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 118. schůze Rady Ústeckého kraje – IV. volební období 2012 – 2016,
konané dne 17. 8. 2016 od 10:00 hodin do 12:35 hodin
v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 1/118R/2016
Zahájení – určení ověřovatelů zápisu a usnesení
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
ověřovatele zápisu a usnesení ze 118. zasedání Rady Ústeckého kraje:
1.
Mgr. Martina Kliku, MBA
2.
RSDr. Stanislava Rybáka
Usnesení č. 2/118R/2016
Schválení programu
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
upravený program 118. schůze Rady Ústeckého kraje ve IV. volebním období 2012 – 2016.
Usnesení č. 3/118R/2016
Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)bere na vědomí
1. Usnesení č. 58/100R/2015 Nakládání s majetkem
2. Usnesení č. 20/103R/2016 Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková
organizace – personální záležitosti
3. Usnesení č. 31/104R/2016 B-02 Zvýšení kvalifikace žáků Střední školy pedagogické,
hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvkové organizace - oblast komunikačních dovedností
4. Usnesení č. 69/106R/2016 Nakládání s majetkem
5. Usnesení č. 96/106R/2016 Nakládání s majetkem
6. Usnesení č. 5/108R/2016 D-02 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s
názvem „KRIZ - VYBAVENÍ PRO JEDNOTKY SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
OBCÍ 2017 – 2020“ formou otevřeného řízení
7. Usnesení č. 137/108R/2016 Nakládání s majetkem
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8. Usnesení č. 18/110R/2016 Dotační program „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém
kraji pro rok 2016“ – schválení dotací
9. Usnesení č. 33/110R/2016 Dotační program: „Sport 2016“ - přidělení dotace
10. Usnesení č. 98/110R/2016 Nakládání s majetkem
11. Usnesení č. 24/111R/2016 Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková
organizace – personální záležitosti
12. Usnesení č. 45/111R/2016 C-01 PL Petrohrad – rekonstrukce střechy
13. Usnesení č. 57/111R/2016 D-02 „Informační katalog“ – udržitelnost projektu 2 – zadávací
řízení
14. Usnesení č. 13/113R/2016 B-03 Oznámení předběžných informací o záměru zahájit
zadávací řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Poskytování užívacích práv k
programovým produktům společnosti Microsoft Corporation“ formou otevřeného řízení,
Schválení textu Smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o
zmocnění centrálního zadavatele, schválení Čestného prohlášení k problematice Microsoft
15. Usnesení č. 16/113R/2016 D-01 Dotační program „Podpora vybraných služeb zdravotní
péče 2016“ - vyhodnocení
16. Usnesení č. 19/113R/2016 C-01 Program „Podpora lékařských a zdravotnických
vzdělávacích akcí“ – vyhodnocení II.
17. Usnesení č. 38/113R/2016 Stipendijní program Ústeckého kraje – 9. ročník 2012/2013 výjimka ze Smlouvy o zařazení do stipendijního programu Ústeckého kraje
18. Usnesení č. 39/113R/2016 B-02 „Prezentace středních škol a dětských domovů – Den dětí v
Podkrušnohorském zooparku“
19. Usnesení č. 46/113R/2016 Dotační program „Volný čas 2016“ - schválení dotace
20. Usnesení č. 47/113R/2016 Dotační program „Volný čas 2016“ – dodatek ke smlouvě
21. Usnesení č. 56/113R/2016 C-01 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na
stavební práce s názvem „Gymnázium Teplice – výměna oken“ zadávané formou
otevřeného řízení
22. Usnesení č. 117/113R/2016 Nakládání s majetkem
23. Usnesení č. 118/113R/2016 Nakládání s majetkem
24. Usnesení č. 145/113R/2016 Nakládání s majetkem
25. Usnesení č. 146/113R/2016 Nakládání s majetkem
26. Usnesení č. 147/113R/2016 Nakládání s majetkem
27. Usnesení č. 148/113R/2016 Nakládání s majetkem
28. Usnesení č. 320/113R/2016 C-02 Rozpočtová pravidla Ústeckého kraje a příprava rozpočtu
Ústeckého kraje na rok 2017
29. Usnesení č. 20/114R/2016 C-01 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na
stavební práce s názvem „PZ Triangle – Triangle City a zázemí občanské vybavenosti II“
zadávané formou otevřeného řízení
30. Usnesení č. 30/114R/2016 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby
„Zpráva o uplatňování Územní energetické koncepce Ústeckého kraje“
31. Usnesení č. 6/115R/2016 C Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s
názvem „KRIZ - VYBAVENÍ PRO JEDNOTKY SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
OBCÍ 2017 – 2020“ zadávané formou otevřeného řízení
32. Usnesení č. 8/115R/2016 Schválení daru pro oceněné obce v rámci krajského kola soutěže
Vesnice roku 2016
33. Usnesení č. 11/115R/2016 SPZ Triangle - Aktualizace odpisového plánu a snížení příspěvku
zřizovatele na provoz pro SPZ Triangle, příspěvkovou organizaci pro rok 2016
34. Usnesení č. 13/115R/2016 Udělení souhlasu s realizací investiční akce zařazené do státního
rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotnictví ČR – Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad
Labem
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35. Usnesení č. 19/115R/2016 Žádosti o změnu v uzavřených smlouvách o poskytnutí dotace v
rámci dotačního programu Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2016
36. Usnesení č. 21/115R/2016 Platové výměry ředitelů škol zřizovaných Ústeckým krajem
37. Usnesení č. 22/115R/2016 Odměny řediteli školy zřizované Ústeckým krajem
38. Usnesení č. 25/115R/2016 Změny v rejstříku škol a školských zařízení
39. Usnesení č. 32/115R/2016 Převod části prostředků rezervního fondu k posílení fondu
investic – Základní škola profesora Zdeňka Matějčka, Most, Zdeňka Štěpánka 340,
příspěvková organizace
40. Usnesení č. 33/115R/2016 Převod části prostředků rezervního fondu k posílení fondu
investic – Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace
41. Usnesení č. 43/115R/2016 D-01 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební
práce s názvem „Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov - výstavba
školní tělocvičny“ formou otevřeného řízení
42. Usnesení č. 44/115R/2016 C-01 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s
názvem „Rekonstrukce mostních objektů v Ústeckém kraji“ PD formou zjednodušeného
podlimitního řízení
43. Usnesení č. 178/115R/2016 Aktualizace odpisového plánu, snížení příspěvku na provoz a
převod finančních prostředků z rezervního fondu k posílení investičního fondu u
Severočeské hvězdárny a planetária v Teplicích, příspěvkové organizace
44. Usnesení č. 179/115R/2016 Stanovení odměn ředitelům příspěvkových organizací
Ústeckého kraje v působnosti odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého
kraje
45. Usnesení č. 4/116R/2016 D-01 Zahájení zadávací řízení veřejné zakázky na služby s názvem
„Poskytování užívacích práv k programovým produktům společnosti Microsoft
Corporation“ formou otevřeného řízení
46. Usnesení č. 9/116R/2016 Žádosti o změnu v uzavřených smlouvách o poskytnutí dotace v
rámci dotačního programu „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok
2016“
47. Usnesení č. 12/116R/2016 Změny v rejstříku škol a školských zařízení
48. Usnesení č. 17/116R/2016 C-01 Čerpání výjimek z odvodu z odpisů majetku 2013 u
příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociální
49. Usnesení č. 29/116R/2016 C-01 Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého
rozsahu na služby s názvem „Zpráva o uplatňování Územní energetické koncepce
Ústeckého kraje“
B) souhlasí
se změnou termínu plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje:
1. Usnesení č. 45/32R/2013 C-07 Zpráva o provedeném auditu a navýšení příspěvku
zřizovatele na provoz pro rok 2013 - Střední škola technická, Most, příspěvková organizace
na 31.05.2017
2. Usnesení č. 183/115R/2016 D-01 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební
práce s názvem „Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov – Děčín“ formou otevřeného
řízení na 30.09.2016
Usnesení č. 4/118R/2016
Projednání dopisů adresovaných Radě Ústeckého kraje (JID 124677/2016/KÚÚK)
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
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Žádost o udělení souhlasu vlastníka nemovitosti s umístěním sídla spolku 124677/2016/KÚÚK

JID

B) ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetku, vyřídit Žádost o udělení souhlasu
vlastníka nemovitosti s umístěním sídla spolku - JID 124677/2016/KÚÚK
Ter mín: 30. 12. 2016
Usnesení č. 5/118R/2016
Zahraniční služební cesta zástupců Ústeckého kraje do Zakarpatské oblasti (Ukrajiny) ve dnech
21. – 24. 8. 2016
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
účast zástupců Ústeckého kraje na zahraniční služební cestě do Zakarpatské oblasti
(Ukrajina) ve dnech 21. – 24. 8. 2016 ve složení delegace:
Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje
Usnesení č. 6/118R/2016
Schválení věcných darů za práci při řešení krizových situací v období 2012 – 2016
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o pořízení věcných darů do maximální výše 50.000 Kč bez DPH, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu
B) ukládá
Ing. Luboši Trojnovi, vedoucímu odboru kancelář hejtmana, zajistit pořízení věcných daru
v maximální peněžité výši dle bodu A) tohoto usnesení z rozpočtu odboru kancelář hejtmana
Termín: 16. 9. 2016
Usnesení č. 7/118R/2016
Schválení daru pro vítěze Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
poskytnutí věcných darů v maximální částce 10 000,- Kč včetně DPH dle § 59 odst. 2 písm.
f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské řízení), ve znění pozdějších předpisů, které
budou předány vítězům Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost
B) ukládá
Ing. Lubošovi Trojnovi, vedoucímu odboru kancelář hejtmana, zajistit předání cen dle bodu
A) tohoto usnesení.
Termín: 12. 9. 2016
Usnesení č. 8/118R/2016
Poskytnutí finanční dotace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajské sdružení hasičů –
kraj Ústecký
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A) bere na vědomí
předloženou žádost dle přílohy č. 1 tohoto materiálu
B) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnout o poskytnutí finanční dotace a o uzavření
veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Radou Ústeckého kraje dne
8. 6. 2016, č. usnesení č. 7/113R/2016 a to na základě došlé žádosti uvedené v příloze č. 1
tohoto materiálu s žadatelem:
název: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – kraj Ústecký
sídlo: Stroupežnického 1326/16, 400 01 Ústí nad Labem
IČ:
71173811
částka: 1 000 000,- Kč
projekt: Podpora činnosti mladých hasičů v Ústeckém kraji
podíl dotace na uznatelných nákladech: 100 %
C) ukládá
hejtmanovi Ústeckého kraje, Oldřichu Bubeníčkovi, předložit návrh dle bodu B) tohoto
usnesení do jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje.
Termín: 5. 9. 2016
Usnesení č. 9/118R/2016
Poskytnutí finanční dotace městu Lovosice
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
předloženou žádost dle přílohy č. 1 tohoto materiálu
B) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnout o poskytnutí finanční dotace a o uzavření
veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Radou Ústeckého kraje dne
8. 6. 2016, č. usnesení č. 7/113R/2016 a to na základě došlé žádosti uvedené v příloze č. 1
tohoto materiálu s žadatelem:
název: Město Lovosice
sídlo: Školní 407/2, 410 30 Lovosice
IČ: 00263991
částka: 250 000,- Kč
projekt: Sanace havarijního stavu – Zabezpečení a následné odstranění rizikových
odpadů (látek a chemikálií) z areálu bývalé olejny v Lovosicích
C) ukládá
hejtmanovi Ústeckého kraje, Oldřichu Bubeníčkovi, předložit návrh dle bodu B) tohoto
usnesení do jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje.
Termín: 5. 9. 2016
Usnesení č. 10/118R/2016
Návrh odměn členům komisí Rady Ústeckého kraje a členům výborů Zastupitelstva Ústeckého
kraje, kteří nejsou členy Zastupitelstva Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A)

bere na vědomí
n ávrh odměn členům komisí Rady Ústeckého kraje a výborů Zastupitelstva Ústeckého
kraje, kteří nejsou členy Zastupitelstva Ústeckého kraje dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.

B)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje v souladu s § 35 odst. 2 písm. s) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnout o poskytnutí odměn
členům výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje a komisí Rady Ústeckého kraje, kteří
nejsou členy Zastupitelstva Ústeckého kraje dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.

C)

ukládá
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, předložit doporučení dle bodu B/
tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 5. 9. 2016

Usnesení č. 11/118R/2016
Smlouva o smlouvě budoucí ve věci bezplatného převodu varovného povodňového systému na
drobných vodních tocích od Severočeského sdružení obcí na Ústecký kraj
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o budoucím převodu varovného povodňového systému ve vlastnictví Severočeského
sdružení obcí do vlastnictví Ústeckého kraje,
B) navrhuje Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, vyhradit si pravomoc k rozhodování o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
mezi Severočeským sdružením obcí a Ústeckým krajem ve věci převodu varovného
povodňového systému do vlastnictví Ústeckého kraje,
2. rozhodnout o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí mezi Severočeským sdružením obcí a
Ústeckým krajem ve věci převodu varovného povodňového systému do vlastnictví
Ústeckého kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
C) ukládá
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu B) tohoto
usnesení k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje
Termín: 5. 9. 2016
Usnesení č. 12/118R/2016
Krajská zdravotní, a.s. – aktuální informace
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
s účastí MUDr. Jiřího Mrázka, náměstka generálního ředitele Krajské zdravotní a.s. na jednání
Rady Ústeckého kraje.
Usnesení č. 13/118R/2016
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Krajská zdravotní, a.s. – aktuální informace
Rada Ústeckého kraje po projednání
navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
A)

vzít na vědomí

předloženou informaci o činnosti společnosti Krajská zdravotní, a.s
B)

podpořit

aktivity Krajské zdravotní, a.s. týkající se udělení statutu „Centra komplexní
kardiovaskulární péče “ pro Krajskou zdravotní, a.s., - Masarykovu nemocnici v Ústí nad
Labem, o.z.
Usnesení č. 14/118R/2016
Vydání pověřovacího aktu k výkonu služby obecného hospodářského zájmu – Krajská zdravotní,
a.s.
Rada Ústeckého kraje po projednání
navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
A) vzít na vědomí
1. informaci o tom, že Ministerstvo zdravotnictví ČR, jako řídící orgán IROP, v rámci
vyhlášené výzvy č. 31 Zvýšení kvality návazné péče a výzvy č. 5 Vysoce specializovaná
péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie, vyjádřilo obecně skutečnost, že
problematika návazné péče a péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie popsaná
ve výzvách, je službou obecného hospodářského zájmu a z tohoto důvodu lze tuto oblast
zdravotnictví podporovat v případě vydání pověřovacího aktu dle čl. 4 Rozhodnutí
2012/21/EU ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské
unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby
poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného
hospodářského zájmu (dále jen „Rozhodnutí Komise 2012/21/EU“), dojde-li k naplnění
podmínek zejména evropské legislativy,
2. předložené informace a podklady nezbytné pro vyhodnocení úmyslu vydat pověřovací akt
pro Krajskou zdravotní, a.s., v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU v návaznosti
na skutečnosti uvedené ve vyhlášené výzvě IROP č. 31 a č. 5.
B) konstatovat,
že zajištění nepřetržité akutní lůžkové péče, kterou poskytuje společnost Krajská
zdravotní, a.s., zejména pro obyvatele Ústeckého kraje, je v souladu se Strategií podpory
zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2015 - 2020“, kterou
schválilo dne 3. 9. 2014 Zastupitelstvo Ústeckého kraje svým usnesením č. 19/18Z/2014.
C) vyhradit si
dle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
pravomoc rozhodnout o pověření společnosti Krajská zdravotní, a.s. k výkonu služeb
obecného hospodářského zájmu, a to Pověřovacím aktem ve znění dle přílohy č. 2 tohoto
usnesení, učiněným v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU ve formě právního
jednání – smlouvy.
D) pověřit
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společnost Krajská zdravotní, a.s. k výkonu služby obecného hospodářského zájmu
v rozsahu Pověřovacího aktu dle přílohy č. 2 tohoto usnesení, v souladu s Rozhodnutím
Komise 2012/21/EU.
E) uložit
Radě Ústeckého kraje zpracovat vyhodnocení systému financování investičních potřeb
společnosti Krajská zdravotní, a.s. z prostředků Ústeckého kraje, jako jejího jediného
akcionáře v souladu s principem soukromého investora, ve vztahu k možnosti postupu
v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU.
Termín: 31. 1. 2017
Usnesení č. 15/118R/2016
Hodnocení ředitelů příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví za 1. pololetí roku 2016
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

stanoví
v souladu § 59 odstavce 1 písmene i) zákona číslo 129/2000 Sb., o krajích, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění,
po vyhodnocení 1. pololetí 2016 odměnu:
1. PhDr. Miladě Šilhové, ředitelce Kojeneckých ústavů Ústeckého kraje, příspěvkové
organizace
2. Ing. Ladislavu Henlínovi, řediteli Psychiatrické léčebny Petrohrad, příspěvkové
organizace
3. MUDr. Ilju Deylovi, řediteli Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové
organizace
ve výši uvedené v příloze předloženého materiálu

B) ukládá
Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru zdravotnictví, zabezpečit veškeré potřebné úkony
části A) tohoto usnesení
Termín: 15. 9. 2016
Usnesení č. 16/118R/2016
Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v oblasti
zdravotnictví
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. vzít na vědomí předloženou informaci o změně účetní hodnoty nemovitého majetku
svěřeného příspěvkovým organizacím k hospodaření dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
2. schválit dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Ústeckého
kraje:
č. j. 246/2003, ze dne 12. 3. 2003, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace:
název: Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace
sídlo: Sociální péče 799/7A, Ústí nad Labem, PSČ 400 11
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IČ 00829013
dodatkem č. 31 ke zřizovací listině dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
B)

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

Usnesení č. 17/118R/2016
Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje oblasti zdravotnictví
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších
předpisů, s úpravou odpisového plánu příspěvkových organizací Ústeckého kraje oblasti
zdravotnictví na rok 2016 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu. V případě navýšení
odpisových plánů o odpisy z movitého majetku jde o navýšení bez nároku na rozpočet
Ústeckého kraje a za podmínky vyrovnaného hospodaření,
B) rozhoduje
1. dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění
pozdějších předpisů, u Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové
organizace,
a) o zvýšení závazného ukazatele – povinný odvod z odpisů z nemovitého majetku - pro rok
2016 o 94 tis. Kč na celkový objem 7 822 tis. Kč,
b) o zvýšení závazného ukazatele – příspěvek zřizovatele na provoz – pro rok 2016 o částku
4 094 tis. Kč na celkový objem 254 054 tis. Kč, na pokrytí zvýšených provozních
nákladů,
c) o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku pro rok 2016 ve výši 770 tis. Kč, na
zajištění financování udržitelnosti u pokračujícího projektu „Časná defibrilace
v Ústeckém kraji“,
Termín vyúčtování: 28.02.2017
d) o zvýšení závazného ukazatele – účelový investiční příspěvek – pro rok 2016 o částku 130
tis. Kč na celkový objem 130 tis. Kč, na zajištění instalace veřejně přístupných AED a
financování udržitelnosti projektu „Časná defibrilace v Ústeckém kraji“,
Termín vyúčtování: 28.02.2017,
e) o zvýšení závazného ukazatele - objem prostředků na platy v absolutní výši - pro rok 2016 o
částku 6 880 tis. Kč na celkový objem 238 200 tis. Kč, za podmínky vyrovnaného
hospodaření,
2. dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění
pozdějších předpisů, u Psychiatrické léčebny Petrohrad, příspěvkové organizace,
o zvýšení závazného ukazatele - objem prostředků na platy v absolutní výši - pro rok 2016 o
částku 1 500 tis. Kč na celkový objem 43 500 tis. Kč, za podmínky vyrovnaného
hospodaření, bez nároku na rozpočet Ústeckého kraje.
Usnesení č. 18/118R/2016
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Zajištění financování lékařské pohotovostní služby v roce 2016 - uzavření smlouvy se Statutárním
městem Most
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 dotace ve výši 300 tis. Kč od Statutárního města Most, sídlo:
Radniční 1/2, 434 69 Most, IČ: 00266094 a uzavření smlouvy o zajištění financování lékařské
pohotovostní služby dle přílohy č. 3 tohoto usnesení.
Usnesení č. 19/118R/2016
Žádosti o prominutí povinnosti odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje vyhovět žádostem v souladu s ustanovením § 22 odst. 12
zákona č. 250/2000 Sb.:
a) částečným prominutím odvodu za porušení rozpočtové kázně, vyměřeného
Rozhodnutím ekonomického odboru JID: 90730/2016/KUUK ve výši 1 741 632,80 Kč,
subjektu Ansuz, s.r.o., Slunečná 112, 252 41 Zlatníky – Hodkovice, IČ: 27145590;
prominutá výše odvodu 118 000,00 Kč; subjekt uhradí odvod ve výši 1 623 632,00 Kč;
b) částečným prominutím odvodu za porušení rozpočtové kázně, vyměřeného
Rozhodnutím ekonomického odboru JID: 117501/2016/KUUK ve výši 705 600,00 Kč,
subjektu Asistenční centrum, a.s., Sportovní 3302, 434 01 Most, IČ: 63144883;
prominutá výše odvodu 670 320,00 Kč; subjekt uhradí odvod ve výši 35 280,00 Kč;
c) částečným prominutím penále za porušení rozpočtové kázně, vyměřeného Platebním
výměrem ekonomického odboru JID: 83229/2016/KUUK ve výši 3 694 949,00 Kč,
subjektu Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední
zdravotnická škola, Chomutov, Na Průhoně, příspěvková organizace, IČ: 41324641;
prominutá výše penále 3 621 050,00 Kč, subjekt uhradí penále ve výši 73 899,00 Kč;
d) částečným prominutím penále za porušení rozpočtové kázně, vyměřeného Platebním
výměrem ekonomického odboru JID: 37914/2016/KUUK ve výši 612 954,00 Kč
subjektu M.A.R.S. Audio s.r.o, Františka Malíka 972/34, 434 01 Most IČ: 27287602;
prominutá výše penále 582 306,00 Kč, subjekt uhradí penále ve výši 30 648,00 Kč;
e) částečným prominutím penále za porušení rozpočtové kázně, vyměřeného Platebním
výměrem ekonomického odboru JID: 86995/2016/KUUK ve výši 6 403 682,00 Kč
subjektu WHITE LIGHT I z.ú, Pražská 166/47 Vaňov, 400 01 Ústí nad Labem, IČ:
64676803; prominutá výše penále 6 275 608,00 Kč, subjekt uhradí penále ve výši
128 074,00 Kč;
f) částečným prominutím penále za porušení rozpočtové kázně, vyměřeného Platebním
výměrem ekonomického odboru JID: 88576/2016/KUUK ve výši 1 306 565,00 Kč
subjektu Czech Republic Investment, a.s, Belgická 681/5, 120 00 Praha 2, IČ: 27917690;
prominutá výše penále 1 280 433,00 Kč, subjekt uhradí penále ve výši 26 132,00 Kč;
g) částečným prominutím penále za porušení rozpočtové kázně, vyměřeného Platebním
výměrem ekonomického odboru JID: 98682/2016/KUUK ve výši 57 178,00 Kč,
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subjektu Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvková
organizace, Komenského náměstí 520/2, 405 02 Děčín I, IČ: 47274611, prominutá výše
penále 45 742,00 Kč, subjekt uhradí penále ve výši 11 436,00 Kč;
h) částečným prominutím penále za porušení rozpočtové kázně, vyměřeného Platebním
výměrem ekonomického odboru JID: 83559/2016/KUUK ve výši 10 358 289,00 Kč,
subjektu Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb
a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace, IČ:
18383874, prominutá výše penále 10 151 123,00 Kč, subjekt uhradí penále ve výši 207
166,00 Kč;
i) částečným prominutím penále za porušení rozpočtové kázně, vyměřeného Platebním
výměrem ekonomického odboru JID: 100202/2016/KUUK ve výši 31 675,00 Kč,
subjektu Sociálně – právní institut, s.r.o., Báňská 287, 434 01 Most, IČ: 61538353;
prominutá výše penále 31 041,00 Kč, subjekt uhradí penále ve výši 634,00 Kč;
j) částečným prominutím penále za porušení rozpočtové kázně, vyměřeného Platebním
výměrem ekonomického odboru JID: 92363/2016/KUUK ve výši 71 753,00 Kč,
subjektu KOMORA s.r.o., Višňová 666, 434 01 Most, IČ: 27282252, prominutá výše
penále 70 317,00 Kč, subjekt uhradí penále ve výši 1 436,00 Kč;
k) částečným prominutím penále za porušení rozpočtové kázně, vyměřeného Platebním
výměrem ekonomického odboru JID: 102009/2016/KUUK ve výši 8 359,00 Kč,
subjektu Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
, Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Velká Hradební 1025/19, 400 01 Ústí nad
Labem, IČ: 75150131, prominutá výše penále 8 191,00 Kč, subjekt uhradí penále ve výši
168,00 Kč;
l) částečným prominutím penále za porušení rozpočtové kázně, vyměřeného Platebním
výměrem ekonomického odboru JID: 115865/2016/KUUK ve výši 501 376,00 Kč,
subjektu OMNI TEMPORE o.p.s., Báňská 287, 434 01 Most, IČ: 25436139, prominutá
výše penále 498 869,00 Kč, subjekt uhradí penále ve výši 2 507,00 Kč.
B)

ukládá
RSDr. Stanislavu Rybákovi, 1. náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit
Zastupitelstvu Ústeckého kraje žádosti o částečné prominutí povinnosti odvodu a penále
dle předloženého materiálu
Termín: 5. 9. 2016

Usnesení č. 20/118R/2016
Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace)
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle předloženého materiálu.
B) rozhoduje
dle ustanovení § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí účelové investiční dotace v rámci „Dotačního
programu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace)“ příjemcům
a to v maximální výši a k účelu dle přílohy č. 4 tohoto usnesení a o uzavření veřejnoprávní
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smlouvy o poskytnutí dotace s těmito příjemci dle vzoru schváleného usnesením Rady
Ústeckého kraje č. 26/98R/2015 ze dne 25. 11. 2015.
C) rozhoduje
zařazení žadatelů do zásobníku (dle pořadí přijetí žádosti) dle přílohy č. 5 tohoto usnesení a
dle ustanovení § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí účelové investiční dotace v rámci „Dotačního
programu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace)“ příjemcům
a to v maximální výši a k účelu dle přílohy č. 5 tohoto usnesení a o uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace s těmito příjemci, dle vzoru schváleného usnesením Rady
Ústeckého kraje č. 26/98R/2015 ze dne 25. 11. 2015 a to pouze v případě volných finančních
prostředků a za předpokladu splnění všech administrativních náležitostí dle Dotačního
programu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace).
D) ukládá
Ing. Jaroslavě Kusznirukové, vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů
Krajského úřadu Ústeckého kraje zabezpečit veškeré potřebné úkony k zajištění realizace
části B) a C) tohoto usnesení.
Termín: 30. 9. 2016
Usnesení č. 21/118R/2016
Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) –
změna usnesení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
1. se změnou původního požadovaného kombinovaného kotle na tuhá paliva uhlí/biomasa
z typu A2 na typ A1 - kotel výhradně na uhlí a se snížením maximální výše dotace na
112 500 Kč z původní schválené maximální výše dotace ve výši 120 000 Kč, žadatelka
Jarmila Černá, číslo žádosti 1091/2016 (usnesení RÚK č. 17/110R/2016 ze dne 4. 5. 2016);
2. se změnou původního požadovaného kombinovaného kotle na tuhá paliva uhlí/biomasa
z typu A2 na typ A1 - kotel výhradně na uhlí a se snížením maximální výše dotace na
112 500 Kč z původní schválené maximální výše dotace ve výši 120 000 Kč, žadatel
Jaroslav Černý, číslo žádosti 1088/2016 (usnesení RÚK č. 17/110R/2016 ze dne 4. 5.
2016);
3. se změnou původního požadovaného kotle výhradně na uhlí typu A1 na nový zdroj typu A2
– kombinovaný kotel na tuhá paliva uhlí/biomasa, žadatelka Eva Raková, číslo žádosti
1050/2016, původní schválená výše dotace 112 500 Kč se nemění, (usnesení RÚK č.
17/111R/2016 ze dne 18. 5. 2016);
4. se změnou schváleného původního kotle na tuhá paliva - výhradně na biomasu typu A3 na
zdroj typu A2 – kombinovaný kotel na tuhá paliva uhlí/biomasa a se snížením maximální
výše dotace na 112 500 Kč z původní schválené maximální výše dotace ve výši 120 000
Kč, žadatelka Martina Bendová, číslo žádosti 948/2016 (usnesení RÚK č. 17/111R/2016 ze
dne 18. 5. 2016);
5. se změnou původního požadovaného kombinovaného kotle na tuhá paliva uhlí/biomasa
z typu A2 na typ A1 - kotel výhradně na uhlí a se snížením maximální výše dotace na
112 500 Kč z původní schválené maximální výše dotace ve výši 120 000 Kč, žadatel Jiří
Fous, číslo žádosti 329/2016, (usnesení RÚK č. 27/108R/216 ze dne 6. 4. 2016);
6. se změnou původního požadovaného kotle na tuhá paliva uhlí/biomasa typu A2 na nový
zdroj typu C – kondenzační kotel na zemní plyn a se snížením maximální výše dotace na 65
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200 Kč z původní schválené maximální výše dotace ve výši 117 200 Kč, žadatel Jan
Habrda, číslo žádosti 731/2016, (usnesení RÚK č. 27/108R/2016 ze dne 6. 4. 2016);
B) ukládá
Ing. Jaroslavě Kusznirukové, vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů
Krajského úřadu Ústeckého kraje zabezpečit veškeré potřebné úkony k zajištění realizace
části A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 9. 2016
Usnesení č. 22/118R/2016
Žádosti o změnu v uzavřených smlouvách o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu
„Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2016“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 16/SML2973, kterým se stanoví
poměr mezi investiční a neinvestiční částí dotace.
2. o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 16/SML2975, na
změnu doby realizace projektu od 1. 3. 2016 – 30. 10. 2016.
B) ukládá
Ing. Jaroslavě Kusznirukové, vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů,
předložit hejtmanovi Ústeckého kraje Oldřichu Bubeníčkovi k podpisu dodatky dle bodu A)
tohoto usnesení.
Termín: 15. 09. 2016
Usnesení č. 23/118R/2016
Dotační program „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2017“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
1. vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční/neinvestiční dotace dle přílohy č. 2
tohoto materiálu
B) doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit a vyhlásit dotační program „Podpora začínajících
podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2017“ podle přílohy č. 1 tohoto materiálu za podmínky
schválení finančních prostředků pro program v rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017
C) ukládá
RSDr. Stanislavu Rybákovi, 1. náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit návrh na
schválení a vyhlášení dotačního programu „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém
kraji pro rok 2017 dle bodu B) tohoto usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 05. 09. 2016
Usnesení č. 24/118R/2016
Nominace zástupce Ústeckého kraje do Řídícího výboru ITI Ústecko-chomutovské aglomerace
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
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nominaci RSDr. Stanislava Rybáka, 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje jako zástupce
Ústeckého kraje do Řídícího výboru ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a nominaci Ing.
Jaroslavy Kusznirukové, vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů jako jeho
náhradnice.

Usnesení č. 25/118R/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 uzavřeném dodatku ke smlouvě č. 12/SML2294 o poskytnutí dotace.
B) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje vzít na vědomí:
informaci hejtmana ÚK o uzavřeném dodatku ke smlouvě č. 16/SML2359 o poskytnutí dotace.
C) ukládá
RSDr. Stanislavu Rybákovi, 1. náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit návrh
Zastupitelstvu Ústeckého kraje dle bodu B) tohoto usnesení.
Termín: 05. 09. 2016
Usnesení č. 26/118R/2016
Projekt ChemMultimodal - schválení partnerské smlouvy (OP Interreg Central Europe)
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout dle § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o uzavření Smlouvy o
projektovém partnerství v rámci projektu ChemMultimodal - Podpora multimodální
dopravy v chemické logistice s vedoucím partnerem projektu Ministerstvem hospodářství,
vědy a digitalizace Saska – Anhaltska dle přílohy č. 6 tohoto usnesení.

B) ukládá
panu RSDr. Stanislavu Rybákovi, 1. náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit
návrh dle bodu A) tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 5. 9. 2016
Usnesení č. 27/118R/2016
Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje – oblast školství
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změny zřizovacích listin
příspěvkových organizací Ústeckého kraje:

1.

č.j. 20/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

název: Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod
Parkem 2788, příspěvková organizace, IČO: 44555091, sídlo: Ústí nad Labem, Pod Parkem
2788, PSČ: 400 11
dodatkem č. 36 ke zřizovací listině
č.j. 46/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace, IČO: 61357286,
sídlo: Měcholupy 1, PSČ: 439 31
dodatkem č. 31 ke zřizovací listině
č.j. 47/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Speciální základní škola, Louny, Poděbradova 640, příspěvková organizace, IČO:
49120115, sídlo: Louny, Poděbradova 640, PSČ: 440 01
dodatkem č. 29 ke zřizovací listině
č.j. 61/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Speciální základní škola a Mateřská škola, Teplice, U Červeného kostela 110,
příspěvková organizace, IČO: 70839913, sídlo: Teplice, U Červeného kostela 110, PSČ: 415
02
dodatkem č. 30 ke zřizovací listině
č.j. 62/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace, IČO:
61515761, sídlo: Bílina, Kmochova 205/10, PSČ: 418 01
dodatkem č. 31 ke zřizovací listině
č.j. 66/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331,
příspěvková organizace, IČO: 70839841, sídlo: Teplice, Trnovanská 1331, PSČ: 415 02
dodatkem č. 33 ke zřizovací listině
č.j. 88/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace,
IČO: 63125382, sídlo: Most, Jana Palacha 1534, PSČ: 434 01
dodatkem č. 30 ke zřizovací listině
č.j. 89/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Základní škola profesora Zdeňka Matějčka, Most, Zdeňka Štěpánka 340, příspěvková
organizace, IČO: 62209485, sídlo: Most, Zdeňka Štěpánka 340, PSČ: 434 01
dodatkem č. 26 ke zřizovací listině
č.j. 108/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková
organizace, IČO: 18383696, sídlo: Chomutov, Pražská 702, PSČ: 430 01
dodatkem č. 38 ke zřizovací listině
č.j. 153/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Speciální základní škola, Speciální mateřská škola a Praktická škola, Děčín,
příspěvková organizace, IČO: 65082133, sídlo: Děčín IX – Bynov, Teplická 65, PSČ: 405
05
dodatkem č. 34 ke zřizovací listině
č.j. 154/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, Tyršova 710, příspěvková
organizace, IČO: 65082478, sídlo: Šluknov, Tyršova 710, PSČ: 407 77
dodatkem č. 31 ke zřizovací listině
č.j. 156/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Speciální základní škola a Praktická škola, Rumburk, příspěvková organizace, IČO:
47274409, sídlo: Rumburk, Dobrovského nám. 378/12, PSČ: 408 01
dodatkem č. 30 ke zřizovací listině
č.j. 158/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
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14.

15.

16.

17.

18.

B)

název: Speciální základní škola a Praktická škola, Česká Kamenice, Jakubské nám. 113,
příspěvková organizace, IČO: 63155931, sídlo: Česká Kamenice, Jakubské nám. 113, PSČ:
407 21
dodatkem č. 28 ke zřizovací listině
č.j. 159/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Speciální základní škola a Mateřská škola, Varnsdorf, T.G.Masaryka 1804,
příspěvková organizace, IČO: 65081811, sídlo: Varnsdorf, T.G.Masaryka 1804, PSČ: 407
47
dodatkem č. 29 ke zřizovací listině
č.j. 177/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134,
příspěvková organizace, IČO: 46773509, sídlo: Štětí, Kostelní 134, PSČ: 411 08
dodatkem č. 34 ke zřizovací listině
č.j. 185/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice,
Šaldova 6, příspěvková organizace, IČO: 62770233, sídlo: Litoměřice, Šaldova 6, PSČ: 412
01
dodatkem č. 35 ke zřizovací listině
č.j. 189/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní 300, příspěvková organizace, IČO:
46773282, sídlo: Štětí, Ostrovní 300, PSČ: 411 08
dodatkem č. 28 ke zřizovací listině
č.j. 190/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Neklanova 1807, příspěvková
organizace, IČO: 70839824, sídlo: Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, PSČ: 413 01
dodatkem č. 27 ke zřizovací listině
ukládá
Janě Vaňhové, náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje, předložit návrh dle části A) tohoto
usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 5. 9. 2016

Usnesení č. 28/118R/2016
Stipendijní program Ústeckého kraje – 8. ročník 2011/2012 - výjimka ze Smlouvy o zařazení do
stipendijního programu Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
žádost
materiálu.

B)

rozhoduje
na základě žádosti
, JID 116590/2016/KUUK, dle čl. VII. bod 4.
Stipendijního programu Ústeckého kraje o prominutí vrátit Stipendia v jejich celkové
obdržené výši dané ustanovením čl. III. odst. 2. Smlouvy o zařazení do stipendijního programu
Ústeckého kraje č. 11/SML2793-14 a čl. VI. bod 4. Stipendijního programu Ústeckého kraje.
Plnění jejího Závazku vůči Ústeckému kraji je uznáno v délce 273 dní a
je povinna uhradit Ústeckému kraji smluvní pokutu odpovídající poměrné části jí
poskytnutého Stipendia ve výši 65.041,- Kč za nesplněný Závazek v délce 1187 dní.

C)

ukládá

, JID 116590/2016/KUUK, dle přílohy č. 1 předloženého
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Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zajistit realizaci části
B) tohoto usnesení.
Termín: 30. 9. 2016
Usnesení č. 29/118R/2016
Stipendijní program Ústeckého kraje – 9. ročník 2012/2013 – odložení plnění závazku
vyplývajícího ze Smlouvy o zařazení do stipendijního programu Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
žádost
materiálu
B)

, JID 110792/2016/KUUK, dle přílohy č. 1 předloženého

rozhoduje
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/SML2642-07.
je dodatečně odloženo plnění závazku
na základě uvedených skutečností pro období od 14. 6. 2016 do 31. 7. 2016, tj. ode dne
následujícího po dni ukončení jejího studia jako takového do dne před nástupem do práce.

C) ukládá
Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zajistit vyrozumění
jmenované o přijatém usnesení.
Termín: 30. 9. 2016
Usnesení č. 30/118R/2016
Stipendijní program Ústeckého kraje – 9. ročník 2012/2013 – výjimka ze Smlouvy o zařazení do
Stipendijního programu Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
žádost podatele jménem
předloženého materiálu

B)

rozhoduje
dle § 59 odst. 2 písm. b), odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, na základě Žádosti o výjimku (JID 109962/2016/KUUK):
1. o neudělení výjimky z plnění závazku daného čl. III. Smlouvy o zařazení do Stipendijního
programu Ústeckého kraje č. 12/SML2655-20, že bezprostředně po řádném ukončení
studia bude
pracovat nebo podnikat na území Ústeckého kraje
právě tolik kalendářních let, na kolik akademických roků mu bylo poskytnuto Stipendium
v částce 20.000,- Kč,
2. o povinnosti žadatele jménem
zaplatit Ústeckému kraji smluvní
pokutu ve výši odpovídající výši souhrnu všech Stipendií, která obdržel v rámci Programu,
tzn. v celkové částce 40.000,- Kč.

C)

ukládá
Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zajistit realizaci části
B) tohoto usnesení.
Termín: 30. 9. 2016

, JID 109962/2016/KUUK, dle přílohy č. 1
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Usnesení č. 31/118R/2016
Stipendijní program Ústeckého kraje – 11. ročník 2014/2015 – odložení plnění závazku
vyplývajícího ze Smlouvy o zařazení do stipendijního programu Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)
B)

bere na vědomí

žádost

, JID 117429/2016/KUUK, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

rozhoduje

dle čl. VIII. bod 1. a bod 2. písm. a) Stipendijního programu Ústeckého kraje o odložení
plnění závazku daného čl. III. „Závazky studenta“ Smlouvy o zařazení do stipendijního programu
Ústeckého kraje č. 14/SML2452-12.
je povinna po dobu dalšího studia
bakalářského programu v kombinované formě, na které již nelze poskytnout Stipendium dle ustanovení
čl. I., bod 2. Programu, a které bezprostředně navazuje na předchozí řádně ukončené studium, dokládat
tuto skutečnost originálem aktuálního potvrzení o studiu na každý daný akademický rok, nejpozději do
30 dnů po zápisu do dalšího ročníku, a to po celou dobu tohoto studia.

C) ukládá
Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zajistit vyrozumění
jmenované o přijatém usnesení.
Termín: 30. 9. 2016
Usnesení č. 32/118R/2016
Podpora výchovně vzdělávacího procesu v zemědělských oborech vzdělání v Ústeckém kraji schválení příspěvku
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
poskytnout účelově určený příspěvek zřizovatele pro rok 2016 pro příspěvkové organizace
Ústeckého kraje:
1. Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín Libverda, příspěvková organizace, IČ: 47274654, sídlo: Děčín – Libverda, Českolipská
123, PSČ: 405 02, ve výši 22 370,- Kč.
2. Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková
organizace, IČO: 18383696, sídlo: Pražská 702, 430 01 Chomutov, ve výši 8 920,- Kč.
3. Krajská majetková, příspěvková organizace, IČ: 00829048, sídlo: Ústí nad Labem, Na
Schodech 1535/4, PSČ: 400 01, ve výši 77 tis. Kč na celkový objem 77 tis. Kč, z toho
částka 77 tis. Kč představuje zvýšení závazného ukazatele – objem prostředků na platy
v absolutní výši na celkový objem 6 467 tis. Kč. Toto navýšení je určeno na náklady
spojené s personálním zabezpečením výchovně vzdělávacího procesu žáků středních škol
na Statku Kadaň – Jezerka v období 1. 1. – 31. 7. 2016.

B) ukládá
1. Ing. Dagmar Waicové, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A 1. a 2. tohoto usnesení.
Termín: 30. 9. 2016
2. Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, zajistit veškeré potřebné
úkony vedoucí k realizaci části A 3. tohoto usnesení a zajistit vyúčtování účelového
příspěvku zřizovatele ve výši 77 tis. Kč.
Termín: 30. 9. 2016
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Usnesení č. 33/118R/2016
Podpora výchovně vzdělávacího procesu v zemědělských oborech vzdělání v Ústeckém kraji praktické vyučování na Statku Kadaň - Jezerka, šk. rok 2016/2017
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s pokračováním programu Podpora výchovně vzdělávacího procesu v zemědělských oborech
vzdělání v Ústeckém kraji ve školním roce 2016/2017, včetně jeho finančního zabezpečení
pro:
1. Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín Libverda, příspěvková organizace, IČ: 47274654, sídlo: Děčín – Libverda, Českolipská
123, PSČ: 405 02
2. Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková
organizace, IČ: 18383696, sídlo: Chomutov, Pražská 702, PSČ: 430 01
3. Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace,
IČ: 00082571, sídlo: Lovosice, Osvoboditelů 2, PSČ: 410 34
4. Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec,
příspěvková organizace, IČ: 61357294, sídlo: Žatec, Studentská 1354, PSČ: 438 01
5. Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace, IČ:
18380824, sídlo: Podbořany, Kpt. Jaroše 862, PSČ: 441 28.

B) rozhoduje
poskytnout účelově určený příspěvek zřizovatele pro rok 2016 pro Krajskou majetkovou,
příspěvkovou organizaci, IČ: 00829048, sídlo: Ústí nad Labem, Na Schodech 1535/4, PSČ:
400 01, ve výši 110 tis. Kč na celkový objem 187 tis. Kč, z toho částka 110 tis. Kč
představuje zvýšení závazného ukazatele – objem prostředků na platy v absolutní výši na
celkový objem 6 577 tis. Kč. Toto navýšení je určeno na náklady spojené s personálním
zabezpečením výchovně vzdělávacího procesu žáků středních škol na Statku Kadaň – Jezerka
v období 1. 9. – 31. 12. 2016.
C)

ukládá

1. Ing. Dagmar Waicové, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 1. 12. 2016
2. Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, zajistit veškeré potřebné úkony
vedoucí k realizaci části B) tohoto usnesení a zajistit vyúčtování účelového zvýšení příspěvku
zřizovatele ve výši 110 tis. Kč.

Termín: 31. 1. 2017

Usnesení č. 34/118R/2016
Zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz pro rok 2016 – příspěvkové organizace, jejichž
součástí je školské poradenské zařízení - speciálně pedagogické centrum nebo pedagogickopsychologická poradna
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 zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz pro rok 2016, pro
příspěvkové organizace, jejichž součástí je školské poradenské zařízení - speciálně
pedagogické centrum nebo pedagogicko psychologická poradna, a to pro:
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1. Speciální základní školu a Speciální mateřskou školu, Děčín, příspěvkovou
organizaci, IČO: 65082133, sídlo: Děčín IX – Bynov, Teplická 65, PSČ: 405
05, o 126 tis. Kč, na celkový objem 2 837 tis. Kč,
2. Základní školu praktickou a Praktickou školu, Litoměřice, Šaldova 6,
příspěvkovou organizaci, IČO: 62770233, sídlo: Litoměřice, Šaldova 6, PSČ:
412 01, o 497 tis. Kč, na celkový objem 7 438 tis. Kč,
3. Logopedickou základní školu, Měcholupy 1, příspěvkovou organizaci, IČO:
61357286, sídlo: Měcholupy 1, PSČ: 439 31, o 410 tis. Kč, na celkový objem
3 379 tis. Kč,
4. Speciální základní školu a Speciální mateřskou školu, Teplice, Trnovanská
1331, příspěvkovou organizaci, IČO: 70839841, sídlo: Teplice, Trnovanská
1331, PSČ: 415 02, o 299 tis. Kč, na celkový objem 3 670 tis. Kč
5. Speciální základní školu, Mateřskou školu a Praktickou školu, Ústí nad
Labem, Pod Parkem 2788, příspěvkovou organizaci, IČO: 44555091, sídlo:
Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, PSČ: 400 11, o 124 tis. Kč, na celkový
objem 7 516 tis. Kč,
6. Pedagogicko-psychologickou poradnu Ústeckého kraje a Zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvkovou organizaci,
IČO: 61515809, sídlo: Teplice, Lípová 651/9, PSČ: 415 01, o 845 tis. Kč, na
celkový objem 5 769 tis. Kč,
na náklady spojené s novými pracovními pozicemi na základě rozvojového programu MŠMT
ČR, v celkové výši 2 301 tis. Kč.
B) ukládá
1. Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 19. 9. 2016
2. statutárním orgánům příspěvkových organizací dle části A) tohoto usnesení předložit
vyúčtování příspěvku na provoz.
Termín: 30. 11. 2016
Usnesení č. 35/118R/2016
Zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz 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 zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz pro rok 2016, pro
Střední školu technickou, gastronomickou a automobilní, Chomutov, příspěvkovou
organizaci, IČO: 18383696, sídlo: Chomutov, Pražská 702, PSČ: 430 01, ve výši 2 447 tis.
Kč na celkový objem 27 585 tis. Kč, na náklady spojené s vybavením a stěhováním
odborného výcviku (ul. Václavská).

B)

ukládá
1. Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 19. 9. 2016
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2.

statutárnímu orgánu příspěvkové organizace dle části A) tohoto usnesení předložit
vyúčtování příspěvku na provoz.
Termín: 9. 12. 2016

Usnesení č. 36/118R/2016
Převod části prostředků rezervního fondu k posílení fondu investic a poskytnutí návratné
finanční výpomoci - Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse,
Děčín - Libverda, 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 Střední školy zahradnické a zemědělské Antonína Emanuela Komerse, Děčín Libverda, příspěvkové organizace, IČO: 47274654, sídlo: Děčín – Libverda, Českolipská
123, PSČ: 405 02, ve výši 170 tis. Kč, na spoluúčast v dotačním programu 21. Centra
odborné přípravy Ministerstva zemědělství ČR.
B)

rozhoduje
dle § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, o poskytnutí návratné finanční výpomoci investičního
charakteru pro Střední školu zahradnickou a zemědělskou Antonína Emanuela
Komerse, Děčín - Libverda, příspěvkovou organizaci, IČO: 47274654, sídlo: Děčín –
Libverda, Českolipská 123, PSČ: 405 02, ve výši 1 660 tis. Kč, na dočasné krytí potřeb
v rámci dotačního programu 21. Centra odborné přípravy Ministerstva zemědělství ČR.

C)

ukládá
1 . Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) a B) tohoto usnesení.
Termín: 19. 9. 2016
2.

statutárnímu orgánu příspěvkové organizace dle části B) tohoto usnesení vrátit
návratnou finanční výpomoc investičního charakteru na účet zřizovatele.
Termín: 31. 1. 2017

Usnesení č. 37/118R/2016
Výkon zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti školství
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s přijetím finančního daru
do vlastnictví příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 7 tohoto usnesení.
Usnesení č. 38/118R/2016
Dotační program Ministerstva zemědělství 21. Centra odborné přípravy – schválení učebních
pomůcek
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
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v souladu s ust. § 59 odst. 1 písm. i) zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, pořízení učebních pomůcek, tak jak jsou specifikovány v příloze
č. 8. tohoto usnesení, v rámci dotačního programu Ministerstva zemědělství 21. Centra
odborné přípravy, pro Střední školu zahradnickou a zemědělskou Antonína Emanuela
Komerse, Děčín - Libverda, příspěvkovou organizaci, IČO: 47274654, sídlo: Českolipská
123, 405 02 Děčín - Libverda
B) ukládá
Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 9. 2016

Usnesení č. 39/118R/2016
Změny Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého
kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) n a v r h u j e
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
s c h v á l i t v souladu s § 36 písm. c) a d) a § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Zásady pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje dle přílohy č. 9 tohoto usnesení,
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členovi Rady Ústeckého kraje, předložit doporučení dle bodu A)
tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 5. 9. 2016
Usnesení č. 40/118R/2016
Přerušení projekčních prací na akci „SPZ Triangle – parkovací stání pro kamiony“ dle smlouvy
č. 16/SML/2085/INV/79/PD, IČ + AD
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
1. Vyjádření na akci „SPZ Triangle – Parkovací stání pro kamiony“ – silnice III/25021 ze dne
28. 6. 2016 zaslané Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, p.o., Ruská 260, 417 03
Dubí 3, IČO: 00080837 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. „SPZ Triangle – parkovací stání pro kamiony“ – vyjádření zaslané dne 20. 7. 2016 Policií
České republiky, Dopravní inspektorát Louny dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
3. Žádost o pozastavení činnosti podle příkazní smlouvy 16/SML/2085/INV/79/PD, IČ + PD
na akci: „SPZ Triangle – parkovací stání pro kamiony“ zaslanou dne 21. 7. 2016
dodavatelem PK dopravní s.r.o., Lidická 811, 438 01 Žatec, IČO: 04166205 dle přílohy č.
3 předloženého materiálu.

B)

rozhoduje
o přerušení projekčních prací na akci „SPZ Triangle – parkovací stání pro kamiony“ dle
smlouvy č. 16/SML/2085/INV/79/PD, IČ + AD na dobu nezbytně nutnou.

C)

ukládá
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Ing. Františku Končelovi, vedoucímu investičního odboru, zabezpečit odeslání informace o
rozhodnutí Rady Ústeckého kraje výše uvedenému dodavateli;
Termín: 31. 8. 2016
Usnesení č. 41/118R/2016
Změna termínu plnění „SPZ Triangle – čistírna technologických odpadních vod“ PD
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
Žádost uchazeče AQUATEST a.s., IČO: 447 94 843 ze dne 23. 6. 2016 dle přílohy č. 1
předloženého materiálu.

B)

rozhoduje
O neuplatnění smluvní pokuty podle čl. VI. odst. 1 písm. a) smlouvy o dílo a příkazní smlouvy
č. 16/SML/0034/INV/76/PD,IČ+AD za nedodržení termínu realizace části díla za
předpokladu, že budou dodrženy následující termíny:
Činnost

C)

Původní termín
realizace dle SoD

Nově navržený termín
realizace

b)Posouzení vlivu na životní
prostředí ( EIA )

19 týdnů od podpisu
SoD

37 týdnů od podpisu SoD

d) IČ - územní rozhodnutí
v právní moci

17 týdnů od podpisu
SoD

49 týdnů od podpisu SoD

e) Dokumentace pro stavební
řízení (DSP)

26 týdnů od podpisu
SoD

41 týdnů od podpisu SoD

f) IČ - stavební povolení
v právní moci

35 týdnů od podpisu
SoD

61 týdnů od podpisu SoD

g) Dokumentace pro provádění
stavby (DPS), vč. soupisu
prací a rozpočtu

43 týdnů od podpisu
SoD

64 týdnů od podpisu SoD

ukládá
Ing. Františku Končelovi, vedoucímu investičního odboru, zabezpečit odeslání informace o
rozhodnutí Rady Ústeckého kraje výše uvedenému dodavateli.
Termín: 31. 8. 2016

Usnesení č. 42/118R/2016
Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Rekonstrukce mostních
objektů v Ústeckém kraji“ PD zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
1. Protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky na služby s názvem
„Rekonstrukce mostních objektů v Ústeckém kraji“ PD dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu.
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2. Protokol o posouzení kvalifikace na plnění veřejné zakázky na služby s názvem
„Rekonstrukce mostních objektů v Ústeckém kraji“ PD dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu.
3. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na služby s názvem
„Rekonstrukce mostních objektů v Ústeckém kraji“ PD dle přílohy č. 3 předloženého
materiálu.
4. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek č. 2 na plnění veřejné zakázky na služby s
názvem „Rekonstrukce mostních objektů v Ústeckém kraji“ PD dle přílohy č. 4
předloženého materiálu.
5. Smlouvy na všechny části zakázky z nabídky vybraného uchazeče na plnění veřejné
zakázky na služby s názvem „Rekonstrukce mostních objektů v Ústeckém kraji“ PD dle
přílohy č. 5 předloženého materiálu.
B) rozhoduje
podle ustanovení § 81 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění (dále jen „zákon“) o výběru nejvhodnější nabídky těch uchazečů, kteří
podali nejvhodnější nabídku v rámci jednotlivých částí zakázky a uzavřít s nimi smlouvu na
realizaci jednotlivých částí této veřejné zakázky za podmínek uvedených v jejich nabídce, a to
následovně:
1. část „III/23756 - Reko mostního objektu 23756-003 Kololeč“ uchazeči: S.A.W.
CONSULTING s.r.o., Prašná 2324, 407 47 Varnsdorf, IČO: 28718836
Celková nabídková cena bez DPH

288.000,00 Kč

Celková nabídková cena včetně DPH

344.280,00 Kč

Termín pro přípravu zakázky

6 týdnů

Termín pro dokumentaci pro stavební povolení (DSP)

2 týdny

Termín pro IČ-souhlas s realizací akce v právní moci

13 týdnů

Termín pro dokumentaci pro provádění stavby

3 týdny

2 . část „II/221 - Reko mostního objektu 221-003 Velká Černoc“ uchazeči: S.A.W.
CONSULTING s.r.o., Prašná 2324, 407 47 Varnsdorf, IČO: 28718836
Celková nabídková cena bez DPH

278.000,00 Kč

Celková nabídková cena včetně DPH

332.180,00 Kč

Termín pro přípravu zakázky

6 týdnů

Termín pro dokumentaci pro stavební povolení (DSP)

2 týdny

Termín pro IČ-souhlas s realizací akce v právní moci

13 týdnů

Termín pro dokumentaci pro provádění stavby

3 týdny

3 . část „II/118 - Reko mostního objektu 118-65 Písty“ uchazeči: S.A.W. CONSULTING
s.r.o., Prašná 2324, 407 47 Varnsdorf, IČO: 28718836
Celková nabídková cena bez DPH

288.000,00 Kč

Celková nabídková cena včetně DPH

344.280,00 Kč

Termín pro přípravu zakázky

6 týdnů

Termín pro dokumentaci pro stavební povolení (DSP)

2 týdny

Termín pro IČ-souhlas s realizací akce v právní moci

13 týdnů
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Termín pro dokumentaci pro provádění stavby

3 týdny

4 . část „Reko mostu 1981-002 přes železnici Kadaň“ uchazeči: S.A.W. CONSULTING
s.r.o., Prašná 2324, 407 47 Varnsdorf, IČO: 28718836
Celková nabídková cena bez DPH

475.000,00 Kč

Celková nabídková cena včetně DPH

570.550,00 Kč

Termín pro přípravu zakázky

6 týdnů

Termín pro dokumentaci pro stavební povolení (DSP)

3 týdnů

Termín pro IČ-souhlas s realizací akce v právní moci

13 týdnů

Termín pro dokumentaci pro provádění stavby

2 týdny

5 . část „II/237 - Reko mostního objektu 237-028 Chodovlice“ uchazeči: S.A.W.
CONSULTING s.r.o., Prašná 2324, 407 47 Varnsdorf, IČO: 28718836
Celková nabídková cena bez DPH

248.000,00 Kč

Celková nabídková cena včetně DPH

295.880,00 Kč

Termín pro přípravu zakázky

6 týdnů

Termín pro dokumentaci pro stavební povolení (DSP)

2 týdny

Termín pro IČ-souhlas s realizací akce v právní moci

13 týdnů

Termín pro dokumentaci pro provádění stavby

3 týdny

6 . část „Rekonstrukce mostu ev.č.24049-1 v Roudnici n.L.“ uchazeči: S.A.W.
CONSULTING s.r.o., Prašná 2324, 407 47 Varnsdorf, IČO: 28718836
Celková nabídková cena bez DPH

228.000,00 Kč

Celková nabídková cena včetně DPH

271.680,00 Kč

Termín pro přípravu zakázky

6 týdnů

Termín pro dokumentaci pro stavební povolení (DSP)

2 týdny

Termín pro IČ-souhlas s realizací akce v právní moci

13 týdnů

Termín pro dokumentaci pro provádění stavby

3 týdny

7 . část „Rekonstrukce mostu ev.č. 24049-1A v Roudnici n.L.“ uchazeči: S.A.W.
CONSULTING s.r.o., Prašná 2324, 407 47 Varnsdorf, IČO: 28718836
Celková nabídková cena bez DPH

228.000,00 Kč

Celková nabídková cena včetně DPH

271.680,00 Kč

Termín pro přípravu zakázky

6 týdnů

Termín pro dokumentaci pro stavební povolení (DSP)

2 týdny

Termín pro IČ-souhlas s realizací akce v právní moci

13 týdnů

Termín pro dokumentaci pro provádění stavby

3 týdny

C) ukládá
1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat smlouvy v rámci
jednotlivých částí zakázky s vybraným uchazečem.
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Termín: 30. 9. 2016
2. Ing. Františkovi Končelovi, vedoucímu investičního odboru, zajistit splnění všech dalších
úkonů této veřejné zakázky souvisejících s přidělením jednotlivých částí a připravit k
uzavření smlouvy na plnění jednotlivých částí této veřejné zakázky s vybraným uchazečem
a předložit je k podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2016
Usnesení č. 43/118R/2016
Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Střední lesnická
škola a Střední odborná škola sociální Šluknov - výstavba školní tělocvičny“ zadávané formou
otevřeného řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) b e r e n a v ě d o m í
1. Protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky na stavební práce s
názvem „Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov - výstavba školní
tělocvičny“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. Protokol o posouzení kvalifikace na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov - výstavba školní
tělocvičny“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
3. Protokol o posouzení kvalifikace č. 2 na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov - výstavba školní
tělocvičny“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.
4. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce s
názvem „Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov - výstavba školní
tělocvičny“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.
5. Smlouvu o dílo z nabídky vybraného uchazeče na plnění veřejné zakázky na stavební práce
s názvem „Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov - výstavba
školní tělocvičny“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu.
B) rozhoduje
podle ustanovení § 81 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále
jen „zákon“) o výběru nabídky uchazeče STAMO spol. s.r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín I,
IČO: 43222323, který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku a uzavřít s ním smlouvu na
realizaci této veřejné zakázky, a to za podmínek uvedených v jeho nabídce:
Celková nabídková cena bez DPH:

25.745.020,00 Kč

Celková nabídková cena včetně DPH:
Doba plnění v týdnech od předání a převzetí
staveniště:

31.151.474,20 Kč
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C) ukládá
1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat smlouvu s vybraným
uchazečem.
Termín: 30. 9. 2016
2. Ing. Františkovi Končelovi, vedoucímu investičního odboru, zajistit splnění všech dalších
úkonů této veřejné zakázky souvisejících s jejím přidělením a připravit k uzavření smlouvu
na plnění této veřejné zakázky s vybraným uchazečem a předložit ji k podpisu hejtmanovi
Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2016
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Usnesení č. 44/118R/2016
Řešení systému vytápění areálu SŠT Most
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
1. Návrh na úpravu systému vytápění ze soustavy CZT v areálu SŠT v Mostě – Velebudicích
(objekty školy + objekty Krajské majetkové) od Severočeské teplárenské, a. s., dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu.
2. Kalkulaci ceny tepla z plynové kotelny pro SŠT Most s využitím údajů z ERÚ dle přílohy
č. 2 předloženého materiálu.
3. E-mail ředitele Severočeské teplárenské, a. s., z 1. 7. 2016 k možnostem slevy z ceny tepla
pro odběratele zřizované Ústeckým krajem dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.

B)

rozhoduje
1. o vytápění objektů SŠ technické Most p. o. a objektů, které jako zbytné předala či předá
Krajské majetkové p.o., z Centrálního zdroje tepla (dále také jen „CZT“) provozovaného
Severočeskou teplárenskou, a.s., v Komořanech u Mostu s tím, že Severočeská
teplárenská, a.s., vybuduje na vlastní náklady jak přívody horkovodu k novým
výměníkovým stanicím, tak i tyto nové výměníkové stanice, které následně budou i
provozovat, v souladu s návrhem v příloze č. 1 předloženého materiálu.
2. o úpravě předmětu zakázky na zpracování projektové dokumentace s názvem „SŠT Most –
REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování“ dle smlouvy o dílo č.
15/SML0032/INV/230/2014/PD tak, že z něj bude vypuštěna náhrada vytápění z CZT
vytápěním ze dvou kotelen na zemní plyn.
3. o přípravě centralizovaného zadávacího řízení podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen
„zákon“), veřejné zakázky na dodávky tepla z CZT provozovanému Severočeskou
teplárenskou, a.s., v Komořanech u Mostu, všemi organizacemi, zřizovanými Ústeckým
krajem, které odebírají teplo z tohoto CZT, na dobu určitou nejméně 10 let formou
jednacího řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona.

C)

ukládá
1. Ing. Františku Končelovi, vedoucímu investičního odboru, zabezpečit odeslání informace o
rozhodnutí Rady Ústeckého kraje dle bodu B) odst. 1 tohoto usnesení Severočeské
teplárenské, a.s., a odeslání informace o rozhodnutí Rady Ústeckého kraje dle bodu B)
odst. 2 tohoto usnesení zpracovateli projektové dokumentace firmě ARTECH spol. s r.o.
Termín: 23. 8. 2016
2. Ing. Františku Končelovi, vedoucímu investičního odboru, připravit a zajistit uzavření
dodatku ke smlouvě o dílo č. 15/SML0032/INV/230/2014/PD se zpracovatelem projektové
dokumentace firmou ARTECH spol. s r.o., v němž bude upraven rozsah díla podle bodu B)
odst. 2 tohoto usnesení.
Termín: 15. 9. 2016
3. Ing. Františku Končelovi, vedoucímu investičního odboru, připravit a předložit ke
schválení návrh smlouvy se Severočeskými teplárnami, a.s., podle bodu B) odst. 1 tohoto
usnesení.
Termín: 29. 9. 2016
4. Ing. Františku Končelovi, vedoucímu investičního odboru, připravit návrh smlouvy o
centralizovaném zadávání a předložit ji spolu s návrhem na zahájení centralizovaného
zadávacího řízení podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona veřejné zakázky na dodávky tepla
z CZT provozovanému Severočeskou teplárenskou, a.s., v Komořanech u Mostu, všemi
organizacemi, zřizovanými Ústeckým krajem, které odebírají teplo z tohoto CZT, na dobu
určitou nejméně 10 let formou jednacího řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 4 písm. a)
zákona.
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Termín: 29. 9. 2016
1.
Usnesení č. 45/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru prodeje (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: st.p.č. 394 o výměře 1 m2, druh pozemku: zastavěná plocha, způsob využití: č.e.
3, rod. rekr, (oddělen z p.č. 1014/1 o výměře 2449 m2 dle geometrického plánu č. 211569/2016 ze dne 12. 5. 2016)
obec Levín, k.ú. Levín u Litoměřic, zapsané na LV č. 257 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj.
2.
Usnesení č. 46/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru prodeje (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p. č. 1273/42 o výměře 12 m2, druh pozemku: vodní plocha, tok přirozený
(oddělen z pozemku p. č. 1273/25 o výměře 2404 m2 dle geometrického plánu pro
rozdělení pozemku č. 480-15/2016 ze dne 26. 3. 2016)
obec Dobrná, k.ú. Dobrná, zapsané na LV č. 160 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj.
3.
Usnesení č. 47/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru prodeje (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: st. 23/2 o výměře 1508 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
součástí je stavba: Údlice, č.p. 1, občanská vybavenost, umístěná na st. 23/2
- pozemek: p.č. 80 o výměře 2269 m2, druh pozemku: zahrada
obec Údlice, k. ú. Údlice, zapsaných na LV č. 103 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj.
4.
Usnesení č. 48/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru prodeje (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: část p.č. 304 o výměře max. 40 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
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obec Povrly, k. ú. Lysá, zapsaný na LV č. 495 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj, za podmínky současného sjednání výhrady zpětné
koupě ve prospěch prodávajícího za sjednanou kupní cenu, a to ve lhůtě patnácti let od provedení
vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Výhrada zpětné koupě bude zapsána v katastru
nemovitostí jako právo věcné.
5.
Usnesení č. 49/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru prodeje (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje, Povodí Ohře, s.
p., se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ: 70889988, a to:
- pozemek: st.p.č. 335 o výměře 3427 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: st.p.č. 341 o výměře 28 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
obec Petrohrad, k. ú. Petrohrad, zapsaných na LV č. 215 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj s podmínkou zřízení věcného břemene ve
prospěch Ústeckého kraje za účelem provozování a údržby krajské komunikace č. III/2243.
6.
Usnesení č. 50/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o snížení nejnižšího podání pro prodej (převod) nemovitých věcí specifikovaných v usnesení
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 33/22Z/2015 ze dne 20.4.2015 z vlastnictví Ústeckého kraje
formou veřejné dražby, a to z posledně stanovené výše 4.700.000,- Kč na 3.990.000,- Kč
včetně snížení dražební jistoty vždy na 10% aktuální výše nejnižšího podání.
7.
Usnesení č. 51/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o snížení nejnižšího podání pro prodej (převod) nemovitých věcí specifikovaných v usnesení
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 33/10Z/2013 ze dne 30.10.2013 z vlastnictví Ústeckého
kraje formou veřejné dražby, a to z posledně stanovené výše 490.000,- Kč na 390.000,- Kč
včetně snížení dražební jistoty vždy na 10% aktuální výše nejnižšího podání.
8.
Usnesení č. 52/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o snížení nejnižšího podání pro prodej (převod) nemovitých věcí specifikovaných v usnesení
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 34/10Z/2013 ze dne 30.10.2013 z vlastnictví Ústeckého
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kraje formou veřejné dražby, a to z posledně stanovené výše 690.000,- Kč na 490.000,- Kč
včetně snížení dražební jistoty vždy na 10% aktuální výše nejnižšího podání.
9.
Usnesení č. 53/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o snížení nejnižšího podání pro prodej (převod) nemovitých věcí specifikovaných v usnesení
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 51/23Z/2015 ze dne 29.6.2015 z vlastnictví Ústeckého kraje
formou veřejné dražby, a to z posledně stanovené výše 1.300.000,- Kč na 1.200.000,- Kč.
10.
Usnesení č. 54/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o snížení nejnižšího podání pro prodej (převod) nemovitých věcí specifikovaných v usnesení
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 37/10Z/2013 ze dne 30.10.2013 z vlastnictví Ústeckého
kraje formou veřejné dražby, a to z posledně stanovené výše 2.490.000,- Kč na 1.990.000,Kč včetně snížení dražební jistoty vždy na 10% aktuální výše nejnižšího podání.
11.
Usnesení č. 55/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku
Ústeckého kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010
ze dne 5. 5. 2010.
2 . rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o prodeji (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje
státnímu podniku Povodí Ohře, s. p., se sídlem: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,
IČ: 70889988, a to:
- pozemek: p. č. 3625/9 o výměře 61 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p. č. 3625/10 o výměře 2 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p. č. 3625/11 o výměře 17 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p. č. 3625/12 o výměře 3 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p. č. 3625/13 o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
obec Staré Křečany, k. ú. Staré Křečany, zapsaných na LV č. 376 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj za kupní cenu
5.880,- Kč (dle ZP č. 5630-13-4/16 ze dne 29. 3. 2016 - viz důvodová zpráva) a vyjmutí
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uvedených nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03,
IČ: 00080837.
3. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu,
jejímž předmětem je prodej (převod) nemovitých věcí uvedený v bodu A) 2. tohoto
usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2017
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 5. 9. 2016

12.
Usnesení č. 56/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku
Ústeckého kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010
ze dne 5. 5. 2010.
2 . rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o prodeji (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje
Oblastní charitě Šluknov, se sídlem: Farní 154, 407 77 Šluknov, IČ: 73635502, a to:
- pozemek: p. č. 1316/1 o výměře 965 m2, druh pozemku: zahrada
- pozemek: p. č. 1317 o výměře 577 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
součástí je stavba: Šluknov, č. p. 720, ubyt. zařízení, umístěna na pozemku p. č. 1317
obec Šluknov, k. ú. Šluknov, zapsaných na LV č. 1331 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj za kupní cenu 2.241.665,- Kč (dle
ZP č. 286/2015 ze dne 7. 9. 2015 plus ostatní náklady ve výši 91.665,- Kč - viz důvodová
zpráva) a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové organizace
Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, příspěvková organizace,
se sídlem: T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov, IČ: 47274719, za podmínky současného
sjednání výhrady zpětné koupě ve prospěch prodávajícího za sjednanou kupní cenu, a to
ve lhůtě patnácti let od provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Výhrada zpětné koupě bude zapsána v katastru nemovitostí jako právo věcné.
3. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu,
jejímž předmětem je prodej (převod) nemovitých věcí uvedený v bodu A) 2. tohoto
usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2017

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 5. 9. 2016

13.
Usnesení č. 57/118R/2016
Nakládání s majetkem
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Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

zrušuje
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 48/110R/2016 v bodech A) a C) 2. ze dne 4. 5. 2016.

B)

navrhuje
1. rozhodnout o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku
Ústeckého kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010
ze dne 5. 5. 2010.
2. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o prodeji (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje
společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem, s.r.o., se sídlem: Malátova
2437/11, 400 11 Ústí nad Labem a to:
- topný kanál s přívodním potrubím o délce 99 bm umístěný na pozemcích p.č. 5175/5,
p.č. 5175/7, p.č. 5175/9, p.č. 5175/19, p.č. 5178/1, p.č. 5175/20 a pozemku p.č. 5175/23
obec Ústí nad Labem, k. ú. Ústí nad Labem, za kupní cenu 255.000,- Kč (cena dohodou
- viz důvodová zpráva) a vyjmutí uvedené nemovité věci z hospodaření příspěvkové
organizace Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková
organizace, IČ: 00082201.
3. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu,
jejímž předmětem je prodej (převod) nemovité věci uvedený v bodu B) 2. tohoto usnesení
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2016

C)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu B) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 5. 9. 2016

14.
Usnesení č. 58/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku
Ústeckého kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010
ze dne 5. 5. 2010.
2. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o prodeji (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje
a to:
- pozemek: p.č. 72/2 o výměře 629 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
obec Velké Chvojno, k. ú. Arnultovice u Lučního Chvojna, zapsaný na LV č. 93 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký
kraj za kupní cenu 33.894,- Kč (49,43 Kč/m2 dle ZP č. 4371-156/16 ze dne 21. 6. 2016
plus ostatní náklady ve výši 2.804,- Kč - viz důvodová zpráva) a vyjmutí uvedené
nemovité věci z hospodaření příspěvkové organizace Správa a silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260/13, PSČ: 417 03 Dubí, IČ: 00080837.
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3. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu,
jejímž předmětem je prodej (převod) nemovité věci uvedené v bodu A) 2. tohoto usnesení
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 5. 2017
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 5. 9. 2016

15.
Usnesení č. 59/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku
Ústeckého kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010
ze dne 5. 5. 2010.
2. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o prodeji (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje
a to:
- pozemek: p.č. 139/6 o výměře 42 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha (oddělen z pozemku p. č. 139/1 o výměře 4299 m2 geometrickým plánem
pro rozdělení pozemku č. 217-26/2016 ze dne 21. 3. 2016)
- pozemek: p.č. 139/7 o výměře 15 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha (oddělen z pozemku p. č. 139/1 o výměře 4299 m2 geometrickým plánem
pro rozdělení pozemku č. 217-26/2016 ze dne 21. 3. 2016)
obec Chlumec, k. ú. Český Újezd, zapsané na LV č. 57 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj za kupní cenu 12.501,- Kč
(188,07 Kč/m2 dle ZP č. 379/27/2016 ze dne 8. 6. 2016 plus ostatní náklady ve výši 1.781,Kč - viz důvodová zpráva) a vyjmutí uvedených nemovitých věci z hospodaření
příspěvkové organizace Správa a silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se
sídlem Ruská 260/13, PSČ: 417 03 Dubí, IČ: 00080837, za podmínky současného sjednání
výhrady zpětné koupě ve prospěch prodávajícího za sjednanou kupní cenu, a to ve lhůtě
patnácti let od provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Výhrada
zpětné koupě bude zapsaná v katastru nemovitostí jako právo věcné.
3. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu,
jejímž předmětem je prodej (převod) nemovité věci uvedené v bodu A) 2. tohoto usnesení
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 5. 2017

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 5. 9. 2016

16.
Usnesení č. 60/118R/2016
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Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje obci Modlany,
se sídlem Modlany 34, Modlany 417 13, IČ:00266493, a to:
- pozemek: p. č. 413/7 o výměře 16 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 413/1 o výměře 23560 m2 geometrickým
plánem č. 262-47/2016 ze dne 3.6.2016)
- pozemek: p. č. 413/8 o výměře 155 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 413/1 o výměře 23560 m2 geometrickým
plánem č. 262-47/2016 ze dne 3.6.2016)
- pozemek: p. č. 413/9 o výměře 304 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 413/1 o výměře 23560 m2 geometrickým
plánem č. 262-47/2016 ze dne 3.6.2016)
- pozemek: p. č. 413/10 o výměře 219 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 413/1 o výměře 23560 m2 geometrickým
plánem č. 262-47/2016 ze dne 3.6.2016)
- pozemek: p. č. 866/8 o výměře 36 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 866/1 o výměře 3237 m2 geometrickým
plánem č. 262-47/2016 ze dne 3.6.2016)
- pozemek: p. č. 866/9 o výměře 55 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 866/1 o výměře 3237 m2 geometrickým
plánem č. 262-47/2016 ze dne 3.6.2016)
- pozemek: p. č. 866/10 o výměře 180 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 866/1 o výměře 3237 m2 geometrickým
plánem č. 262-47/2016 ze dne 3.6.2016)
- pozemek: p. č. 866/11 o výměře 111 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 866/1 o výměře 3237 m2 geometrickým
plánem č. 262-47/2016 ze dne 3.6.2016)
- pozemek: p. č. 866/12 o výměře 380 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 866/1 o výměře 3237 m2 geometrickým
plánem č. 262-47/2016 ze dne 3.6.2016)
- pozemek: p. č. 866/13 o výměře 139 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 866/1 o výměře 3237 m2 geometrickým
plánem č. 262-47/2016 ze dne 3.6.2016)
obec Modlany, k.ú. Modlany, zapsané na LV č. 330 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj.
- pozemek: p. č. 581/8 o výměře 131 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 581/1 o výměře 26356 m2 geometrickým
plánem č. 523-46/2016 ze dne 27.5.2016)
- pozemek: p. č. 581/9 o výměře 127 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 581/1 o výměře 26356 m2 geometrickým
plánem č. 523-46/2016 ze dne 27.5.2016)
- pozemek: p. č. 581/10 o výměře 121 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 581/1 o výměře 26356 m2 geometrickým
plánem č. 523-46/2016 ze dne 27.5.2016)
- pozemek: p. č. 581/11 o výměře 25 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 581/1 o výměře 26356 m2 geometrickým
plánem č. 523-46/2016 ze dne 27.5.2016)
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- pozemek: p. č. 581/12 o výměře 99 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 581/1 o výměře 26356 m2 geometrickým
plánem č. 523-46/2016 ze dne 27.5.2016)
- pozemek: p. č. 581/13 o výměře 323 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 581/1 o výměře 26356 m2 geometrickým
plánem č. 523-46/2016 ze dne 27.5.2016)
- pozemek: p. č. 584/7 o výměře 263 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 584 o výměře 10060 m2 geometrickým
plánem č. 523-46/2016 ze dne 27.5.2016)
obec Modlany, k.ú. Kvítkov u Modlan, zapsané na LV č. 330 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj.
17.
Usnesení č. 61/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje městu
Meziboří, se sídlem nám. 8. května 341, 435 13 Meziboří, IČ: 00266086, a to:
- pozemek: část p.č. 478/1 o výměře max. 743 m2, druh pozemku: ostatní plocha, silnice
- pozemek: část p.č. 478/3 o výměře max. 822 m2, druh pozemku: ostatní plocha, neplodná
půda
- pozemek: část p.č. 225/28 o výměře max. 35 m2, druh pozemku: ostatní plocha, ostatní
komunikace
obec Meziboří, k. ú. Meziboří u Litvínova zapsaných na LV č. 1933 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most pro Ústecký kraj.

B)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1.
rozhodnout o budoucím poskytnutí daru (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví
Ústeckého kraje městu Meziboří, se sídlem nám. 8. května 341, 435 13 Meziboří, IČ:
00266086, a to:
pozemek: část p.č. 478/1 o výměře max. 743 m2, druh pozemku: ostatní
plocha, silnice
pozemek: část p.č. 478/3 o výměře max. 822 m2, druh pozemku: ostatní
plocha, neplodná půda
pozemek: část p.č. 225/28 o výměře max. 35 m2, druh pozemku: ostatní
plocha, ostatní komunikace
obec Meziboří, k. ú. Meziboří u Litvínova zapsaných na LV č. 1933 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most pro Ústecký kraj.
2.

C)

uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o
budoucí darovací smlouvě, jejímž předmětem je budoucí poskytnutí daru (převod)
uvedené v bodu B) 1. tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi
Ústeckého kraje.
Termín: 30. 4. 2017

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu B) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 28. 2. 2017
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18.
Usnesení č. 62/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje obci Doksany, se
sídlem Doksany č.p. 108, PSČ 411 82, Doksany, IČ: 00263524, a to:
- pozemek: p.č. 965/3 o výměře 8 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace,
obec Doksany, k.ú. Doksany, zapsané na LV č. 227 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj.

19.
Usnesení č. 63/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje obci Ploskovice,
se sídlem Ploskovice č.p. 2, PSČ 411 42, Ploskovice, IČ: 00264164, a to:
- pozemek: p.č. 86 o výměře 352 m2, druh pozemku: trvalý travní porost,
obec Ploskovice, k.ú. Ploskovice, zapsané na LV č. 137 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj.

20.
Usnesení č. 64/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje obci Tisá,
se sídlem: se sídlem Tisá 205, 403 36 Tisá, IČ: 00267082, a to:
- pozemek: p.č. 2303/2 o výměře 312 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 2303 o výměře 17207 m2
geometrickým plánem č. 1057-353/2014 ze dne 29. 12. 2014),
obec Tisá, k. ú. Tisá, zapsaný na LV č. 473 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj.
21.
Usnesení č. 65/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje, městu
Podbořany, se sídlem Mírová 615, 441 17 Podbořany, IČ: 00265365, a to:
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- pozemek: p.č. 3117/6 o výměře 560 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 3117/1 o výměře 2825 m2 a p.č. 3084/7 o
výměře 1478 m2 geometrickým plánem č. 389-5009/2015 ze dne 18.4.2016),
- pozemek: p.č. 3117/7 o výměře 40 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň (pozemek oddělen z p.č. 3117/1 o výměře 2825 m2 geometrickým plánem č. 3895009/2015 ze dne 18.4.2016),
- pozemek: p.č. 3117/8 o výměře 17 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň (pozemek oddělen z p.č. 3117/1 o výměře 2825 m2 geometrickým plánem č. 3895009/2015 ze dne 18.4.2016),
- pozemek: p.č. 3117/9 o výměře 3 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň
(pozemek oddělen z p.č. 3117/1 o výměře 2825 m2 geometrickým plánem č. 3895009/2015 ze dne 18.4.2016),
- pozemek: p.č. 3084/33 o výměře 35 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň (pozemek oddělen z p.č. 3084/7 o výměře 1478 m2 a p.č. 3117/1 o výměře 2825 m2
geometrickým plánem č. 389-5009/2015 ze dne 18.4.2016),
- pozemek: p.č. 3084/32 o výměře 4 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň (pozemek oddělen z p.č. 3084/7 o výměře 1478 m2 geometrickým plánem č. 3895009/2015 ze dne 18.4.2016),
obec Podbořany, k. ú. Podbořany, zapsané na LV č. 116 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj.
22.
Usnesení č. 66/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje, městu
Podbořany, se sídlem Mírová 615, 441 17 Podbořany, IČ: 00265365, a to:
- pozemek: p.č. 1237/11 o výměře 105 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha (pozemek oddělen z p.č. 1237/1 o výměře 6366 m2 geometrickým plánem č.
1607-5115/2016 ze dne 1.6.2016)
obec Podbořany, k. ú. Podbořany, zapsané na LV č. 71 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj.
23.
Usnesení č. 67/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1.

rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovité
věci z vlastnictví Ústeckého kraje obci Kyškovice, se sídlem Kyškovice č.p. 5, PSČ 413
01, Roudnice nad Labem, IČ: 00263869, a to:
pozemek: p.č. 578/13 o výměře 219 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace, (oddělen z p.č. 578/4 o výměře 17704 m2 dle
geometrického plánu č. 404-548/2015 ze dne 5. 5. 2015)
obec Kyškovice, k.ú. Kyškovice, zapsané na LV č. 421 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovité věci
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z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.
2.

B)

uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit
darovací smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovité věci uvedené
v bodu A) 1. tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého
kraje.
Termín: 31. 3. 2017

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 5. 9. 2016

24.
Usnesení č. 68/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého
kraje obci Polepy, se sídlem Polepy 112, PSČ 411 47, Polepy, IČ: 00264202, a to:
- pozemek: p.č. 1021/4 o výměře 76 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, (oddělen z p.č. 1021/1 o výměře 1599 m2 a sloučen z p.č. 1021/1 díl „a“ o
výměře 42 m2 a p.č. 1022/1 díl „b“ o výměře 34 m2 dle geometrického plánu č. 53336/2015 ze dne 14. 8. 2015)
obec Polepy, k.ú. Polepy, zapsané na LV č. 831 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovité věci z
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu,
jejímž předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovité věci uvedené v bodu A) 1. tohoto
usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2017

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 5. 9. 2016

25.
Usnesení č. 69/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého
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kraje městu Terezín, se sídlem náměstí ČSA 179, PSČ 411 55, Terezín, IČ: 00264474, a
to:
- pozemek: p.č. 549/24 o výměře 122 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, (oddělen z p.č. 549/1 o výměře 5904 m2 dle geometrického plánu č.
578-44/2016 ze dne 9. 3. 2016)
obec Terezín, k.ú. Terezín, zapsané na LV č. 247 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovité věci z
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu,
jejímž předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovité věci uvedené v bodu A) 1. tohoto
usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2017
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 5. 9. 2016

26.
Usnesení č. 70/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1 . rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví
Ústeckého kraje městu Česká Kamenice, se sídlem: Náměstí Míru 219, 407 21 Česká
Kamenice, IČ: 00261220, a to:
- pozemek: p. č. 2615/3 o výměře 730 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p. č. 2615/4 o výměře 208 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
obec Česká Kamenice, k. ú. Česká Kamenice, zapsaných na LV č. 34 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj a vyjmutí
uvedených nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3,
PSČ: 417 03, IČ: 00080837.
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu,
jejímž předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitých věcí uvedené v bodu A) 1.
tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2017

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 5. 9. 2016

27.
Usnesení č. 71/118R/2016
Nakládání s majetkem
39

Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1 . rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého
kraje městu Šluknov, se sídlem: nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, IČ: 00261688, a to:
- pozemek: p. č. 431/2 o výměře 217 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (oddělen z pozemku p. č. 431 o výměře 3923 m2 dle geometrického
plánu pro rozdělení pozemků č. 1821-20/2016 ze dne 10. 3. 2016)
obec Šluknov, k. ú. Šluknov, zapsané na LV č. 39 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovité věci
z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu,
jejímž předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovité věci uvedené v bodu A) 1. tohoto
usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2017

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 5. 9. 2016

28.
Usnesení č. 72/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1 . rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví
Ústeckého kraje obci Dolní Podluží, se sídlem: Dolní Podluží 6, 407 55 Dolní Podluží,
IČ: 00261271, a to:
- pozemek: p. č. 2127/10 o výměře 657 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (oddělen z pozemku p. č. 2127/1 o výměře 9513 m2 dle
geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 470-039/2003 ze dne 26. 8. 2004)
- pozemek: p. č. 2127/11 o výměře 70 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (oddělen z pozemku p. č. 2127/1 o výměře 9513 m2 dle
geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 732-149/2012 ze dne 12. 12. 2012)
- pozemek: p. č. 2190/13 o výměře 38 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 2190/14 o výměře 49 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
(pozemky byly odděleny z p. p. č. 2190/2 o výměře 15781 m2 dle geometrického plánu pro
rozdělení pozemku č. 732-149/2012 ze dne 12. 12. 2012)
- pozemek: p. č. 2127/12 o výměře 1036 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (oddělen z pozemku p. č. 2127/1 o výměře 9513 m2 dle
geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 734-10/2013 ze dne 29. 1. 2013)

40

- pozemek: p. č. 2127/13 o výměře 37 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 2127/14 o výměře 379 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
(pozemky byly odděleny z p. p. č. 2127/1 o výměře 9513 m2 dle geometrického plánu pro
rozdělení pozemku č. 785-148/2015 ze dne 23. 11. 2015)
obec Dolní Podluží, k. ú. Dolní Podluží, zapsaných na LV č. 345 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených
nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03,
IČ: 00080837.
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu,
jejímž předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitých věcí uvedené v bodu A) 1.
tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2017
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 5. 9. 2016

29.
Usnesení č. 73/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o poskytnutí daru (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví
Ústeckého kraje obci Kryštofovy Hamry, se sídlem Kryštofovy Hamry 64, PSČ: 431 91,
IČ: 00075566, a to:
- pozemek: p.č. 334 o výměře 20505 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Kryštofovy Hamry, k.ú. Kryštofovy Hamry zapsaný na LV č. 365 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj,
- těleso komunikace č. III/22433 včetně příslušenství a součástí v délce 2,300 km, ve
staničení od km 2,938 po km 5,238 (hranice se SRN) - část komunikace na pozemku
334 v k.ú. Kryštofovy Hamry,
- těleso komunikace č. III/22435 včetně příslušenství a součástí v délce 1,330 km, ve
staničení od km 0,000 (křižovatka se silnicí II/224) po km 1,330 (hranice se SRN) –
celá komunikace na pozemku 378 v k.ú. Černý Potok a vyjmutí uvedených nemovitých
věcí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil darovací
smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitých věcí schválený v bodu
A) 1. tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 1. 2017
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
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Termín: 5. 9. 2016
30.
Usnesení č. 74/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

B)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1.

rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví
Ústeckého kraje městu Blšany, se sídlem: Náměstí 29, 439 88 Blšany, IČ: 00264784, a
to:
- pozemek: p.č. 1204/5 o výměře 293 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 1204/3 o výměře 3488 m2
geometrickým plánem č. 163-4993/2015 ze dne 1.12.2015),
- pozemek: p.č. 1204/6 o výměře 119 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 1204/3 o výměře 3488 m2
geometrickým plánem č. 163-4993/2015 ze dne 1.12.2015),
obec Blšany, k. ú. Liběšovice, zapsaných na LV č. 145 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj,

2.

uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu,
jejímž předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitých věcí uvedených v bodu A) 1.
tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 4. 2017

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 5. 9. 2016

31.
Usnesení č. 75/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o budoucím poskytnutí daru (převodu) nemovitých věcí
z vlastnictví Ústeckého kraje obci Vinařice, se sídlem Vinařice 3, 439 15 Vinařice, IČ:
00265683, a to:
- pozemek: p.p.č. 460/5 o výměře 8513 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- těleso komunikace v délce cca 0,792 km (silnice III/22931 od km 0,000 – křižovatka
se silnicí III/22940 do km 0,792 provozního staničení) na pozemku p. č. 460/5 včetně
příslušenství a součástí,
obec Vinařice, k. ú. Divice, zapsaných na LV č. 266 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj.
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2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o budoucí
darovací smlouvě, jejímž předmětem je budoucí poskytnutí daru (převod) uvedené v bodu
A) 1. tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2017
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 5. 9. 2016

32.
Usnesení č. 76/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o bezúplatném převodu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví
Ústeckého kraje od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Státní pozemkový úřad, IČ: 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha
3, PSČ 130 00, a to:
- pozemek: p.č. 348/4 o výměře 191 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Nové Sedlo, k.ú. Břežany u Žatce, zapsaný na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Státní pozemkový úřad a předání uvedené nemovité věci k
hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovité věci uvedený v
bodu A) 1. tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2017

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 5. 9. 2016

33.
Usnesení č. 77/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví
Ústeckého kraje od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu
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vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.č. 3780/56 o výměře 259 m2, (podíl 1/8), druh pozemku: orná půda
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaný na LV č. 8343 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj
(podíl 1/60), Město Roudnice nad Labem (podíl 206/240) a ČR-Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových (podíl 1/8),
- pozemek: p.č. 3568/2 o výměře 1 m2, (podíl 1/2), druh pozemku: orná půda
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaný na LV č. 8345 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj
(podíl 1/36), Město Roudnice nad Labem (podíl 68/144) a ČR-Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových (podíl 1/2),
- pozemek: p.č. 4309/15 o výměře 34 m2, (podíl 1/8), druh pozemku: vodní plocha,
způsob využití: koryto vodního toku přirozené nebo upravené
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaný na LV č. 8158 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj
(podíl 15/24), Povodí Ohře, s.p. (podíl 1/4) a ČR-Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových (podíl 1/8)
- pozemek: p.č. 3576 o výměře 1864 m2, (podíl 1/4), druh pozemku: orná půda
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaný na LV č. 8159 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj
(podíl 9/12) a ČR-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (podíl 1/4)
pozemek: p.č. 4309/90 o výměře 3 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob
využití: koryto vodního toku přirozené nebo upravené, (oddělen z p.č. 4309/64 o
výměře 2357 m2 dle geometrického plánu č. 2814-56/2011 ze dne 29.9.2011)
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaný na LV č. 60000 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro ČR-Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových,
-

2. souhlasit se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité
věci č. 3186/2016, doložky a prohlášení dle přílohy č. 10 tohoto usnesení, týkající se
převodu nemovitých věcí z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ:
69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.č. 3780/56 o výměře 259 m2, (podíl 1/8), druh pozemku: orná půda
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaný na LV č. 8343 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj
(podíl 1/60), Město Roudnice nad Labem (podíl 206/240) a ČR-Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových (podíl 1/8),
- pozemek: p.č. 3568/2 o výměře 1 m2, (podíl 1/2), druh pozemku: orná půda
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaný na LV č. 8345 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj
(podíl 1/36), Město Roudnice nad Labem (podíl 68/144) a ČR-Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových (podíl 1/2),
- pozemek: p.č. 4309/15 o výměře 34 m2, (podíl 1/8), druh pozemku: vodní plocha,
způsob využití: koryto vodního toku přirozené nebo upravené
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaný na LV č. 8158 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj
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(podíl 15/24), Povodí Ohře, s.p. (podíl
majetkových (podíl 1/8)

1/

4)

a ČR-Úřad pro zastupování státu ve věcech

- pozemek: p.č. 3576 o výměře 1864 m2, (podíl 1/4), druh pozemku: orná půda
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaný na LV č. 8159 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj
(podíl 9/12) a ČR-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (podíl 1/4)
pozemek: p.č. 4309/90 o výměře 3 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob
využití: koryto vodního toku přirozené nebo upravené, (oddělen z p.č. 4309/64 o
výměře 2357 m2 dle geometrického plánu č. 2814-56/2011 ze dne 29.9.2011)
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaný na LV č. 60000 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro ČR-Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových,
-

3. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitých věcí uvedených
v bodu A) 1. tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého
kraje.
Termín: 31. 3. 2017
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 5. 9. 2016

34.
Usnesení č. 78/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1 . rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o přijetí daru (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého
kraje od obce Horní Podluží, se sídlem: Žofín 2, 407 57 Horní Podluží, IČ: 00524221, a
to:
- pozemek: p. č. 279/2 díl „p“ o výměře 33 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (oddělen z pozemku p. č. 279/2 o výměře 9797 m2 dle geometrického
plánu pro rozdělení pozemku a změnu hranice pozemku č. 663-91/2015 ze dne
18. 6. 2015)
- pozemek: p. č. 2205/1 díl „y+v+n+d1+i“ o výměře 261 m2, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: silnice (oddělen z pozemku p. č. 2205/1 o výměře 1420 m2 dle
geometrického plánu pro rozdělení pozemku a změnu hranice pozemku č. 663-91/2015
ze dne 18. 6. 2015)
- pozemek: p. č. 2268 díl „o“ o výměře 15 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (oddělen z pozemku p. č. 2268 o výměře 73 m2 dle geometrického plánu
pro rozdělení pozemku a změnu hranice pozemku č. 663-91/2015 ze dne 18. 6. 2015)
obec Horní Podluží, k. ú. Horní Podluží, zapsaných na LV č. 258 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro obec Horní Podluží a předání
uvedených nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3,
PSČ: 417 03, IČ: 00080837.

45

2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu,
jejímž předmětem je přijetí daru (nabytí) nemovitých věcí uvedené v bodu A) 1. tohoto
usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2017
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 5. 9. 2016

35.
Usnesení č. 79/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

B)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o budoucím přijetí daru (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého
kraje od města Rumburk, se sídlem: tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk,
IČ: 00261602, a to:
- pozemek: část p. č. 2880 o výměře 12,06 m2, druh pozemku: ostatní plocha
- pozemek: část p. č. 2405 o výměře 4,76 m2, druh pozemku: ostatní plocha (zatížený
věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
obec Rumburk, k. ú. Rumburk zapsaných na LV č. 2298 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro město Rumburk.
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o budoucí
darovací smlouvě, jejímž předmětem je budoucí přijetí daru (nabytí) uvedené v bodu A) 1.
tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2017
ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 5. 9. 2016

36.
Usnesení č. 80/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o bezúplatném převodu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví
Ústeckého kraje od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Státní pozemkový úřad, IČ: 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha
3, PSČ 130 00, a to:
- pozemek: p.č. 708/3 o výměře 80 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Klášterec nad Ohří, k.ú. Rašovice u Klášterce nad Ohří, zapsaný na LV č. 10002 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou
republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Státní pozemkový úřad a
předání uvedené nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba
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silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260,
Dubí, PSČ 417 03.
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovité věci uvedený v
bodu A) 1. tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2017
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 5. 9. 2016

37.
Usnesení č. 81/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o bezúplatném převodu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví
Ústeckého kraje od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.č. 771/11 o výměře 2395 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Huntířov, k.ú. Stará Oleška, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a předání
uvedené nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí,
PSČ 417 03.
2. souhlasit se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité
věci č. 20/U/VOB/2016 a doložky dle přílohy č. 11 tohoto usnesení, týkající se převodu
nemovité věci z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.č. 771/11 o výměře 2395 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Huntířov, k.ú. Stará Oleška, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
3. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovité věci uvedený v
bodu A) 1. tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2016

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 5. 9. 2016
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38.
Usnesení č. 82/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví
Ústeckého kraje od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.č. 771/12 o výměře 11 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 771/17 o výměře 43 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 771/19 o výměře 6 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Huntířov, k.ú. Stará Oleška, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a předání
uvedených nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260,
Dubí, PSČ 417 03.
2. souhlasit se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým
věcem č. 21/U/VOB/2016 a doložky dle přílohy č. 12 tohoto usnesení, týkající se převodu
nemovitých věcí z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.č. 771/12 o výměře 11 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 771/17 o výměře 43 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 771/19 o výměře 6 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Huntířov, k.ú. Stará Oleška, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
3. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu
o bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitých věcí uvedený
v bodu A) 1. tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého
kraje.
Termín: 31. 12. 2016

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 5. 9. 2016
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39.
Usnesení č. 83/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví
Ústeckého kraje od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.č. 570/5 o výměře 1138 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z pozemku č. 570 o výměře 6913 m2 geometrickým plánem č. 3867/2016 ze dne 9. 5. 2016, pozemek je zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu
z katastru nemovitostí),
- pozemek: p.č. 571/6 o výměře 3706 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z pozemku č. 571/1 o výměře 13799 m2 geometrickým plánem č. 3867/2016 ze dne 9. 5. 2016),
- pozemek: p.č. 575/1 o výměře 12653 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z pozemku č. 575/1 o výměře 19298 m2 geometrickým plánem č. 3878/2016 ze dne 29. 4. 2016, pozemek je zatížen věcnými břemeny dle aktuálního výpisu
z katastru nemovitostí),
obec Vrskmaň, k.ú. Vrskmaň, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
a předání uvedených nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská
260, Dubí, PSČ 417 03.
2. souhlasit se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým
věcem č. 47/2016 a doložky dle přílohy č. 13 tohoto usnesení, týkající se převodu
nemovitých věcí z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.č. 570/5 o výměře 1138 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z pozemku č. 570 o výměře 6913 m2 geometrickým plánem č. 3867/2016 ze dne 9. 5. 2016, pozemek je zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu
z katastru nemovitostí),
- pozemek: p.č. 571/6 o výměře 3706 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z pozemku č. 571/1 o výměře 13799 m2 geometrickým plánem č. 3867/2016 ze dne 9. 5. 2016),
- pozemek: p.č. 575/1 o výměře 12653 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z pozemku č. 575/1 o výměře 19298 m2 geometrickým plánem č. 3878/2016 ze dne 29. 4. 2016, pozemek je zatížen věcnými břemeny dle aktuálního výpisu
z katastru nemovitostí),
obec Vrskmaň, k.ú. Vrskmaň, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
3. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu
o bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitých věcí uvedený
v bodu A) 1. tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého
kraje.
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Termín: 31. 12. 2016
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 5. 9. 2016

40.
Usnesení č. 84/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o bezúplatném převodu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví
Ústeckého kraje od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.č. 1648/9 o výměře 2 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Tisá, k.ú. Tisá, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a předání
uvedené nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí,
PSČ 417 03.
2. souhlasit se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité
věci č. 8/U/Ge/2016 a doložky dle přílohy č. 14 tohoto usnesení, týkající se převodu
nemovité věci z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.č. 1648/9 o výměře 2 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Tisá, k.ú. Tisá, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
3. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu
o bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovité věci uvedený
v bodu A) 1. tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého
kraje.
Termín: 31. 12. 2016

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 5. 9. 2016

41.
Usnesení č. 85/118R/2016
Nakládání s majetkem
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Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o bezúplatném převodu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví
Ústeckého kraje od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.č. 1497/5 o výměře 339 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z pozemku č. 1497/4 o výměře 805 m2 geometrickým plánem č. 2356/2016 ze dne 2. 2. 2016),
obec Měcholupy, k.ú. Velká Černoc, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a předání
uvedené nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí,
PSČ 417 03.
2. souhlasit se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité
věci č. ULN/95/2016 a doložky dle přílohy č. 15 tohoto usnesení, týkající se převodu
nemovité věci z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.č. 1497/5 o výměře 339 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z pozemku č. 1497/4 o výměře 805 m2 geometrickým plánem č. 2356/2016 ze dne 2. 2. 2016),
obec Měcholupy, k.ú. Velká Černoc, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
3. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovité věci uvedený v
bodu A) 1. tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2016

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 5. 9. 2016

42.
Usnesení č. 86/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví
Ústeckého kraje od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
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- pozemek: p.č. 899/1 o výměře 757 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 899/5 o výměře 595 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 899/7 o výměře 342 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 899/8 o výměře 3911 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 899/9 o výměře 23 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Nové Sedlo, k.ú. Nové Sedlo u Žatce, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
a předání uvedených nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská
260, Dubí, PSČ 417 03.
2. souhlasit se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým
věcem č. ULN/85/2016 a doložky dle přílohy č. 16 tohoto usnesení, týkající se převodu
nemovitých věcí z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.č. 899/1 o výměře 757 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 899/5 o výměře 595 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 899/7 o výměře 342 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 899/8 o výměře 3911 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 899/9 o výměře 23 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Nové Sedlo, k.ú. Nové Sedlo u Žatce, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
3. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu
o bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitých věcí uvedený
v bodu A) 1. tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého
kraje.
Termín: 31. 12. 2016
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 5. 9. 2016

43.
Usnesení č. 87/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
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1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví
Ústeckého kraje od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.č. 65/32 o výměře 1236 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 65/38 o výměře 286 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Teplice, k.ú. Teplice-Řetenice, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a předání
uvedených nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260,
Dubí, PSČ 417 03.
2. souhlasit se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým
věcem č. 62/16/4120 a doložky dle přílohy č. 17 tohoto usnesení, týkající se převodu
nemovitých věcí z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.č. 65/32 o výměře 1236 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 65/38 o výměře 286 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Teplice, k.ú. Teplice-Řetenice, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
3. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitých věcí uvedený v
bodu A) 1. tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2016
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 5. 9. 2016

44.
Usnesení č. 88/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o bezúplatném převodu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví
Ústeckého kraje od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.č. 305/3 o výměře 45 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
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obec Teplice, k.ú. Hudcov, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a předání
uvedené nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí,
PSČ 417 03.
2. souhlasit se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité
věci č. 65/16/4120 a doložky dle přílohy č. 18 tohoto usnesení, týkající se převodu
nemovité věci z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.č. 305/3 o výměře 45 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Teplice, k.ú. Hudcov, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
3. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovité věci uvedený v
bodu A) 1. tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2016
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 5. 9. 2016

45.
Usnesení č. 89/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje
od spoluvlastníka
a to:
- pozemek: podíl /2 p.č. 1133/1 o výměře 26 m , druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: podíl 1/2 p.č. 1133/7 o výměře 78 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: podíl 1/2 p.č. 1133/8 o výměře 129 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: podíl 1/2 p.č. 1133/14 o výměře 479 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,
- pozemek: podíl 1/2 p.č. 1133/15 o výměře 822 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,
- pozemek: podíl 1/2 p.č. 1133/21 o výměře 30 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Velemín, k.ú. Bílý Újezd, zapsaných na LV č. 420 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Litoměřice, za kupní cenu 31.280,--Kč (40,-Kč/m2, viz důvodová zpráva) a předání uvedených nemovitých věcí k hospodaření
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příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitých věcí schválený v bodu A) 1. tohoto
usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2016
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 5. 9. 2016

46.
Usnesení č. 90/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje
od spoluvlastníků
(podíl 1/24) a
(podíl 10/24) a to:
- pozemek: podíl 11/24 p.č. 1133/1 o výměře 26 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: podíl 11/24 p.č. 1133/7 o výměře 78 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: podíl 11/24 p.č. 1133/8 o výměře 129 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,
- pozemek: podíl 11/24 p.č. 1133/14 o výměře 479 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,
- pozemek: podíl 11/24 p.č. 1133/15 o výměře 822 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,
- pozemek: podíl 11/24 p.č. 1133/21 o výměře 30 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,
obec Velemín, k.ú. Bílý Újezd, zapsaných na LV č. 420 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Litoměřice, za kupní cenu 28.674,--Kč (40,-Kč/m2, viz důvodová zpráva) a předání uvedených nemovitých věcí k hospodaření
příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitých věcí schválený v bodu A) 1. tohoto
usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2016

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 5. 9. 2016
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47.
Usnesení č. 91/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o nákupu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje
od spoluvlastníků
, (podíl
5
/12),
(podíl 2/12) a
, (podíl /12) a to:
- pozemek: p.č. 675/3 o výměře 2781 m , druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Vrskmaň, k.ú. Kyjice, zapsaný na LV č. 6 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Chomutov, za kupní cenu 111.240,--Kč (40,--Kč/m2, viz
důvodová zpráva) a předání uvedené nemovité věci k hospodaření příspěvkové
organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovité věci schválený v bodu A) 1. tohoto usnesení
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2016

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 5. 9. 2016

48.
Usnesení č. 92/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o nákupu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od
, a to:
- pozemek: p.č. 224 o výměře 299 m , druh pozemku: trvalý travní porost,
obec Brodec, k.ú. Brodec, zapsaný na LV č. 256 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Louny, za kupní cenu 12.500,--Kč (41,80Kč/m2, dle ZP
č. 4976-76/2016 ze dne 29. 6. 2016) a předání uvedené nemovité věci k hospodaření
příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovité věci schválený v bodu A) 1. tohoto usnesení
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 4. 2017

B)

ukládá
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Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 5. 9. 2016
49.
Usnesení č. 93/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o nákupu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje
od
, a to:
- pozemek: p.č. 358/2 o výměře 106 m , druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (vzniklý z částí pozemků: st.p.č. 79 díl „a“ o výměře 26 m2, p.č. 358
díl „c“ o výměře 58 m2, p.č. 348 díl „b“ o výměře 17 m2 a p.č. 1675/5 díl „d“ o výměře
5 m2 geometrickým plánem č. 460-019/2016 ze dne 9. 3. 2016),
obec Huntířov, k.ú. Huntířov u Děčína, zapsaný na LV č. 608 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Děčín, za kupní cenu 4.240,--Kč
(40,--Kč/m2, viz důvodová zpráva) a předání uvedené nemovité věci k hospodaření
příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovité věci schválený v bodu A) 1. tohoto usnesení
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 1. 2017

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 5. 9. 2016

50.
Usnesení č. 94/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o nákupu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje
od spoluvlastníků
, (podíl 1/2) a
(podíl /2) a to:
- pozemek: p.č. 1273/41 o výměře 10 m , druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z pozemku č. 1273/18 o výměře 241 m2 geometrickým plánem č. 48015/2016 ze dne 26. 3. 2016),
obec Dobrná, k.ú. Dobrná, zapsaný na LV č. 115 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Děčín, za kupní cenu 1.000,--Kč (40,--Kč/m2 plus 600,--Kč
administrativní náklady spojené převodem pozemku, viz důvodová zpráva) a předání
uvedené nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic
57

Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3,
PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovité věci schválený v bodu A) 1. tohoto usnesení
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2016
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 5. 9. 2016

51.
Usnesení č. 95/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o nákupu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od
obce Dobrná, se sídlem Dobrná 26, PSČ 407 41, IČ: 00555975, to:
- pozemek: p.č. 1273/40 o výměře 6 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (oddělen z pozemku č. 1273/26 o výměře 25 m2 geometrickým
plánem č. 480-15/2016 ze dne 26. 3. 2016),
obec Dobrná, k.ú. Dobrná, zapsaný na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj Katastrálního pracoviště Děčín, za kupní cenu 240,--Kč (40,--Kč/m2, viz důvodová
zpráva) a předání uvedené nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci Správa
a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská
260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovité věci schválený v bodu A) 1. tohoto usnesení
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 1. 2017

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 5. 9. 2016

52.
Usnesení č. 96/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o nákupu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od
, a to:
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- pozemek: p.č. 3155/12 o výměře 2 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (oddělený z pozemku č. 3155/7 o výměře 175 m2 geometrickým
plánem č. 1436-161/2014 ze dne 30. 10. 2014),
obec Horní Jiřetín, k.ú. Horní Jiřetín, zapsaný na LV č. 142 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Most, za kupní cenu 520,--Kč (40,--Kč/m2 plus
440,- Kč administrativní náklady spojené převodem pozemku, viz důvodová zpráva) a
předání uvedené nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí
3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovité věci schválený v bodu A) 1. tohoto usnesení
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2017
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 5. 9. 2016

53.
Usnesení č. 97/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o nákupu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od
I.H.FARM s.r.o., se sídlem Opletalova 1323/15, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 24761061, a to:
- pozemek: p.č. 5097/2 o výměře 33 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělený z pozemku č. 5097 o výměře 3867 m2 geometrickým plánem č. 1432144/2014 ze dne 10. 10. 2014),
obec Horní Jiřetín, k.ú. Horní Jiřetín, zapsaný na LV č. 1264 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Most, za kupní cenu 1.320,--Kč (40,--Kč/m2, viz
důvodová zpráva) a předání uvedené nemovité věci k hospodaření příspěvkové
organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovité věci schválený v bodu A) 1. tohoto usnesení
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2017

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 5. 9. 2016

54.
Usnesení č. 98/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A)

B)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1.

rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, o nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého
kraje od
, a to:
- pozemek: p. č. 688/2 o výměře 39 m , druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
- pozemek: p. č. 3124 o výměře 5 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
obec Šluknov, k. ú. Království, zapsaných na LV č. 140 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro
za celkovou kupní
2
cenu 1.760,- Kč (40,- Kč/m – viz důvodová zpráva) a předání uvedených nemovitých
věcí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.

2.

uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitých věcí uvedený v bodu A) 1. tohoto
usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2017

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 5. 9. 2016

55.
Usnesení č. 99/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje
od obce Velemín, se sídlem Velemín č.p. 96, PSČ 411 31, Velemín, IČ: 00264601, to:
- pozemek: p.č. 1133/10 o výměře 167 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p.č. 1133/11 o výměře 14 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 1133/12 o výměře 97 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 1133/19 o výměře 94 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 1135/3 o výměře 29 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 1139/2 o výměře 201 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Velemín, k.ú. Bílý Újezd, zapsaných na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj Katastrálního pracoviště Litoměřice, za kupní cenu 24.080,- Kč (40,- Kč/m2, viz
důvodová zpráva) a předání uvedených nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové
organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
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2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitých věcí uvedený v bodu A) 1. tohoto
usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2017
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 5. 9. 2016

56.
Usnesení č. 100/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od
ČR-Státní pozemkový úřad, se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ: 130 00, IČ:
01312774, a to:
- pozemek: p.č. 814/18 (podíl ½) o výměře 249 m2, druh pozemku: trvalý travní porost
- pozemek: p.č. 814/19 (podíl ½) o výměře 107 m2, druh pozemku: trvalý travní porost
obec Děčín, k. ú. Křešice u Děčína, zapsaných na LV č. 1058 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro ČR-Státní pozemkový úřad (podíl ½) a
Ústecký Kraj (podíl ½) za celkovou kupní cenu 8.718,- Kč (40,- Kč/m2 dle ZP plus ostatní
náklady ve výši 1.598 Kč - viz důvodová zpráva) s podmínkou úhrady kupní ceny v plné výši
před podpisem kupní smlouvy a s podmínkou, že kupující/nabyvatel bude poplatníkem
daně z nabytí nemovitých věcí.
2.

B)

uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní
smlouvu, jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitých věcí uvedený v bodu A) 1.
tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 1. 2017

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 5. 9. 2016

57.
Usnesení č. 101/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o nákupu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od
Statutárního města Chomutov, se sídlem Zborovská 4602, PSČ: 430 01 Chomutov, IČO:
00261891, a to:
- pozemek: p. č. 5521 o výměře 11539 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
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obec Chomutov, k. ú. Chomutov I, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov za kupní cenu 461.560,-- Kč (40,--Kč/m2, viz
důvodová zpráva) a předání uvedené nemovité věci k hospodaření příspěvkové
organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovité věci uvedený v bodu A) 1. tohoto usnesení,
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2017
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 5. 9. 2016

58.
Usnesení č. 102/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o nákupu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od
obce Křesín, se sídlem Křesín 77, PSČ 410 02 Křesín, IČO: 00263842, a to:
- pozemek: p. č. 1478/10 o výměře 94 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělený z pozemku p. č. 1478/2 o výměře 2906 m2 geometrickým plánem č.
301-9/2016 ze dne 29. 2. 2016)
obec Křesín, k. ú. Křesín, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice za kupní cenu 4.700,-- Kč (50,--Kč/m2, viz důvodová
zpráva) a předání uvedené nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci Správa
a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská
260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil Kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovité věci uvedený v bodu A) 1. tohoto usnesení,
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2017

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 5. 9. 2016

59.
Usnesení č. 103/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
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1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od
společnosti České štěrkopísky spol. s r.o., se sídlem Cukrovarská 34/41, Čakovice, PSČ
196 00 Praha 9, IČO: 27584534, a to:
- pozemek: p. č. 506/3 o výměře 473 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek je zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu
z katastru nemovitostí),
- pozemek: p. č. 425/1 o výměře 424 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (oddělen z pozemku p. č. 425 o výměře 1241 m2 geometrickým
plánem č. 377-332/2015 ze dne 9. 10. 2016, který je zatížen věcným břemenem dle
aktuálního výpisu z katastru nemovitostí),
- pozemek: p. č. 425/3 o výměře 160 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (oddělen z pozemku p. č. 425 o výměře 1241 m2 geometrickým
plánem č. 377-332/2015 ze dne 9. 10. 2016, který je zatížen věcným břemenem dle
aktuálního výpisu z katastru nemovitostí),
- pozemek: p. č. 425/4 o výměře 537 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (oddělen z pozemku p. č. 425 o výměře 1241 m2 geometrickým
plánem č. 377-332/2015 ze dne 9. 10. 2016, který je zatížen věcným břemenem dle
aktuálního výpisu z katastru nemovitostí),
obec Straškov-Vodochody, k. ú. Straškov, zapsané na LV č. 337 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice za kupní cenu 159.400,-- Kč (100,-Kč/m2, viz důvodová zpráva) a předání uvedených nemovitých věcí k hospodaření
příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil Kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitých věcí uvedený v bodu A) 1. tohoto
usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2017
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 5. 9. 2016

60.
Usnesení č. 104/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o uzavření nájemní smlouvy na pronájem nemovité věci dle přílohy č.
19 tohoto usnesení mezi Ústeckým krajem a Římskokatolickou farností Jedlka, se sídlem:
Srbská Kamenice 43, PSČ: 407 15 Srbská Kamenice, IČO: 64707555, a to:
- pozemek: část p. č. 1069/1 o výměře 8 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda
obec Malá Veleň, k. ú. Malá Veleň, zapsané na LV č. 179 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Římskokatolickou farnost Jedlka na dobu určitou ode
dne připojení schvalovací doložky Biskupství litoměřického k podepsaným smlouvám po
dobu trvání realizace stavby, tj. do 31. 12. 2018 za účelem stavby „Reko silnice II/262 Starý
Šachov - Děčín“, za cenu 10,-- Kč/m2/rok plus 400,--Kč/rok administrativní náklady, tj.
celkově za 480,-- Kč/rok.
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B)

ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o nájmu
nemovité věci, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12.2016

61.
Usnesení č. 105/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o uzavření nájemní smlouvy č. 32N16/11 na pronájem nemovité věci
dle přílohy č. 20 tohoto usnesení mezi Ústeckým krajem a ČR – Státním pozemkovým
úřadem, se sídlem: Husinecká 1024/11a, Žižkov, PSČ: 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, a to:
- pozemek: část p. č. 1069/2 o výměře 29 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda,
obec Malá Veleň, k. ú. Malá Veleň, zapsané na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro ČR, právo hospodařit s majetkem státu
vykonává Státní pozemkový úřad na dobu neurčitou s účinností od 1. 10. 2016 za účelem
stavby „Reko silnice II/262 Starý Šachov – Děčín“, za cenu 20,--Kč/m2/rok, tj. celkově za
580,- Kč/rok.

B)

ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o nájmu
nemovité věci, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2016

62.
Usnesení č. 106/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o uzavření nájemní smlouvy na pronájem nemovité věci dle přílohy č.
21 tohoto usnesení mezi Ústeckým krajem a
a to:
- pozemek: část p. č. 199 o výměře 17,5 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
obec Lobendava, k. ú. Lobendava, zapsané na LV č. 45 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro
na dobu určitou ode dne
podpisu smlouvy po dobu trvání realizace stavby, tj. do 31. 12. 2018 za účelem stavby „Reko
silnice II/266 Šluknov - Lobendava“, za cenu 10,-- Kč/m2/rok tj. celkově za 175,-- Kč/rok.

B)

ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o nájmu
nemovité věci, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2017
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63.
Usnesení č. 107/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o uzavření nájemní smlouvy na pronájem nemovité věci dle přílohy č.
22 tohoto usnesení mezi Ústeckým krajem a
to:
- pozemek: část st. p. č. 85/1 o výměře 8,5 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
součástí je stavba: Krásná Lípa, č.p. 429, rod. dům
obec Krásná Lípa, k. ú. Krásná Lípa, zapsané na LV č. 47 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro
na dobu určitou ode dne podpisu
smlouvy po dobu trvání realizace stavby, tj. do 31. 12. 2018 za účelem stavby „Reko silnice
II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov“, za cenu 10,-- Kč/m2/rok tj. celkově za 85,-- Kč/rok.

B)

ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o nájmu
nemovité věci, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2017

64.
Usnesení č. 108/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o uzavření nájemní smlouvy na pronájem nemovité věci dle přílohy č.
23 tohoto usnesení mezi Ústeckým krajem a
a to:
- pozemek: část st. p. č. 87 o výměře 37 m , druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
součástí je stavba: Františkov nad Ploučnicí č.p. 127, bydlení
obec Františkov nad Ploučnicí, k. ú. Oldřichov nad Ploučnicí, zapsané na LV č. 68 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro SJM
na dobu určitou ode dne podpisu smlouvy po dobu trvání realizace stavby, tj. do
31. 12. 2018 za účelem stavby „Reko silnice II/262 Starý Šachov – Děčín“, za cenu 10,-Kč/m2/rok tj. celkově za 370,-- Kč/rok.

B)

ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o nájmu
nemovité věci, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2017

65.
Usnesení č. 109/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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dle § 59 odst. 1 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí dle přílohy č. 24
tohoto usnesení mezi Ústeckým krajem a městem Postoloprty, se sídlem Mírové náměstí
318, 439 42 Postoloprty, IČ: 00265403, a to:
- pozemek: část p.č. 1554/3 o výměře 269 m2, druh pozemku: lesní pozemek
obec Postoloprty, k. ú. Březno u Loun, zapsaných na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny pro město Postoloprty, na dobu určitou, a to ode
dne předání předmětu výpůjčky do uplynutí 5 let od finančního ukončení projektu IROP
„Cyklostezka Ohře“, nejdéle však do 31. 12. 2025.
B)

ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o výpůjčce
nemovitých věcí, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2016

66.
Usnesení č. 110/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 1 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, s uzavřením smlouvy o výpůjčce nemovité věci mezi příspěvkovou
organizací Krajská majetková, příspěvková organizace, se sídlem: Na Schodech 1535/4,
Ústí nad Labem, 400 01, IČ: 00829048 a městem Rumburk, se sídlem: tř. 9. května 1366/48,
408 01 Rumburk, IČ: 00261602, a to:
- pozemek: část p. č. 1143/19 o výměře max. 5000 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace
obec Rumburk, k. ú. Horní Jindřichov, zapsané na LV č. 2892 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj na dobu neurčitou, a to od
1. 11. 2016.
67.
Usnesení č. 111/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o uzavření smlouvy o výpůjčce nemovité věci dle přílohy č. 25 tohoto
usnesení mezi Ústeckým krajem a obcí Jiřetín pod Jedlovou, se sídlem: Vinařská 32, 407 56
Jiřetín pod Jedlovou, IČ: 00261416, a to:
- pozemek: část p. č. 907/1 o výměře 42530 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
obec Jiřetín pod Jedlovou, k. ú. Rozhled, zapsané na LV č. 379 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro obec Jiřetín pod Jedlovou na dobu určitou,
s účinností od podpisu smlouvy do 5 let od ukončení realizace projektu, nejdéle však
do 31. 12. 2030, pro účely realizace projektu s názvem „Za společným dědictvím na kole i
pěšky“.

B)

ukládá
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Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o výpůjčce
nemovité věci, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 1. 2017
68.
Usnesení č. 112/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí dle přílohy č. 26
tohoto usnesení mezi Ústeckým krajem a
a to:
- pozemek: část p.č. 3275/23 o výměře 430 m2, druh pozemku: ostatní plocha
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaný na LV č. 1521 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj (podíl ½) a Město Roudnice nad Labem (podíl ½),
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj,
- pozemek: část p.č. 4218/1 o výměře 400 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaný na LV č. 2496 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj,
hospodaření je svěřeno příspěvkové organizaci Správa a silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260/13, PSČ: 417 03 Dubí, IČ: 00080837, na
dobu určitou, ode dne předání předmětu výpůjčky do doby vydání kolaudačního souhlasu
stavby „Nová komunikace u města Roudnice nad Labem- napojení Autosalonu FORD
Šindelář“, nejdéle však do 31.12.2022, za podmínky, že stavba bude realizována v návaznosti
na stavbu nové komunikace - přeložky silnice II/240, dle podmínek pro umístění stavby
stanovených v Územním rozhodnutí čj. MURCE/1598/2015 ze dne 15.1.2015, a převodu
předmětu výpůjčky za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem, vyhotoveným na
náklady kupujícího.

B)

ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o výpůjčce
nemovitých věcí, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 1. 2017

69.
Usnesení č. 113/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o uzavření smlouvy o výpůjčce nemovité věci dle přílohy č. 27 tohoto
usnesení mezi Ústeckým krajem a
a to:
- pozemek: část p. č. 213/1 o výměře 4 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
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obec Lipová, k. ú. Lipová u Šluknova, zapsané na LV č. 292 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro
na dobu určitou ode dne
podpisu smlouvy na dobu trvání realizace stavby, tj. do 31. 12. 2018 za účelem stavby „Reko
silnice II/266 Šluknov - Lobendava“
B)

ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o výpůjčce
nemovité věci, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2017

70.
Usnesení č. 114/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok poř.
rok výr.
PC (Kč)
ZC(Kč)
Televizor
9040000686
2004
2004
34 990,0,Výrobní číslo: 412MAFC15403
PC sestava
200001278
2004
2004
24 980,0,Celeron D330
Výrobní číslo: 4420P1000700361
Kopírka SHRAP
900003868
2007
2007
29 749,0,AR – 5316
Výrobní číslo: 73032429
Sušič PRIMUS D25
1037
1998
1998
144 933,0,s elektrickým ohřevem
Výrobní číslo: 980202229
Kopírovací stroj
900004614
2007
2007
39 865,0,SHARP AR – M256
Výrobní číslo: 7503367X
Vozík Puriel
900003900
2007
2007
26 910,50
0,Výrobní číslo: SN D239499
Průmyslová pračka
1327
1997
1997
155 400,0,WE106MP
Výrobní číslo: 9708064233
Zvedací zařízení
200000867
2001
2001
31 385,0,Výrobní číslo: nezjištěno
Elektrická smažící pánev 1060
1999
1999
248 718,0,Elektrolux
Výrobní číslo: 8544-3
Sprchový vozík
1368
2010
2010
119 900,46 740,Basic 1900mm
Výrobní číslo: nezjištěno
Chladící skříň
300005004
2002
2002
39 900,0,Výrobní číslo: nezjištěno
Kyslíkový koncentrátor 300006434
2007
2007
32 140,40
0,Výrobní číslo: nezjištěno
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z účetní evidence příspěvkové organizace Centrum sociální pomoci Litoměřice,
příspěvková organizace, Dlouhá 75, 410 22 Lovosice, IČ:00080195.
71.
Usnesení č. 115/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok poř.
rok výr.
PC (Kč)
ZC(Kč)
Plynová pánev
ZP 0119
2000
nezjištěn 117 699,80
0,G – TBP/900
Výrobní číslo: 098/2000
Myčka FAGOR FI-100
ZP 0122
2005
nezjištěn
122 332,0,Výrobní číslo: FI – 100
Škrabka UWS – 12
DHN1301
2004
2004
39 865,0,Výrobní číslo: nezjištěno
z účetní evidence příspěvkové organizace Dětský domov, Základní škola a Střední škola,
Duchcov, příspěvková organizace, Školní 1, 419 01 Duchcov, IČ:61515582.
72.
Usnesení č. 116/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok poř.
rok výr.
PC (Kč)
ZC(Kč)
Internet
1e
1999
1999
69 479,70
0,Výrobní číslo: nezjištěno
Software
1/13
1994
1994
31 300,0,Výrobní číslo: nezjištěno
z účetní evidence příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže, Teplice, příspěvková
organizace, Masarykova 70, 415 01 Teplice, IČ:46071253.
73.
Usnesení č. 117/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok poř.
rok výr.
PC (Kč)
ZC(Kč)
Vana PRIMO 1900
185
1995
1995
279 993,0,Výrobní číslo: SE 3397120954004
Polohovatelné lůžko
227
1999
1999
46 977,0,VITÁLIE
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Výrobní číslo: nezjištěno
Polohovatelné lůžko
226
1999
1999
46 977,0,VITÁLIE
Výrobní číslo: nezjištěno
Mísička těsta MP50
26
1995
1995
56 050,0,Výrobní číslo: 659
Řezačka na maso
38
1995
1995
22 560,0,Výrobní číslo: nezjištěno
Sedací souprava
189
1995
1995
29 998,0,Výrobní číslo: nezjištěno
Laptop ASUS
0835
2008
2008
21 990,0,Výrobní číslo: nezjištěno
z účetní evidence příspěvkové organizace Domov sociálních služeb, Meziboří, příspěvková
organizace, okružní 104, 435 13 Meziboří, IČ:49872516.
74.
Usnesení č. 118/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok poř.
rok výr.
PC (Kč)
ZC(Kč)
Průmyslový vysavač
6001
2011
2011
20 390,0,High Tech 440
Výrobní číslo: 2488
Notebook Acer
Vt/3
2005
2005
28 980,0,Výrobní číslo: nezjištěno
Notebook Fujitsu
5165
2007
2007
27 650,0,Siemens EsprimoMobile
Výrobní číslo: nezjištěno
Notebook
4627
2005
2005
23 264,50
0,HP NX6125 XP Home CZ
Výrobní číslo: nezjištěno
Notebook
4455
2005
2005
24 990,0,Acer TM2345 LCi
Výrobní číslo: nezjištěno
Notebook
3900
2003
2003
39 999,0,Acer TravelMate 291 Cli
Výrobní číslo: nezjištěno
Šicí stroj
1001455
1991
1991
26 490,0,Brother Overlock
Výrobní číslo: nezjištěno
MFC DEVELOP
503
2006
2006
154 581,0,Ineo 250
Výrobní číslo: nezjištěno
z účetní evidence příspěvkové organizace Gymnázium a Střední odborná škola
Podbořany, příspěvková organizace, Kpt. Jaroše 862, 441 28 Podbořany, IČ:18380824.
75.
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Usnesení č. 119/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok poř.
rok výr.
PC (Kč)
ZC(Kč)
Kopírovací stroj Sharp
DHM2342
2006
2006
27 999,0,Výrobní číslo:65066671
Notebook DELL
DHM2026
2009
2009
38 259,0,Latitude E6400/C2D
Výrobní číslo: H6VKH4J
AVG AV Network
DNM0044
2009
2009
39 575,0,8,5 EDU 75 lic
Výrobní číslo: nezjištěno
Psací stroj el. KS 4876-C DHM5219
1992
1992
24 970,0,Výrobní číslo: 233/1992
Notebook DELL Vostro
DHM1001
2008
2007
31 495,0,Výrobní číslo: 305-92-467-19
Projektor DHF InFocus
DHM5248
2005
2005
23 841,60
0,Výrobní číslo: AMMC530A5343
z účetní evidence příspěvkové organizace Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední
průmyslová škola, Teplice, příspěvková organizace, Benešovo nám. 1, 415 01 Teplice,
IČ: 555878.
76.
Usnesení č. 120/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok poř.
rok výr.
PC (Kč)
ZC(Kč)
Docházkový systém
2207000010
2006
nezjištěn 141 752,0,Passport
Výrobní číslo: nezjištěno
z účetní evidence příspěvkové organizace Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, Husitská 1683/2, 434 01 Most, IČ:00830577.
77.
Usnesení č. 121/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok poř.
rok výr.
PC (Kč)
ZC(Kč)
Stroj frankovací
22-100/251
2001
nezjištěn
58 917,- 16 179,Výrobní číslo: nezjištěno
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Tiskárna EPSON 5000
22-00/19
2003
nezjištěn
70 699,- 31 108,Výrobní číslo: 1N07005210
PC 386 SX Board
22-00/217
2000
nezjištěn
42 213,- 16 672,Výrobní číslo: nezjištěno
z účetní evidence příspěvkové organizace Pedagogicko – psychologická poradna Ústeckého
kraje a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková
organizace, P. O. BOX 90, 415 01 Teplice, IČ:61515809.
78.
Usnesení č. 122/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok poř.
rok výr.
PC (Kč)
ZC(Kč)
Notebook HP
3366
2011
nezjištěn 23 640,50
0,Probook 6550
Výrobní číslo: CNU490ZJW
Pračka průmyslová
119
2003
nezjištěn 57 750,0,ELEKTROLUX
Výrobní číslo: 032010396049
Stroj dřevoobráběcí
3640
1998
nezjištěn 32 250,0,Univerzální
Výrobní číslo: 12612798
z účetní evidence příspěvkové organizace Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková
organizace, Petrohrad č. 1, 439 85 Petrohrad, IČ:00829137.
79.
Usnesení č. 123/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok poř.
rok výr.
PC (Kč)
ZC(Kč)
Koberec
2200652
2002
2002
40 792,50
0,Výrobní číslo: nezjištěno
Měřič úrovně
2807258
2004
2004
24 044,0,12 XND 84S
Výrobní číslo: nezjištěno
Zkoušeč tranzistoru
2807263
2004
2004
24 144,0,Výrobní číslo: nezjištěno
Měřič úrovně
2810829
1991
1991
24 080,0,12 XND 84S
Výrobní číslo: nezjištěno
Soubor zařízen 3 ústředen 2810737
1997
1997
29 850,0,Výrobní číslo: nezjištěno
Výuková souprava
2200531
1992
1992
53 608,0,72

MOD – foto
Výrobní číslo: nezjištěno
Síť pro počítače
2200629
1992
1992 1 029 539,SAMSUNG a rozvody pro celou školu – rozvody, kabely, materiál pro vybudování sítě
Výrobní číslo: nezjištěno
Mikropočítač válcový
2200630
1993
1993
355 735,zapisovač pro výuku grafického programu
Výrobní číslo: nezjištěno
Internetová přípojka
2200639
1999
1999
62 105,20
bezdrátové připojení antény na střeše
Výrobní číslo: nezjištěno
Mikropočítač válcový
2200631
1993
1993
360 077,zapisovač pro výuku grafického programu
Výrobní číslo: nezjištěno
Počítače pro učebnu
2200647
1994
1994
673 634,VDF/15 ks počítačů komplet
Výrobní číslo: nezjištěno
Audiovizuální katedra
2200648
1993
1993
143 010,AV III. Pro 20 osob
Výrobní číslo: nezjištěno
Osciloskop
2200554
1996
1996
63 684,měřící šňůry, sondy
Výrobní číslo: nezjištěno
Osciloskop
2200556
1996
1996
91 057,60
Měřící šňůry, sondy
Výrobní číslo: nezjištěno
Frézka F1-250
2200060
1976
1976
48 679,Výrobní číslo: nezjištěno
Počítač
2200258
1996
1996
40 842,MTP/100/16B/1.2G
Výrobní číslo: nezjištěno
Počítač
2802762
2003
2003
29 487,40
ADM 2000 + CDRW + monitor
Výrobní číslo: nezjištěno
Počítač
2802378
2002
2002
23 973,STUDENT Net AMD XP 1600
Výrobní číslo: nezjištěno
Počítač
2802400
2002
2002
24 009,60
STUDENT Net AMD XP 16
Výrobní číslo: nezjištěno
Počítač
2802379
2002
2002
23 973,STUDENT Net AMD XP 1600
Výrobní číslo: nezjištěno
Počítač
2803775
2006
2006
26 397,77
AMD Athlon + monitor CRT
Výrobní číslo: nezjištěno
Počítač
2803773
2006
2006
26 397,77
AMD Athlon + monitor CRT
Výrobní číslo: nezjištěno
Počítač
2802393
2002
2002
24 009,40
STUDENT Net AMD XP 16
Výrobní číslo: nezjištěno
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0,-

0

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

Počítač
2802394
STUDENT Net AMD XP 16
Výrobní číslo: nezjištěno
Počítač
2802395
STUDENT Net AMD XP 16
Výrobní číslo: nezjištěno
Počítač
2802396
STUDENT Net AMD XP 16
Výrobní číslo: nezjištěno
Dataprojektor
2803276
BenQ PB 62250
Výrobní číslo: nezjištěno
Dataprojektor
2803277
BenQ PB 62250
Výrobní číslo: nezjištěno

2002

2002

24 009,40

0,-

2002

2002

24 009,40

0,-

2002

2002

24 009,40

0,-

2005

2005

39 900,75

0,-

2005

2005

39 900,75

0,-

z účetní evidence příspěvkové organizace Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Resslova 210/5, 400 01 Ústí nad Labem, IČ:00082201.
80.
Usnesení č. 124/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok poř.
rok výr.
PC (Kč)
ZC(Kč)
Tiskárna HP
43625
2007
2007
39 500
0,DesignJet Q6656B
Výrobní číslo: My796D80FO
PC Intel Pentium 120
Oa2/20-2
1997
1997
34 898,10
0,Výrobní číslo: nezjištěno
PC Intel Pentium 90
Oa2/22-1
1998
1997
21 001,0,Výrobní číslo: nezjištěno
Model resuscitační
Z63823
2005
nezjištěn
51 551,0,AN 3714
Výrobní číslo: nezjištěno
z účetní evidence příspěvkové organizace Střední odborná škola energetická a stavební,
Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, příspěvková organizace, Na Průhoně
4800, 430 11 Chomutov, IČ: 41324641.
81.
Usnesení č. 125/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok poř.
rok výr.
PC (Kč)
ZC(Kč)
74

Dataprojektor
AUT-F 31
2006
nezjištěn
39 958,0,HITACHI
Výrobní číslo: nezjištěno
z účetní evidence příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola Děčín, příspěvková
organizace, Čsl. Mládeže 5/9, 405 02 Děčín, IČ:00673781.
82.
Usnesení č. 126/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok poř.
rok výr.
PC (Kč)
ZC(Kč)
Televizor
430505
2008
2008
22 480,0,Philips 32PF9586
Výrobní číslo:W76ERF042X044
z účetní evidence příspěvkové organizace Střední škola obchodu a služeb, Teplice,
příspěvková organizace, Alejní 12, 415 01 Teplice, IČ:00524646.
83.
Usnesení č. 127/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok poř.
rok výr.
PC (Kč)
ZC(Kč)
Učebna PC č. 39
1022Z
2004
2004
813 000,0,Výrobní číslo: nezjištěno
Škoda Felicia
01982
2011
2000
265 455,70 0,Pick up SPZ 6U75011, počet km 206540
Výrobní číslo: 3089952
z účetní evidence příspěvkové organizace Střední škola řemesel a služeb, Děčín,
příspěvková organizace, Ruská 147, 405 02 Děčín, IČ:00556807.
84.
Usnesení č. 128/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok poř.
rok výr.
PC (Kč)
ZC(Kč)
Server
OKA/8/005a
2005
2005
123 909,94
0,HP ML150 + TZH
Výrobní číslo: nezjištěno
PC – HP dx6120mt
OZ/14/038
2005
2005
25 585,0,75

Výrobní číslo: nezjištěno
PC – HP dx6120mt
OŘ/12/044
2005
2005
25 585,0,Výrobní číslo: nezjištěno
Dataprojektor
OSTI/7/029
2000
2000
173 531,0,SANYO PLC
Výrobní číslo: XU20/100015-4
z účetní evidence příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace, Čs. Armády 10, 405 02 Děčín
I, IČ: 47274689.
85.
Usnesení č. 129/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok poř.
rok výr.
PC (Kč)
ZC(Kč)
Binokulární mikroskop
00957
1999
1999
28 700,0,DD37 – Meopta Praha
Výrobní číslo:009262
Binokulární mikroskop
00962
1999
1999
27 000,0,DD37 – Meopta Praha
Výrobní číslo: 008100
Počítač INTEL
74761
2004
2004
39 999,0,P4 2,8 GB
Výrobní číslo: 2D045-005T1REV
Notebook
10589
2000
2000
24 680,50
0,NB Toshiba L40
Výrobní číslo: nezjištěno
Notebook s taškou
11625
2006
2006
24 728,20
0,Výrobní číslo: nezjištěno
Mikroskop DD37
00961
1999
1999
27 000,0,Výrobní číslo: nezjištěno
Polarimetr kruhový
000008
1999
1999
39 495,50
0,Výrobní číslo: nezjištěno
Kopírka Minolta EP1054
08933
2003
2003
39 990,0,Výrobní číslo: nezjištěno
PC Gigamax
08759
2003
2003
31 293,0,Výrobní číslo: nezjištěno
Multifunkční zařízení
12184
2009
2009
22 290,
HP M 2727
Výrobní číslo: nezjištěno
Kopírka OLD Canon
08699
2002
2002
39 637,80
0,GP – 160
Výrobní číslo: XAX05438
Monitor LGTFT I5
74587
2002
2002
20 290,0,Výrobní číslo: nezjištěno
Monitor Acer 17 LCD
74762
2004
2004
23 991,0,Výrobní číslo: nezjištěno
PC
11624
2006
2006
22 586,0,76

Výrobní číslo: 54387
Kopírka Canon NP6317
130120
2000
2000
42 456,0,Výrobní číslo: UVF 96666
Terapi
12043
2002
2002
39 900,0,Master plus přístroj
Výrobní číslo: nezjištěno
PC Intel Pentium
75174
2007
2007
26 180,0,Výrobní číslo: nezjištěno
Notebook Toshiba
10817
2008
2008
24 305,0,M 800 – 10Z
Výrobní číslo: nezjištěno
Dataprojektor MP 776
12256
2009
2009
21 600,88
0,Výrobní číslo: nezjištěno
PC Trilline Profi +přísl.
08706
2002
2002
21 148,70
0,Výrobní číslo: nezjištěno
z účetní evidence příspěvkové organizace Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední
škola zdravotnická Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Palachova 35, 400 01 Ústí
nad Labem, IČ:00673358.
86.
Usnesení č. 130/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok poř.
rok výr.
PC (Kč)
ZC(Kč)
Notebook
40618
2008
2008
37 662,60
0,Toshiba M 700
Výrobní číslo: nezjištěno
PC COMFORT
40629
2008
2008
20 953,49
0,OFFICE 120
Výrobní číslo: nezjištěno
Notebook
1913017
2013
2005
38 651,0,HP Compaq NC 6120
Výrobní číslo: SCNU5162668
Notebook
1913018
2013
2005
34 245,80
0,HP Compaq NC 6120
Výrobní číslo: SCNU5151D67
Notebook
1913019
2013
2005
34 245,80
0,HP Compaq NC 6120
Výrobní číslo: SCNU51511V9
Buňka
2100000047 2006
2006
1 937 199,4 627,90
celniště Vejprty
Výrobní číslo: nezjištěno
PC sestava
21011001
2011
2011
38 438,0,Výrobní číslo: 981760FA
Přípojka
2200000049 2006
2006
119 489,10
0,NN – celniště – Vejprty
Výrobní číslo: nezjištěno
Přípojka
2200000048 2006
2006
267 104,0,77

Telek. Kabelu – Vejprty
Výrobní číslo: nezjištěno
z účetní evidence příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, Ruská 260, 417 03 Dubí 3, IČ: 00080837.
87.
Usnesení č. 131/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok poř.
rok výr.
PC (Kč)
ZC(Kč)
LSU komplet
DM01541
2003
2003
35 175,0,Bateriové odsávačky
Výrobní číslo: 78350333748
Bateriová odsávačka
DM01542
2001
2001
36 750,0,Výrobní číslo: 78001005455
Bateriový odsávač
DM01540
2002
2002
33 600,0,Výrobní číslo: 78001206659
Medumat ventilátor
IM40004
1999
1997
119 444,0,Weimann
Výrobní číslo: 3153
Monitor LCD 17“ SONY DM04846
2003
2003
22 667,0,Výrobní číslo: 4510561
z účetní evidence příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem,
IČ:00829013.
88.
Usnesení č. 132/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

mění
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 138/113R/2016 ze dne 8. 6. 2016 tak, že se ruší
následující text:
„ Automobil
5/11
2011
1996
732 949,- 0,VW Transportér; SPZ TPJ 80-66
Výrobní číslo: WV2ZZZ70ZTH205280“.

B)

rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů,
1. o vyřazení movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok poř.
Automobil
5/11
2011
VW Transportér; SPZ TPJ 80-66
Výrobní číslo: WV2ZZZ70ZTH205280
78

rok výr.
1996

PC (Kč)
732 949,-

ZC (Kč)
0,-

z účetní evidence příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže, Teplice, příspěvková
organizace, Masarykova 70, 415 01 Teplice, IČ: 46071253.
2. o prodeji movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok poř.
rok výr.
Automobil
5/11
2011
1996
VW Transportér; SPZ TPJ 80-66
Výrobní číslo: WV2ZZZ70ZTH205280
za dohodnutou kupní cenu ve výši 3 000,- Kč včetně DPH

PC (Kč)
732 949,-

ZC (Kč)
0,-

89.
Usnesení č. 133/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů:
1. s vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok poř. rok výr.
PC (Kč)
ZC(Kč)
Osobní automobil
ZP 0116
1999
1999
331 690,0,Felicia combi Facelit LXi 50kW
SPZ TPA 36 – 24
stav tachometru: 107 173 km
Výrobní číslo: TMBEFF653Y7267863
z vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Základní škola a Střední škola,
Duchcov, příspěvková organizace, se sídlem Školní 1, 419 01 Duchcov, IČ: 61515582
2. s prodejem movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok poř. rok výr.
PC (Kč)
ZC(Kč)
Osobní automobil
ZP 0116
1999
1999
331 690,0,Felicia combi Facelit LXi 50kW
SPZ TPA 36 – 24
stav tachometru: 107 173 km
Výrobní číslo: TMBEFF653Y7267863
za dohodnutou kupní cenu ve výši 2 000,- Kč včetně DPH,
.
90.
Usnesení č. 134/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle § 59 odst.
předpisů:
1. o vyřazení
příspěvkové
Chomutov,
18383696.

2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
movitého majetku, a to dle přílohy č. 28 tohoto usnesení z vlastnictví
organizace Střední škola technická, gastronomická a automobilní,
příspěvková organizace, se sídlem Pražská 702, 430 01 Chomutov, IČ:

2. o předání movitého majetku, a to dle přílohy č. 28 tohoto usnesení do vlastnictví
Ústeckého kraje, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ:
70892156.
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B)

ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod movitého majetku dle bodu A)
tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2016

91.
Usnesení č. 135/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 59 odst. 3 zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění
pozdějších předpisů, o uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu věcí movitých, a to
dle přílohy č. 29 tohoto usnesení mezi Ústeckým krajem a příspěvkovou organizací
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, se sídlem Březinova 1093, 432 01 Kadaň,
IČ: 46789910
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je převod movitých věcí uvedených v bodu A) 1.
tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2016

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 5. 9. 2016

92.
Usnesení č. 136/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) r o z h o d u j e
1. o výjimce z „Ceníku pro výpočet jednorázových úhrad za zřízení věcných břemen
k nemovitostem ve vlastnictví Ústeckého kraje“ schváleným usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. 98/20Z/2010 ze dne 22. 12. 2010.
2. dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o zřízení služebnosti stezky a cesty k nemovitým věcem, a to:
2
- pozemku: p.č. 412/5 o výměře 19 m , druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha,
2
- pozemku: p.č. 525/3 o výměře 696 m , druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
2
- pozemku: p.č. 378/4 o výměře 39 m , druh pozemku: zahrada
obec Žitenice, k.ú. Skalice u Žitenic, zapsaných na LV č. 294, č. 791 č. 552 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Litoměřice.
Povinný: Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem,
IČ: 70892156.
Oprávněný: vlastník pozemku p.č. 378/3 v k.ú. Skalice u Žitenic tj. manželé
.
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Služebnost stezky a cesty se zřizuje ve prospěch vlastníka sousedního pozemku
p.č. 378/3 v k.ú. Skalice u Žitenic (pozemek oddělen dle geometrického plánu č. 28260/2015 ze dne 20. 4. 2015) a spočívá v právu vjezdu a vstupu na služebný pozemek za
účelem vstupu a vjezdu na sousední pozemek p.č. 378/3 v k.ú. Skalice u Žitenic.
Služebnost stezky a cesty bude zřízena bezúplatně.
B)

ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o zřízení
služebnosti stezky a cesty dle bodu A) tohoto usnesení, jejímž předmětem je zřízení
služebnosti stezky a cesty uvedené v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu
Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2016

93.
Usnesení č. 137/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o výjimce z „Ceníku pro výpočet jednorázových úhrad za zřízení věcných břemen
k nemovitostem ve vlastnictví Ústeckého kraje“ schváleným usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. 98/20Z/2010 ze dne 22. 12. 2010.
2. dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o zřízení služebnosti za účelem zřízení chodníku k nemovitým věcem, a to:
- pozemku: p.č. 603/13 o výměře 377 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemku: p.č. 603/14 o výměře 84 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemku: p.č. 603/15 o výměře 32 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemku: p.č. 615/1 o výměře 4153 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemku: p.č. 618/1 o výměře 9852 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Straškov-Vodochody, k.ú. Straškov, zapsaných na LV č. 708 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice.
Povinný: Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ:
70892156
Oprávněný: Obec Straškov-Vodochody, se sídlem Straškov 2, 411 84 StraškovVodochody, IČ: 00264431
Služebnost za účelem zřízení chodníku spočívá v oprávnění vybudovat a užívat stavbu
„Bezbariérový chodník podél silnice II/608 v obci Straškov“ na služebných pozemcích a
v právu vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti s provozem, údržbou a
opravami této stavby v rozsahu 196 m2 dle geometrického plánu č. 387-547/2016 ze dne
17. 3. 2016, to vše bezúplatně.
Pozemky p.č. 603/13, 603/14, 603/15, 615/1 a 618 jsou předány k hospodaření
příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace.

B)

ukládá
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Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o zřízení
služebnosti – zřízení stavby chodníku dle bodu B) tohoto usnesení, jejímž předmětem je
zřízení služebnosti - zřízení stavby chodníku uvedené v bodu B) tohoto usnesení, k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2016
94.
Usnesení č. 138/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o výjimce z „Ceníku pro výpočet jednorázových úhrad za zřízených věcných břemen
k nemovitostem ve vlastnictví Ústeckého kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. 98/20Z/2010 ze dne 22. 12. 2010.
2. dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a služebnosti stezky a
cesty k nemovitosti, s
a to:
- pozemku: p.č. 726/13 o výměře 253 m , druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
obec Ústí nad Labem, k. ú. Malé Březno nad Labem, zapsané na LV č. 97 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem.
Povinný: Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ:
70892156.
Oprávněný:

.

Služebnost inženýrské sítě a služebnost stezky a cesty se zřizuje v rozsahu 31,06 m2 dle
geometrického plánu č. 434-125/2016 ze dne 14. 6. 2016 bezúplatně.
B)

ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o zřízení
služebnosti inženýrské sítě a služebnosti stezky a cesty dle bodu A) tohoto usnesení, jejímž
předmětem je zřízení inženýrské sítě a služebnosti stezky a cesty uvedené v bodu A) tohoto
usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 28. 2. 2017

95.
Usnesení č. 139/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o zřízení služebností inženýrské sítě k nemovitým věcem (služebným pozemkům), a
to:
2
- pozemku: p.č. 337/14 o výměře 1016 m , druh pozemku: ostatní plocha
2
- pozemku: p.č. 337/44 o výměře 27643 m , druh pozemku: ostatní plocha
obec Velemyšleves, k.ú. Minice, zapsaným na LV č. 123 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec
ve prospěch nemovité věci (panujícího pozemku), a to
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pozemku: p.č. 337/87 o výměře 75639 m2, druh pozemku: ostatní plocha
obec Velemyšleves, k.ú. Minice, zapsaným na LV č. 126 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec.
-

Povinný: Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem,
IČ: 70892156.
Oprávněný: GONVARRI CZECH s.r.o., se sídlem V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00
Praha 1, IČ: 03480780 a každý i budoucí vlastník panujícího pozemku p.č. 337/87, k.ú.
Minice.
Služebnosti inženýrské sítě spočívají v povinnosti vlastníka služebných pozemků strpět
uložení a provozování inženýrských sítí – přípojky dešťové kanalizace (v rozsahu 63 m2),
přípojky splaškové kanalizace (v rozsahu 49 m2), přípojky pitné a přípojky užitkové vody (v
rozsahu 43 m2) a přípojky STL plynovodu (v rozsahu 287 m2) a s tím související umožnění
vstupu a vjezdu na pozemky parcelní číslo 337/14 a 337/44, k.ú. Minice za účelem údržby,
oprav, rekonstrukce, modernizace a odstranění havárií na inženýrských sítích, a dále se zdržet
stavební činnosti a výsadby stromů v rozsahu celkem 442 m2 dle geometrického plánu č. 19339/2016 ze dne 30.5.2016, to vše za jednorázovou úhradu 44.200,- Kč + DPH (100,- Kč/m2
dle Ceníku pro výpočet jednorázových úhrad schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22. 12. 2010).
Pozemky p.č. 337/14 a 337/44 jsou předány k hospodaření příspěvkové organizaci
SPZ Triangle, příspěvková organizace.
B)

ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o zřízení
služebnosti inženýrské sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrských sítí uvedené
v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 4. 2. 2017

96.
Usnesení č. 140/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o zřízení věcného břemene – osobní služebnosti k nemovitým věcem, a to:
2
- pozemku: p.č. 438 o výměře 1984 m , druh pozemku: orná půda
2
- pozemku: p.č. 240/10 o výměře 2138 m , druh pozemku: orná půda
2
- pozemku: p.č. 240/9 o výměře 3747 m , druh pozemku: ostatní plocha
2
- pozemku: p.č. 293/51 o výměře 852 m , druh pozemku: ostatní plocha
2
- pozemku: p.č. 240/3 o výměře 131 m , druh pozemku: orná půda
2
- pozemku: p.č. 293/27 o výměře 267 m , druh pozemku: ostatní plocha
2
- pozemku: p.č. 293/9 o výměře 1204 m , druh pozemku: ostatní plocha
2
- pozemku: p.č. 293/11 o výměře 2517 m , druh pozemku: ostatní plocha
2
- pozemku: p.č. 293/12 o výměře 27507 m , druh pozemku: ostatní plocha
obec Velemyšleves, k.ú. Minice, zapsaným na LV č. 123 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec.
pozemku: p.č. 240/4 o výměře 12614 m2, druh pozemku: ostatní plocha
pozemku: p.č. 385/8 o výměře 2909 m2, druh pozemku: ostatní plocha
obec Velemyšleves, k.ú. Minice, zapsaným na LV č. 64 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec.
-
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Povinný: Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem,
IČ: 70892156.
Oprávněná: ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4 - Podmokly, Teplická 874/8,
PSČ 405 02, IČ: 247 290 35.
Věcné břemeno – osobní služebnost spočívá v právu Oprávněné zřídit, provozovat,
opravovat a udržovat venkovní vedení 110 kV jako součást distribuční soustavy na dotčených
pozemcích a dále v právu Oprávněné provádět na této součásti distribuční soustavy úpravy za
účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího
odstranění, to vše za jednorázovou úhradu 197.205,50 Kč + DPH (dle Ceníku pro výpočet
jednorázových úhrad schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010
dne 22. 12. 2010). Rozsah věcného břemene na dotčených pozemcích je vymezen
v geometrickém plánu č. 191-292/2015, schváleném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec, dne 21.12.2015, č. PGP-524/2015.
Pozemky p.č. 438, 240/10, 240/9, 293/51, 240/3, 293/27, 293/9, 293/11 a 293/12 jsou předány
k hospodaření příspěvkové organizaci SPZ Triangle, příspěvková organizace.
Pozemky p.č. 240/4 a 385/8 jsou předány k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.
B)

ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o zřízení
věcného břemene - služebnosti dle bodu A) tohoto usnesení, jejímž předmětem je zřízení
věcného břemene – osobní služebnosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 4. 2. 2017

97.
Usnesení č. 141/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o zřízení věcného břemene – osobní služebnosti k nemovitým věcem, a to:
2
- pozemku: p.č. 1174/32 o výměře 4223 m , druh pozemku: ostatní plocha
2
- pozemku: p.č. 1695/3 o výměře 5650 m , druh pozemku: ostatní plocha
2
- pozemku: p.č. 1174/5 o výměře 5041 m , druh pozemku: ostatní plocha
obec Staňkovice, k.ú. Staňkovice u Žatce, zapsaným na LV č. 482 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec.
Povinný: Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem,
IČ: 70892156
Oprávněná: ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4 - Podmokly, Teplická 874/8,
PSČ 405 02, IČ: 247 290 35.
Věcné břemeno – osobní služebnost spočívá v právu Oprávněné zřídit, provozovat,
opravovat a udržovat venkovní vedení 110 kV jako součást distribuční soustavy na dotčených
pozemcích a dále v právu Oprávněné provádět na této součásti distribuční soustavy úpravy za
účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího
odstranění, to vše za jednorázovou úhradu 38.970 Kč + DPH (dle Ceníku pro výpočet
jednorázových úhrad schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010
dne 22. 12. 2010). Rozsah věcného břemene na dotčených pozemcích je vymezen
84

v geometrickém plánu č. 442-292/2015, schváleném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec, dne 16.12.2015, č. PGP-522/2015.
Pozemky p.č. 1174/32, 1695/3 a 11748/5 jsou předány k hospodaření příspěvkové organizaci
SPZ Triangle, příspěvková organizace.
B)

ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o zřízení
věcného břemene - služebnosti dle bodu A) tohoto usnesení, jejímž předmětem je zřízení
věcného břemene – osobní služebnosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 4. 2. 2017

98.
Usnesení č. 142/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o zřízení věcného břemene – osobní služebnosti k nemovitým věcem, a to:
2
- pozemku: p.č. 1510/3 o výměře 1635 m , druh pozemku: ostatní plocha
2
- pozemku: p.č. 1540/1 o výměře 12891 m , druh pozemku: orná půda
2
- pozemku: p.č. 1540/5 o výměře 470 m , druh pozemku: ostatní plocha
2
- pozemku: p.č. 1540/6 o výměře 1273 m , druh pozemku: ostatní plocha
2
- pozemku: p.č. 1765 o výměře 3652 m , druh pozemku: ostatní plocha
2
- pozemku: p.č. 1771 o výměře 9796 m , druh pozemku: orná půda
2
- pozemku: p.č. 1776 o výměře 1269 m , druh pozemku: orná půda
obec Velemyšleves, k.ú. Velemyšleves, zapsaným na LV č. 213 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec.
pozemku: p.č. 1788/1 o výměře 3036 m2, druh pozemku: ostatní plocha
pozemku: p.č. 1788/2 o výměře 12110 m2, druh pozemku: ostatní plocha
pozemku: p.č. 1789/1 o výměře 2347 m2, druh pozemku: ostatní plocha
obec Velemyšleves, k.ú. Velemyšleves, zapsaným na LV č. 64 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec.
-

Povinný: Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem,
IČ: 70892156
Oprávněná: ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4 - Podmokly, Teplická 874/8,
PSČ 405 02, IČ: 247 290 35.
Věcné břemeno – osobní služebnost spočívá v právu Oprávněné zřídit, provozovat,
opravovat a udržovat venkovní vedení 110 kV jako součást distribuční soustavy na dotčených
pozemcích a dále v právu Oprávněné provádět na této součásti distribuční soustavy úpravy za
účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího
odstranění, to vše za jednorázovou úhradu 246.724,50 Kč + DPH (dle Ceníku pro výpočet
jednorázových úhrad schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010
dne 22. 12. 2010). Rozsah věcného břemene na dotčených pozemcích je vymezen
v geometrickém plánu č. 241-292/2015, schváleném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec, dne 21.12.2015, č. PGP-525/2015.
Pozemky p.č. 1510/3, 1540/1, 1540/5, 1540/6, 1765, 1771 a 1776 jsou předány k hospodaření
příspěvkové organizaci SPZ Triangle, příspěvková organizace.
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Pozemky p.č. 1788/1, 1788/2 a 1789/1 jsou předány k hospodaření příspěvkové organizaci
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.
B)

ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o zřízení
věcného břemene - služebnosti dle bodu A) tohoto usnesení, jejímž předmětem je zřízení
věcného břemene – osobní služebnosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 4. 2. 2017

99.
Usnesení č. 143/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o zřízení budoucí služebnosti kanalizační přípojky k nemovité věci, a to:
- pozemku: p. č. 2902/3 o výměře 134 m2, druh pozemku: ostatní plocha
obec Rumburk, k. ú. Rumburk, zapsané na LV č. 2298 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
Budoucí povinný: město Rumburk, se sídlem: tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk,
IČ: 00261602.
Budoucí oprávněný: Ústecký kraj, se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad
Labem, IČ: 70892156.
Služebnost kanalizační přípojky bude spočívat v povinnosti budoucího povinného strpět
zřízení a provozování stavby kanalizační přípojky v rámci stavby „SZŠ a OA, Rumburk –
rekonstrukce školní kuchyně a jídelny“ na dotčené nemovité věci vč. práva vstupu a vjezdu na
dotčenou nemovitou věc v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou a opravami této
stavby. Služebnost bude zřízena v rozsahu dle geometrického plánu, který předloží budoucí
oprávněný. Výše jednorázové úhrady bude vypočtena podle skutečného rozsahu, a to za
22,- Kč/m2 + DPH.

B)

ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti kanalizační přípojky dle bodu A) tohoto usnesení, jejímž
předmětem je zřízení služebnosti kanalizační přípojky uvedené v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 1. 2017

100.
Usnesení č. 144/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o výjimce z „Ceníku pro výpočet jednorázových úhrad za zřízených věcných břemen
k nemovitostem ve vlastnictví Ústeckého kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. 98/20Z/2010 ze dne 22. 12. 2010.
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2. dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti stezky a cesty k části pozemku,
s
a to:
- pozemku: p.č. 1000/50 o výměře 108 m , druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
obec Křešice, k. ú. Křešice u Litoměřic, zapsané na LV č. 1033 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice.
Povinný: Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ:
70892156
Oprávněný:
Služebnost stezky a cesty se zřizuje v rozsahu 13,09 m2 dle geometrického plánu č. 573132/2016 ze dne 15. 6. 2016 bezúplatně.
B)

ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o zřízení
služebnosti stezky a cesty dle bodu A) tohoto usnesení, jejímž předmětem je zřízení
služebnosti stezky a cesty uvedené v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu
Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 28. 2. 2017

101.
Usnesení č. 145/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti cesty a stezky se státním podnikem Povodí Ohře, s.
p., se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ: 70889988, dle přílohy č. 30 tohoto
usnesení.
Věcné břemeno se zřizuje v rozsahu 75 m2 na dobu neurčitou, resp. po celou dobu fyzické a
právní životnosti cyklostezky, to vše za jednorázovou úhradu 10.781,-Kč + DPH (cena
stanovena dohodou)

B)

ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o zřízení
služebnosti cesta a stezky podle bodu A) tohoto usnesení, jejímž předmětem je zřízení
služebnosti cesty a stezky uvedené v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu
Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2017

102.
Usnesení č. 146/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti cesty a stezky se státním podnikem Povodí Ohře, s.
p., se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ: 70889988, dle přílohy č. 31 tohoto
usnesení.
87

Věcné břemeno se zřizuje v rozsahu 914 m2 na dobu neurčitou, resp. po celou dobu fyzické a
právní životnosti cyklostezky, to vše za jednorázovou úhradu 131.388,-Kč + DPH (cena
stanovena dohodou)
B)

ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o zřízení
služebnosti cesty a stezky dle bodu A) tohoto usnesení, jejímž předmětem je zřízení
služebnosti cesty a stezky uvedené v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu
Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2017

103.
Usnesení č. 147/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o výjimce z „Ceníku pro výpočet jednorázových úhrad za zřízených věcných břemen
k nemovitostem ve vlastnictví Ústeckého kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. 98/20Z/2010 ze dne 22. 12. 2010.
2. dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o zřízení služebnosti inženýrské sítě k nemovité věci, a to:
- pozemku: p. č. 2054/40 o výměře 4980 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
obec Verneřice, k. ú. Verneřice, zapsané na LV č. 851 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Děčín.
Povinný: Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48, PSČ: 400 02 Ústí nad Labem,
IČ: 70892156.
Oprávněný: Město Verneřice, se sídlem Mírové Náměstí 138, PSČ: 407 25 Verneřice,
IČ: 00261742.
Služebnost inženýrské sítě se zřizuje v rozsahu 669 m2 dle geometrického plánu č. 59458/2016 ze dne 27. 6. 2016. Obsahem zřízení služebnosti inženýrské sítě je uložení
kanalizačního vedení v rámci stavby „Odkanalizování města Verneřice“. Služebnost
inženýrské sítě se zřizuje bezúplatně dle čl. VII. odst. 3 Kupní smlouvy č. 16/SML2184 ze
dne 16. 5. 2016 (viz důvodová zpráva).
Pozemek p. č. 2054/40 bude předán k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

B)

ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o zřízení
služebnosti inženýrské sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě dle bodu
A) tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2017

104.
Usnesení č. 148/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
88

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-124003561/VB/013 „UL, UNIFIKACE- vým. rozvaděčů v cizích TS“ se společností ČEZ
Distribuce, a. s., se sídlem: Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035
dle přílohy č. 32 tohoto usnesení.
B)

ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o zřízení
věcného břemene – služebnosti č. IE-12-4003561/VB/013 „UL, UNIFIKACE- vým.
rozvaděčů v cizích TS“ (dle přílohy č. 32 tohoto usnesení), k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi,
hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2017

105.
Usnesení č. 149/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích /krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o zřízení služebnosti inženýrské sítě k nemovitým věcem, a to:
2
- pozemku: p.č. 757/1 o výměře 2955 m , druh pozemku: ostatní plocha,
2
- pozemku: p.č. 757/2 o výměře 162 m , druh pozemku: ostatní plocha,
2
- pozemku: p.č. 858/3 o výměře 860 m , druh pozemku: ostatní plocha,
obec Chomutov, k.ú. Chomutov II, zapsaných na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov.
Povinný: Statutární město Chomutov, se sídlem Zborovská 4602, 430 01 Chomutov, IČ:
00261891.
Oprávněný: Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ:
70892156.
Služebnost inženýrské sítě se zřizuje v rozsahu 19 m2 dle geometrického plánu, č. 28609/2016 ze dne 16.6.2016 Ing. Milana Větrovského, Ph.D., Rašovická 731, 431 51 Klášterec
nad Ohří, to vše za jednorázovou úhradu 2.337,- Kč + DPH (123,- Kč/m2).

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o zřízení služebnosti
inženýrské sítě dle bodu A) tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi
Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2016

106.
Usnesení č. 150/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/1030/2016/DC) k pozemku p.č. 1213/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, obec Jílové, k.ú. Sněžník, zapsanému na
LV č. 100 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín a komunikaci
č. III/24815 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného:
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. Obsahem služebnosti bude
povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav pokládka
vodovodní přípojky – přemístění pro RD, čp. 101, k.ú. Sněžník, jakož i vstup a vjezd
v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení.
Služebnost bude zřízena za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude
připočtena DPH.
B)

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

107.
Usnesení č. 151/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/1035/2016/DC) k pozemku p.č. 1229/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, obec Děčín, k.ú. Prostřední Žleb,
zapsanému na LV č. 543 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín
a komunikaci č. III/25852 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího
oprávněného:
. Obsahem služebnosti bude
povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav vybudování
plynovodní přípojky pro RD čp. 28, ul. Drážďanská, p.p.č. 1011, k.ú. Prostřední Žleb,
jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním
úprav tohoto zařízení. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku
schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k
úhradě bude připočtena DPH.

B)

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

108.
Usnesení č. 152/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/1036/2016/DC) k pozemku p.č. 50 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, obec Chřibská, k.ú. Horní Chřibská, zapsanému
na LV č. 707 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk a
komunikaci č. III/26326 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího
oprávněného:
. Obsahem služebnosti
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bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav pokládky
vodovodní přípojky na p.p.č. 661, k.ú. Chřibská, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se
zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Služebnost bude
zřízena za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého
kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.
B)

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

109.
Usnesení č. 153/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/1037/2016/DC) k pozemku p.č. 6517/3 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: 0, obec Jiříkov, k.ú. Filipov u Jiříkova, zapsanému na LV č. 972 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk a komunikaci č.
III/26329 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: Město
Jiříkov, Náměstí 464/1, Jiříkov, PSČ 407 53, IČ 00261424. Obsahem služebnosti bude
povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav přeložky
plynovodu – chodník Filipovská, I. etapa, Jiříkov, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se
zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Služebnost bude
zřízena za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého
kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.

B)

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

110.
Usnesení č. 154/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/3058/2016/LT) k pozemku p.č. 326/1, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: 0, obec Terezín, k.ú. Terezín, zapsanému na LV č. 247 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č.
III/00814, na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: CHLOP
s.r.o., Terezín 393, Terezín, PSČ 411 55, IČ 25476548. Obsahem služebnosti bude povinnost
vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav pro vodovodní přípojku
pro p.p.č. 325/2, Terezín, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním,
udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Služebnost bude zřízena za jednorázovou
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úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č.
98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.
B)

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

111.
Usnesení č. 155/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/3061/2016/LT) k pozemku p.č. 1152/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: 0, obec Štětí, k.ú. Štětí I. zapsanému na LV č. 1552 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. III/26121 na tomto
pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: Město Štětí, Mírové náměstí
163, Štětí, PSČ 411 08, IČ 00264466. Obsahem služebnosti bude povinnost vlastníka strpět
zřízení, provozování, udržování a provádění úprav prodloužení vodovodního řadu, ul.
Stračenská, Štětí, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním
a prováděním úprav tohoto zařízení. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úhradu ve výši
dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne
22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.

B)

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

112.
Usnesení č. 156/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
(č. VI/3062/2016/LT) k pozemku p.č. 497, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: ochranné pásmo, kulturní památková zóna, rezervace, obec Terezín,
k.ú. Nové Kopisty, zapsanému na LV č. 587 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. III/2474 na tomto pozemku umístěnému ve
prospěch budoucího oprávněného: Somavedic Technologies, s.r.o., Vrbičany 63, Vrbičany,
PSČ 411 21, IČ 24689173. Obsahem služebnosti bude povinnost vlastníka strpět zřízení,
provozování, udržování a provádění úprav pokládky IS pro vývojové a výrobní centrum
Somavedic, Bohušovice nad Ohří, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením,
provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Služebnost bude zřízena za
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jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.
B)

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

113.
Usnesení č. 157/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/6032/2016/UL) k pozemku p.č. 828/1, 828/2 druh pozemků: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Krupka, k.ú. Unčín u Krupky, zapsané na LV č.
2856 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice a komunikaci
II/253 a III/25356 na těchto pozemcích umístěné ve prospěch budoucího oprávněného:
Obsahem služebnosti bude povinnost vlastníka strpět
zřízení, provozování, udržování a provádění úprav pokládky technické infrastruktury
pro RD, p.p.č. 118/1, k.ú. Unčín u Krupky, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením,
provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Služebnost bude zřízena za
jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.

B)

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

114.
Usnesení č. 158/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/3059/2016/LT) k pozemku p.č. 825 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
způsob ochrany: 0, obec Budyně nad Ohří, k.ú. Břežany nad Ohří, zapsanému na LV č. 314
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci
III/24613 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného:
Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, Teplice, PSČ 415 01, IČ
49099469. Obsahem služebnosti bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování,
udržování a provádění úprav pokládky IS pro RD na st.p.č. 36/2, Břežany nad Ohří, jakož
i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav
tohoto zařízení. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku
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schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k
úhradě bude připočtena DPH.
B)

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

115.
Usnesení č. 159/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/1038/2016/DC) k pozemku p.č. 561/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: 0, obec Vilémov, k.ú. Vilémov u Šluknova, zapsanému na LV č.
216 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk a komunikaci
III/2675 a dále
k pozemku p.č. 833/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Dolní Poustevna, k.ú. Horní Poustevna, zapsanému na LV č. 425 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk a komunikaci II/267 a dále
k pozemku p.č. 5379/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Mikulášovice, k.ú. Mikulášovice, zapsanému na LV č. 863 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk a komunikaci III/26510 a dále
k pozemku p.č. 2793/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Velký Šenov, k.ú. Velký Šenov, zapsanému na LV č. 702 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk a komunikaci III/26518 na těchto
pozemcích umístěné ve prospěch budoucího oprávněného: Správa železniční dopravní
cesty s.r.o., Dlážděná 7/1003, Praha 1, PSČ 110 00, IČ 70994234. Obsahem služebnosti bude
povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav rekonstrukce
žst. Mikulášovice, dolní nádraží, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením,
provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Služebnost bude zřízena za
jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.

B)

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

116.
Usnesení č. 160/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/3063/2016/LT) k pozemku p.č. 827/17, 1267/1 druh pozemků: ostatní plocha, způsob
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využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice,
zapsané na LV č. 1108 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Litoměřice a komunikaci II/261 a III/2611 na těchto pozemcích umístěné ve prospěch
budoucího oprávněného: Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, PSČ 412 01,
IČ 00263958. Obsahem služebnosti bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování,
udržování a provádění úprav prací pro zvýšení bezpečnosti dopravy, Litoměřice, ul. Na
Valech, Palachova, Sovova, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním,
udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Služebnost bude zřízena za jednorázovou
úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č.
98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.
B)

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

117.
Usnesení č. 161/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/3064/2016/LT) k pozemku p.č. 647/3 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: 0, obec Čížkovice, k.ú. Čížkovice, zapsanému na LV č. 522 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č.
III/23758 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: Česká
telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha, PSČ 130 00, IČ 04084063.
Obsahem služebnosti bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a
provádění úprav přeložka nadzemního komunikačního vedení, Čížkovice, výpověď ČEZ,
jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním
úprav tohoto zařízení. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku
schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k
úhradě bude připočtena DPH.

B)

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

118.
Usnesení č. 162/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/3065/2016/LT) k pozemku p.č. 644/1, 121/30 druh pozemků: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Travčice, k.ú. Travčice, zapsané na LV č. 243 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č.
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II/608 na těchto pozemcích umístěné ve prospěch budoucího oprávněného:
SEVEROFRUKT a.s., Trávčice 178, Terezín, PSČ 411 55, IČ 00218898. Obsahem
služebnosti bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav
vodovodní přípojky SEVEROFRUKT a.s., Trávčice, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se
zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Služebnost bude
zřízena za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého
kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.
B)

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

119.
Usnesení č. 163/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/3066/2016/LT) k pozemku p.č. 681/47 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: nemovitá kulturní památka, obec Račiněves, k.ú. Račiněves,
zapsanému na LV č. 385 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Litoměřice a komunikaci č. II/240 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího
oprávněného: NERA BP a.s., Osvobození pol. vězňů 379, Kladno, PSČ 272 01, IČ
29155134. Obsahem služebnosti bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování,
udržování a provádění úprav pokládky vodovodní přípojky a vnější vodovod pro sušárnu
ovoce, Račiněves, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním
a prováděním úprav tohoto zařízení. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úhradu ve výši
dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne
22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.

B)

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

120.
Usnesení č. 164/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/6035/2016/UL) k pozemku p.č. 285/1
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: ochranné pásmo
vodního zdroje 2. stupně, rozsáhlé chráněné území, obec Tašov, k.ú. Tašov, zapsanému na
LV č. 217 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a
komunikace III/25841 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch oprávněného: RWE
GasNet s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČ 27295567. Obsahem věcného
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břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav
pokládka plynové přípojky, Tašov, p.p.č. 95/1, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se
zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení, a to v rozsahu dle
geometrického plánu č. 222-44/2016 ze dne 14.3.2016. Věcné břemeno je zřízeno za
jednorázovou úhradu v částce 3 025,- Kč včetně DPH na základě výpočtu v protokolu ze dne
13.5.2016.
B)

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

121.
Usnesení č. 165/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/4040/2016/LN) k pozemku p.č. 1740/1, 1746/8 druh pozemků: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Holedeč, k.ú. Holedeč, zapsané na LV č. 225 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec a komunikaci č. III/22719
na těchto pozemcích umístěné ve prospěch budoucího oprávněného: Obec Holedeč,
Holedeč 30, Holedeč, PSČ 438 01, IČ 00556297. Obsahem služebnosti bude povinnost
vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav rozšíření VO v obci
Holedeč, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a
prováděním úprav tohoto zařízení. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úhradu ve výši
dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne
22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.

B)

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

122.
Usnesení č. 166/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/4041/2016/LN) k pozemku p.č. 834/1, 835/2 druh pozemků: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Opočno, k.ú. Opočno u Loun, zapsané na LV č. 522
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikaci č.
III/22544 a III/22546 na těchto pozemcích umístěné ve prospěch budoucího oprávněného:
Obec Opočno, Opočno 62, Louny, PSČ 440 01, IČ 00556386. Obsahem služebnosti bude
povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav veřejného
osvětlení, Opočno, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním,
udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Služebnost bude zřízena za jednorázovou
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úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č.
98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.
B)

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

123.
Usnesení č. 167/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/4042/2016/LN) k pozemku p.č. 1204/3 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: 0, obec Blšany, k.ú. Liběšovice, zapsanému na LV č. 145 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec a komunikaci č. III/22110
na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného:
. Obsahem služebnosti bude povinnost
vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav vodovodní přípojky pro
novostavbu RD na st.p.č. 20, 33/2, k.ú. Liběšovice, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se
zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Služebnost bude
zřízena za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého
kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.

B)

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

124.
Usnesení č. 168/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/4044/2016/LN) k pozemku p.č. 372/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: 0, obec Postoloprty, k.ú. Rvenice, zapsanému na LV č. 41 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikaci č. III/2508
na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: Město Postoloprty,
Mírové náměstí 318, Postoloprty, PSČ 439 42, IČ 00265403. Obsahem služebnosti bude
povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav úprava
autobusových zastávek a zřízení přechodu pro chodce – veřejné osvětlení, Rvenice, jakož
i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav
tohoto zařízení. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku
schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k
úhradě bude připočtena DPH.
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B)

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

125.
Usnesení č. 169/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/2057/2016/CV) k pozemku p.č. 768/3 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: 0, obec Sobětice, k.ú. Sobětice u Výsluní, zapsanému na LV č. 219
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci č.
II/223 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: BREZE a.s.,
Losiná 303, Losiná, PSČ 332 04, IČ 02852802. Obsahem služebnosti bude povinnost
vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav vodovodní přípojky,
Sobětice u Výsluní, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním,
udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Služebnost bude zřízena za jednorázovou
úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č.
98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.

B)

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

126.
Usnesení č. 170/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI2058/2016/CV) k pozemku p.č. 4476/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: 0, obec Chomutov I, k.ú. Chomutov I, zapsanému na LV č. 12916 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci č.
III/00728 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného:
Obsahem služebnosti bude
povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav vodovodní
přípojky, Chomutov, ul. Dukelská, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením,
provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Služebnost bude zřízena za
jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.

B)

zmocňuje
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ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené
dle bodu A) tohoto usnesení.
127.
Usnesení č. 171/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/2060/2016/CV) k pozemku p.č. 619/2 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: 0, obec Hrušovany, k.ú. Hrušovany u Chomutova, zapsanému na
LV č. 143 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a
komunikaci č. III/22531 na tomto pozemcích umístěnému ve prospěch budoucího
oprávněného:
Obsahem služebnosti
bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav přípojky
vodovodní a kanalizační k RD, Hrušovany, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením,
provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Služebnost bude zřízena za
jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.

B)

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

128.
Usnesení č. 172/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/2061/2016/CV) k pozemku p.č. 619/2 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: 0, obec Hrušovany, k.ú. Hrušovany u Chomutova, zapsanému na
LV č. 143 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a
komunikaci č. III/22531 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího
oprávněného:
. Obsahem služebnosti
bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav přípojky
vody a kanalizace pro RD, Hrušovany, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením,
provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Služebnost bude zřízena za
jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
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služebnosti inženýrské sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené
dle bodu A) tohoto usnesení.
129.
Usnesení č. 173/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/2071/2016/CV) k pozemku p.č. 871/2 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: 0, obec Místo, k.ú. Místo, zapsanému na LV č. 354 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci č. III/22322 na tomto
pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného:
Obsahem služebnosti bude povinnost vlastníka strpět zřízení,
provozování, udržování a provádění úprav přípojky vody a kanalizace pro RD, Místo,
jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním
úprav tohoto zařízení. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku
schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k
úhradě bude připočtena DPH.

B)

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

130.
Usnesení č. 174/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/2074/2016/CV) k pozemku p.č. 420, 1150 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: 0, obec Radonice, k.ú. Radonice u Kadaně, zapsané na LV č. 219 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci č.
III/22123 na těchto pozemcích umístěné ve prospěch budoucího oprávněného: Obec
Radonice, čp. 1, Radonice, PSČ 431 55, IČ 00262111. Obsahem služebnosti bude povinnost
vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav pokládka vodovodního
řadu, část Radechov (B-SO 03), jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením,
provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Služebnost bude zřízena za
jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené
dle bodu A) tohoto usnesení.
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131.
Usnesení č. 175/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/2062/2016/CV) k pozemku p.č. 86/15 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: 0, obec Hora Sv. Šebestiána, k.ú. Jilmová, zapsanému na LV č. 90 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci č.
III/25211 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného:
Obsahem služebnosti bude
povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav přípojka NN
pro RD, Hora Sv. Šebestiána, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním,
udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Služebnost bude zřízena za jednorázovou
úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č.
98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.

B)

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

132.
Usnesení č. 176/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/2063/2016/CV) k pozemku p.č. 4476/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: 0, obec Chomutov, k.ú. Chomutov I, zapsanému na LV č. 12916 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci č.
III/00728 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného:
Obsahem služebnosti bude povinnost
vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav vodovodní přípojky pro
RD, Chomutov, ul. Dukelská, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním,
udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Služebnost bude zřízena za jednorázovou
úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č.
98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.

B)

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

133.
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Usnesení č. 177/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/2065/2016/CV) k pozemku p.č. 1169/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: 0, obec Kadaň, k.ú. Kadaň, zapsanému na LV č. 6939 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikace č.
II/224 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: Město Kadaň,
Mírové náměstí 1, Kadaň, PSČ 432 01, IČ 00261912. Obsahem služebnosti bude povinnost
vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav uložení sítí veřejného
osvětlení, Kadaň jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním
a prováděním úprav tohoto zařízení. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úhradu ve výši
dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne
22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.

B)

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

134.
Usnesení č. 178/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/2064/2016/CV) k pozemku p.č. 569/4, 680/95, 745 druh pozemků: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Louka u Litvínova, k.ú. Louka u Litvínova,
zapsané na LV č. 280 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most a
komunikaci č. III/2564 na těchto pozemcích umístěné ve prospěch budoucího oprávněného:
Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, Teplice, PSČ 415 50, IČ
49099469. Obsahem služebnosti bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování,
udržování a provádění úprav pokládka kanalizační sítě včetně ČOV, Louka u Litvínova
(MO 022 004), jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a
prováděním úprav tohoto zařízení. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úhradu ve výši
dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne
22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.

B)

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

135.
Usnesení č. 179/118R/2016
Nakládání s majetkem
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Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/2067/2016/CV) k pozemku p.č. 1686/2, 1725/1 druh pozemků: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Želenice, k.ú. Želenice u Mostu, zapsané na LV č.
153 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most a komunikaci č.
II/256 a dále
k pozemku p.č. 520/5 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Želenice, k.ú. Liběšice u Želenic, zapsanému na LV č. 153 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most a komunikaci č. II/256 na těchto pozemcích
umístěné ve prospěch budoucího oprávněného: Severočeská vodárenská společnost a.s.,
Přítkovská 1689, Teplice, PSČ 415 50, IČ 49099469. Obsahem služebnosti bude povinnost
vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav rekonstrukce vodovodu,
Želenice (MO 036 009), jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním,
udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Služebnost bude zřízena za jednorázovou
úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č.
98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.

B)

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

136.
Usnesení č. 180/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/2066/2016/CV) k pozemku p.č. 746 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
způsob ochrany: 0, obec Brandov, k.ú. Brandov, zapsanému na LV č. 168 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most a komunikaci č. III/25220 na tomto
pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: Obec Brandov, Rudé armády
251, Brandov, PSČ 435 47, IČ 00265837. Obsahem služebnosti bude povinnost vlastníka
strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav pokládka kanalizační přípojky pro
přestavbu kulturního sálu, Brandov, Rudé armády 150, jakož i vstup a vjezd v souvislosti
se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Služebnost bude
zřízena za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého
kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.

B)

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

137.
Usnesení č. 181/118R/2016
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Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č. IX/2019/2016/CV) k pozemku
p.č. 4476/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
Chomutov, k.ú. Chomutov I, zapsanému na LV č. 12916 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikace III/00728 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch oprávněného:
Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování,
udržování a provádění úprav pokládka vodovodní přípojky, Chomutov, Dukelská jakož i
vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav
tohoto zařízení, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 5939-378/2015 ze dne 5.1.2016.
Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 6 050,- Kč včetně DPH na
základě výpočtu v protokolu ze dne 16.6.2016.

B)

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

138.
Usnesení č. 182/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č. IX/3033/2016/LT) k pozemku
p.č. 603, 1067/1, 1059 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Chudoslavice, k.ú. Chudoslavice, zapsané na LV č. 87 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikace III/26027, III/2616 a III/2617
na těchto pozemcích umístěné ve prospěch oprávněného: Severočeská vodárenská
společnost a.s., Přítkovská 1689, Teplice, PSČ 415 01, IČ 49099469. Obsahem věcného
břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav
pokládka vodovodu, Chudoslavice (LT 041 001), jakož i vstup a vjezd v souvislosti se
zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení, a to v rozsahu dle
geometrického plánu č. 241-11/2012 ze dne 24.2.2012, č. 244-60/2012 ze dne 17.7.2012, č.
246-62/2012 ze dne 23.7.2012 a č. 245-61/2012 ze dne 23.7.2012. Věcné břemeno je zřízeno
za jednorázovou úhradu v částce 23 443,- Kč včetně DPH na základě výpočtu v protokolu ze
dne 5.11.2009.

B)

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

139.
Usnesení č. 183/118R/2016
Nakládání s majetkem
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Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č. IX/6037/2016/UL) k pozemku
p.č. 808 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
Košťany, k.ú. Košťany zapsanému na LV č. 743 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice a komunikace III/25340 na tomto pozemku umístěnému ve
prospěch oprávněného: Griliond s.r.o., Pod kopcem 30, Sobědruhy, Teplice PSČ 415 01, IČ
22801596. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování,
udržování a provádění úprav pokládka kanalizační přípojky pro bytové domy na p.p.č.
435/2, k.ú. Košťany, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním,
udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení, a to v rozsahu dle geometrického plánu č.
1024-20/2016 ze dne 7.6.2016. Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 66
550,- Kč včetně DPH na základě výpočtu v protokolu ze dne 4.12.2013.

B)

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

140.
Usnesení č. 184/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (č. VI/6033/2016/UL)
k pozemku p.č. 128/1, 158/1 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Duchcov, k.ú. Duchcov, zapsané na LV č. 3498 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice a komunikace II/258 na těchto pozemcích
umístěné ve prospěch budoucího oprávněného: RWE GasNet s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad
Labem, PSČ 401 17, IČ 27295567. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka
strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav rekonstrukce místní sítě Duchcov,
ul. Tyršova, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a
prováděním úprav tohoto zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve
výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne
22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.

B)

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

141.
Usnesení č. 185/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
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s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (č. VI/2068/2016/CV)
k pozemku p.č. 575 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,
obec Loučná pod Klínovcem, k.ú. Loučná pod Klínovcem, zapsanému na LV č. 477 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikace II/219
na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: RWE GasNet s.r.o.,
Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČ 27295567. Obsahem věcného břemene bude
povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav pokládka
plynovodní přípojky, Loučná pod Klínovcem, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se
zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Věcné břemeno
bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.
B)

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

142.
Usnesení č. 186/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/2069/2016/CV) k pozemku p.č. 661, 638/1, 629/1 druh pozemků: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Braňany, k.ú. Braňany, zapsané na LV č. 376 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most a komunikaci č. II/256 a
III/2538 na těchto pozemcích umístěné ve prospěch budoucího oprávněného: Severočeská
vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, Teplice, PSČ 415 50, IČ 49099469. Obsahem
služebnosti bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav
rekonstrukce vodovodu, Braňany, Bílinská, P. Bezruče (MO 004 010), jakož i vstup a
vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto
zařízení. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude
připočtena DPH.

B)

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

143.
Usnesení č. 187/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/2070/2016/CV) k pozemku p.č. 434/1, 434/4 druh pozemků: ostatní plocha, způsob
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využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Málkov, k.ú. Lideň, zapsané na LV č. 330 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci č.
III/22321 na těchto pozemcích umístěné ve prospěch budoucího oprávněného: Obec
Málkov, Zelená 3, Zelená, PSČ 431 32, IČ 00262013. Obsahem služebnosti bude povinnost
vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav pokládka vodovodní
přípojky, Málkov, Lideň, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním,
udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Služebnost bude zřízena za jednorázovou
úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č.
98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.
B)

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

144.
Usnesení č. 188/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/2072/2016/CV) k pozemku p.č. 1606/20 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: 0, obec Lom, k.ú. Lom u Mostu, zapsanému na LV č. 671 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most a komunikaci č. III/0139 na
tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného:
Obsahem služebnosti bude povinnost vlastníka strpět
zřízení, provozování, udržování a provádění úprav pokládka kanalizační přípojky na p.p.č.
321/2, přestavba stavby občanské vybavenosti, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se
zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Služebnost bude
zřízena za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého
kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.

B)

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

145.
Usnesení č. 189/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/4049/2016/LN) k pozemku p.č. 6967/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: 0, obec Žatec, k.ú. Žatec, zapsanému na LV č. 6087 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec a komunikaci č. II/227 na tomto
pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: Město Žatec, náměstí Svobody
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1, Žatec, PSČ 438 24, IČ 265781. Obsahem služebnosti bude povinnost vlastníka strpět
zřízení, provozování, udržování a provádění úprav pokládka kanalizační sítě, sběrný dvůr
odpadů, Žatec, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a
prováděním úprav tohoto zařízení. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úhradu ve výši
dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne
22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.
B)

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

146.
Usnesení č. 190/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/4045/2016/LN) k pozemku p.č. 5626/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: 0, obec Vroutek, k.ú. Vroutek, zapsanému na LV č. 240 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec a komunikaci č. III/22116
na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: Město Vroutek,
náměstí Míru 166, Vroutek, PSČ 439 82, IČ 00265705. Obsahem služebnosti bude povinnost
vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav rozšíření veřejného
osvětlení, Vroutek, ul. Nádražní, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením,
provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Služebnost bude zřízena za
jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.

B)

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

147.
Usnesení č. 191/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/4046/2016/LN) k pozemku p.č. 1114/6 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: 2, obec Chožov, k.ú. Chožov, zapsanému na LV č. 253 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikaci č. III/2462
na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného:
Obsahem služebnosti bude povinnost vlastníka strpět
zřízení, provozování, udržování a provádění úprav vodovodní přípojky pro p.p.č. 229, k.ú.
Chožov, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a
prováděním úprav tohoto zařízení. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úhradu ve výši
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dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne
22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.
B)

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

148.
Usnesení č. 192/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/2020/2016/CV) k pozemku p.č. 3/1,
1277/2 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
Klášterec nad Ohří, k.ú. Vernéřov, zapsané na LV č. 298 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikace II/558 na těchto pozemcích umístěné ve
prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ
24729035. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování,
udržování a provádění úprav pokládka vedení NN, Klášterec nad Ohří, Vernéřov,
Průmyslová 3 jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a
prováděním úprav tohoto zařízení, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 524-013/2016 ze
dne 2.5.2016. Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 16 395,50 Kč
včetně DPH na základě výpočtu v protokolu ze dne 1.3.2016.

B)

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

149.
Usnesení č. 193/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/2021/2016/CV) k pozemku p.č. 532,
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Perštejn, k.ú.
Perštejn, zapsanému na LV č. 852 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Chomutov a komunikace III/22310 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch
oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035.
Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a
provádění úprav pokládka vedení NN, IDH s.r.o., Perštejn, Hlavní 178 jakož i vstup a
vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto
zařízení, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 627-10/2016 ze dne 21.4.2016. Věcné
břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 8 712,- Kč včetně DPH na základě
výpočtu v protokolu ze dne 24.11.2015.

B)

zmocňuje
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ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto usnesení.
150.
Usnesení č. 194/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/4018/2016/LN) k pozemku p.č. 1118,
1555 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Blšany,
k.ú. Blšany, zapsané na LV č. 184 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Žatec a komunikace II/221 na těchto pozemcích umístěné ve prospěch
oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035.
Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a
provádění úprav rekonstrukce sítě NN směr Stachov, Blšany (IE-12-4001461) jakož i vstup
a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto
zařízení, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 360-5036/2016 ze dne 23.2.2016. Věcné
břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 41 079,50 Kč včetně DPH na základě
výpočtu v protokolu ze dne 24.11.2015.

B)

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

151.
Usnesení č. 195/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (č. VI/4047/2016/LN)
k pozemku p.č. 1114/7, 1114/8, 1063/30 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: 2, obec Chožov, k.ú. Chožov, zapsané na LV č. 253 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikace III/2462 na těchto
pozemcích umístěné ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická
874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene bude povinnost
vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav kabelizace NN pro p.p.č.
1063/2, I. etapa (IE-12-4004405) jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením,
provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno
za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto
usnesení.
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152.
Usnesení č. 196/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (č. VI/4048/2016/LN)
k pozemku p.č. 4011/9 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Kryry, k.ú. Kryry, zapsanému na LV č. 143 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec a komunikace III/2243 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8,
Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět
zřízení, provozování, udržování a provádění úprav pokládka vedení NN pro OM, Kryry,
p.p.č. 2873/2 (IV-12-4014572), jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením,
provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno
za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.

B)

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

153.
Usnesení č. 197/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (č. VI/2059/2016/CV)
k pozemku p.č. 1065/1, 1084 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Kadaňský Rohozec, k.ú. Kadaňský Rohozec, zapsané na LV č. 115 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikace
III/22420 na těchto pozemcích umístěné ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ
Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného
břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav
pokládka kabelu NN, Kadaňský Rohozec, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením,
provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno
za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.

B)

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

154.
Usnesení č. 198/118R/2016
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Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (č. VI/4039/2016/LN)
k pozemku p.č. 662, 703/1 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Zbrašín, k.ú. Zbrašín, zapsané na LV č. 417 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikace č. III/22936 a III/22937 na těchto
pozemcích umístěné ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická
874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene bude povinnost
vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav posílení vývodů z DTS,
Zbrašín, kNN (IE-12-4004486) jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením,
provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno
za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.

B)

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

155.
Usnesení č. 199/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (č. VI/4043/2016/LN)
k pozemku p.č. 1174/3, 1174/4, druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Postoloprty, k.ú. Skupice u Loun, zapsané na LV č. 162 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikace III/22539 na těchto
pozemcích umístěné ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická
874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene bude povinnost
vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav kabelizace NN, III. etapa,
Skupice, p.p.č. 1174/4 (IE-12-4004105), jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením,
provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno
za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.

B)

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

156.
Usnesení č. 200/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
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s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/2017/2016/CV) k pozemku p.č. 848/1
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Místo, k.ú.
Blahuňov, zapsanému na LV č. 342 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Chomutov a komunikace III/22322 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch
oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, PSČ 405 02, IČ 27232425.
Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a
provádění úprav pokládka vedení NN pro OM, Blahuňov, p.p.č. 5/1 jakož i vstup a vjezd
v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení, a
to v rozsahu dle geometrického plánu č. 244-51/2016 ze dne 24.5.2016. Věcné břemeno je
zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 3 630,- Kč včetně DPH na základě výpočtu
v protokolu ze dne 18.5.2016.
B)

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

157.
Usnesení č. 201/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/2018/2016/CV) k pozemku p.č. 574
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Vrskmaň, k.ú.
Vrskmaň, zapsanému na LV č. 196 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Chomutov a komunikace III/25118 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch
oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, PSČ 405 02, IČ 27232425.
Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a
provádění úprav pokládka vedení NN, 12x nové OM, Vrskmaň, Zaječice (IV-12-4012711)
jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním
úprav tohoto zařízení, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 388-2/2016 ze dne
22.3.2016. Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 6 292,- Kč včetně
DPH na základě výpočtu v protokolu ze dne 2.12.2015.

B)

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

158.
Usnesení č. 202/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/1025/2016/DC) k pozemku p.č.
350/2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé
chráněné území, obec Malšovice, k.ú. Stará Bohyně, zapsanému na LV č. 147 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín a komunikace III/25381 na
tomto pozemku umístěnému ve prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická
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874/8, Děčín 4, PSČ 405 02, IČ 27232425. Obsahem věcného břemene bude povinnost
vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav pokládka přípojky NN,
p.p.č. 27, Stará Bohyně jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním,
udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení, a to v rozsahu dle geometrického plánu č.
114-31/2009 ze dne 31.3.2009. Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 2
178,- Kč včetně DPH na základě výpočtu v protokolu ze dne 17.6.2016.
B)

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

159.
Usnesení č. 203/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/6036/2016/UL) k pozemku p.č. 432/1
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Světec, k.ú.
Štrbice, zapsanému na LV č. 534 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Teplice a komunikace II/258 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch
oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, PSČ 405 02, IČ 27232425.
Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a
provádění úprav pokládka přípojky NN pro 2x RD, p.p.č. 82/11, Štrbice jakož i vstup a
vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto
zařízení, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 191-441/2012 ze dne 5.11.2012. Věcné
břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 9 000,- Kč včetně DPH na základě
výpočtu v protokolu ze dne 25.9.2012.

B)

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

160.
Usnesení č. 204/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/1021/2016/DC) k pozemku p.č.
1805/1, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé
chráněné území, obec Dolní Habartice, k.ú. Dolní Habartice, zapsanému na LV č. 180 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín a komunikace III/26223 na
tomto pozemku umístěnému ve prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická
874/8, Děčín 4, PSČ 405 02, IČ 27232425. Obsahem věcného břemene bude povinnost
vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav pokládka přípojky NN,
Dolní Habartice jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a
prováděním úprav tohoto zařízení, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 480-7/2001 ze
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dne 10.2.2011. Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 484,- Kč včetně
DPH na základě výpočtu v protokolu ze dne 12.4.2013.
B)

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

161.
Usnesení č. 205/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/1018/2016/DC) k pozemku p.č.
4740/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
Varnsdorf, k.ú. Varnsdorf, zapsanému na LV č. 3278 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk a komunikace II/264 na tomto pozemku umístěnému ve
prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, PSČ 405 02, IČ
27232425. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování,
udržování a provádění úprav pokládka vedení NN, Varnsdorf, p.p.č. 4960, jakož i vstup a
vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto
zařízení, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 5358-7377/2016 ze dne 25.4.2016. Věcné
břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 6 000,- Kč včetně DPH na základě
výpočtu v protokolu ze dne 13.12.2012.

B)

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

162.
Usnesení č. 206/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/1019/2016/DC) k pozemku p.č.
1805/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé
chráněné území, obec Dolní Habartice, k.ú. Dolní Habartice, zapsanému na LV č. 180 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín a komunikace III/26223 na
tomto pozemku umístěnému ve prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická
874/8, Děčín 4, PSČ 405 02, IČ 27232425. Obsahem věcného břemene bude povinnost
vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav rekonstrukce vedení NN,
Dolní Habartice (01490000) jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním,
udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení, a to v rozsahu dle geometrického plánu č.
456-44/2009 ze dne 29.3.2010. Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 4
356,- Kč včetně DPH na základě výpočtu v protokolu ze dne 10.9.2015.

B)

zmocňuje
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ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto usnesení.
163.
Usnesení č. 207/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/1022/2016/DC) k pozemku p.č.
1231/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé
chráněné území, památkově chráněné území, obec Benešov nad Ploučnicí, k.ú. Benešov nad
Ploučnicí, zapsanému na LV č. 448 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Děčín a komunikace III/26223 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch
oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, PSČ 405 02, IČ 27232425.
Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a
provádění úprav pokládka přípojky NN, Benešov nad Ploučnicí, p.p.č. 1281/1 jakož i vstup
a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto
zařízení, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 961-32/2010 ze dne 25.5.2010. Věcné
břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 840,- Kč včetně DPH na základě výpočtu
v protokolu ze dne 5.10.2010.

B)

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

164.
Usnesení č. 208/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/1023/2016/DC) k pozemku p.č.
4740/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
Varnsdorf, k.ú. Varnsdorf, zapsanému na LV č. 3278 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk a komunikace II/264 na tomto pozemku umístěnému ve
prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, PSČ 405 02, IČ
27232425. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování,
udržování a provádění úprav úprava kNN, vNN, Varnsdorf, čp. 1500 jakož i vstup a vjezd
v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení, a
to v rozsahu dle geometrického plánu č. 5379-149/2016 ze dne 18.5.2016. Věcné břemeno je
zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 1 452,- Kč včetně DPH na základě výpočtu
v protokolu ze dne 5.10.2010.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto usnesení.
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165.
Usnesení č. 209/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/1024/2016/DC) k pozemku p.č.
1330/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé
chráněné území, obec Kytlice, k.ú. Falknov, zapsanému na LV č. 329 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín a komunikace III/26320 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, PSČ
405 02, IČ 27232425. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení,
provozování, udržování a provádění úprav pokládka vedení NN, Falknov, p.p.č. 444/3 jakož
i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav
tohoto zařízení, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 724-1126/2015 ze dne 17.2.2016.
Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 302,50 Kč včetně DPH na základě
výpočtu v protokolu ze dne 26.1.2016.

B)

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

166.
Usnesení č. 210/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (č. VI/6034/2016/UL)
k pozemku p.č. 690/4 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Bžany, k.ú. Bžany, zapsanému na LV č. 430 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice a komunikace III/25328 na tomto pozemku umístěnému ve
prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405
02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení,
provozování, udržování a provádění úprav pokládka kabelu NN, pro nové OM, Bžany,
Hradiště, p.p.č. 384/18, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním,
udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno za
jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.

B)

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

167.
Usnesení č. 211/118R/2016
Nakládání s majetkem
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Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (č. VI/1029/2016/DC)
k pozemku p.č. 989 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,
obec Velký Šenov, k.ú. Staré Hraběcí, zapsanému na LV č. 641 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk a komunikace II/265 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8,
Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět
zřízení, provozování, udržování a provádění úprav pokládka kabelu NN, Velký Šenov, ul.
Brtnická, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a
prováděním úprav tohoto zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve
výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne
22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.

B)

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

168.
Usnesení č. 212/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (č. VI/1031/2016/DC)
k pozemku p.č. 599/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, obec Děčín, k.ú. Folknáře, zapsanému na LV č. 333 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín a komunikace III/26229 na
tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce a.s.,
Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene bude
povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav pokládka
kabelu NN, Folknáře, p.p.č. 8/2, 8/5, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením,
provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno
za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.

B)

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

169.
Usnesení č. 213/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
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s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (č. VI/1032/2016/DC)
k pozemku p.č. 1534/1, 1536 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: rozsáhlé chráněné území, obec Srbská Kamenice, k.ú. Srbská Kamenice, zapsané
na LV č. 181 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín a
komunikace III/2586 a III/25854 na těchto pozemcích umístěné ve prospěch budoucího
oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035.
Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a
provádění úprav řešení stížnosti 540 DC, Srbská Kamenice, jakož i vstup a vjezd
v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení.
Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude
připočtena DPH.
B)

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

170.
Usnesení č. 214/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (č. VI/1033/2016/DC)
k pozemku p.č. 2799/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: rozsáhlé chráněné území, obec Valkeřice, k.ú. Valkeřice, zapsanému na LV č. 167 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín a komunikace III/24095 na
tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce a.s.,
Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene bude
povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav pokládka
přípojky vedení NN, Valkeřice, p.p.č. 2231/13, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se
zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Věcné břemeno
bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.

B)

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

171.
Usnesení č. 215/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (č. VI/1034/2016/DC)
k pozemku p.č. 1229/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
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ochrany: 0, obec Děčín, k.ú. Prostřední Žleb, zapsanému na LV č. 543 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín a komunikace III/25852 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8,
Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět
zřízení, provozování, udržování a provádění úprav úprava vedení NN, Děčín, ul.
Drážďanská, čp. 6, st.p.č.155, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním,
udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno za
jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.
B)

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

172.
Usnesení č. 216/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (č. VI/3067/2016/LT)
k pozemku p.č. 398 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, obec Třebívlice, k.ú. Staré, zapsanému na LV č. 226 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikace
III/25815 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ
Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného
břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav
pokládka kabelu NN, nové OM, p.p.č. 42 (IP-12-4006440) jakož i vstup a vjezd
v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení.
Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude
připočtena DPH.

B)

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

173.
Usnesení č. 217/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (č. VI/6035/2016/UL)
k pozemku p.č. 400 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,
obec Chuderov, k.ú. Žežice u Chuderova, zapsanému na LV č. 374 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a komunikace III/25371 na tomto
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pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická
874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene bude povinnost
vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav pokládka kabelu NN,
Chuderov, Žežice 4, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním,
udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno za
jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.
B)

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

174.
Usnesení č. 218/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/3034/2016/LT) k pozemku p.č. 608/3
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Hrobce, k.ú.
Rohatce, zapsanému na LV č. 338 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Litoměřice a komunikace III/24048 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch
oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, PSČ 405 02, IČ 27232425.
Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a
provádění úprav pokládka vedení NN, VN, připojení 44 RD, Rohatce, jakož i vstup a vjezd
v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení, a
to v rozsahu dle geometrického plánu č. 137-796/2015 ze dne 10.3.2016. Věcné břemeno je
zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 5 640,- Kč včetně DPH na základě výpočtu
v protokolu ze dne 21.8.2012.

B)

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

175.
Usnesení č. 219/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/6038/2016/UL) k pozemku p.č. 568/1
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Osek, k.ú.
Dlouhá Louka, zapsanému na LV č. 325 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Teplice a komunikace III/01310 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch
oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, PSČ 405 02, IČ 27232425.
Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a
provádění úprav pokládka přípojky NN, REMAKO, p.p.č. 197, Dlouhá Louka-U25, p.p.č.
4960, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a
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prováděním úprav tohoto zařízení, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 116-310/2006 ze
dne 16.6.2006. Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 3 993,- Kč včetně
DPH na základě výpočtu v protokolu ze dne 26.5.2016.
B)

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

176.
Usnesení č. 220/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/6040/2016/UL) k pozemku p.č. 125/1
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné
území, obec Ústí nad Labem, k.ú. Strážky u Habrovic, zapsanému na LV č. 163 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a komunikace
II/528 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce a.s.,
Teplická 874/8, Děčín 4, PSČ 405 02, IČ 27232425. Obsahem věcného břemene bude
povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav pokládka
přípojky NN, Habrovice, p.p.č. 325, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením,
provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení, a to v rozsahu dle
geometrického plánu č. 494, 584-314/2014 ze dne 25.5.2016. Věcné břemeno je zřízeno za
jednorázovou úhradu v částce 8 712,- Kč včetně DPH na základě výpočtu v protokolu ze dne
29. 6. 2015.

B)

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

177.
Usnesení č. 221/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/2022/2016/CV) k pozemku p.č.
680/95 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Louka
u Litvínova, k.ú. Louka u Litvínova, zapsanému na LV č. 280 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most a komunikace III/2564 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, PSČ
405 02, IČ 27232425. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení,
provozování, udržování a provádění úprav pokládka vedení NN, Louka u Litvínova,
Sokolovská, p.p.č. 660/6, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním,
udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení, a to v rozsahu dle geometrického plánu č.
518-74/2016 ze dne 12.5.2016. Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce
3 085,50 Kč včetně DPH na základě výpočtu v protokolu ze dne 29.3.2016.
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B)

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

178.
Usnesení č. 222/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o provedení stavby (č. smlouvy VIII/3050/2016/LT) dle přílohy č. 33
tohoto usnesení mezi Ústeckým krajem v zastoupení Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace a obec Vrutice, Vrutice 35, Polepy, PSČ: 411 47, IČ 00526061, pro
stavbou dotčené nemovitosti, a to:
- pozemek p.č. 682/1, k.ú. Svařenice, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
obec Vrutice, k.ú. Svařenice, zapsanému na LV 169 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice,
pro účely realizace stavby Svařenice – umístění BUS přístřešku. Stavbou bude dotčena
silnice č. III/24053.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o provedení stavby na pozemku
dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 12. 2016

179.
Usnesení č. 223/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o provedení stavby (č. smlouvy VIII/3031/2016/LT) dle přílohy č. 34
tohoto usnesení mezi Ústeckým krajem v zastoupení Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace a město Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí 21, Roudnice nad
Labem, PSČ: 413 01, IČ 00264334 pro stavbou dotčené nemovitosti, a to:
- pozemek p.p.č. 4144/1, k.ú. Roudnice nad Labem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem, zapsanému na LV 2496 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice,
pro účely realizace stavby Roudnice nad Labem – ul. Kratochvílova – výstavba
autobusových zálivů a středový ostrůvek včetně místa pro přecházení. Stavbou bude
dotčena silnice č. II/246.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o provedení stavby na pozemku
dle bodu A) tohoto usnesení.
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Termín: 30. 12. 2016
180.
Usnesení č. 224/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o provedení stavby (č. smlouvy VIII/2035/2016/CV) dle přílohy č. 35
tohoto usnesení mezi Ústeckým krajem v zastoupení Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace a město Meziboří, náměstí 8. května 341, Meziboří, PSČ: 435 13, IČ
00266086 pro stavbou dotčené nemovitosti, a to:
- pozemek p.p.č. 225/81, k.ú. Meziboří u Litvínova, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
obec Meziboří, k.ú. Meziboří u Litvínova, zapsanému na LV 1933 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most,
pro účely realizace stavby Revitalizace parku Přátelství. Stavbou bude dotčena silnice č.
III/2566.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o provedení stavby na pozemku
dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 12. 2016

181.
Usnesení č. 225/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o provedení stavby (č. smlouvy VIII/3048/2016/LT) dle přílohy č. 36
tohoto usnesení mezi Ústeckým krajem v zastoupení Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace a Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná
1003/7, Praha, PSČ: 186 00, IČ 70994234 pro stavbou dotčené nemovitosti, a to:
- pozemek p.p.č. 1317/1, 1307/1 k.ú. Velké Žernoseky, druh pozemků: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,
obec Velké Žernoseky, k.ú. Velké Žernoseky, zapsané na LV 519 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice,
pro účely realizace stavby Velké Žernoseky – protihluková opatření 413,670-414,500, I.
etapa v km 413,670-414,020. Stavbou bude dotčena silnice II/261.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o provedení stavby na pozemku
dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 12. 2016
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182.
Usnesení č. 226/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o provedení stavby (č. smlouvy VIII/2039/2016/CV) dle přílohy č. 37
tohoto usnesení mezi Ústeckým krajem v zastoupení Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace a Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na
Pankráci 546/56, Praha, PSČ: 140 00, IČ 65993390 pro stavbou dotčené nemovitosti, a to:
- pozemek p.p.č. 2361/4, 2363/2 k.ú. Horní Litvínov, druh pozemků: ostatní plocha, způsob
využití: neplodná půda,
obec Litvínov, k.ú. Horní Litvínov, zapsané na LV 2126 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Most,
- pozemek p.p.č. 2368/1 k.ú. Horní Litvínov, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Litvínov, k.ú. Horní Litvínov, zapsanému na LV 2126 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most
pro účely realizace stavby I/27 Litvínov, most ev.č. 27-012-PD. Stavbou budou dotčeny výše
uvedené pozemky.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o provedení stavby na pozemku
dle bodu A) tohoto usnesení.

183.
Usnesení č. 227/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o uzavření Dohody o vzájemném využívání zdroje pitné vody a zařízení čistírny
odpadních vod mezi příspěvkovou organizací Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Oleška-Kamenice, příspěvková organizace, se sídlem: Huntířov, Stará Oleška čp. 131,
PSČ: 405 02, IČ: 47274522 a společností AMK Česká brána v ÚAMK, se sídlem:
Čelakovského 829/1, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem, IČ: 44553790.
184.
Usnesení č. 228/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1.

souhlasit s pozemkovou úpravou v k. ú. Dolní Chřibská týkající se pozemků ve
vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p. č. 793/7 o výměře 6070 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
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- pozemek: p. č. 886 o výměře 10706 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
obec Chřibská, k. ú. Dolní Chřibská, zapsaných na LV č. 247 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj, právo hospodařit má
příspěvková organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace,
se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.
2.

vzít na vědomí stav pozemků po pozemkové úpravě v k. ú. Dolní Chřibská, a to:
- pozemek: p. č. 2699 o výměře 9520 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
- pozemek: p. č. 2918 o výměře 1174 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
- pozemek: p. č. 2951 o výměře 6382 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
- pozemek: p. č. 3004 o výměře 330 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
obec Chřibská, k. ú. Dolní Chřibská, zapsaných na LV č. 247 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj, právo hospodařit má
příspěvková organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace,
se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837
s tím, že pozemkovou úpravou byla navýšena výměra z 16776 m2 na 17406 m2.

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 5. 9. 2016

185.
Usnesení č. 229/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o přímém zadání této veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Pojištění majetku
a odpovědnosti Ústeckého kraje“ a o uzavření Dodatku č. 13 k pojistné smlouvě
č. 400 034 121 (č. 14/SML0825) ze dne 31. 3. 2014 mezi pojišťovnou Allianz, a.s. a
Ústeckým krajem – zařazení nově nabytého majetku a vyřazení majetku, dle přílohy č. 38
tohoto usnesení.

B)

ukládá
1. Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, zabezpečit nezbytné
úkony veřejné zakázky, zejména předložit Dodatek č. 13 k pojistné smlouvě č.
400 034 121 (č. 14/SML0825), o jehož uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto
usnesení, k podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 30. 9. 2016
2. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat Dodatek č. 13 k pojistné
smlouvě č. 400 034 121 (č. 14/SML0825), o jehož uzavření bylo rozhodnuto v bodu A)
tohoto usnesení.
Termín: 30. 9. 2016

186.
Usnesení č. 230/118R/2016
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Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření Dodatku č. 2 k pojistné smlouvě č. 400 034 992 (14/SML2243) – pojištění
nákladů řízení - mezi Ústeckým krajem a pojišťovnou Allianz, a.s. dle přílohy č. 39 tohoto
usnesení.

B)

ukládá
1. Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit Dodatek č. 2
k pojistné smlouvě č. 400 034 992 (14/SML2243), o jehož uzavření bylo rozhodnuto
v bodu A) tohoto usnesení k podpisu hejtmanovi Ústeckého hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 30. 9. 2016
2. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat Dodatek č. 2 k pojistné
smlouvě č. 400 034 992 (č. 14/SML0825), o jehož uzavření bylo rozhodnuto v bodu A)
tohoto usnesení.
Termín: 30. 9. 2016

187.
Usnesení č. 231/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
vzít na vědomí informaci o výsledku veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na prodej
bývalého objektu Domova pro osoby se zdravotním postižením Hliňany v k.ú. Řehlovice.
Soutěž byla vyhlášena dne 6. 5. 2016, posledním dnem pro podání nabídek byl 18. 7. 2016.
Do soutěže žádný navrhovatel nabídku nepodal.

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 5. 9. 2016

188.
Usnesení č. 232/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se sloučením katastrálních území, a to k. ú. Radonice u Hradiště a k. ú. Kadaňský Rohozec do
jednoho k. ú. Kadaňský Rohozec.

B)

ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit souhlas dle bodu A)
tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2016

189.
Usnesení č. 233/118R/2016
Nakládání s majetkem
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Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje
od manželů
a to:
- pozemek: p.č. 1437/45 o výměře 333 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 1437/45 o výměře 333 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Budyně nad Ohří, k.ú. Budyně nad Ohří, zapsaných na LV č. 209 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Litoměřice, za kupní cenu 27.950,-Kč (50,--Kč/m2, viz důvodová zpráva) a předání uvedených nemovitých věcí k
hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837,
s tím, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude Ústecký kraj.
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitých věcí schválený v bodu A) 1. tohoto
usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2016

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 5. 9. 2016

190.
Usnesení č. 234/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
zápis z jednání Majetkové komise Rady Ústeckého kraje dne 2. 8. 2016 dle přílohy č. 31
předloženého materiálu.
191.
Usnesení č. 235/118R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od
města Žatec, se sídlem náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec, a to:
- pozemek: st.p.č. 1414 o výměře 514 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob ochrany: pam. zóna – budova, objekt v památkové zóně, památkově chráněné
území (zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí),
součástí je stavba: Žatec, č.p. 1232, jiná stavba, stavba stojí na pozemku p.č.: st. 1414,
obec Žatec, k. ú. Žatec, zapsaných ke dni 17.8.2016 na LV č. 349 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec za
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celkovou kupní cenu 2.400.000,- Kč (cena sjednána dohodou) s tím, že Ústecký kraj
uhradí 4 % daň z nabytí nemovitých věcí a předání uvedených nemovitých věcí k
hospodaření příspěvkové organizaci Galerie výtvarného umění v Mostě, příspěvková
organizace, se sídlem: Kostelní 289, 434 01 Most, IČ 00361160.
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitých věcí uvedených v bodu A) 1. tohoto
usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2016
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 5. 9. 2016

Usnesení č. 236/118R/2016
Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská majetková
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
schválit dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, změnu zřizovací listiny č. j. 213/2002 ze dne 1. 10. 1991, ve znění změn
a dodatků, příspěvkové organizace:
název: Krajská majetková, příspěvková organizace,
sídlo: Na Schodech 1535/4, PSČ 40001, Ústí nad Labem
IČ: 00829048
dodatkem č. 66 ke zřizovací listině dle přílohy č. 40 tohoto usnesení

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu A) tohoto
usnesení na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje ke schválení.
Termín: 5. 9. 2016

Usnesení č. 237/118R/2016
Přehled řešených škodních událostí Škodní komise Krajského úřadu Ústeckého kraje za I.
pololetí 2016
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
informaci o případech řešených Škodní komisí Krajského úřadu Ústeckého kraje v I. pololetí
2016.
Usnesení č. 238/118R/2016
Změna zřizovací listiny Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) n a v r h u j e
Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit, dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
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změnu zřizovací listiny:
č.j. 130/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace:
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
sídlo: Ruská 260, Dubí 3, PSČ 417 03, IČ: 00080837
dodatkem č. 46 dle přílohy č. 41 tohoto usnesení
B) u k l á d á
Jaroslavu Komínkovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu A) tohoto
usnesení na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 5. 9. 2016
Usnesení č. 239/118R/2016
Souhlas s vyhodnocením zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Nákup 5 ks
nakladačů“ vyhlášeného formou otevřeného řízení zadavatele Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
1 . Protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem
„Nákup 5 ks nakladačů“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2 . Protokol o posouzení kvalifikace pro plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem
„Nákup 5 ks nakladačů“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
3 . Protokol o dokončení posouzení kvalifikace pro plnění veřejné zakázky na dodávky
s názvem „Nákup 5 ks nakladačů“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.
4 . Protokol o posouzení a hodnocení nabídek pro plnění veřejné zakázky na dodávky
s názvem „Nákup 5 ks nakladačů“, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.
5 . Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na dodávky s
názvem „Nákup 5 ks nakladačů“, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu.

B)

souhlasí
1. S vyloučením uchazeče Mingau s.r.o., se sídlem Holzova 1232/136, 627 00 Brno, IČO:
60931892, ze zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Nákup 5 ks
nakladačů“, podle ustanovení § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon“), protože nabídka
nevyhověla stanoveným zadávacím podmínkám, jak je uvedeno v Protokolu o posouzení
a hodnocení nabídek, dle přílohy č. 4, a níže v Důvodové zprávě.
2. S vyloučením uchazeče KUHN - BOHEMIA a.s., se sídlem Jeremiášova 947, 155 00
Praha 5, IČO: 45242691, ze zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem
„Nákup 5 ks nakladačů“, podle ustanovení § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon“), protože
nabídka nevyhověla stanoveným zadávacím podmínkám, jak je uvedeno v Protokolu
o posouzení a hodnocení nabídek, dle přílohy č. 4, a níže v Důvodové zprávě.
3. S výběrem nabídky pro plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem „Nákup 5 ks
nakladačů“ 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 JMP –
Stavební stroje, se sídlem Výzkumná 75, 533 51 Pardubice, IČ: 25982672 za podmínek
uvedených v jeho nabídce, a to: nabídková cena za celý předmět plnění ve výši
14 850.000,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 240/118R/2016
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Souhlas s uveřejněním předběžného oznámení veřejné zakázky na stavební práce „Okružní
křižovatka Duchcov“ zadavatele Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
s odesláním formuláře Oznámení předběžných informací o záměru zahájit zadávací řízení
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Okružní křižovatka Duchcov“
formou užšího řízení s odůvodněním účelnosti veřejné zakázky podle ustanovení § 86 odst. 2
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) ke
zveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek (dále také jen „Věstník“) zadavatelem Správa a
údržba silnic ústeckého kraje, příspěvková organizace (dále také jen „SÚS ÚK“)
Usnesení č. 241/118R/2016
Souhlas se zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky na uzavření Rámcové smlouvy na služby
s názvem „Údržba zeleně podél komunikací II. a III. tříd v Ústeckém kraji“ zadavatele Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit dle § 156 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) odůvodnění veřejné zakázky „Údržba zeleně
podél komunikací II. a III. tříd v Ústeckém kraji“.

B)

ukládá
Jaroslavu Komínkovi, členovi Rady Ústeckého kraje, aby doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 5. 9. 2016

C)

souhlasí
1. se zahájením zadávacího řízení 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 ustanovení § 28 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,
v platném znění (dále jen „zákon“), zadavatelem Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace.
2. se způsobem hodnocení nabídek podle základního hodnotícího kritéria nejnižší
nabídkové ceny, přičemž hodnocena bude cena v Kč bez DPH. V případě rovnosti
nabídkových cen uchazečů na 1. – 3. místě bude o pořadí rozhodovat náhodný výběr
losem provedený za účasti zástupců dotčených uchazečů a notáře.
3. s požadavky 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 a dále.
- dle § 54 písmene d) zákona uchazeč prokáže předložením dokladu osvědčujícího
odbornou způsobilost uchazeče nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou
způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních
právních předpisů (jde o prokázání dispozice osvědčením o odborné způsobilosti
132

pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle § 86 odst. 3 zákona č. 326/2004
Sb. – stupeň III., případně stupeň I. a současně stupeň II.))
 ekonomická a finanční způsobilost
- dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona uchazeč prokáže čestným prohlášením svou
ekonomickou a finanční způsobilost splnit veřejnou zakázku
 technické kvalifikační předpoklady
- dle § 56 odst. 2 písm. a) seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem
v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto
seznamu musí být:
1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány
veřejnému zadavateli, nebo
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než
veřejnému zadavateli, nebo
3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li
současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů
spočívajících na její straně.
Zájemce splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v seznamu významných
služeb poskytovaných v posledních 3 letech uvede, že realizoval alespoň 8 služeb na
pozemních komunikacích s níže vymezeným předmětem plnění a minimální úrovní:
- 1 služba – keře – likvidace řezáním v minimálním objemu 30.000 m2 ve
finančním objemu 1,5 mil Kč bez DPH pro jednoho objednatele za 1 kalendářní
rok,
- 1 služba – ochrana proti škůdcům – postřiky v minimálním objemu 100 ks stromů
pro jednoho objednatele za 1 kalendářní rok,
- 1 služba – použití vysokozdvižné plošiny při odborném ošetření dřevin
v minimálním objemu 100 ks pro jednoho objednatele za 1 kalendářní rok
- 1 služba – kácení stromů včetně odvětvení a frézování pařezů od průměru 300
mm do 1000 mm v minimálním objemu 100 ks pro jednoho objednatele za 1
kalendářní rok,
- 1 služba – kosení travních porostů strojně v minimálním objemu 200 ha pro
jednoho objednatele za 1 kalendářní rok,
- 1 služba – kosení travních porostů ručně křovinořezy v minimálním objemu 15
ha pro jednoho objednatele za 1 kalendářní rok,
- 1 služba – řez a průklest ze země včetně štěpkování v minimálním počtu 500 ks
ve finančním objemu 2 mil Kč bez DPH pro jednoho objednatele za 1 kalendářní
rok,
- 1 služba – řez a průklest ve výškách v minimálním počtu 1000 ks ve finančním
objemu 3,5 mil Kč bez DPH pro jednoho objednatele za 1 kalendářní rok.
 Dle § 56 odst. 2 písm. b) zákona uchazeč předloží seznam techniků, jež se budou
podílet na plnění veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance
dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli. Zájemce doloží formou
čestného prohlášení seznam minimálně 21 členného „realizačního týmu“, z toho 1
osoba vedoucího
 Dle § 56 odst. 2 písm. e) uchazeč předloží osvědčení o vzdělání a odborné
kvalifikaci techniků, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky. Uchazeč
splňuje technický kvalifikační předpoklad předložením osvědčení o vzdělání a
odborné kvalifikaci všech členů „realizačního týmu“, a to předložením dokladů o
vzdělání, získaných certifikátech a dalších dokladů a informací, prokazujících
odbornou kvalifikaci dle níže vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu:
- 1x certifikát „Evropský arborista“ či „Český certifikovaný arborista“,
- 3x školení pro práci ve výškách
- 2x školení pro práci na plošině
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-

4.
5.
6.
7.
8.

6x školení pro práci s motorovou pilou
20x školení pro práci s křovinořezem
2x školení základy péče o stromy (řezy, výsadba)
školení BOZP pro všechny výše uvedené profese

 Dle § 56 odst. 2 písm. h) zákona uchazeč předloží přehled nástrojů a pomůcek,
provozních a technických zařízení, které bude mít při plnění zakázky k dispozici,
následujícího složení:
- 5 ks pracovního stroje (nástavby) neseného – ramenová travní sekačka
- 1 ks univerzálního nosiče nářadí – hydraulické rameno
- 3 ks štěpkovače větví a křoví s min. výkonem 15m3/hod.
- 2 ks samochodné svahové sekačky
- 20 ks ručního stroje pro sekání trávy
- 1 ks podsvodidlové sekačky
- 6 ks motorové pily
- 3 ks nákladních automobilů s nosností min. 6t
- 2 ks nákladních automobilů s nosností min. 10t
- 5 ks lehkých dodávkových automobilů do celkové hmotnosti 3,5 t
- 1 ks montážní plošina s dosahem v. 16 m
- 2 ks vyvážecí soupravy nebo vleku
- Zařízení pro operativní označování pracovních míst na silnicích, tj. 3 ks
uzavírkové tabule typu II (nákladní přívěs signální)
- 3 ks sad přenosného dopravního značení, spolu s příslušným počtem stojanů na
toto značení, min. v rozsahu:
 A15 – 4 x vč. výstražného světla typu 1 nebo značka na fluorescenčním
podkladu
 + 2x E3a (tabulka vzdálenosti v metrech)
 B20a- 7x
 B20b – 1x
 B21a – 4x
 B26 – 2x
 Z4 – 14 x + 3 výstražná světla typu 1
Pracovní stroje provádějící kosení musí být vybaveny systémem GPS (netýká se
samochodných svahových sekaček a ručních nástrojů na sekání trávy), který splňuje
následující kritéria:
- sledování polohy v reálném čase, nastavitelný interval provádění záznamů
• dle času (nastavitelný interval 10 s)
• dle ujeté vzdálenosti (minimální nastavitelný interval 10 km)
- sledování činnosti pracovního stroje,
- odchylka přijímače GPS pro lokalizaci stroje: max 15 m
- dodavatel umožní zadavateli náhled do systému GPS při sledování vozidel ON
LINE a OFF LINE. Ze získaných záznamů o poloze musí být dodatečně možné
rekonstruovat trasu a činnost stroje, potažmo ujetou vzdálenost. Interval ukládání
záznamů musí činit maximálně 10 s.
s tím, že zadavatel bude požadovat poskytnutí jistoty dle § 67 ZVZ ve výši 1,2 mil Kč
s tím, že k podání nabídky budou vyzváni všichni zájemci, kteří prokáží splnění
kvalifikačních předpokladů.
s pověřením hodnotící komise plněním funkce komise pro otevírání obálek (podle § 71
odst. 3 zákona) a posouzením kvalifikace (podle § 59 odst. 3 zákona);
se jmenováním hodnotící komise dle § 74 zákona ve složení dle přílohy č. 2
s pozváním zástupců všech zastupitelských klubů Zastupitelstva Ústeckého kraje dle § 71
odst. 6 zákona na otevírání obálek s nabídkami a dle § 75 odst. 4 zákona na všechna další
jednání hodnotící komise ke schválení.
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Usnesení č. 242/118R/2016
Materiál k problematice dopravních staveb v Ústeckém kraji – výzva Vládě ČR a Ministerstvu
dopravy ČR
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
se zněním Výzvy Vládě ČR a Ministerstvu dopravy ČR ve věci problematiky dopravních
staveb v Ústeckém kraji dle přílohy č. 1 tohoto materiálu;

B)

doporučuje
dle § 59 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. schválit Výzvu Vládě ČR a Ministerstvu dopravy ČR ve věci problematiky dopravních
staveb v Ústeckém kraji dle přílohy č. 1 tohoto materiálu;
2. uložit Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, zaslat Výzvu Vládě ČR a
Ministerstvu dopravy ČR ve věci problematiky dopravních staveb v Ústeckém kraji dle
přílohy č. 1 tohoto materiálu;

C)

ukládá
Jaroslavu Komínkovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu B) tohoto
usnesení na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 5. 9. 2016

Usnesení č. 243/118R/2016
Dopravní obslužnost autobusová – mimořádné změny
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o uzavření dodatku ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících
veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje
v oblastech:
a) Děčínsko, s účinností úprav od 10. 3. 2016 do 30. 6 2016, dopravce BusLine a.s., Na
Rovinkách 211, 513 25 Semily; IČ 28360010,
b) Příměstská doprava Teplice, s účinností úprav od 22. 8. 2016 do 31. 12 2016, dopravce
ARRIVA TEPLICE s.r.o., E. Dvořákové 70, 415 01 Teplice, IČ 49900820,
c) Příměstská doprava Teplice na lince X86, s účinností úprav od 22. 8. 2016 do 31. 10
2016, dopravce ARRIVA TEPLICE s.r.o., E. Dvořákové 70, 415 01 Teplice, IČ
49900820,
d) Příměstská doprava Ústí nad Labem, s účinností úprav od 1. 9. 2016 dle § 59 odst. 3
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o
uzavření dodatku ke smlouvě o finanční spolupráci při zajišťování příměstské dopravy
veřejnou linkovou osobní dopravou se Statutárním městem Ústí nad Labem,
dle příloh 42 až 45 tohoto usnesení.
Usnesení č. 244/118R/2016
Přijetí daru - umělecké sbírky
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Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. podle § 36 odst. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, rozhodnout o nabytí daru a o uzavření smlouvy k daru manželů Ing. Petra Zemana
a Evy Kunstové – umělecké sbírky „FLORSALON – současné umění a dialog s minulostí“,
zapsané v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy pod ev. číslem FLO/011-04-01/382011,
do vlastnictví Ústeckého kraje, dle přílohy č. 46 tohoto usnesení.
2. schválit dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Ústeckého kraje
č.j. 123/2001 ze dne 5. 9. 2001 ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace:
název: Galerie výtvarného umění v Mostě, příspěvková organizace
sídlo: Most, Kostelní 289, PSČ: 434 01, IČ: 00361160
dodatkem č. 23 ke zřizovací listině dle přílohy č. 47 tohoto usnesení.
3. uložit Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zahájit jednání s Městem Žatec o
možnostech prezentace sbírky „FLORSALON – současné umění a dialog s minulostí“
veřejnosti, na území města Žatec.
B) u k l á d á

1. Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, předložit návrh podle bodu A) tohoto usnesení
Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 5. 9. 2016
2. Mgr. Radku Spálovi, vedoucímu odboru kultury a památkové péče, uplatnit navýšení nákladů na
provoz pro Galerii moderního umění v Mostě, příspěvkovou organizaci, v rámci navýšení rozpočtu
odboru kultury a památkové péče na rok 2017 a následující, oproti rozpočtovému výhledu.

Termín: 5. 9. 2016

Usnesení č. 245/118R/2016
Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu
Ústeckého kraje pro rok 2016 – oznámení o odmítnutí dotace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
oznámení příjemce dotace, Ing. Josefa Wenzla, o odmítnutí dotace ve výši 30 000,- Kč na
projekt č. 13 „Záchrana kapličky - Vědlice“ v Programu na záchranu a obnovu drobných
památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2016
B) ruší
část usnesení č. 262/108R/2016 ze dne 6. 4. 2016, kterým rozhodla § 59 odst. 2 písm. a) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace a
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru smlouvy, schváleného
usnesením č. 70/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015, v části B), která zní:
Projekt č. 13
Název projektu: Záchrana kapličky - Vědlice
Žadatel: Ing. Josef Wenzl
Bydliště:
Horoměřice
Datum narození:
1976
Částka: 30 000,- Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: 70%
Termín ukončení: 31. 12. 2016
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C) ukládá
Mgr. Radku Spálovi, vedoucímu odboru kultury a památkové péče, zabezpečit realizaci části
B) tohoto usnesení
Termín: 31. 8. 2016
Usnesení č. 246/118R/2016
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 16/SML2668 ze dne 21. 6. 2016
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 dle přílohy č. 48 tohoto
usnesení.
B) ukládá
Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, předložit Zastupitelstvu Ústeckého kraje návrh
tohoto usnesení.
Termín: 5. 9. 2016
Usnesení č. 247/118R/2016
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 16/SML3070 ze dne 14. 7. 2016
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 dle přílohy č. 49 tohoto
usnesení.
B) ukládá
Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, předložit Zastupitelstvu Ústeckého kraje návrh
tohoto usnesení.
Termín: 5. 9. 2016
Usnesení č. 248/118R/2016
Výsledky veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace – Severočeská hvězdárna a
planetárium v Teplicích, příspěvková organizace a Severočeská galerie výtvarného umění v
Litoměřicích, příspěvková organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
předloženou informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly v příspěvkové organizaci:
1 . Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace
2 . Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace
B) ukládá
dle ustanovení § 28 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci:
1. Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace, odvod ve výši
93,- Kč do rozpočtu zřizovatele za porušení rozpočtové kázně, ve smyslu § 28 odst. 7
písm. a) zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, a odvod ve výši 10,- Kč do rozpočtu zřizovatele za porušení
rozpočtové kázně, ve smyslu § 28 odst. 7 písm. c) zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových
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pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ke kterému došlo v období
od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015,
2. Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace, odvod ve
výši 408,- Kč do rozpočtu zřizovatele za porušení rozpočtové kázně, ve smyslu § 28 odst.
7 písm. a) zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, ke kterému došlo v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.
C) ukládá
Mgr. Radku Spálovi, vedoucímu odboru kultury a památkové péče, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2016
Usnesení č. 249/118R/2016
Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2016 – odmítnutí
dotace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
oznámení příjemce dotace, Obce Hrušovany, o odmítnutí dotace ve výši 250 000,- Kč na
projekt č. 71 „Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v obci Vysočany – I. etapa“
v Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2016
B) navrhuje
1) Zastupitelstvu Ústeckého kraje vzít na vědomí oznámení příjemce dotace, Obce
Hrušovany, o odmítnutí dotace ve výši 250 000,- Kč na projekt č. 71 „Restaurování sochy
sv. Jana Nepomuckého v obci Vysočany – I. etapa“ v Programu na záchranu a obnovu
kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2016
2) Zastupitelstvu Ústeckého kraje zrušit část usnesení č. 125/29Z/2016 ze dne 25. 4. 2016,
kterým rozhodlo § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace dle vzoru smlouvy, schváleného usnesením č. 70/26Z/2015 ze dne 14.
12. 2015, v části B), která zní:
Projekt č. 71
Název projektu: Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v obci Vysočany – I. etapa
Žadatel: Obec Hrušovany
Bydliště: Hrušovany 15, 431 43 Hrušovany u Chomutova
IČ: 00261874
Částka: 250 000,- Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: 70%
Termín ukončení: 30. 11. 2016
C) ukládá
Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, předložit Zastupitelstvu Ústeckého kraje návrh
tohoto usnesení.
Termín: 5. 9. 2016
Usnesení č. 250/118R/2016
Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2016 – změna v rozdělení dotací
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A)

bere na vědomí
1. oznámení příjemce dotace, Kulturního střediska města Ústí nad Labem, příspěvkové
organizace, o odmítnutí dotace ve výši 50 000,- Kč na projekt č. 146 „Mezinárodní
festival sborového zpěvu“ v Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2016,
2.

B)

oznámení příjemce dotace, Obce Lhotka nad Labem, o odmítnutí dotace ve výši 30 000,Kč na projekt č. 150 „750 výročí“ v Programu podpory regionální kulturní činnosti na
rok 2016.

rozhoduje
1. zrušit část usnesení č. 261/108R/2016 ze dne 6. 4. 2016, kterým rozhodla dle § 59 odst. 2
písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace dle vzoru smlouvy, schváleného usnesením č. 68/26Z/2015 ze dne 14.
12. 2015, za podmínky předložení rozpočtu projektu upraveného v závislosti na výši
poskytnuté dotace, těmto žadatelům, v části B), která zní:
Projekt č. 146
Název projektu: Mezinárodní festival sborového zpěvu
Žadatel: Kulturní středisko města Ústí nad Labem, příspěvková organizace
IČ: 00673803
Sídlo: Velká Hradební 619/33, 400 21 Ústí nad Labem
Ve výši: 50 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2016.
2.

dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o navýšení neinvestiční dotace, s žadatelem:
Projekt č. 149
Název projektu: 20. Mezinárodní Jazz a blues festival 2016
Žadatel: Kulturní středisko města Ústí nad Labem, příspěvková organizace
IČ: 00673803
Sídlo: Velká Hradební 619/33, 400 21 Ústí nad Labem
Ve výši: navýšení původní dotace 80 000,- Kč (usnesení rady č. 261/108R/2016 ze dne
6. 4. 2016) o 50 000,- Kč na výši 130 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2016.
a o uzavření dodatku č. 1 SML/1862, dle přílohy č. 50 tohoto usnesení.

3.

zrušit část usnesení č. 261/108R/2016 ze dne 6. 4. 2016, kterým rozhodla dle § 59 odst. 2
písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o nevyhovění žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace, z důvodu vysokého
počtu podaných žádostí o dotaci a výši schválených finančních prostředků Programu pro
rok 2016, s žadatelem:
Projekt č. 77
Název projektu: DNY ŽIDOVSKÉ KULTURY – Teplický cimes 2016
Žadatel: Ulpan Teplice
IČ: 22724117
Sídlo: Duchcovská 1505/3, 415 01 Teplice
Žádost ve výši: 65 000,- Kč

4.

dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru smlouvy, schváleného usnesením č. 68/26Z/2015
ze dne 14. 12. 2015, za podmínky předložení rozpočtu projektu upraveného v závislosti
na výši poskytnuté dotace, s žadatelem:
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Projekt č. 77
Název projektu: DNY ŽIDOVSKÉ KULTURY – Teplický cimes 2016
Žadatel: Ulpan Teplice
IČ: 22724117
Sídlo: Duchcovská 1505/3, 415 01 Teplice

Ve výši: 30 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2016.

C)

navrhuje
1. Zastupitelstvu Ústeckého kraje zrušit část usnesení č. 123/29Z/2016 ze dne 25. 4. 2016,
kterým rozhodlo dle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru smlouvy, schváleného usnesením
č. 68/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015, za podmínky předložení rozpočtu projektu
upraveného v závislosti na výši poskytnuté dotace, v části B), která zní:
Projekt č. 150
Název projektu: 765 výročí
Žadatel: Obec Lhotka nad Labem
IČ: 00526126
Sídlo: Lhotka nad Labem 22, 410 02 Lhotka nad Labem
Ve výši: 30 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 10. 2016.

D)

ukládá
1. Mgr. Radku Spálovi, vedoucímu odboru kultury a památkové péče, zabezpečit realizaci
části B) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2016
2. Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, předložit návrh dle části C) tohoto usnesení
Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 5. 9. 2016

Usnesení č. 251/118R/2016
Činnost příspěvkových organizací v oblasti kultury v roce 2015
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, předložené výroční zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2015
příspěvkových organizací v oblasti kultury
Usnesení č. 252/118R/2016
Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v sociální
oblasti
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
1. Zastupitelstvu Ústeckého kraje vzít na vědomí předloženou informaci o:
provedené změně v zápisu z katastru nemovitostí u příspěvkové organizace Domovy pro
osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p.o., na listu vlastnictví č. 1589, k.ú.
Všebořice, kdy od pozemku p. č. 116/1 o původní výměře 2 024 m2 s druhem pozemku
140

ostatní plocha, byl oddělen pozemek p. č. 116/3 o výměře 142 m2 a nyní má pozemek p.
č. 116/1 výměru 1 882 m2.
2. Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu zřizovací listiny:
č. j. 231/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
sídlo: Dlouhá čp. 75, Lovosice, PSČ 410 22
IČ: 00080195
dodatkem č. 39 ke zřizovací listině dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
B)

ukládá
Mgr. Martinu Klikovi, MBA, členovi Rady Ústeckého kraje, předložit Zastupitelstvu
Ústeckého kraje návrh dle části A) bodu 2 tohoto usnesení
Termín: 5. 9. 2016

Usnesení č. 253/118R/2016
Povinně hlášené změny poskytovatelů sociálních služeb
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) b e r e n a v ě d o m í
informace obsažené v žádostech a hlášení změn ze strany příjemců dotací dle příloh č. 1.
až 62. tohoto materiálu,
B) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. vzít na vědomí
informace obsažené v přílohách č. 1. až 62. tohoto materiálu,
2. rozhodnout
a) o vrácení přiměřené části dotace ve výši 1 424 800,- Kč poskytnuté Naději
na sociální služby terénní programy (ID 4528359) a odborné sociální
poradenství (ID 9057704) z důvodu realizace individuálního projektu
z Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „OPZ“), v rámci
kompetence dané § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů,
b) o nevyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Naděje o přesun
finančních prostředků ve výši 459 910,- Kč ze sociální služby terénní
programy (ID 4528359) na sociální službu terénní programy (ID 8870904)
v rámci kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů,
c) o nevyhovění žádosti příjemce dotace Naděje o ponechání finančních
prostředků ve výši 8 641,- Kč v rozpočtu sociální služby odborné sociální
poradenství (ID 9057704) v rámci kompetence § 101a zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
3. rozhodnout
a) o vrácení přiměřené části poskytnuté dotace ve výši 615 300,- Kč poskytnuté
Květině, z. s. na sociální služby sociálně aktivizační služby s dětmi (ID
6251794) a na terénní programy (ID 5829590) z důvodu realizace
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individuálního projektu z OPZ, v rámci kompetence § 101a zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
b) o ponechání přiměřené části dotace ve výši 439 950,- Kč poskytnuté Květině,
z. s. na sociální službu sociálně aktivizační služby s dětmi (ID 6251794)
v rámci kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů,
c) o nevyhovění žádosti příjemce dotace Květina, z. s. o přesun části finančních
prostředků z vratek ve výši 157 170,- Kč do sociální služby nízkoprahová
zařízení pro děti a mládež (ID 3536223) v rámci kompetence § 101a zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
4. rozhodnout
o vrácení přiměřené části poskytnuté dotace ve výši 95 625,- Kč poskytnuté Obecně
prospěšné společnosti Generační centrum na sociální službu odborné sociální
poradenství (ID 3643112), v rámci kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
5. rozhodnout
a) o přesunu části poskytnuté dotace ve výši 400 000,- Kč z celkové částky
1 250 200,- Kč na sociální službu pečovatelská služba (ID 3369883)
poskytnuté Městskému ústavu sociálních služeb Klášterec nad Ohří, p. o.
na sociální službu domov pro seniory (ID 2848286), v rámci kompetence
§ 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů,
b) o přesunu části poskytnuté dotace ve výši 400 000,- Kč z celkové částky
688 900,- Kč na sociální službu odlehčovací služby (ID 8647982) poskytnuté
Městskému ústavu sociálních služeb Klášterec nad Ohří, p. o. na sociální
službu domov pro seniory (ID 2848286), v rámci kompetence § 101a zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
c) o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 16/SML0461 dle přílohy č. 5 tohoto
materiálu s Městským ústavem sociálních služeb Klášterec nad Ohří, p. o.,
v rámci kompetence dané § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
6. rozhodnout
a) o nevyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Centrum D8, o.p.s. o
přesun části poskytnuté dotace ve výši 9 400,- Kč ze sociální služby
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež KECKA (ID 4185152) na sociální
službu odborné sociální poradenství Klíč (ID 3478916), v rámci kompetence
§ 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů
b) o nevyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Centrum D8, o.p.s. o
přesun části poskytnuté dotace ve výši 77 050,- Kč ze sociální služby
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež KECKA (ID 4185152) na sociální
službu odborné sociální poradenství Klíč (ID 3478916) z důvodu ukončení
poskytování sociální služby ke dni 2. 6. 2016, v rámci kompetence § 101a
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
c) o vrácení přiměřené části dotace ve výši 81 750,- Kč poskytnuté Centru D8,
o.p.s. na sociální službu nízkoprahové zařízení pro děti a mládež KECKA
(ID 3478916) z důvodu ukončení poskytování sociální služby ke dni 2. 6.
2016, v rámci kompetence dané § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů,
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7. rozhodnout
a) o přesunu části poskytnuté dotace ve výši 105 000,- Kč z celkové částky
853 100,- Kč na sociální službu odlehčovací služby (ID 9447868) poskytnuté
Kostce Krásná Lípa, p. o. na sociální služby terénní programy (ID 1928007) a
sociálně aktivizační programy pro rodiny s dětmi (ID 3153600), v rámci
kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů,
b) o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 16/SML0435 dle přílohy č. 8 tohoto
materiálu s Kostkou Krásná Lípa, p. o., v rámci kompetence dané § 36 písm.
c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů,
8. rozhodnout
a) o přesunu části poskytnuté dotace ve výši 52 850,- Kč z celkové částky
605 200,- Kč na sociální službu sociálně aktivizační služby pro seniory a
osoby se zdravotním postižením (ID 7902701) poskytnuté Svazu neslyšících
a nedoslýchavých osob v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje na sociální
službu tlumočnické služby (ID 8443953), v rámci kompetence § 101a zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
b) o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 16/SML0514 dle přílohy č. 10 tohoto
materiálu se Svazem neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR Krajská
organizace Ústeckého kraje, v rámci kompetence dané § 36 písm. c) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
9. rozhodnout
o nevyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Armáda spásy v České
republice, z. s. o přesun části poskytnuté dotace ve výši 550 627,- Kč ze sociální
služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Jonatán (ID 9766509) na
sociální službu azylové domy (ID 6883390), v rámci kompetence § 101a zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
10. rozhodnout
a) o přesunu části poskytnuté dotace ve výši 149 800,- Kč z celkové částky
896 200,- Kč na sociální službu nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
(ID 7222807) poskytnuté Oblastní charitě Rumburk na sociální služby
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (ID 6349343) a odborné
sociální poradenství (ID 4291907), v rámci kompetence § 101a zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
b) o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 16/SML0476 dle přílohy č. 13 tohoto
materiálu s Oblastní charitou Rumburk, v rámci kompetence dané § 36 písm.
c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů,
11. rozhodnout
a) o přesunu části poskytnuté dotace ve výši 50 000,- Kč z celkové částky 327
100,- Kč na sociální službu osobní asistence (ID 3593109) poskytnuté
RYTMUSU D., o.p.s. na sociální službu sociální rehabilitace (ID 9702329),
v rámci kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů,
b) o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 16/SML0501 dle přílohy č. 15 tohoto
materiálu s RYTMUSEM D., o.p.s. v rámci kompetence dané § 36 písm. c)
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zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů,
12. rozhodnout
o nevyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Farní charita Roudnice nad
Labem o přesun části poskytnuté dotace ve výši 200 746,- Kč ze sociální služby
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (ID 6392422) na sociální služby
azylové domy (ID 8281324), pečovatelská služba (ID 1761469) a nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež (ID 4335678) v rámci kompetence § 101a zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
13. rozhodnout
a) o převedení části poskytnuté dotace ve výši 150 000,- Kč z celkové částky
432 000,- Kč na sociální službu odlehčovací služby (ID 8743040) poskytnuté
OPOŘE na sociální službu odlehčovací služby (ID 3964750), v rámci
kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů,
b) o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 16/SML0485 dle přílohy č. 18 tohoto
materiálu s OPOROU v rámci kompetence dané § 36 písm. c) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
14. rozhodnout
o nevyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Domov „Srdce v dlaních“ –
sociální služby Jiříkov o přesun části poskytnuté dotace ve výši 900 000,- Kč ze
sociální služby domov se zvláštním režimem (ID 7051562) na sociální služby
pečovatelská služba (ID 5350551) a domov pro seniory (ID 2135966) v rámci
kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů,
15. schválit
aktualizované znění nákladových rozpočtů sociálních služeb dle příloh č. 21. – 62.
tohoto materiálu, v rámci kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů,
16. uložit
Mgr. Martinu Klikovi, MBA, členu Rady Ústeckého kraje, uzavřít dodatky
ke smlouvám s příjemci dotací dle přílohy č. 5, 8, 10, 13, 15, a 18 tohoto materiálu,
Termín: 15. 10. 2016
C) ukládá
Mgr. Martinu Klikovi, MBA, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Zastupitelstvu
Ústeckého kraje návrh dle bodu B) tohoto usnesení
Termín: 5. 9. 2016
Usnesení č. 254/118R/2016
Dofinancování sociálních služeb v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb v
Ústeckém kraji 2016“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
informace obsažené v přílohách č. 1, 2, 3 tohoto materiálu, a to zejména Přehled subjektů
navržených k podpoře ve 2. kole dofinancování v programu Podpora sociálních služeb
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v Ústeckém kraji 2016 včetně výše dotace,
B) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. vzít na vědomí
informace obsažené v přílohách č. 1, 2, 3 tohoto materiálu, a to zejména
Přehled subjektů navržených k podpoře ve 2. kole dofinancování v programu
Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2016 včetně výše dotace,
2. rozhodnout
dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace subjektům
poskytujícím sociální služby ve výši uvedené v příloze č. 2 tohoto materiálu,
a o uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu
sociálních služeb,
3. uložit
Mgr. Martinu Klikovi, MBA, členu Rady Ústeckého kraje, uzavřít dodatky
ke smlouvám s příjemci dotací ve výši uvedené v příloze č. 2 tohoto materiálu,
Termín: 15. 10. 2016
C) ukládá
Mgr. Martinu Klikovi, MBA, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Zastupitelstvu
Ústeckého kraje návrh dle bodu B) tohoto usnesení
Termín: 5. 9. 2016
Usnesení č. 255/118R/2016
Rozdělení zůstatku finančních prostředků z dotačního programu „Podpora vybraných sociálních
služeb v Ústeckém kraji 2016“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
informace obsažené v přílohách č. 1, 2, 3 a 4 tohoto materiálu,

B) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. vzít na vědomí
informace obsažené v přílohách č. 1, 2, 3 a 4 tohoto materiálu,
2. rozhodnout
dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace subjektům
poskytujícím sociální služby ve výši uvedené v příloze č. 1 a 3 tohoto materiálu,
a o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu
sociálních služeb dle přílohy č. 2 a 4 tohoto materiálu,
3. uložit
Mgr. Martinu Klikovi, MBA, členu Rady Ústeckého kraje, uzavřít dodatky
ke smlouvám s příjemci dotací dle přílohy č. 2 a 4 tohoto materiálu,
Termín: 15. 10. 2016
C) ukládá
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Mgr. Martinu Klikovi, MBA, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Zastupitelstvu
Ústeckého kraje návrh dle bodu B) tohoto usnesení
Termín: 5. 9. 2016
Usnesení č. 256/118R/2016
Dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017“ – vyhlášení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout
o vyhlášení dotačního programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok
2017 dle přílohy č. 2 tohoto materiálu,
2. uložit
Mgr. Martinovi Klikovi, MBA, členu Rady Ústeckého kraje, zveřejnění dotačního
programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2017 bezodkladně
po vydání usnesení
Termín: ihned

B)

ukládá
Mgr. Martinu Klikovi, MBA, členu Rady Ústeckého kraje, předložit tento materiál
na nejbližším jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje
Termín: 5. 9. 2016

Usnesení č. 257/118R/2016
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení EIA záměru „Rozšíření výdejních míst a
výměna nádrží čerpací stanice PH WAG Všebořice“ oznamovatele W.A.G. payment solution, a.s.,
Praha
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 6 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, k oznámení záměru „Rozšíření výdejních míst a výměna nádrží čerpací
stanice PH WAG Všebořice“ oznamovatele W.A.G. payment solution, a.s., Na Vítězné pláni
1719/4, 140 00 Praha 4, takto:
Rada Ústeckého kraje nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení č. 258/118R/2016
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání podstatné změny integrovaného
povolení pro zařízení „Průmyslový lihovar Trmice“ společnosti Liberta Energy s.r.o.
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 9 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, k žádosti společnosti Liberta
Energy s.r.o. o vydání podstatné změny integrovaného povolení pro zařízení „Průmyslový
lihovar Trmice“, takto:
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K žádosti o vydání podstatné změny integrovaného povolení, která byla zpracována
provozovatelem dle § 3 odst. 1 zákona o integrované prevenci, není připomínek. Provozem
musí být nejen dodrženy navržené závazné podmínky v kapitole 16 žádosti, ale i splněny
připomínky odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje
vycházející z platné legislativy a koncepčních a plánovacích dokumentů kraje, připomínky
dalších dotčených orgánů veřejné správy.
Usnesení č. 259/118R/2016
Projekt „Revitalizace rašelinišť a management biotopu tetřívka obecného ve východním
Krušnohoří“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, o spolupráci s Technische Universität Dresden,
Staatsbetrieb Sachsenforst, Landkreis Sächsische Schweiz – Osterzgebirge, Lesy České
republiky, s. p. a s Občanským sdružením Ametyst – program ochrana přírody na
projektu „Revitalizace rašelinišť a management biotopu tetřívka obecného ve východním
Krušnohoří“ a o uzavření mezinárodní „Smlouvy o spolupráci mezi lead partnerem a
projektovými partnery“ k projektu „Revitalizace rašelinišť a management biotopu
tetřívka obecného ve východním Krušnohoří“ v rámci programu SN – CZ Program
spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce 2014 – 2020 dle přílohy č. 51 tohoto
usnesení,
2. schválit „Prohlášení kooperačních partnerů“ k projektu „Revitalizace rašelinišť a
management biotopu tetřívka obecného ve východním Krušnohoří“ dle přílohy č. 52
tohoto usnesení.
3. schválit zajištění financování projektu „Revitalizace rašelinišť a management biotopu
tetřívka obecného ve východním Krušnohoří“ takto: předfinancování ve výši 875 000,Kč, spolufinancování ve výši 87 500,- Kč.

B)

ukládá
Mgr. Arno Fišerovi, členovi Rady Ústeckého kraje, předložit doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 5. 9. 2016

Usnesení č. 260/118R/2016
Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2013 až 2016 - Podpora
včelařů na území Ústeckého kraje - změna rozpočtů ke smlouvám
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o změně rozpočtů u žadatelů o poskytnutí dotace v rámci Programu. Změna spočívá ve
výměně položek v již schváleném rozpočtu. U žadatelů p. Alexandra Gutha, p. Son Le, p.
Miroslava Pipoty a pí Zdeňky Bartošové-Lacinové nemá výměna vliv výši schválené dotace
20 000,-. U žadatelky Terezy Lajblové dojde výměnou ke snížení původně schválené dotace
z 8 400,- na 7 987,- Kč. Žadatelům byla dotace schválena Radou Ústeckého kraje dne 6. 4.
2016 usnesením č. 278/108R/2016 a dne 18. 5. 2016 usnesením č. 63/111R/2016. Kopie
nových rozpočtů, které byly žadateli doručeny odboru životního prostředí a zemědělství, jsou
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přílohou č. 58 tohoto usnesení. Tyto rozpočty jsou přílohou dodatku ke smlouvě viz přílohy č.
53 až č. 57 tohoto usnesení. Jelikož již byly vyhotoveny smlouvy o poskytnutí dotace, budou
rozpočty, které jsou přílohou č. 1 smluv, změněny dodatkem č. 1 ke smlouvám žadatelů.
Usnesení č. 261/118R/2016
Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2013 až 2016 - Podpora
včelařů na území Ústeckého kraje - zrušení smluv
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o zrušení smlouvy o poskytnutí dotace v rámci Programu č. 16/SML1774 žadatele Miroslava
Hrubého a smlouvy č. 16/SML3362 žadatele Mgr. Jana Suji. Zrušení smlouvy je doporučeno
na základě žádosti žadatele Miroslava Hrubého, která byla doručena Krajskému úřadu
Ústeckého kraje dne 14. 7. 2016 a žádosti žadatele Mgr. Jana Suji, která byla doručena dne
25. 7. 2016. Žadatelům byla dotace schválena Radou Ústeckého kraje dne 6. 4. 2016
usnesením č. 278/108R/2016 a dne 18. 5. 2016 usnesením č. 63/111R/2016.
Usnesení č. 262/118R/2016
Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020 – schválení
programu na nové období
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje podle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválit a vyhlásit Program pro rozvoj ekoagro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020 dle přílohy č. 59 tohoto usnesení.

B) ukládá
Mgr. Arno Fišerovi, členovi Rady Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu A) tohoto
usnesení k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 5. 9. 2016
Usnesení č. 263/118R/2016
Fond vodního hospodářství ÚK – poskytnutí dotací
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů v rámci Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje:
1 . Rozhodnout o poskytnutí investiční dotace z FVH ÚK žadatelům a ve výši dle přílohy č.
60 tohoto usnesení;
2 . Rozhodnout o zamítnutí investiční dotace z FVH ÚK dle přílohy č. 60 tohoto usnesení;
3 . Schválit předložené rozpočty jednotlivých projektů, které byly doporučeny ke schválení
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.

B)

ukládá
Mgr. Arno Fišerovi, členovi Rady Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu A) tohoto
usnesení k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 5. 9. 2016
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Usnesení č. 264/118R/2016
Fond vodního hospodářství ÚK – dodatky ke smlouvám
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č.
15/SML2535 uzavřené s městem Hrob, IČ 00266337, v rámci Fondu vodního hospodářství
Ústeckého kraje, dle přílohy č. 61 tohoto usnesení.
B)

ukládá
Mgr. Arno Fišerovi, členovi Rady Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu A) tohoto
usnesení k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 5. 9. 2016

Usnesení č. 265/118R/2016
Aktualizace č. 30.4 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací ÚK
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit 30.4 aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
Ústeckého kraje, která obsahuje aktualizaci technického řešení odvedení a čištění odpadních
vod v obci Habrovany, dle příloh č. 62 a č. 63 tohoto usnesení.
B)

ukládá
Mgr. Arno Fišerovi, členovi Rady Ústeckého kraje předložit návrh aktualizace č. 30.4 Plánu
rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje ke schválení Zastupitelstvu Ústeckého
kraje.
Termín: 5. 9. 2016

Usnesení č. 266/118R/2016
Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit aktualizovaná Pravidla pro zpracování, projednání
a schválení průběžné aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje dle
přílohy č. 64 tohoto usnesení.
B) ukládá
Mgr. Arno Fišerovi, členovi Rady Ústeckého kraje předložit návrh dle bodu A) tohoto
usnesení k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 5. 9. 2016
Usnesení č. 267/118R/2016
Bilance čerpání prostředků z ROP SZ za období 2007-2013
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A) b e r e n a v ě d o m í
informaci o stavu čerpání prostředků z ROP Severozápad za období 2007-2013
B) n a v r h u j e
Zastupitelstvu Ústeckého kraje vzít na vědomí bilanci čerpání prostředků z ROP Severozápad
za období 2007 – 2013
C) u k l á d á
panu Janu Szántó, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Zastupitelstvu Ústeckého kraje
k projednání návrh dle bodu B) tohoto usnesení
Termín: 5. 9. 2016
Usnesení č. 268/118R/2016
Dotační program: Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2016 – žádosti o změny podmínek
dotace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje udělení výjimky z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje
2016:
1. prodloužení termínu realizace projektu prostřednictvím dodatku ke smlouvě o poskytnutí
dotace projektům:
- „Oprava“ pro Obec Chožov do 30. 6. 2017 a změna názvu projektu na „Oprava hřbitovní zdi“
- „Rekonstrukce veřejného osvětlení Hoštka“ pro Město Hoštka do 31. 10. 2017
2. změnu schválené dotace z projektu „Volnočasové zařízení - keramická dílna“ na projekt
„Rekonstrukce povrchu cesty místního hřbitova“ pro Městys Brozany nad Ohří
B) ukládá
Janu Szántó, členu Rady Ústeckého kraje, předložit tento materiál Zastupitelstvu Ústeckého
kraje k projednání.
Termín: 5. 9. 2016
Usnesení č. 269/118R/2016
Dotační program: Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2016 – dotace oceněným obcím v
soutěži Vesnice roku 2016
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout, v souladu s § 36 odst. 1 písm. d) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, o poskytnutí dotací v rámci
Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2016 obcím oceněným v krajském kole soutěže
Vesnice roku 2016:
1) Obci Nové Sedlo (okr. Louny)

Hlavní 27, Nové Sedlo
438 01 Žatec
IČ: 00265 292
ve výši: 300 tis. Kč
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Zlatá stuha – vítěz krajského kola
2) Obci Jiřetín pod Jedlovou (okr. Děčín)

Vinařská 32
407 56 Jiřetín pod Jedlovou,
IČ: 00261416
ve výši: 125 tis. Kč
Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí

3) Obci Nová Ves v Horách (okr. Most)

435 45 Nová Ves v Horách 33
IČ: 00266 108
ve výši: 125 tis. Kč
Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu
4) Obci Kytlice (okr. Děčín)

407 45 Kytlice 24,
IČ: 00261483
ve výši: 125 tis. Kč
Modrá stuha za společenský život
5) Obci Vědomice (okr. Litoměřice)

Na Průhonu 270
413 01Vědomice
IČ: 00264 598
ve výši: 125 tis. Kč
Bílá stuha za činnost mládeže

6) Obci Libochovany (okr. Litoměřice)

411 03 Libochovany 5,
IČ: 00263923
ve výši: 20 tis. Kč
Diplom za rozvíjení spolkové činnosti
7) Obci Kostomlaty pod Milešovkou (okr. Teplice)

Lhenická 310
417 54 Kostomlaty pod Milešovkou
IČ: 00266396
ve výši: 50 tis. Kč
Diplom za vzorné vedení obecní knihovny
8) Obci Lipová (okr. Děčín)

407 81 Lipová
IČ: 00261505
ve výši: 50 tis. Kč
Diplom za vzorné vedení obecní kroniky
9) Městysi Cítoliby ( okr. Louny)

439 01 Cítoliby 1
IČ: 556262
ve výši: 25 tis. Kč
Diplom za péči o kulturní památky
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10)

Obci Radovesice (okr. Litoměřice)

Radovesice 43
IČ: 526088
ve výši: 25 tis. Kč
Diplomem za květinovou výzdobu v obci
11) Obci Mšené-lázně (okr. Litoměřice)

Prosek 174
411 19 Mšené-lázně
IČ: 00264083
ve výši: 20 tis. Kč
Diplom za spolupráci se Sokolem
12) Obci Chbany (okr. Chomutov)

431 57 Chbany 19
IČ: 00261882
ve výši: 20 tis. Kč
Diplom za restaurování sochařské výzdoby
13)

Obci Blažim (okr. Louny)

440 01 Blažim 107
IČ: 556 246
ve výši: 20 tis. Kč
Diplom za podporu obnovitelných zdrojů
14) Obec Líšťany (okr. Louny)

U Svatého Jána 100
Líšťany
440 01 Louny
IČ: 00831824
ve výši: 20 tis. Kč
Diplom za založení lokálního biocentra Draha
15) Obci Veltěže (okr. Louny)

Perucká 73
440 01 Veltěže
IČ: 00556475
ve výši: 20 tis. Kč
Diplom za rekonstrukci obecního úřadu
16) Obci Bělušice (okr. Most)

434 01Bělušice 64
IČ: 00265829
ve výši: 20 tis. Kč
Diplom za multifunkční centrum kultury a služeb

17) Obci Brandov (okr. Most)

Rudé armády 251
435 47 Brandov
IČ: 00265837
ve výši: 20 tis. Kč
Diplom za přeshraniční spolupráci
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18) Obci Tisá (okr. Ústí nad Labem)

403 36 Tisá 205
IČ: 00267082
ve výši: 20 tis. Kč
Diplom za rozvoj divadelní tradice
19) Obci Dolní Podluží (okr. Děčín)

407 55 Dolní Podluží 6
IČ: 00261271
ve výši: 20 tis. Kč
Diplom za komunitní plánování
20)

Obci Rybniště (okr. Děčín)

407 51 Rybniště 33
IČ: 00 524 212
ve výši: 20 tis. Kč
Diplom za práci SDH s mládeží

21) Obci Horní Habartice (okr. Děčín)

405 02 Horní Habartice 187
IČ: 555932
ve výši: 20 tis. Kč
Diplom za zachycení historie obce a jejího obyvatelstva
22)

Obci Vrbice (okr. Litoměřice)

Hlavní 47
411 64 Vrbice u Roudnice nad Labem
IČ: 00264652
ve výši: 20 tis. Kč
Diplom za rekonstrukci knihovny ve Vetlé
23)

Obci Mnetěš (okr. Litoměřice)

24)

Obci Dolánky nad Ohří (okr. Litoměřice)

Mnetěš 28
413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264075
ve výši: 20 tis. Kč
Diplom za zachování venkovského rázu
Dolánky 31
413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 4677273146772731
ve výši: 20 tis. Kč
Diplom za obnovu historických komunikací

25)

Obci Ploskovice (okr. Litoměřice)

411 42 Ploskovice 2
IČ: 00264164
ve výši: 20 tis. Kč
Diplom za památník zakladatelů ovocnářství
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26)

Obci Měrunice (okr. Teplice)

418 04 Měrunice 67
IČ: 00266477
ve výši: 20 tis. Kč
Diplom za obnovu návsí

B) ukládá
Janu Szántó, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh dotací oceněných obcí,
Zastupitelstvu Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 5. 9. 2016
Usnesení č. 270/118R/2016
Předložení žádosti o dotaci na realizaci projektu s názvem „Strategické plánování v obcích v
česko-saském pohraničí“ v rámci Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko a
schválení Smlouvy o spolupráci mezi kooperačními partnery projektu
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s podáním žádosti o dotaci do Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko
2014 - 2020 pro projekt „Strategické plánování v obcích v česko-saském pohraničí“;
B) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit zajištění financování projektu
„Strategické plánování v obcích v česko-saském pohraničí“ – spolufinancování ve výši 10%,
tj. 550 000,00 Kč a předfinancování ve výši 100%, tj. 5 500 000,00 Kč;
C) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout dle ust. § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zařízení), ve znění pozdějších předpisů, o uzavření mezinárodní
Smlouvy o spolupráci mezi lead partnerem a projektovým partnerem v rámci Programu
spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 -2020 dle přílohy č. 1 tohoto
materiálu v rámci realizace projektu „Strategické plánování v obcích v česko-saském
pohraničí“;
D) ukládá
Janu Szántó, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu B) a C) tohoto usnesení
k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje ke schválení
Termín: 5. 9. 2016
Usnesení č. 271/118R/2016
Strategie rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit „Strategii rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje
2015 - 2020“ dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu jako otevřený dokument, který
bude průběžně aktualizován dle potřeb Ústeckého kraje

B)

ukládá
Janu Szántó, členu Rady Ústeckého kraje, předložit k projednání Zastupitelstvu Ústeckého
kraje doporučení dle bodu A) tohoto usnesení
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Termín: 5. 9. 2016
Usnesení č. 272/118R/2016
Účast Ústeckého kraje na veletrzích cestovního ruchu v roce 2017
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
účast Ústeckého kraje v roce 2017 na veletrzích cestovního ruchu Fiets Utrecht, Fiets Gent,
Eurobike Friedrichshafen, CMT Stuttgart, Slovakiatour Bratislava, ABF Hannover,
Toursalon Poznaň, F.RE.E. Mnichov, Dovolená Ostrava, Freizeitmesse Norimberk, MITT
Moskva, For bikes Praha, ATM Dubaj, Tour Market Štětín, WTF Shanghai, BITE Peking,
Země živitelka, Tourism Ostróda, Památky, ITEP Plzeň, WTM Londýn, TC Lipsko

B)

ukládá
RNDr. Zuzaně Kadlecové, vedoucí odboru regionálního rozvoje, učinit potřebné kroky pro
zajištění prezentace Ústeckého kraje na těchto veletrzích.
Termín: 31. 12. 2017

Usnesení č. 273/118R/2016
Regionální filmová kancelář Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
informaci o zahájení projektu „Filmová kancelář Ústeckého kraje“ a předmětu její činnosti

B)

ukládá
RNDr. Zuzaně Kadlecové, vedoucí odboru regionálního rozvoje, učinit potřebné kroky pro
zajištění činnosti regionální filmové kanceláře Ústeckého kraje v rámci odboru regionálního
rozvoje
Termín: 31. 12. 2016

Usnesení č. 274/118R/2016
Propagace Ústeckého kraje na akci Wine&Art Prague 2016
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
prezentaci Ústeckého kraje na akci Wine&Art Prague 2016 ve dnech 23. - 24. 9. 2016

B)

ukládá
RNDr. Zuzaně Kadlecové, vedoucí odboru regionálního rozvoje, učinit potřebné kroky pro
zajištění prezentace Ústeckého kraje na této akci.
Termín: 23. 9. 2016

Usnesení č. 275/118R/2016
Vyhodnocení 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“ zadávané formou jednacího řízení s uveřejněním
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) b e r e n a v ě d o m í
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1. Protokol z jednání v rámci plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem „Zařízení pro
měření ultrajemných částic v rámci projektu OdCom - Měřící kontejner pro zařízení na
měření ultrajemných částic“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. Protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem
„Zařízení pro měření ultrajemných částic v rámci projektu OdCom - Měřící kontejner pro
zařízení na měření ultrajemných částic“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
3. Protokol o posouzení kvalifikace na plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem
„Zařízení pro měření ultrajemných částic v rámci projektu OdCom - Měřící kontejner pro
zařízení na měření ultrajemných částic“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.
4. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem
„Zařízení pro měření ultrajemných částic v rámci projektu OdCom - Měřící kontejner pro
zařízení na měření ultrajemných částic“ 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 uchazeče ENVItech Bohemia s.r.o., Ovocná 34, 161
00 Praha 6, IČO: 47119209, jehož nabídka nebyla v souladu s § 79 odst. 6 zákona hodnocena
a o uzavření smlouvy s tímto uchazečem na realizaci této veřejné zakázky, a to za podmínek
uvedených v jeho nabídce:
Celková nabídková cena bez DPH:

544 970,00 Kč

Celková nabídková cena včetně DPH:

659 413,70 Kč

C) ukládá
1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat smlouvu s vybraným
uchazečem.
Termín: 30. 9. 2016
2. RNDr. Zuzaně Kadlecové, vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu
Ústeckého kraje, zajistit splnění všech dalších úkonů této veřejné zakázky souvisejících
s vyhodnocením této zakázky, připravit k uzavření smlouvu na plnění této veřejné zakázky
s vybraným uchazečem a předložit ji k podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 10. 9. 2016
Usnesení č. 276/118R/2016
Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Zařízení pro měření
ultrajemných částic v rámci projektu OdCom - Analyzátor PM1 MAAP“ zadávané formou
jednacího řízení s uveřejněním
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) b e r e n a v ě d o m í
1. Protokol z jednání v rámci plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem „Zařízení pro
měření ultrajemných částic v rámci projektu OdCom - Analyzátor PM1 MAAP“ dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. Protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem
„Zařízení pro měření ultrajemných částic v rámci projektu OdCom - Analyzátor PM1
MAAP“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
3. Protokol o posouzení kvalifikace na plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem
„Zařízení pro měření ultrajemných částic v rámci projektu OdCom - Analyzátor PM1
MAAP“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.
4. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem
„Zařízení pro měření ultrajemných částic v rámci projektu OdCom - Analyzátor PM1
MAAP“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.
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B) rozhoduje
podle ustanovení § 81 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění (dále jen zákon) o výběru nabídky uchazeče Pragolab s.r.o., Nad Krocínkou
55/285, 190 00 Praha 9, IČO: 48029289, který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku a o
uzavření smlouvy s tímto uchazečem na realizaci této veřejné zakázky, a to za podmínek
uvedených v jeho nabídce:
Celková nabídková cena bez DPH:

683 990,00 Kč

Celková nabídková cena včetně DPH:

827 628,00 Kč

Doba dojezdu technika od nahlášení poruchy do zásahu
v rámci záručního a pozáručního servisu v hodinách
(min. 24 hod.)

24

C) ukládá
1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat smlouvu s vybraným
uchazečem.
Termín: 30. 9. 2016
2. RNDr. Zuzaně Kadlecové, vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu
Ústeckého kraje, zajistit splnění všech dalších úkonů této veřejné zakázky souvisejících
s vyhodnocením této zakázky, připravit k uzavření smlouvu na plnění této veřejné zakázky
s vybraným uchazečem a předložit ji k podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 10. 9. 2016
Usnesení č. 277/118R/2016
Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Zařízení pro měření
ultrajemných částic v rámci projektu OdCom“ část 3: SMPS (Scanning Mobility Particle Sizer)
včetně příslušenství zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) b e r e n a v ě d o m í
1. Protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem
„Zařízení pro měření ultrajemných částic v rámci projektu OdCom“ část 3: SMPS
(Scanning Mobility Particle Sizer) včetně příslušenství dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu.
2. Protokol o posouzení kvalifikace na plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem „Zařízení
pro měření ultrajemných částic v rámci projektu OdCom“ část 3: SMPS (Scanning
Mobility Particle Sizer) včetně příslušenství dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
3. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem
„Zařízení pro měření ultrajemných částic v rámci projektu OdCom“ část 3: SMPS
(Scanning Mobility Particle Sizer) včetně příslušenství dle přílohy č. 3 předloženého
materiálu.
4. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek č. 2 na plnění veřejné zakázky na dodávky s
názvem „Zařízení pro měření ultrajemných částic v rámci projektu OdCom“ část 3: SMPS
(Scanning Mobility Particle Sizer) včetně příslušenství dle přílohy č. 4 předloženého
materiálu.
5. Návrh smlouvy o dílo uchazeče na plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem „Zařízení
pro měření ultrajemných částic v rámci projektu OdCom“ část 3: SMPS (Scanning
Mobility Particle Sizer) včetně příslušenství dle přílohy č. 5 předloženého materiálu.
B) rozhoduje
Podle ustanovení § 81 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) o výběru nabídky uchazeče, která nebyla dle § 79
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odst. 6 zákona hodnocena, o přidělení této veřejné zakázky a o uzavření smlouvy s uchazečem
ECM ECO MONITORING spol. s r.o., Dobrá 240, 739 51 Dobrá, IČO: 8588563, a to za
podmínek uvedených v jeho nabídce:
Celková nabídková cena bez DPH:

2 794 000,00 Kč

Celková nabídková cena včetně DPH:
Doba dojezdu technika od nahlášení poruchy do
zásahu v rámci záručního a pozáručního servisu
v hodinách (min. 24 hod.):

3 380 740,00 Kč
24 hod.

C) ukládá
1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat smlouvu s vybraným
uchazečem.
Termín: 30. 9. 2016
2. RNDr. Zuzaně Kadlecové, vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého
kraje, zajistit splnění všech dalších úkonů části 3 veřejné zakázky souvisejících s jejím
přidělením a připravit k uzavření smlouvu na plnění části 3 této veřejné zakázky s vybraným
uchazečem a předložit ji k podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2016
Usnesení č. 278/118R/2016
Žádost Regionální rady SZ o změnu účelu poskytnuté dotace
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
žádost Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad o změnu účelu využití nedočerpané
dotace, dle přílohy č. 65 tohoto usnesení
Usnesení č. 279/118R/2016
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na službu s názvem „Přeprava a
odstranění léčiv v Ústeckém kraji 2017 - 2018“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na službu s názvem „Přeprava
a odstranění léčiv v Ústeckém kraji 2017 - 2018“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu;
2. o způsobu hodnocení nabídek podle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti
nabídky s těmito dílčími kritérii a koeficienty:
Předmět plnění

Cena s DPH

Koeficient

Nabídková cena (Kč) za odstranění 1 kg
nepoužitelných léčiv (odpad druhu 20 01 32*)

0,6

Nabídková cena (Kč) za přepravu
nepoužitelných léčiv na 1 km

0,4

Hodnocení

Součet

Jednotlivé nabídkové ceny (včetně DPH) budou vynásobeny příslušným koeficientem a
výsledné hodnoty budou sečteny, za každou společnost zvlášť. Jako nejvhodnější bude
vyhodnocena nabídka s nejnižší součtovou hodnotou.
3. o požadavcích na kvalifikaci
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 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;
– rozhodnutí, kterým byl dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, v platném znění, udělen souhlas k provozování zařízení
k odstraňování odpadů, zařazených pod kódem druhu odpadu 20 01 32*- Jiná
nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31;
4. o zaslání výzvy dodavatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu;
5. o jmenování členů a náhradníků hodnotící komise dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.
B)ukládá
Ing. Monice Zeman, MBA, zástupkyni ředitele KÚ pro přenesenou působnost, vedoucí odboru
životního prostředí a zemědělství, v návaznosti na bod A) tohoto usnesení zabezpečit další
nezbytné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu, zejména podepsat výzvu dle přílohy č. 1
tohoto materiálu a předložit návrh na zadání této veřejné zakázky malého rozsahu na službu
„Přeprava a odstranění léčiv v Ústeckém kraji 2017 - 2018“ vybranému dodavateli do RÚK.
Termín: 26. 10. 2016
Usnesení č. 280/118R/2016
Příprava 31. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje ve IV. volebním období
Rada Ústeckého kraje po projednání
s ch va l u j e
upravený návrh programu 31. Zastupitelstva Ústeckého kraje ve IV. volebním období 2012 –
2016 dne 5. 9. 2016 dle přílohy předloženého materiálu.

Seznam příloh:
Příloha č. 1 k usnesení č. 11/118R/2016 – Návrh smlouvy o smlouvě budoucí mezi
Severočeským sdružením obcí a Ústeckým krajem
ve věci převodu lokálního varovného povodňového
systému do vlastnictví Ústeckého kraje
Příloha č. 2 k usnesení č. 14/118R/2016 – Pověření k výkonu služeb obecného hospodářského
zájmu v souladu s Rozhodnutím 2012/21/EU
(POVĚŘOVACÍ AKT)
Příloha č. 3 k usnesení č. 18/118R/2016 – Návrh smlouvy o zajištění financování lékařské
pohotovostní služby uzavírané mezi Ústeckým
krajem a Statutárním městem Most
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Příloha č. 4 k usnesení č. 20/118R/2016 – Přehled žádostí doporučených ke schválení v rámci
„Dotačního programu na výměnu zastaralých zdrojů
tepla na pevná paliva (kotlíková dotace)“
v Ústeckém kraji
Příloha č. 5 k usnesení č. 20/118R/2016 – Přehled žádostí zařazených v zásobníku a
doporučených ke schválení v rámci „Dotačního
programu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na
pevná paliva (kotlíková dotace)“ v Ústeckém kraji
Příloha č. 6 k usnesení č. 26/118R/2016 – Smlouva o projektovém partnerství - projekt
ChemMultimodal - Podpora multimodální dopravy v
chemické logistice (ČJ/AJ)
Příloha č. 7 k usnesení č. 37/118R/2016 – Přehled organizací žádajících o souhlas s přijetím
finančního daru do vlastnictví příspěvkových
organizací
Příloha č. 8 k usnesení č. 38/118R/2016 – Příloha žádosti – Požadavky na učební pomůcky
Příloha č. 9 k usnesení č. 39/118R/2016 – Zásady pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje
(dále jen Zásady) – upravené znění
Příloha č. 10 k usnesení č. 77/118R/2016 – Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovitým věcem č. 3186/2016 (ÚZSVM)
Příloha č. 11 k usnesení č. 81/118R/2016 – Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovité věci č. 20/U/VOB/2016 (ÚZSVM)
Příloha č. 12 k usnesení č. 82/118R/2016 – Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovitým věcem č. 21/U/VOB/2016 (ÚZSVM)
Příloha č. 13 k usnesení č. 83/118R/2016 –

Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovitým věcem č. 47/2016 (ÚZSVM)

Příloha č. 14 k usnesení č. 84/118R/2016 – Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovité věci č. 8/U/Ge/2016 (ÚZSVM)
Příloha č. 15 k usnesení č. 85/118R/2016 – Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovité věci č. ULN/95/2016 (ÚZSVM)
Příloha č. 16 k usnesení č. 86/118R/2016 – Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovité věci č. ULN/85/2016 (ÚZSVM)
Příloha č. 17 k usnesení č. 87/118R/2016 – Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovitým věcem č. 62/16/4120 (ÚZSVM)
Příloha č. 18 k usnesení č. 88/118R/2016 – Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovité věci č. 65/16/4120 (ÚZSVM)
Příloha č. 19 k usnesení č. 104/118R/2016 – Nájemní smlouva (ŘKF
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Příloha č. 20 k usnesení č. 105/118R/2016 – Nájemní smlouva č. 32N16/11 (ČR-SPÚ)
Příloha č. 21 k usnesení č. 106/118R/2016 – Nájemní smlouva (
Příloha č. 22 k usnesení č. 107/118R/2016 – Nájemní smlouva (

)
)

Příloha č. 23 k usnesení č. 108/118R/2016 – Nájemní smlouva (
Příloha č. 24 k usnesení č. 109/118R/2016 – Smlouva o výpůjčce (město Postoloprty)
Příloha č. 25 k usnesení č. 111/118R/2016 – Smlouva o výpůjčce, most Šebr (obec Jiřetín
pod jedlovou)
Příloha č. 26 k usnesení č. 112/118R/2016 – Smlouva o výpůjčce (

)

Příloha č. 27 k usnesení č. 113/118R/2016 – Smlouva o výpůjčce (

)

Příloha č. 28 k usnesení č. 134/118R/2016 – Seznam majetku k předání, bezúplatný převod (SŠ
technická, gastronomická a automobilní Chomutov,
p.o.)
Příloha č. 29 k usnesení č. 135/118R/2016 – Seznam majetku k předání, bezúplatný převod
(Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o.)
Příloha č. 30 k usnesení č. 145/118R/2016 – Smlouva o zřízení služebnosti, Labská stezka (Povodí
Ohře)
Příloha č. 31 k usnesení č. 146/118R/2016 – Smlouva o zřízení služebnosti, cyklostezka Ploučnice
(Povodí Ohře)
Příloha č. 32 k usnesení č. 148/118R/2016 – Smlouva o zřízení služebnosti (ČEZ Distribuce a.s.)
Příloha č. 33 k usnesení č. 222/118R/2016 – Smlouva o právu provést stavbu VIII-3050-2016-LT
(obec Vrutice)
Příloha č. 34 k usnesení č. 223/118R/2016 – Smlouva o právu provést stavbu VIII-3031-2016-LT
(město Roudnice nad Labem)
Příloha č. 35 k usnesení č. 224/118R/2016 – Smlouva o právu provést stavbu VIII-2035-2016-CV
(město Meziboří)
Příloha č. 36 k usnesení č. 225/118R/2016 – Smlouva o právu provést stavbu VIII-3048-2016-LT
(SŽDC)
Příloha č. 37 k usnesení č. 226/118R/2016 – Smlouva o právu provést stavbu VIII-2039-2016-CV
(ŘSD)
Příloha č. 38 k usnesení č. 229/118R/2016 – Dodatek č. 13 k Pojistné smlouvě č. 14/SML0825 (č.
400 034 121) (Allianz)
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Příloha č. 39 k usnesení č. 230/118R/2016 – Dodatek č. 2 k Pojistné smlouvě č. 14/SML2243 (č.
400 034 992) (Allianz)
Příloha č. 40 k usnesení č. 236/118R/2016 – Dodatek č. 66 ke zřizovací listině č. j. 213/2002
příspěvkové
organizace
Krajská
majetková,
příspěvková organizace
Příloha č. 41 k usnesení č. 238/118R/2016 – Dodatek č. 46 ke zřizovací listině č.j. 130/2001
Příloha č. 42 k usnesení č. 243/118R/2016 – Dodatek ke smlouvě o veřejných službách v přepravě
cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění
dopravní obslužnosti Ústeckého kraje v oblasti
Děčínsko s dopravcem BusLine a.s.
Příloha č. 43 k usnesení č. 243/118R/2016 – Dodatek ke smlouvě o veřejných službách v přepravě
cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění
dopravní obslužnosti Ústeckého kraje v oblasti
Příměstská doprava Teplice s dopravcem ARRIVA
TEPLICE s.r.o.
Příloha č. 44 k usnesení č. 243/118R/2016 – Dodatek ke smlouvě o veřejných službách v přepravě
cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění
dopravní obslužnosti Ústeckého kraje na lince X86 s
dopravcem ARRIVA TEPLICE s.r.o.
Příloha č. 45 k usnesení č. 243/118R/2016 – Dodatek ke smlouvě o finanční spolupráci při
zajišťování příměstské dopravy veřejnou linkovou
osobní dopravou se Statutárním městem Ústí nad
Labem.
Příloha č. 46 k usnesení č. 244/118R/2016 – Návrh darovací smlouvy
Příloha č. 47 k usnesení č. 244/118R/2016 – Dodatek č. 23 ke zřizovací listině č. j. 123/2001
příspěvkové organizace Galerie výtvarného umění
v Mostě, příspěvková organizace
Příloha č. 48 k usnesení č. 246/118R/2016 – Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 16/SML2668 ze dne 21.
6. 2016
Příloha č. 49 k usnesení č. 247/118R/2016 – Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 16/SML3070 ze dne 14.
7. 2016
Příloha č. 50 k usnesení č. 250/118R/2016 – Návrh dodatku č. 1 smlouvy 16/SML1862
Příloha č. 51 k usnesení č. 259/118R/2016 – Smlouva o spolupráci mezi lead partnerem a
projektovými partnery
Příloha č. 52 k usnesení č. 259/118R/2016 – Prohlášení kooperačních partnerů
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Příloha č. 53 k usnesení č. 260/118R/2016 – Dodatek ke smlouvě č. 16/SML3401 včetně kopie
nového rozpočtu žadatelky
Příloha č. 54 k usnesení č. 260/118R/2016 – Dodatek ke smlouvě č. 16/SML3357 včetně kopie
nového rozpočtu žadatele
Příloha č. 55 k usnesení č. 260/118R/2016 – Dodatek ke smlouvě č. 16/SML3310 včetně kopie
nového rozpočtu žadatele
Příloha č. 56 k usnesení č. 260/118R/2016 – Dodatek ke smlouvě č. 16/SML3390 včetně kopie
nového rozpočtu žadatelky
Příloha č. 57 k usnesení č. 260/118R/2016 – Dodatek ke smlouvě č. 16/SML1736 včetně kopie
nového rozpočtu žadatele
Příloha č. 58 k usnesení č. 260/118R/2016 – Nové rozpočty žadatelů
Příloha č. 59 k usnesení č. 262/118R/2016 – Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji
na období let 2017 až 2020
Příloha č. 60 k usnesení č. 263/118R/2016 – Přehled žádostí doporučených k poskytnutí a
zamítnutí investiční dotace z FVH ÚK
Příloha č. 61 k usnesení č. 264/118R/2016 – Návrh Dodatku č. 1 smlouvy č. 15/SML2535
uzavíraný s městem Hrob
Příloha č. 62 k usnesení č. 265/118R/2016 – Navrhovaná aktualizace PRVKÚK č. 30.4
Příloha č. 63 k usnesení č. 265/118R/2016 – Návrh textové karty obce Habrovany
Příloha č. 64 k usnesení č. 266/118R/2016 – Pravidla pro zpracování, projednání a schválení
průběžné aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a
kanalizací Ústeckého kraje (PRVKÚK)
Příloha č. 65 k usnesení č. 278/118R/2016 – Žádost Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti
Severozápad
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Příloha č. 1 k usnesení č. 11/118R/2016
Smlouva o smlouvě budoucí o bezúplatném převodu lokálního hlásného a varovného
povodňového systému
uzavřená podle § 1785 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)
Smluvní strany:
Zavázaná strana, kterou je Ústecký kraj
IČO:

70892156

Sídlo:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
(dále jen „Kraj“)
a
oprávněná strana, kterou je Severočeské sdružení obcí
IČO:

47324376

Sídlo:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený:

Ing. Petrem Medáčkem, CSc., MBA, předsedou Rady SESO

Spolek zapsaný pod spisovou značkou L 9439 u Krajského soudu v Ústí nad Labem
(dále jen „SESO“)
Kraj a SESO dále také jen „Smluvní strany“
I.
Preambule:
SESO za významné pomoci Kraje vybudovalo v letech 2009 – 2012 na území Ústeckého
kraje v rámci investiční akce s názvem „Monitoring pohybu hladin a přenos dat a informací –
protipovodňová opatření na drobných vodních tocích Ústeckého kraje – II. Etapa“ lokální
varovný a hlásný povodňový systém (dále jen „Systém“). Investiční akce financovaná ze
zdrojů Operačního programu Životní prostředí byla dokončena v lednu 2013 a od 13.02.
2013 je v režimu udržitelnosti, která skončí 13.02.2018.
Systém je provozován na základě smlouvy o poskytování služeb ze dne 8.8. 2012, uzavřené
mezi SESO a vítězem výběrového řízení – konsorciem Ekonord-ATE ČR, zastoupené
společností Ekonord, s.r.o. Na pořízení a provozování Systému poskytl Kraj v letech 2010 –
2015 neinvestiční a investiční dotace v celkové výši 7.185.959,- Kč pro SESO jako příjemce.
SESO je v souladu s podmínkami stanovenými dle smlouvy se Státním fondem životního
prostředí povinno udržovat Systém v provozu nejméně po celou dobu udržitelnosti, tj.
alespoň do 13.02.2018.
Smluvní strany mají zájem na dalším provozování Systému i po uplynutí doby udržitelnosti,
proto se Smluvní strany s cílem zachovat a rozvíjet hodnoty vytvořené v rámci dokončeného

bod 6.9 příloha 1
projektu, který formou včasného varování před povodněmi přispívá k ochraně životů, zdraví
a majetku na území Ústeckého kraje, dohodly na následujícím.
II.
Předmět budoucího převodu
SESO je vlastníkem Systému, který sestává z měřičů vodních stavů, průtoků či srážek ve
vybraných profilech drobných vodních toků v Ústeckém kraji a ze systému dálkového
přenosu, centrálního vyhodnocení a prezentace dat prostřednictvím webové aplikace a
interaktivních informačních panelů. Systém tvoří soubor těchto movitých věcí :
-

2 servery Fujitsu-Siemens R3200, s procesorem Intel Xeon E5520 (quadcore), 8 GB
RAM, OS WS 2008 R2 Std, servispack 1, 2 TB Raid diskové pole, a databáze MS SQL
Srv 2008

-

1 smart switch TP-LINK TLSG2216WEB,

-

1 UPC zdroj APC 3000,

-

1 pracovní stanice Fujitsu-Siemens Celsius – i7, 8GB RAM, 500 GB HD, N-Vidia GC +
2,

-

98 dataloggerů LogTrans 6 Field Casing (dodavatel UIT GmbH) s montáží, umístěných
na konkrétních mostních objektech nebo stavebních konstrukcích dle přílohy č. 1,

-

69 bezkontaktních hladinoměrů s montáží (výrobci VEGA nebo NIVELCO), umístěných
na konkrétních mostních objektech nebo stavebních konstrukcích dle přílohy č. 1,

-

29 bezkontaktních průtokoměrů RQ-24 s montáží, umístěných na konkrétních mostních
objektech nebo stavebních konstrukcích dle přílohy č. 1,

-

22 srážkoměrů R.S.YOUNG 5220 nevyhřívaných 200 cm2 s montáží, umístěných na
konkrétních mostních objektech nebo stavebních konstrukcích dle přílohy č. 1 ; všechna
uvedená čidla jsou instalována v sestavách podle typu příslušného měrného profilu: (Typ
I – hladinoměr – 56 kusů, Typ II – hladinoměr + srážkoměr – 13 kusů, Typ II –
hladinoměr + průtokoměr – 7 kusů, Typ IV – hladinoměr + průtokoměr + srážkoměr – 22
kusů, a to v celkovém počtu 98 hlásných profilů kategorie C),

-

13 dotykových obrazovek s integrovaným PC připojeným na internet, umístěných ve
veřejných budovách v sídlech ORP a ÚK,

-

nainstalovaný software, zejména MS SQL Server, umožňující bez dalších úprav a
doplňků sběr, zpracování, archivaci, vyhodnocení a prezentaci naměřených dat a jejich
rutinní využívání pro hlásnou povodňovou službu.

Předmět převodu bude dále upřesněn na základě inventurního soupisu jednotlivých částí
Systému, provedeného podle čl. IV písm. a) této smlouvy.
III.
Projev vůle

bod 6.9 příloha 1
1. Smluvní strany se dohodly, že za podmínek dále sjednaných v této smlouvě bude mezi
nimi uzavřena Smlouva o bezúplatném převodu Lokálního hlásného a varovného
povodňového systému (dále jen „Budoucí smlouva“), kterou SESO bezplatně převede
funkční Systém do vlastnictví Kraje a Kraj Systém přijme. Systém bude mezi smluvními
stranami převeden jen jako kompletní funkční celek, se vším právním a faktickým
příslušenstvím a součástmi. Předmětem převodu nemohou být části Systému samy o sobě.
2. V Budoucí smlouvě bude dále ujednáno mimo jiné také:
a) právo Kraje odstoupit od Budoucí smlouvy v případě, že Systém z důvodu skrytých
vad, které vznikly před jeho převodem a nemohly být odhaleny postupy podle čl. IV.
této smlouvy, nebude bez zavinění Kraje (s výjimkou nečinnosti) schopen generovat
výstupy využitelné pro hlásnou povodňovou službu,
b) právo Kraje odstoupit od smlouvy v případě, že třetí strana nepřijme návrh Kraje na
uzavření soukromoprávní smlouvy, jejíž uzavření je nezbytné pro řádnou funkci
Systému, za cenu v místě a čase obvyklou,
c) prohlášení SESO, že na Systému neváznou žádné dluhy, zástavní práva a jiné
právní vady a že s přijetím Systému nepřecházejí na Kraj žádné dluhy, zástavní
práva a jiné právní vady
3. a) SESO je oprávněno vyzvat Kraj k uzavření Budoucí smlouvy během 60 kalendářních
dnů poté, kdy budou splněny všechny podmínky stanovené v čl. IV. této smlouvy a jejich
splnění bude prokázáno Kraji.
b) Právo SESO vyzvat Kraj k uzavření Budoucí smlouvy a povinnost Kraje uzavřít se SESO
Budoucí smlouvu zanikají v případě, že podmínky stanovené v čl. IV. této smlouvy nebudou
splněny a jejich splnění nebude prokázáno Kraji v termínu do 30. 06. 2018.
c) Budoucí smlouva bude mezi Smluvními stranami uzavřena do 60 kalendářních dní poté,
kdy SESO vyzve oprávněně Kraj k jejímu uzavření v souladu s ujednáním čl. III. bodu 3. a)
této smlouvy (tj. poté, kdy budou splněny všechny podmínky stanovené v čl. IV. této smlouvy
a jejich splnění bude prokázáno Kraji), přičemž účinnost Budoucí smlouvy bude sjednána
nejdříve ke dni 14.2.2018.
d) Kraj není povinen hradit SESO žádné náklady, které SESO vznikly při naplňování účelu
této smlouvy.
IV.
Ostatní ujednání - podmínky
Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách pro uzavření Budoucí smlouvy:
a) vyhotovení inventurního soupisu jednotlivých částí Systému a prokázání funkčnosti
Systému jako celku na základě provedení fyzické kontroly Systému; fyzická kontrola
bude provedena za společné účasti pověřených zástupců obou smluvních stran;
k provedení fyzické kontroly vyzve SESO Kraj nejpozději 30.6.2017, Kraj se zavazuje
na výzvu reagovat bez zbytečných odkladů a poskytnout potřebnou součinnost ke
sjednání termínu a provedení kontroly; kritéria pro hodnocení funkčnosti jednotlivých
součástí systému jsou dána jejich technickou dokumentací, obecně závaznými

bod 6.9 příloha 1
předpisy a platnými technickými normami; o provedení kontroly a jejím výsledku bude
pořízen protokol,
b) SESO poskytne Kraji nejpozději spolu s výzvou k uzavření Budoucí smlouvy podle čl.
III. bodu 3.a) této smlouvy úplnou stavební a technickou dokumentaci všech částí
Systému s uvedením jejich zůstatkové ceny, výčtu dosavadních oprav, popisu
dosavadní údržby a popisem souvisejících smluvních vztahů s třetími osobami (např.
nájmy pozemků, věcná břemena, dodávky energie, telekomunikační služby, provoz a
údržba, licenční ujednání),
c) předložení podkladů SESO dokládajících, že Systém jako celek odpovídá svou
koncepcí potřebám hlásné povodňové služby; v případě pochybností bude pro toto
hodnocení směrodatné odborné posouzení Českého hydrometeorologického ústavu,
příspěvkové organizace.
V.
Závěrečná ustanovení
1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Ústecký kraj tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou /
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. …………………… ze dne
………………
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření. Tato smlouva podléhá
povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
Uveřejnění v registru smluv zajistí Kraj.

Ústecký kraj
………………………

Severočeské sdružení obcí
………………………

Oldřich Bubeníček

Ing. Petr Medáček,Csc.,MBA

hejtman Ústeckého kraje

předseda Rady SESO

Příloha č. 2 k usnesení č. 14/118R/2016
Příloha č. 3

POVĚŘOVACÍ AKT

dle Rozhodnutí Komise (2012/21/EU) o použití čl. 106 odst. 2
Smlouvy o fungování EU na státní podporu ve formě vyrovnávací platby
za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb
obecného hospodářského zájmu uveřejněného v Úředním věstníku EU dne 11. 1. 2012
ve formě právního jednání – smlouvy (dále také „Pověření“)
Pověřovatel:
Ústecký kraj
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem kraje
Se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800
(dále jen „Ústecký kraj“)
Pověřovaný:
Krajská zdravotní, a.s.
Zastoupená: Ing. Jiřím Novákem, předsedou představenstva
a Mgr. Radkem Scherferem, místopředsedou představenstva
IČ: 25488627
Se sídlem: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.,
číslo účtu 240294706/0300
(dále jen „Pověřená společnost“)
Článek I.
Předmět a účel úpravy
1. Tímto Pověřením pověřuje Ústecký kraj Pověřenou společnost k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu vymezených v článku II. Pověření (dále jen „Služby“) a
zavazuje se Pověřené společnosti poskytnout vyrovnávací platbu v souladu s právními
předpisy a podmínkami Pověření.
2. Pověření vymezuje rozsah Služeb poskytovaných Pověřenou společností, délku jejich
poskytování a podmínky pro poskytnutí vyrovnávací platby.
3. Vyrovnávací platbou se rozumí veřejná podpora spočívající v poskytnutí finančních
prostředků na krytí rozdílu mezi náklady a výnosy, 1 které vzniknou při poskytování Služeb
1

Slovem „ výnosy“ v textu Pověření jsou označeny „příjmy“ ve smyslu čl. 5 odst. 4 českého překladu Rozhodnutí Komise. Pojem výnosy ve smyslu
používaném v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů („zákon o účetnictví“), zejména pak ve smyslu § 2 odst. 1 zákona o
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4.
5.

6.

7.

Pověřenou společností. Vyrovnávací platbu poskytne Ústecký kraj ze svého rozpočtu za
podmínek uvedených v článku III. Pověření, vždy však pouze na základě smlouvy o
poskytnutí dotace/vyrovnávací platby (dále jen „Smlouva o poskytnutí dotace“) uzavřené
v souladu s ust. § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, která bude uzavírána vždy pro každou vyrovnávací
platbu zvlášť.
Vyrovnávací platba je účelově a výhradně vázána na zajištění Služeb vymezených v článku
II. Pověření.
Pověření splňuje podmínky stanovené v Rozhodnutí Komise 2012/21/EU ze dne 20.
prosince 2011, o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní
podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým
podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu, které
bylo publikováno v Úředním věstníku EU dne 11. 1. 2012 (dále jen „Rozhodnutí
Komise“). Pověření bylo vydáno i s ohledem na vyjádřené závěry ve Sdělení Komise o
použití pravidel Evropské unie v oblasti státní podpory na vyrovnávací platbu udělenou za
poskytování služeb obecného hospodářského zájmu č. 2012/C 8/02 (dále jen „Sdělení“) a
další doporučení Evropské komise.
Vyrovnávací platby poskytnuté v souladu s Pověřením jsou veřejnou podporou slučitelnou
s vnitřním trhem a tato nepodléhá ohlašovací povinnosti ve smyslu čl. 108 odst. 3 Smlouvy
o fungování Evropské unie. Vyrovnávací platba bude poskytnuta v souladu s podmínkami
Pověření a Smlouvy o poskytnutí dotace (dle článku III. odst. 14 Pověření), která bude
uzavřena mezi Ústeckým krajem a Pověřenou společností na základě příslušné žádosti
Pověřené společnosti o dotaci (dle článku III. odst. 13 Pověření), v níž Pověřená společnost
zejména řádně specifikuje svůj požadavek na vyrovnávací platbu po skončení relevantního
řádného účetního období.
Pověřená společnost pověření ke Službám uvedeným v článku II. Pověření přijímá a
zavazuje se tyto Služby poskytovat řádně a v souladu s Pověřením, Rozhodnutím
Komise a dalšími právními předpisy.
Článek II.
Specifikace služeb

1. Pověřená společnost poskytuje Služby prostřednictvím svých odštěpných závodů –
Nemocnice Děčín, o.z., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Nemocnice
Teplice, o.z., Nemocnice Most, o.z. a Nemocnice Chomutov, o.z., a to na území Ústeckého
kraje.
2. Pověřená společnost se zavazuje k poskytování Služeb v rozsahu lůžkové péče poskytované
v souladu s oprávněním k poskytování zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o
zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, a to
v oborech (resp. druzích) těchto zdravotních služeb:
• Anesteziologie a intenzivní medicína
účetnictví je pro účely Pověření věcně správný, neb Pověřená společnost neúčtuje o příjmech a výdajích, nýbrž vzhledem k tomu, že vede podvojné
účetnictví pouze o nákladech a výnosech, jejichž v Pověření vymezená část bude podkladem pro výpočet vyrovnávací platby. V anglickém znění
Rozhodnutí Komise je užíván pojem „revenues“ a ve francouzském znění pojem „recettes“, což odpovídá rovněž českému ekvivalentu „výnosy“.
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• Dětská chirurgie
• Dětská kardiologie
• Dětské lékařství
• Gastroenterologie
• Gynekologie a porodnictví
• Hematologie a transfuzní lékařství
• Hrudní chirurgie
• Chirurgie
• Kardiologie
• Klinická biochemie
• Lékařská genetika
• Lékařská mikrobiologie
• Nefrologie
• Neonatologie
• Neurochirurgie
• Neurologie
• Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
• Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
• Pneumologie a ftizeologie
• Psychiatrie
• Radiologie a zobrazovací metody
• Rehabilitační a fyzikální medicína
• Urologie
• Vnitřní lékařství
3. Pověření se vydává na dobu určitou do 31. 12. 2017.
Článek III.
Podmínky poskytnutí finančních prostředků na vyrovnávací platbu
a výpočet vyrovnávací platby
1. Pověřená společnost má povinnost vést účetnictví podle národních účetních předpisů, a to
tak, aby ve smyslu ustanovení čl. 5 odst. 9 Rozhodnutí Komise byly odděleně zjistitelné
náklady a výnosy spojené s poskytováním Služeb a aby byly odděleně zjistitelné náklady a
výnosy, které se do výpočtu vyrovnávací platby podle následujících ustanovení zahrnují.
2. Do nákladů spojených s poskytováním Služeb se zahrnují ve smyslu čl. 5 odst. 3 písm. c)
Rozhodnutí Komise jak náklady spojené výhradně s poskytováním Služeb, tak i poměrná
část společných nákladů spojených jak s poskytováním Služeb, tak s ostatními činnostmi
Pověřené společnosti.
3. Do nákladů spojených s poskytováním Služeb se zahrnují i odpisy z té části dlouhodobého
majetku, která nebyla financována z dotací, a i pro odpisy platí, že do nákladů spojených s
poskytováním Služeb se zahrnují jak odpisy dlouhodobého majetku, který je využíván
výhradně k plnění Služeb, tak poměrná část odpisů dlouhodobého majetku, který je
využíván jak k plnění Služeb, tak k ostatním účelům.
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4. Do výpočtu vyrovnávací platby se nezahrnují náklady na reprezentaci, na poskytnuté dary,
na pokuty a penále a na manka a škody. Obsah těchto pojmů se sjednává odkazem na
národní účetní a daňové právní předpisy.
5. Do výpočtu vyrovnávací platby se zahrnují, ve smyslu čl. 5 odst. 4 Rozhodnutí Komise,
veškeré výnosy související s poskytováním Služeb bez ohledu na to, zda pocházejí od
zdravotních pojišťoven, pacientů, veřejných rozpočtů, soukromých dárců nebo jiných
subjektů, tj. včetně jakýchkoli dotací nebo podpor poskytnutých z veřejných rozpočtů nebo
fondů EU kryjících náklady poskytování Služeb.
6. Detailní specifikace nákladů a výnosů uznatelných pro výpočet vyrovnávací platby a způsob
jejich identifikace ve vnitropodnikovém účetnictví Pověřené společnosti bude uvedena v
žádosti Pověřené společnosti o dotaci a následně i ve Smlouvě o poskytnutí dotace.
Správnost vykazování / evidence nákladů a výnosů uznatelných pro výpočet vyrovnávací
platby a způsob jejich identifikace a zjišťování ve vnitropodnikovém účetnictví Pověřené
společnosti musí být rovněž ověřena zprávou auditora Pověřené společnosti.
7. Pověřená společnost je povinna evidovat dlouhodobý majetek podle toho, zda je určený
výhradně, částečně nebo není určený k plnění Služeb.
8. Analytickou jednotkou, za kterou Pověřená společnost bude vykazovat shora uvedeným
způsobem náklady a výnosy, je odštěpný závod.
9. Skutečnost, že náklady spojené s poskytováním Služeb budou jen v úrovni nezbytné a
odpovídající nákladům, které by vynaložil průměrný, řádně řízený podnik, je zajištěna
především tím, že Pověřená společnost zadává veškeré zakázky podle zákona o zadávání
veřejných zakázek (je veřejným zadavatelem). Vedle toho je Pověřená společnost povinna
spolu s vyúčtováním vyrovnávací platby předkládat srovnání poměru nákladů, výnosů a
vyrovnávacích plateb svých s legálně zjistitelnými údaji jiných, co do komplexnosti
poskytované zdravotní péče a velikosti, srovnatelných nemocnic.
10. Pro vyloučení pochybností nebude vyrovnávací platba poskytnuta na tvorbu „přiměřeného
zisku“ ve smyslu čl. 5 odst. 5 Rozhodnutí Komise, a tudíž do výpočtu vyrovnávací platby
položka „přiměřený zisk“ ve smyslu čl. 5 odst. 5 Rozhodnutí Komise nebude zahrnuta.
Pokud tedy za příslušné účetní období výnosy poskytovaných Služeb převýší jejich náklady,
nebude vyrovnávací platba poskytnuta, resp. nevznikne na ni Pověřené společnosti nárok.
11. Výše vyrovnávací platby činí rozdíl mezi shora definovanými náklady a výnosy, které
souvisejí s poskytováním Služeb ve smyslu čl. 5 odst. 3 a 4 Rozhodnutí Komise. Maximální
výše vyrovnávací platby se stanovuje v částce 5.000.000,- Kč ročně.
12. Pověřená společnost se zavazuje vždy do 30. 6. kalendářního roku předložit Ústeckému kraji
výhledovou analýzu hospodaření Pověřené společnosti v souvislosti se zajištěním Služeb
včetně předběžné kalkulace nákladů a výnosů dle článku III. odst. 2 - 5 Pověření, tj.
předběžná (odborně vyhodnocená) výše vyrovnávací platby. Ústecký kraj na základě
uvedených podkladů ve svém rozpočtu na období, ve kterém by měla být vyrovnávací platba
splatná, zpravidla alokuje příslušnou částku odpovídající předběžné výši vyrovnávací
platby.
13. Vyrovnávací platba bude přesně určena po předložení písemné žádosti o dotaci Pověřenou
společností spolu s výpočtem skutečné výše vyrovnávací platby doloženým výroční zprávou
Pověřené společnosti, zprávou určeného auditora ověřujícího (i) závěry hospodaření
Pověřené společnosti a (ii) správnost alokace jednotlivých druhů nákladů a výnosů do
návrhu výpočtu vyrovnávací platby a účetní závěrkou za účetní období, za které bude
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vyrovnávací platba Pověřenou společností požadována. Uvedené dokumenty budou
Ústeckému kraji předloženy vždy nejpozději do 30. 6. kalendářního roku následujícího po
účetním období, za které je vyrovnávací platba požadována.
14. Vyrovnávací platba bude poskytnuta na základě Smlouvy o poskytnutí dotace, která bude
uzavřena v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Smlouva o poskytnutí dotace
bude kromě zákonných náležitostí obsahovat zejména:
a) výši poskytované vyrovnávací platby,
b) detailní specifikaci nákladů a výnosů uznatelných pro výpočet vyrovnávací
platby a způsob jejich identifikace ve vnitropodnikovém účetnictví Pověřené
společnosti,
c) způsob a termíny uvolňování vyrovnávací platby z rozpočtu Ústeckého kraje,
d) podmínky a náležitosti vyúčtování,
e) další případné podmínky vrácení neoprávněně využité nebo nadměrné
vyrovnávací platby,
f) výši odvodu za porušení rozpočtové kázně ukládaného za jednotlivá porušení
povinností Pověřené společnosti vyplývající z Pověření a ze Smlouvy o
poskytnutí dotace – jedná se zejména o porušení spočívající ve vykázání
nepřiměřených, nadměrných či neobvyklých nákladů Služeb, či vykázání nižších
než skutečných výnosů Služeb či jakékoliv porušení povinností Pověřené
společnosti poskytnout součinnost Ústeckému kraji při kontrole plnění povinností
Pověřené společnosti vyplývající z Pověření či Smlouvy o poskytnutí dotace.
15. Obdrží-li Pověřená společnost vyrovnávací platbu, která převyšuje stanovenou částku podle
článku III odst. 11 Pověření, je povinna nadměrně vyplacenou částku na výzvu Ústeckého
kraje vrátit.
Článek IV.
Kontrola
1. Ústecký kraj, případně jím pověřené osoby, je oprávněn provádět u Pověřené společnosti
finanční kontrolu v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Pověřená společnost je
povinna umožnit Ústeckému kraji kontrolovat a prověřovat, zda k oddělení účetnictví
skutečně dochází a zda jsou vyrovnávací platby správně vypočítávány. Kontrola se provádí
minimálně jedenkrát za tři účetní období zpětně a na konci období, na které je Pověření
uděleno. Předmětem kontroly bude oprávněnost výše vyrovnávací platby a prokazatelnost
rozdílu mezi uznatelnými náklady a výnosy, a to v souladu s ust. čl. 6 odst. 1 Rozhodnutí
Komise.
2. Porušení podmínek Pověření a příslušné Smlouvy o poskytnutí dotace bude kvalifikováno
jako porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
3. V případě opakovaného porušení Pověření ze strany Pověřené společnosti, zejména
v případě opakovaného vykazování nepřiměřených nebo neobvyklých nákladů pro účely
výpočtu vyrovnávací platby, opakovaného vykazování nižších než skutečných výnosů
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Služeb pro účely výpočtu vyrovnávací platby, v případě předložení neúplných nebo
nepřesných podkladů pro výpočet vyrovnávací platby, nebo v případě opakovaného porušení
dalších povinností dle Pověření či uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace, je Ústecký kraj
oprávněn od Pověření odstoupit.
4. V případě, že Pověřená společnost zjistí, že Služby není schopna poskytovat vůbec, zčásti
nebo není schopna Služby poskytovat v souladu s Pověřením, bezodkladně tuto skutečnost
oznámí Ústeckému kraji. Oznámení musí obsahovat důvody, pro které Služby nejsou nebo
nemohou být poskytovány a návrhy opatření k nápravě a lhůty pro provedení nápravy.
Ústecký kraj je oprávněn se k oznámení vyjádřit a případně navrhnout jiná nápravná
opatření odlišná od těch, která navrhuje Pověřená společnost v oznámení. Přiměřeně je
postupováno i v případě, kdy neposkytování Služeb (byť i částečné), popř. poskytování
Služeb v rozporu s Pověřením, je zjištěno kontrolou Ústeckého kraje. V tom případě je
Pověřená společnost vyzvána k bezodkladnému vyjádření a návrhu opatření k nápravě
včetně lhůt. V případě, že nedojde do 45 dnů od zjištění k dohodě, je oprávněn nápravná
opatření včetně lhůt určit Ústecký kraj. V době kdy nejsou poskytovány řádně Služby
v celém rozsahu nebo jejich část, není Pověřená společnost oprávněna požadovat
vyrovnávací platbu k těmto Službám v celém rozsahu nebo k jejich části se vztahující.
5. Ústecký kraj je oprávněn od Pověření odstoupit, pokud Pověřená společnost není schopna
Služby poskytovat vůbec. Poskytuje-li Pověřená společnost Služby zčásti, popř. Služby
neposkytuje v souladu s Pověřením, je Ústecký kraj oprávněn od Pověření odstoupit,
nebyla-li zjednána náprava v souladu odsouhlasenými nebo určenými nápravnými
opatřeními řádně a včas.
Článek V.
Závěrečná ustanovení
1. Pověřené společnosti nejsou Ústeckým krajem udělena žádná výhradní či zvláštní práva.
2. O pověření bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/31Z/2016 dne
5. 9. 2016.

Pověřuje:
V Ústí nad Labem dne:……………

Pověření přijímá:
V Ústí nad Labem dne:…………

…………………………………
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

….……………………………………….………..
Ing. Jiří Novák
předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s.
……………………………………………………
Mgr. Radek Scherfer,
místopředseda představenstva Krajské zdravotní, a.s.
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Příloha č. 3 k usnesení č. 18/118R/2016

Krajský úřad
Číslo smlouvy u Poskytovatele:46/29/2016
Číslo smlouvy u Příjemce: 16/SML3958

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ
FINANCOVÁNÍ LÉKAŘSKÉ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY
uzavřená v souladu s ust. § 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

Smluvní strany
Poskytovatel:
Statutární město Most
Sídlo:
Radniční 1/2, 434 69 Most
Zastoupený:
Mgr. Janem Paparegou, primátorem Statutárního města Most
Kontaktní osoba: Mgr. Naděžda Krupczová, vedoucí odboru sociálních věcí
E-mail/telefon: nadezda.krupczova@mesto-most.cz/476 448 544
IČ :
00266094
DIČ:
CZ00266094
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Most
číslo účtu: 27-1041368359/0800
a
Příjemce:
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Petr Severa, vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého
kraje
E-mail/telefon: severa.p@kr-ustecky.cz / 475 657 435
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ
FINANCOVÁNÍ LÉKAŘSKÉ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY
(dále jen „smlouva“)

strana 1 / 8

Preambule
Ústecký kraj je podle ustanovení § 110 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), odpovědný za organizaci
a zajištění lékařské pohotovostní služby, přičemž jde o výkon přenesené působnosti.
Ve snaze zajistit tuto službu způsobem odpovídajícím místním potřebám, uzavírají smluvní
strany tuto smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí finančních prostředků na zajištění výše
uvedené činnosti ve spádové oblasti Mostecka, a to formou dotace poskytnuté Příjemci
Poskytovatelem.
Článek I.
Poskytnutí dotace
1. Poskytovatel
poskytuje
na základě
usnesení
Zastupitelstva
města
Mostu
č. ZmM/471/9/2015/7 ze dne 17. 12. 2015 dotaci ve výši 300 000,- Kč (slovy: třistatisíc
korunčeských), která bude převedena bezhotovostně na bankovní účet Příjemce
nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření této smlouvy, pod variabilním symbolem
46292016.
2. Dotace je určena na zajištění lékařské pohotovostní služby v období 1. 1. - 31. 12. 2016
ve spádové oblasti uvedené v preambuli této smlouvy způsobem popsaným v čl. II.
odst. 1. této smlouvy.
3. Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne 25. 8. 2015.
4. Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie.
Článek II.
Práva a povinnosti
1. Příjemce při výkonu přenesené působnosti přijal „Způsob organizace a zajištění lékařské
pohotovostní služby v Ústeckém kraji od 1. 1. 2016“ (dále jen „Způsob“), který tvoří přílohu
č. 1 k této smlouvě. Na základě Způsobu byla pro zajištění lékařské pohotovostní služby
v oborech všeobecný praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost (součástí zajištění
lékařské pohotovostní služby jsou prohlídky těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení)
uzavřena mezi Příjemcem a poskytovatelem zdravotních služeb smlouva o závazku
veřejné služby. Dotace bude použita na vyrovnávací platbu za realizaci závazku veřejné
služby. Provozovatelem ordinace lékařské pohotovostní služby v oboru praktický lékař
pro děti a dorost je MUDr. Jiří Biolek (IČ: 71208526). Lékařská pohotovostní služba je
zajištěna v rozsahu od 17:00 do 20:00 hod. v pracovních dnech a od 10:00 do 19:00 hod.
ve dnech pracovního klidu. Provozovatelem ordinace lékařské pohotovostní služby
v oboru všeobecný praktický lékař je je Ing. Emilia Rokytová (IČ: 01781081). Lékařská
pohotovostní služba je zajištěna v rozsahu od 18:00 do 21:00 hod. v pracovních dnech
a od 10:00 do 19:00 hod ve dnech pracovního klidu.
2. Poskytovatel se zavazuje Příjemci poskytnout potřebnou součinnost při organizaci
a zajištění lékařské pohotovostní služby.
3. Příjemce se zavazuje předat Poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití
poskytnuté dotace, a to do 28. 2. 2017. Spolu se závěrečnou zprávou je Příjemce povinen
předložit závěrečné vyúčtování čerpání dotace.
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Článek III.
Sankce, výpověď a zrušení smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn, v případě neplnění podmínek této smlouvy Příjemcem,
požadovat na Příjemci vrácení dotace a Příjemce je povinen na výzvu Poskytovatele
prostředky poskytnuté dotací vrátit ve lhůtě stanovené Poskytovatelem.
2. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že Příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 14 dnů od doručení výpovědi Příjemci.
3. Smluvní strany mohou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených
v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním
vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně, která
návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví souhlas,
smlouva nezaniká.
Článek IV.
Ostatní ujednání
1. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého názvu, identifikačního čísla, adresy, dotačního
titulu, účelu a výše poskytnuté dotace.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných
a číslovaných dodatků.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní
vyplývající příslušná ustanovení správního řádu, případně příslušná ustanovení
občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního řádu.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Poskytovatel
obdrží jedno vyhotovení a Příjemce 2 vyhotovení.
5. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího uzavření.
6. Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením
Zastupitelstva města Mostu č. ZmM/471/9/2015/8 ze dne 17. 12. 2015.
7. Příjemce potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady
Ústeckého kraje č. ………………. ze dne 17. 8. 2016
V Mostě dne ………………

V Ústí nad Labem dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Statutární město Most
Mgr. Jan Paparega, primátor města

Příjemce
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman kraje

Příloha:
Způsob organizace a zajištění lékařské pohotovostní služby v Ústeckém kraji od 1. 1. 2016
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Příloha č. 1:

Krajský úřad Ústeckého kraje
Způsob organizace a zajištění lékařské pohotovostní služby
v Ústeckém kraji od 1. 1. 2016
1.

2.

3.
4.

5.

Ústecký kraj je podle ustanovení § 110 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), odpovědný
za organizaci a zajištění lékařské pohotovostní služby, přičemž jde o výkon přenesené
působnosti. Ve snaze zajistit tuto službu způsobem odpovídajícím místním potřebám
Ústecký kraj a krajský úřad úzce spolupracují s dotčenými městy.
Lékařskou pohotovostní službou se rozumí ambulantní péče poskytovaná pacientům
v případech náhlé změny zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu onemocnění.
O pohotovostní služby nejde v případě poskytnutí ambulantní péče v rámci pravidelné
ordinační doby poskytovatele (příslušného registrujícího lékaře).
Lékařská pohotovostní služba neslouží k řešení dříve vzniklých onemocnění či zhoršení
zdravotního stavu, při kterých občan nevyhledal včasnou lékařskou péči.
Provozování ordinací lékařské pohotovostní služby bude zajištěno na základě
uzavřeného smluvního vztahu o zajištění poskytování služby obecného hospodářského
zájmu mezi krajem-krajským úřadem nebo městem a poskytovatelem zdravotních
služeb, pověřeným provozováním ordinace lékařské pohotovostní služby.
Na území Ústeckého kraje jsou určena tato spádová území ordinací lékařské
pohotovostní služby:
a. Děčín (pro spádovou oblast Děčínska; ordinace v oborech: všeobecný praktický
lékař a praktický lékař pro děti a dorost),
b. Rumburk (pro spádovou oblast Rumburska; ordinace v oboru všeobecný praktický
lékař se zabezpečením péče pro děti a dorost),
c. Varnsdorf (pro spádovou oblast Varnsdorfska; ordinace v oboru všeobecný
praktický lékař se zabezpečením péče pro děti a dorost),
d. Ústí nad Labem (pro spádovou oblast Ústecka; ordinace v oborech: všeobecný
praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost),
e. Litoměřice (pro spádovou oblast Litoměřicka a Lovosicka; ordinace v oborech:
všeobecný praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost),
f. Roudnice nad Labem (pro spádovou oblast Roudnicka; ordinace v oboru všeobecný
praktický lékař se zabezpečením péče pro děti a dorost),
g. Teplice (pro spádovou oblast Teplicka; ordinace v oborech: všeobecný praktický
lékař a praktický lékař pro děti a dorost),
h. Bílina (pro spádovou oblast Bílinska; ordinace v oboru všeobecný praktický lékař se
zabezpečením péče pro děti a dorost),
i. Most (pro spádovou oblast Mostecka; ordinace v oborech: všeobecný praktický
lékař a praktický lékař pro děti a dorost),
j. Litvínov (pro spádovou oblast Litvínovska; ordinace v oboru všeobecný praktický
lékař se zabezpečením péče pro děti a dorost),
k. Louny (pro spádovou oblast Lounska; ordinace v oborech: všeobecný praktický
lékař a praktický lékař pro děti a dorost);
l. Žatec (pro spádovou oblast Žatecka a Podbořanska; ordinace v oborech: všeobecný
praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost),
m. Chomutov (pro spádovou oblast Chomutovska; ordinace v oborech: všeobecný
praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost),
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n.
6.

7.

8.

9.

Kadaň (pro spádovou oblast Kadaňska; ordinace v oboru všeobecný praktický lékař
se zabezpečením péče pro děti a dorost).

Každá ordinace lékařské pohotovostní služby v oboru všeobecného praktického lékaře
a praktického lékaře pro děti a dorost, resp. v ní sloužící lékař, zajišťuje prohlídky těl
zemřelých mimo zdravotnická zařízení a to i po skončení ordinační doby ordinace
lékařské pohotovostní služby, vždy do 6:00 hod. následujícího dne ve všedních dnech,
resp. do začátku ordinační doby ordinace lékařské pohotovostní služby následujícího
dne ve dnech pracovního klidu (poskytovatel zdravotních služeb provozující ordinaci
lékařské pohotovostní služby zajistí službukonajícímu lékaři dopravu na místo prohlídky
a zpět).
Financování provozování ordinace lékařské pohotovostní služby je zajištěno:
a. Prostřednictvím zdravotního pojištění dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (veškeré zdravotní výkony
provedené v rámci ordinace lékařské pohotovostní služby a při prohlídkách těl
zemřelých mimo zdravotnická zařízení, vykáže poskytovatel zdravotních služeb
provozující ordinaci lékařské pohotovostní služby příslušným zdravotním
pojišťovnám (příjmová resp. výnosová položka),
b. Prostřednictvím dotace Ústeckého kraje městu (obci) na zabezpečení lékařské
pohotovostní služby v příslušné spádové oblasti,
c. Prostřednictvím rozpočtu Ústeckého kraje ve formě úhrady vyrovnávací platby
za zajištění závazku veřejné služby,
d. Prostřednictvím smluvního vztahu uzavřeného mezi obcí a poskytovatelem
zdravotních služeb, jehož předmětem bude závazek veřejné služby na zajištění
činností spojených s organizací a poskytováním zdravotní péče v rámci lékařské
pohotovostní služby v příslušné spádové oblasti,
e. Prostřednictvím finančního příspěvku města, tam kde byla mezi krajem a městem
uzavřena smlouva o zajištění financování lékařské pohotovostní služby,
f. Prostřednictvím poskytování peněžních dotací, darů apod. provozovateli ordinace
lékařské pohotovostní služby jakýmkoli dalším subjektem.
Krajský úřad Ústeckého kraje na základě § 45 odst. 2 písm. l) zákona č. 372/2011 Sb.,
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních
službách), v platném znění, požádal poskytovatele zdravotních služeb (a jejich lékaře)
příslušné odbornosti k účasti na zajištění lékařské pohotovostní služby v dané spádové
oblasti.
Přehled ordinací lékařské pohotovostní služby na území Ústeckého kraje a smluvně
zajišťované ordinační doby (včetně kontaktních údajů) je uveden v příloze.

V Ústí nad Labem dne 14. 12. 2015
Zpracoval:
Ing. Petr Severa v.r.
vedoucí odboru zdravotnictví
Schválil:
Ing. Milan Zemaník v.r.
ředitel krajského úřadu
Kontaktní údaje:
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor zdravotnictví
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem
Kontaktní osoba: Adam Souček, tel.: 475 657 403, e mail: soucek.a@kr-ustecky.cz
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Příloha:
Přehled ordinací lékařské pohotovostní služby na území Ústeckého kraje včetně
zajišťované ordinační doby a kontaktních údajů


stanoviště Děčín
-

provozovatel: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.,

-

adresa ordinací: U Nemocnice 605/1, 405 99 Děčín II, areál nemocnice

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 412 510 666)

-







Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 412 510 555)
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

stanoviště Rumburk
-

provozovatel: MUDr. Josef Kořínek,

-

adresa ordinace: Lesní 26, 408 01 Rumburk, areál Lužické nemocnice a polikliniky, a.s.

-

ordinace LPS pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost (tel. 412 332 535)
o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

stanoviště Varnsdorf
-

provozovatel: Nemocnice Varnsdorf, p.o.

-

adresa ordinace: Karlova 2280, 407 47 Varnsdorf, areál nemocnice

-

ordinace LPS pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost (tel. 412 372 445)
o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

stanoviště Chomutov
-

provozovatel: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

-

adresa ordinací: Kochova 1185, 430 12 Chomutov, areál nemocnice

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 474 447 313)

-



o

o

Po až Pá od 18:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 20:00 hod.

ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 474 447 267)
o

Po až Pá od 18:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 20:00 hod.

stanoviště Kadaň
-

provozovatel: Nemocnice Kadaň, s.r.o.

-

adresa ordinace: Golovinova 1559, 432 01 Kadaň, areál nemocnice

-

ordinace LPS pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost (tel. 474 944 341,
474 333 900)
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 19:00 hod.
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stanoviště Litoměřice
-

provozovatel: Městská nemocnice v Litoměřicích

-

adresa ordinací: Žitenická 18, 412 41 Litoměřice, areál nemocnice

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 416 723 748, 416 723 749)

-





o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 416 723 125)
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

stanoviště Roudnice nad Labem
provozovatel: Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice nad Labem, s.r.o.

-

adresa ordinace: Alej 17. Listopadu 1101, 413 01 Roudnice nad Labem, areál nemocnice

-

ordinace LPS pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost (tel. 416 858 111-2)
o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 8:00 do 17:30 hod. (polední přestávka od 12:00 do 12:30 hod.)

stanoviště Žatec
-

provozovatel: Nemocnice Žatec; o.p.s.

-

adresa ordinací: Husova 2796, 438 01 Žatec, areál polikliniky

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 414 110 164, 414 110 111)
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 414 110 740, 414 110 111)
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

stanoviště Louny
-

provozovatel: 1. Lounská Lékařská s.r.o.

-

adresa ordinací: Pod Nemocnicí 2503, 440 37 Louny, areál Polikliniky Louny

-

ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 415 620 115),

-



Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

-

-



o

o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

ordinace LPS pro dospělé (tel. 415 620 215)
o

Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

stanoviště Most
-

provozovatelé: Ing. Emilia Rokytová (odbornost všeobecný praktický lékař) a MUDr. Jiří
Biolek (odbornost praktický lékař pro děti a dorost)

-

adresa ordinací: J. E. Purkyně 270/5, 434 64 Most, areál Nemocnice Most

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 478 031 111)
o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.
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-







o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

stanoviště Litvínov
-

provozovatel: Ing. Emilia Rokytová

-

adresa ordinace: U Bílého sloupu č.p. 2088, 436 01 Litvínov, budova Pensionu - domova
pro seniory)

-

ordinace LPS pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost (tel. 476 701 348)
o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 11:00 do 18:00 hod.

stanoviště Teplice
-

provozovatel MUDr. Hana Pácaltová

-

adresa ordinací: U Nemocnice 3065 (vchod vedle Polikliniky), 415 01 Teplice

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 417 519 721)

-



ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 476 172 537)

o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 417 519 722)
o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

stanoviště Bílina
-

provozovatel: Hornická nemocnice s poliklinikou, spol. s r.o.

-

adresa ordinace: Pražská 206/95, 418 01 Bílina, areál nemocnice

-

ordinace LPS pro dospělé se zabezpečením péče pro děti a dorost (tel. 417 823 745,
417 777 121)
o

Po až Pá od 17:00 do 22:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 8:00 do 20:00 hod.

stanoviště Ústí nad Labem
-

provozovatel: Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

-

adresa ordinací: ul. Sociální péče 12a, 401 13 Ústí nad Labem, areál nemocnice

-

ordinace LPS pro dospělé (budova A – oddělení EMERGENCY, tel. 475 210 333)

-

o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

ordinace APP pro děti a dorost (budova Dětské kliniky, tel. 472 778 335)
o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 20:00 hod.
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Příloha č. 4 k usnesení č. 20/118R/2016
Bod 7.9 příloha č. 1
Pořadové
číslo

Číslo žádosti

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1346/2016
1438/2016
1445/2016
1446/2016
1447/2016
1448/2016
1449/2016
1450/2016
1451/2016
1452/2016
1453/2016
1454/2016
1455/2016
1461/2016
1462/2016

Jméno žadatele

Vladimíra
Lucie
Naděžda
Jitka
Miluše
Jan
Hana
Petr
Stanislav
Jana
Luděk
Klára
Lenka
Anna
Josef

Příjmení
žadatele
Koubová
Novotná
Klímová
Svobodová
Šiplová
Rokyta
Bulejová
Gál
Plavec
Cestrová
Karas
Šafránková
Maláková
Vojtěchová
Vondráček

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

Rok
narození
1958
1979
1973
1983
1946
1983
1951
1970
1947
1949
1972
1985
1973
1950
1973

Maximální výše
dotace v Kč
120 000,00 Kč
120 000,00 Kč
112 500,00 Kč
120 000,00 Kč
120 000,00 Kč
112 500,00 Kč
112 500,00 Kč
120 000,00 Kč
80 397,00 Kč
100 875,00 Kč
120 000,00 Kč
112 500,00 Kč
120 000,00 Kč
72 000,00 Kč
120 000,00 Kč
1 663 272,00 Kč

počet žádostí dle
požadovaného typu
zařízení

3
10
0
1
1
15

Místo realizace - obec

Krupka
Horní Jiřetín
Hrobčice
Háj u Duchcova
Trmice
Březno
Březno
Klášterec nad Ohří
Liběšice
Horní Habartice
Verneřice
Velká Bukovina
Chabařovice
Droužkovice
Horní Jiřetín

Typ
nového
zdroje
(A1, A2,
A3, B, C)
A2
A2
A1
A2
A2
A1
A1
A2
A2
C
B
A2
A2
A2
A2

Příloha č. 5 k usnesení č. 20/118R/2016

Zásobník žadatelů

Jméno
žadatele

Příjmení
žadatele

Rok
narození

Bod 7.9 příloha č. 2

Maximální výše
dotace v Kč

Typ
nového
zdroje
(A1, A2,
A3, B, C)

Pořadové
číslo

Číslo žádosti

1

1435/2016

Jiří

Blanda

C

2

1463/2016

František

Šlégr

A2

3

1464/2016

Olga

Vinšová

C

4

1465/2016

Petr

Kestler

B

5

1466/2016

Marcel

Čadílek

C

6

1467/2016

Otakar

Horák

A2

7

1469/2016

Iveta

Strusková

A1

8

1470/2016

Dana

Turková

C

9

1471/2016

Bedřich

Pleyer

A2

10

1474/2016

Vladimír

Weber

B

11

1475/2016

Hana

El Frem

A2

12

1477/2016

Svatopluk

Frolík

A2

13

1478/2016

Zuzana

Adamcová

B

14

1479/2016

Soňa

Kohoutová

A2

15

1481/2016

Dušan

Pohlodko

A2

16

1483/2016

Václav

Špilar

A2

17

1484/2016

Josef

Kulich

A2

18

1485/2016

Petr

Zrník

A2

19

1486/2016

Ladislav

Kovanda

A2

20

1488/2016

Eva

Štálíková

A2

21

1489/2016

Viktor

Vorba

A2

22

1490/2016

Martin

Janoušek

A2

23

1491/2016

Zdeňka

Hlaváčková

A2

24

1492/2016

Václav

Triner

A2

Místo realizace - obec

25

1493/2016

Stanislav

Hefner

C

26

1494/2016

Amler

Radek

A2

27

1497/2016

Zdeněk

Lhotský

A2

28

1499/2016

Václav

Tuček

B

29

1500/2016

Miroslav

Ráža

A2

30

1501/2016

Pavel

Kozlík

A1

31

1502/2016

Vendula

Hladíková

A1

32

1505/2016

Jiří

Šimáček

A2

33

1506/2016

Jiří

Donát

A3

34

1507/2016

Artur

Tejkl

A2

35

1508/2016

Eva

Jandová

B

36

1509/2016

Milan

Zíbr

B

37

1510/2016

Jiří

Poustka

A2

38

1512/2016

Marie

Danišková

A2

39

1513/2016

Gabriela

Baumruková

A2

40

1515/2016

Radim

Tonar

A2

41

1516/2016

Radek

Fojt

A2

42

1518/2016

Adrian

Šimora

B

43

1519/2016

Sergey

Makridenkov

A3

44

1521/2016

Martina

Hlavatá

A2

45

1522/2016

Karel

Haustein

A2

46

1523/2016

Václav

Janda

A1

47

1524/2016

David

Klug

ou
A1

48

1525/2016

Hana

Hodková

C

49

1526/2016

Jan

Šašek

C

50

1527/2016

Lukáš

Skramužský

B

51

1528/2016

Mária

Feriová

A1

52

1529/2016

Hana

Láchová

A2

53

1530/2016

Július

Pintér

A3

54

1532/2016

Jan

Klug

A1

55

1533/2016

Karel

Pavlů

A1

56

1534/2016

Blanka

Rokytová

B

57

1535/2016

Martina

Maršounová

B

58

1536/2016

Petr

Hejduk

A2

59

1537/2016

Jan

Trčálek

A2

60

1538/2016

Otakar

Duchek

A2

61

1539/2016

Pavel

Moravec

A2

62

1540/2016

Jan

Červenka

B

63

1541/2016

Martin

Vořechovský

A2

64

1542/2016

Josef

Vlček

A1

65

1543/2016

Josef

Vlček

A1

66

1544/2016

Blanka

Joachimstálová

A1

67

1545/2016

Libuše

Achmüllerová

B

68

1546/2016

Petr

Faldus

A1

69

1547/2016

Václav

Černý

A2

70

1548/2016

Eva

Turková

A2

71

1549/2016

Martin

Gerhát

C

72

1553/2016

Slavomír

Obleser

B
8 238 860,00 Kč

Příloha č. 6 k usnesení č. 26/118R/2016
PARTNERSKÁ SMLOUVA
Model smlouvy mezi vedoucím partnerem a partnery pro implementaci projektu Interreg CENTRAL
EUROPE CE36 / Propagace multimodální dopravy v chemické logistice
(Partnerská smlouva)
S ohledem na:
- Právní rámec, jak je uvedeno v § 1 dotační smlouvy uzavřené mezi řídícím orgánem (dále jen ŘO) a
Ministerstvem hospodářství, vědy a digitalizace Saska-Anhaltska, který jedná jako vedoucí partner
(dále jen VP) projektu číslo CE36, zkratka ChemMultimodal a obzvláště článku 13(2) Nařízení (EU) č.
1299/2013 a - § 10 dotační smlouvy uzavřené ŘO a shora uvedeným VP 20.července 2016; následující
smlouva bude uzavřena mezi:
Ministerstvem hospodářství, vědy a digitalizace Saska-Anhaltska, zastoupeným Catrin Gutowsky
(vedoucí partner)
a
Ministerstvem pro regionální rozvoj a dopravu Saska-Anhaltska, zastoupeným Frankem Thägerem
(Partner 2)
Isw Institutem pro strukturální politiku a ekonomický rozvoj, zastoupeným Gunthardem Bratzke
(Partner 3)
Otto-von-Guericke univerzitou Magdeburg, zastoupenou Volkerem Zehle (Partner 4)
Polskou komorou chemického průmyslu, zastoupenou Tomaszem Zielinski (Partner 5)
Regionem Ústí, zastoupeným Oldřichem Bubeníčkem (Partner 6)
Asociací chemického průmyslu České republiky, zastoupenou Ladislavem Novákem (Partner 7)
Asociací chemického a farmaceutického průmyslu Slovenské republiky, zastoupenou Silvií Surovou
(Partner 8)
Univerzitou aplikovaných věd Horního Rakouska, zastoupenou Geraldem Reisingerem (Partner 9)
Public BenefitNon Profit Ltd. pro rozvoj průmyslu, zastoupenou Krisztinou Bárdos (Partner 10)
Business Upper Austria – Plastic Cluster, zastoupenou Wernerem Pammingerem (Partner 11)
Provincií Novara, zastoupenou Marií Rosaria Colella (Partner 12)
SC Chemical Development, zastoupenou Claudiem Benedetti (Partner 13)
Varšavskou školou ekonomie, zastoupenou Markem Gruszczyński (Partner 14)
na implementaci projektu Interreg CENTRAL EUROPE CE36, Propagace multimodální dopravy
v chemické logistice/ ChemMultimodal, schváleném Monitorovacím výborem (dále jen MV)
programu Interreg CENTRAL EUROPE (dále jen Interreg CE) 15. dubna 2016 v Dubrovníku,
Chorvatsko.

§1
Definice
1. Pro účely této partnerské dohody platí následující definice:
a. Projektový partner (dále jen “PP”): jakákoli instituce, která se finančně účastní projektu a podílí se
na jeho implementaci, jak je stanoveno ve schválené žádosti. To odpovídá termínu “příjemce”
používaném v Nařízení Evropských strukturálních a investičních fondů.
b. Vedoucí partner: projektový partner, který přebírá celkovou zodpovědnost za předložení a
implementaci celého projektu podle článku 13 (2) Nařízení (EU) č. 1299/2013. To odpovídá termínu
“vedoucí příjemce” používaném v Nařízení Evropských strukturálních a investičních fondů.
c. Přidružený partner: jakákoli instituce/orgán zapojený jako pozorovatel do projektu bez finančního
podílu, jak je stanoveno ve schválené projektové žádosti.

§2
Předmět smlouvy
1. Tato partnerská smlouva stanoví pravidla upravující vztahy mezi VP a všemi PP, aby se
zajistila správná implementace projektu CE36, Propagace multimodální dopravy v chemické
logistice/ ChemMultimodal, jako v poslední verzi schválené žádosti a v souladu
s podmínkami pro podporu stanovenými v Nařízení Evropských strukturálních a investičních
fondech, delegovaných a implementačních zákonech, programových pravidlech na nich
založených a dotační smlouvě uzavřené mezi ŘO a VP.
2. VP a všichni PP se zavazují, že budou společně implementovat projekt v souladu s poslední
verzí schválené žádosti s cílem dosáhnout cílů projektů. To také zahrnuje závazek vytvořit
kvalitní výstupy a dosáhnout výsledků stanovených v žádosti.
3. VP a všichni PP prohlašují, že si pozorně přečetli a schválili právní rámec a další příslušné
normy ovlivňující projekt. V případě, že změny v dotační smlouvě ovlivňují partnerskou
smlouvu, bude tento dokument podle nich upraven.
4. Přílohy této partnerské smlouvy tvoří nedílnou součást této dohody a kromě jiného
obsahují: kopii poslední verze schválené žádosti (Příloha 1); kopii dotační smlouvy mezi ŘO a
VP, včetně revize(í) (Příloha 2); seznam bankovních účtů PP (Příloha 3).
5. Současná partnerská smlouva slouží výhradně jako písemná plná moc PP a VP a pověřuje
VP k vykonávání specifických povinností a odpovědností uvedených dále.

§3
Trvání smlouvy
Tato partnerská smlouva vstoupí v platnost datem posledního podpisu této dohody. Zůstává
v platnosti, dokud VP zcela nesplní své závazky k ŘO - jak je uvedeno v § 4 dotační smlouvy
podepsané mezi ŘO a VP.

§4
Partnerství
Všichni PP pověřují VP, aby je v projektu zastupoval. Zavazují se provést všechny kroky
nezbytné k podpoře VP při plnění závazků, jak je uvedeno v dotační smlouvě uzavřené mezi
ŘO a VP a v této smlouvě.
§5
Řízení projektu: závazky vedoucího partnera
1. VP přebírá výhradní odpovědnost k ŘO za implementaci, řízení a koordinaci celého
projektu a plnění všech závazků vyplývajících z dotační smlouvy.
2. Závazky VP jsou uvedeny v Dotační smlouvě v příloze této dohody jako Příloha 2.
3. Dále je VP povinen:
a. Provést všechny nezbytné aktivity ke splnění požadavků uvedených
v implementačním manuálu programu;
b. V případě, že projekt předpokládá zapojení PP, které se nachází v regionech EU
mimo oblast STŘEDNÍ EVROPY, zajistit, aby celkové výdaje ERDF na tyto PP nepřekročily limit
20 % celkového projektového rozpočtu ERDF;
c. V případě, že projekt předpokládá implementaci aktivit v zemích mimo území EU,
zajistit, aby byly finance vynaloženy v rámci a/nebo v odpovědnosti PP pro zabezpečení
příslušné finanční kontroly;
d. Zajistit, aby byla provedena všechna nezbytná opatření, aby se zabránilo ukončení
dotační smlouvy ŘO, a tak aby nebylo partnerství požádáno podle § 18 dotační smlouvy
vrátit dotace zpět.
§6
Řízení projektu: povinnosti projektových partnerů
1. Každý PP bude plnit příslušné právní i jiné požadavky podle příslušného zákona, obzvláště
legislativy Evropské unie a národní legislativy, jak je stanoveno v § 1 dotační smlouvy (Příloha
2) a jejích přílohách. Dále každý PP zajistí, aby byla získána všechna nezbytná povolení (např.
stavební povolení, prohlášení o hodnocení dopadu na životní prostředí). PP zajistí pro část
projektu, za kterou je zodpovědný, aby:
a. byla v souladu s příslušnými pravidly týkající se rovných příležitostí, ochrany
životního prostředí, finančního řízení, jedné značky, veřejné soutěže a státní pomoci;
b. byla implementována s ohledem na pravidla a postupy stanovené
v implementačním manuálu programu (např. s ohledem na monitorování fyzického a
finančního postupu projektu, zaznamenávání a archivaci dokumentů, písemné požadavky
projektových změn, implementaci informací a opatření pro propagaci atd.);

c. v případě pomoci udělené v rámci režimu de minimis příslušní PP respektovali
všechny požadavky, které jsou uvedeny v Nařízení (EU) č. 1407/2013 a v případě potřeby i
orgány, které mají z projektových aktivit/výstupů přínos.
d. byly přísně dodržovány programové požadavky týkající si oprávněnosti nákladů, jak
je uvedeno v implementačním manuálu a v souladu s § 5 dotační smlouvy uzavřené mezi ŘO
a VP.
2. Každý PP potvrdí, podle Zákona o ochraně dat 2000, Rakouský federální zákon Gazette č.
165/1999 v platném znění, že ŘO má nárok používat osobní údaje, které obsahuje schválená
žádost a které získaly orgány a pověření zástupci následujících orgánů a úřadů: národní
kontrolní orgány a orgány a úřady zapojené do auditů prováděných v rámci programu,
Evropská komise, auditové orgány Evropské unie a Města Vídně, Federální ministerstvo
financí Republiky Rakousko nebo jiná instituce odpovědná za vedení auditů nebo kontrol
podle národních zákonů nebo zákonů Evropské unie. K tomu má ŘO nárok používat takové
údaje a sdílet je s ostatními programy, aby mohl plnit své úkoly spojené s Evropskou
protikorupční politikou, a poskytnout tyto údaje orgánům a úřadům k hodnocení a pro
monitorovací účely.
3. Každý PP založí fyzický a/nebo elektronický archiv, který umožňuje ukládání dat, záznamů
a dokumentů tvořící auditovou cestu v souladu s požadavky popsanými v implementačním
manuálu programu. Umístění shora uvedeného archívu je uvedeno v elektronickém
monitorovacím systému programu a každý PP se zavazuje neprodleně informovat VP o
jakékoli změně umístění.
4. Každý PP umožní vstup příslušným orgánům (ŘO/JS, auditový úřad, Služby komise a
národním a kontrolním institucím EU) do svých obchodních lokalit k nezbytným kontrolám a
auditům, jak je dále uvedeno v § 17.
5. Každý PP zajistí, aby nebyla ani část aktivit, které se budou implementovat ve schváleném
projektu, plně či částečně hrazena jinými programy EU.
6. Každý PP zajistí, aby byly splněny následující podmínky projektu a finančního řízení:
a. Včas začít a implementovat část(i) projektu, za kterou je zodpovědný v příslušné
době a v souladu se schválenou žádosti a zajistí, z hlediska kvantitativních i kvalitativních
podmínek, dodání plánovaných projektových aktivit, výstupů i výsledků;
b. Jmenovat místního koordinátora za část(i) projektu, za kterou je zodpovědný a dát
jmenovanému koordinátorovi pověření zastupovat partnera v projektu, aby se zajistilo
správné řízení projektu;
c. Okamžitě oznámit VP jakoukoli události, která by mohla vést k dočasnému nebo
trvalému přerušení nebo jakékoli od části(í) schváleného projektu, za kterou je PP
zodpovědný;
d. Poskytnout odborníky nebo orgány pověřené programem Interreg CENTRAL
EUROPE provádět hodnocení projektu a/nebo studie a jakékoli informace požadované pro
hodnotící účel. Informace mohou být poskytnuty také prostřednictvím průzkumů a/nebo
interview;

e. Neprodleně reagovat na jakýkoli požadavek ŘO/JS prostřednictvím VP;
f. Aby byly výdaje uvedené VP vynaloženy za účelem implementace projektu a
odpovídaly aktivitám popsaným v poslední verzi schválené žádosti;
g. Aby v případě, že se nedosáhne úspěšného splnění jednoho nebo více výstupů a
výsledných cílů, jak je stanoveno v poslední schválené verzi žádosti, byla přijata odpovídající
opravná opatření, aby se zajistila výkonnost projektu a minimalizoval dopad na programové
úrovni např. přizpůsobení projektu změněné situaci) a následně postupy specifikované
v implementačním manuálu programu;
h. Okamžitě informovat VP, pokud se sníží náklady nebo se nesplní jakékoli jiné
výplatní podmínky nebo vzniklé okolnosti, které opravňují ŘO snížit platbu nebo požadovat
celé nebo částečné vrácení peněz;
i. Aby zavedl oddělený účetní systém pro účtování projektu a zabezpečil, aby bylo
možné jasně identifikovat oprávněné náklady i přijaté dotace.
7. V případě, že je kterýkoli PP v obtížné situaci, v rámci znění bodu 24 (ve spojení s bodem
20) „Pokynů o státní pomoci pro záchranu a restrukturalizaci nefinančních závazků v
potížích”(dokument Komise č. 2014/C 249/01 z 31.07.2014), musí uvedený PP neprodleně
informovat VP, který obratem informuje ŘO/JS;

§7
Řídicí výbor projektu
1. Pro řádnou implementaci a řízení projektu bude v souladu s ustanoveními
implementačního manuálu programu vytvořen řídicí výbor.
2. Řídicí výbor je rozhodovací orgán projektu a měl by se skládat ze zástupců VP a všech PP
řádně pověřených zastupovat příslušné instituce VP a PP. Předsedat mu bude VP a bude se
scházet pravidelně. Přidružení partneři budou pozváni, aby se řídicího výboru zúčastnili jako
poradci. Externí klíčové zájmové strany mohou být také pozváni, aby se zúčastnili jednoho
nebo více schůzí jako pozorovatelé nebo poradci.
3. Řídicí výbor je přinejmenším:
a. zodpovědný za monitorování a posuzování implementace projektu a dosažení
plánovaných výsledků, jak je uvedenou ve schválené žádosti;
b. provede finanční monitorování implementace projektu a rozhodne o jakýchkoli
rozpočtových změnách, jak je uvedeno v § 11 této smlouvy;
c. monitoruje a řídí odchylky projektové implementace;
d. rozhoduje o úpravách projektu (např. partnerství, rozpočtu, aktivit a trvání), pokud
je třeba;

e. je zodpovědný za urovnání jakýchkoli sporů v rámci partnerství (jak je stanoveno v
§ 22 této smlouvy);
4. Další aspekty včetně vytvoření podskupin nebo úkolových skupin jsou uvedeny v
pravidlech postupu řídicího výboru.
§8
Finanční řízení a účetní principy
V souladu s § 6 této smlouvy každý PP zaručuje VP dobré finanční řízení svého rozpočtu, jak
je uvedeno v poslední verzi schválené žádosti, a slibuje uvolnit svou část spolufinancování.
K tomuto účelu musí být založen oddělený účetní systém.
§9
Výkaznictví a žádosti o platbu
1. Každý PP může prostřednictvím VP požadovat platby podílu z Evropského regionálního
rozvojového fondu (dále jen ERDF) při předložení dokladu o postupu příslušné části(í)
projektu směrem k dosažení výstupů a výsledků, jak je stanoveno ve schválené žádosti
v souladu s principem dobrého finančního řízení (jak je určeno principy ekonomiky,
efektivnosti a účinnosti) a vykazováním užitečnost jakýchkoli nákupů. Za tímto účelem se
každý PP zavazuje poskytnout VP kompletní a přesné informace potřebné k nastínění a
předložení postupové a závěrečné zprávy a, kde je to možné, hlavní výstupy a získané
výsledky v souladu se schválenou žádostí. Vykazovaná období, vynaložené cíle a termíny
výkaznictví jsou stanoveny v přehledné tabulce přiložené k dotační smlouvě.
2. K tomu aby mohl VP předložit platební požadavky ŘO, měl by PP v každé zprávě o postupu
předložit osvědčení potvrzující oprávněnost nákladů, a následně ověření provedené podle §
10.
3. Aby byly splněny termíny uvedené v § 9.1, zavazuje se každý PP poskytnout VP nezbytné
informace a dokumenty do 10 pracovních dnů před termínem stanoveným v dotační
smlouvě pro předkládání uvedených výkazových zpráv.
4. Požadavky na odložení termínu výkaznictví mohou být povoleny pouze ve výjimečných a
řádně opodstatněných případech. Budou požadovány VP pro ŘO prostřednictvím JS
nejpozději jeden týden před uplynutím termínu.
5. V souladu s § 11.6 dotační smlouvy VP potvrdí, že byly vykázané výdaje vydané PP za
účelem implementace projektu, že odpovídají aktivitám uvedeným ve schválené žádosti a že
byly ověřeny národním kontrolorem.
6. Jestliže VP ukáže pochybnosti o příslušnosti výdajových položek požadovaných PP
k projektu, VP objasní problém s příslušným PP s cílem najít dohodu o požadovaném výdaji a
odpovídajících aktivitách vykazovaných jako příslušných k projektu. V případě, že takové
dohody nelze dosáhnout, bude se postupovat dle postupu, který je stanoven
v implementačním manuálu.

7. Platby nejsou požadované včas a v plné míře nebo nejsou v souladu s platebním
harmonogramem, jak je uvedeno v přehledné tabulce výkazových cílů, a termíny uvedené v
dotační smlouvě se nedodrží. V případě nesplnění závazku financí platí § 18.4.
8. Aby bylo možné postoupit k analýze postupu a konečným zprávám, musí každý PP
poskytnout další informace, pokud je VP nebo ŘO/JS považují za nezbytné. Je třeba
dodatečné informace požadované ŘO/JS shromáždit a VP je zašle v rámci požadovaného
termínu.
9. ŘO si vyhrazuje právo nepřijmout – částečně nebo zcela – osvědčení o výdajích, jak je
popsáno v § 10 této smlouvy, v souladu s ustanoveními § 6.4 dotační smlouvy.
10. Po schválení postupové zprávy ŘO/JS a převedení příslušných fondů ERDF na účet VP,
zašle VP příslušný podíl financí ERDF na jednotlivé PP bez prodlení a zcela na jejich bankovní
účty, jak je uvedeno v Příloze 3. Bankovní účty budou pokud možno specifické pro projekt a
měly by být založeny v Euro (EUR; €) celkových nákladů (výdajů) a výnosů (příjmu) na
projekt. Změny v čísle účtu by měly být řádně oznámeny VP.
11. Maximální přijatelné zpoždění pro přenos ERDF na PP je 15 pracovních dnů. Ve
výjimečných a řádně odůvodněných případech VP, kteří jsou veřejnými orgány, můžou
požadovat odložení shora uvedených termínů, aby splnily interní administrativní postupy při
přenosu veřejných financí. V případě neoprávněných prodlení v přenosu financí ERDF na PP,
které zapříčiní VP, můžou PP nárokovat úroky, které by měl VP vyloučit ze schváleného
rozpočtu projektu.
12. VP poskytne všem PP kopie jakékoli zprávy a dokumentaci předloženou ŘO/JS a bude PP
informovat o příslušné komunikaci s ŘO nebo JS v souladu s § 11.8 dotační smlouvy.
13. Podrobnosti o obsahu zpráv o ověření výdajů, o náhradě financí a příslušných
postupových pravidlech jsou načrtnuty v implementačním manuálu programu, jehož obsah
schvaluje každý PP.
§ 10
Ověření výdajů
1. Každá postupová zpráva předložená VP ŘO prostřednictvím JS musí být doplněna o
osvědčení, která potvrzují oprávněnost nákladů zahrnutých do zprávy VP a PP. Osvědčení o
výdajích musí být vydána národními kontrolory, jak je uvedeno v Článku 23, odstavec 4
Nařízení 1299/2013 podle systému stanoveného jednotlivými členskými státy v souladu
s požadavky danými právním rámcem uvedeným na seznamu v §1 dotační smlouvy.
Osvědčení výdajů budou doplněna povinnými prvky prezentovanými v implementačním
manuálu programu (např. kontrolní zpráva nebo kontrolní seznam). Projektoví partneři
dodají všechny nezbytné dokumenty, aby umožnili VP splnit své závazky. Proto musí být
partnerství v souladu s interními pravidly a postupy dodání.
2. Národní kontroloři založí svou práci na pravidlech, které poskytuje každý členský stát, a na
požadavcích stanovených v příslušných Nařízeních EC a implementačním manuálu programu.
3. PP ze zemí s decentralizovaným kontrolním systémem zajistí, aby byli kontroloři vybráni
v souladu se systémem stanoveným jednotlivými členskými státy a aby splňovali požadavky

kvalifikace a nezávislosti prezentované v implementačním manuálu programu. Dále tito PP
uznávají, že ŘO si vyhrazuje právo, po schválení národní odpovědnou institucí, požadovat,
aby byl kontrolor přímo vybraný PP vyměněn, pokud úvahy, které nebyly známé, když se
podepisovala dotační smlouva, vnesou pochybnosti o nezávislosti kontrolora nebo jeho
profesionální úrovni.
4. Každý PP musí VP oznámit své národní kontrolory, kteří, v souladu se systémem
stanoveným jednotlivými členskými státy, budou provádět ověřování výdajů PP. Národní
kontroloři jsou uvedeni v kapitole doplňkových informací elektronického monitorovacího
systému programu.
5. Jakékoli změny kontrolního úřadu/instituce nebo jména kontrolora(ů) budou řádně
oznámeny VP, který je následně oznámí ŘO prostřednictvím JS.
§ 11
Projektové změny
1. Změny v alokaci nákladů na rozpočtové položky, pracovní balíčky a na partnera i změny
v aktivitách/výstupech a trvání projektu jsou možné, pokud se nepřekročí maximální částka
financí, pokud se respektuje ustanovení týkající se disciplíny státní pomoci a pokud
odpovídají podmínkám a postupům.
2. Co se týče rozpočtových změn, může každý PP aplikovat pouze změny ve svém
schváleném rozpočtu, pokud jsou v souladu s pravidly flexibility uvedenými
v implementačním manuálu programu a pokud byly schváleny VP nebo programovými
orgány, podle potřeby. Proto bude každý PP informovat VP o jakémkoli požadavku revize
svého rozpočtu s ohledem na původní závazek.
3. Podíl VP a každého PP je v žádosti jasně definován. Změny v projektovém partnerství
vyžadují schválení programovými orgány, jak je načrtnuto v implementačním manuálu
programu.
4. V případě změn v partnerství bude tato partnerská smlouva upravena a podepsána VP a
PP včetně nového PP v příslušných případech.
§ 12
Propagace, komunikace a jedna značka
1. VP a PP zajistí odpovídající propagaci projektu jak směrem k potenciálním příjemcům
projektových výsledků, tak směrem k obecné veřejnosti.
2. Pokud nebude ŘO požadovat jinak, každý PP zajistí, aby každé oznámení nebo propagace
projektu, včetně prezentací na konferencích nebo seminářích, zdůrazňovalo, že je projekt
implementován prostřednictvím finanční pomoci z fondů ERDF a programu Interreg CE, jak je
uvedeno v Příloze XII Nařízení (EU) 1313/2013. Všechny projektové informace, komunikace a
opatření pro jednu značku budou prováděny v souladu se shora uvedenými pravidly,
poslední verzí schválené žádosti, implementačním manuálem programu a dalšími pokyny
vydanými programem ohledně této otázky. VP poskytne PP příslušné dokumenty i
programové pokyny.

3. VP musí zajistit, aby všichni PP i on sám respektovali dodatečné požadavky na jednu
značku, jak jsou uvedeny v implementačním manuálu programu, který tvoří nedílnou součást
této smlouvy.
4. Každý PP zajistí, aby byla jakákoli oznámení nebo propagace týkající se projektu provedena
v jakékoli formě a všemi prostředky, včetně Internetu, a aby uváděla, že pouze odrážejí
autorův pohled a že programové orgány nejsou zodpovědné za jakékoli použití, které by
mohlo obsahovat související informace.
5. Všichni PP mají plnou zodpovědnost za obsah jakéhokoli oznámení, propagace i
marketingového produktu poskytovaného ŘO, který byl vytvořen PP nebo třetí stranou za
PP. Pokud třetí strana žádá kompenzaci za škody (např. porušením práv na duševní
vlastnictví), je zodpovědný PP. PP odškodní VP v případě, že VP utrpí jakoukoli škodu díky
obsahu propagace a informačního materiálu.
6. Každý PP musí splňovat všechny závazky ohledně propagace, komunikace a jedné značky
(např. týkající se použití programového loga, informačních požadavků, organizace akcí atd.),
jak je dále uvedeno v implementačním manuálu programu.
7. VP a každý PP opravňuje programové orgány zveřejňovat jakýmikoli prostředky následující
informace:
a. název VP a jeho PP;
b. kontaktní údaje o projektových zástupcích;
c. název projektu;
d. shrnutí projektových aktivit;
e. cíle projektu a dotace;
f. údaje o začátku a ukončení projektu;
g. dotace ERDF a celkové oprávněné náklady na projekt;
h. geografické umístění projektové implementace;
i. abstrakty postupových zpráv a konečnou zprávu;
j. zdali a jak byl projekt dříve propagován.
8. ŘO má nárok tyto údaje dále využívat pro informační a komunikační účely, jak je uvedeno
v seznamu v Příloze XII Nařízení (EU) č.1303/2013.
9. ŘO za ŘV a jiné programové propagátory na národní úrovni má nárok používat výstupy
projektu, aby zaručil rozšíření projektových výstupů a výsledků a zpřístupnil je veřejnosti.
Všichni PP souhlasí, aby ŘO předal výstupy ostatním programovým úřadům i členským
státům, které se programu účastní, aby tento materiál využili k ukázce, jak se dotace využívá.
Za účelem splnění cílů, jak je stanoveno v § 9.1 této smlouvy, každý PP prokáže vytvořené
výstupy a výsledky, jak je specifikováno v implementačním manuálu.

10. O kterékoli komunikační kampani, zveřejnění médii nebo jiné propagaci projektu je třeba
sdělit ŘO/JS pro potenciální aktualizaci webových stránek nebo ukázek.
§ 13
Převod, právní nástupnictví
1. PP ve výjimečných případech a za dobře odůvodněných okolností mají nárok převést své
povinnosti a práva z této smlouvy pouze po předchozím písemném souhlasu programových
orgánů a v souladu s postupy specifikovanými v implementačním manuálu programu.
2. Když se podle národních zákonů právní osoba nemění a když všechen majetek přebírá PP,
takže se nečeká zhoršení finanční schopnosti nabývající instituce (např. v případech
obecného nástupnictví), není třeba předchozího souhlasu programových orgánů. Avšak
uvedený PP předloží v termínu ŘO/JS prostřednictvím VP příslušné informace spolu se všemi
dokumenty, které jsou nezbytné pro analýzu právního případu. Pokud ŘO/JS dojde k závěru,
že nejsou splněny shora uvedené podmínky (např. v případech jednotlivého nástupnictví),
bude VP informován, že je třeba zahájit postup změny partnera, jak je uvedeno v § 13.1.
3. V případě převodu nebo jakéhokoli právního nástupnictví kteréhokoli PP, je příslušný PP
povinen převést všechny práva a závazky a všechny dokumenty týkající se projektu na
nabyvatele nebo právního nástupce. Všechny příslušné zprávy ŘO/JS, jak to vyžadují
programové dokumenty, musí být předány VP.
4. V případě, že platí § 13.1, bude současná smlouva podle toho upravena.
§ 14
Spolupráce s třetími stranami, outsourcing
1. V případě outsourcingu musí PP dodržovat obecní, národní a programová pravidla veřejné
soutěže a zůstane jedinou odpovědnou stranou směrem k VP a prostřednictvím VP ŘO
týkající se souladu se závazky na základě podmínek stanovených v této smlouvě včetně jejích
příloh.
2. V případě finančního zapojení přidružených partnerů nesmí přijít do konfliktu s pravidly
veřejné soutěže. Výdaje vzniklé přidruženým partnerům nakonec ponese kterýkoli PP nebo
VP, aby mohly být považovány za oprávněné za podmínky, že to dovolují národní pravidla či
pravidla programu.
§ 15
Odpovědnost
1. Podle § 10 dotační smlouvy VP nese celou finanční a právní odpovědnost za projekt a PP
směrem k ŘO a třetím stranám.
2. V rámci partnerství je každá strana této smlouvy odpovědná ostatním stranám, poskytne
odškodnění a bude udržovat beze škody takovou druhou stranu za a proti závazkům, škodám
a nákladům, které vzniknou z nedodržení jejích povinností a závazků, jak je stanoveno dále
v této smlouvě a jejích přílohách nebo jiných právních normách. Eventuální vracení
neoprávněných financí PP VP, za které je VP zodpovědný ŘO, se řídí § 18 současné dohody.

3. VP přebírá výhradní zodpovědnost třetím stranám včetně odpovědnosti za škodu nebo
zranění jakéhokoli druhu, které způsobí při vykonávání projektu, jak je uvedeno v § 10.11
dotační smlouvy. VP má nárok požadovat náhradu od PP, který škodu způsobil. PP, který
způsobil škodu, je proto odpovědný VP.
4. Strany této smlouvy schvalují, že ŘO za žádných okolností nebo z žádného důvodu není
zodpovědný za škodu nebo zranění způsobené zaměstnanci nebo majetkem VP nebo
kterýmkoli PP při vykonávání projektu. ŘO nepřijme žádné požadavky na odškodnění nebo
zvýšení platby ve spojení s takovou škodou nebo zraněním.
5. Žádná strana není zodpovědná, když nebudou splněny závazky vyplývající z této dohody
v případě vyšší moci, jak je popsáno v § 24 této smlouvy.
§ 16
Nesplnění závazků
1. Každý PP je povinen neprodleně informovat VP a poskytnout všechny detailní informace,
pokud se vyskytnou události, které by mohly ohrozit implementaci projektu.
2. Každý PP je přímo a výhradně zodpovědný VP a ostatním PP za včasnou implementaci své
části(í) projektu, jak je popsáno ve schválené žádosti i za správné splnění svých závazků
stanovených v této smlouvě. Pokud PP nesplní své povinnosti z této smlouvy včas, VP
připomene PP, aby splnil takové závazky v rámci rozumného termínu stanoveného VP. VP se
bude snažit vyřešit tyto potíže včetně hledání pomoci u ŘO/JS. Pokud bude neplnění
pokračovat, VP se může rozhodnout vyřadit příslušného PP z projektu s předchozím
souhlasem ostatních PP. ŘO a JS budou o takovém úmyslném rozhodnutí neprodleně
informováni.
3. Vyřazený PP je povinen vrátit VP jakékoli přijaté programové finance, které obdrží z ERDF,
u kterých nelze prokázat, že ke dni vyloučení byly použity na provádění aktivit a získaných
výstupů/výsledků ku prospěchu projektu a že takové aktivity a výstupy/ výsledky lze použít
pro další implementaci projektu. Vyloučený PP je povinen nahradit veškerou škodu
způsobenou jeho vyloučením VP a zbývajícím PP.
4. Vyřazený PP musí archivovat dokumenty pro účely auditu podle toho, co je uvedeno v §
6.3 této smlouvy.
5. VP a všichni PP se tímto zavazují nahradit sobě škody, které mohou vzniknout
z úmyslného nebo hrubého zanedbání, neprovedení nebo špatného provedení kterýchkoli
povinností v rámci současné dohody.
6. V případě neplnění závazků PP, které má vliv na financování projektu jako celku, může VP
požadovat kompenzaci od odpovědného PP.
§ 17
Finanční kontroly, audity
1. Evropská komise, Evropská kancelář proti podvodům (OLAF), Evropský dvůr auditorů (ECA)
a v rámci své odpovědnosti i auditorské orgány zúčastněných členských států EU nebo jiné

národní veřejné auditorské orgány i Úřad pro programový audit, ŘO a JS mají nárok na audit
správného využití fondů VP a PP nebo uspořádat takový audit, který provedou pověřené
osoby. VP a PP budou obeznámeni o jakémkoli auditu prováděném na jejich výdajích včas.
2. Každý PP provede všechny nezbytné aktivity, aby splnil základní požadavky uvedené v této
smlouvě, dotační smlouvě, příslušných zákonech a programových dokumentech (žádost a
implementační manuály), které jsou nedílnou součástí této dohody, aby poskytli
vyčerpávající dokumentaci v souladu s těmito normami a poskytli přístup k této dokumentaci
v souladu s § 6.4. Kromě závazků s ohledem na výkaznictví a informace, každý PP:
a. Archivuje bezpečně a řádně všechny dokumenty a údaje požadované pro kontroly
a audity;
b. Provede vše nezbytné k zajištění, aby byl jakýkoli audit oznámený řádně pověřenou
institucí, jak je uvedenou v § 17.1, proveden hladce; a
c. Poskytne jakékoli požadované informace těmto institucím o projektu a umožní
přístup do jejich obchodních prostor, poskytne a umožní přístup ke všem informacím
a dokumentům podporujícím auditorskou cestu, jak požadují Nařízení Evropských
strukturálních a investičních fondů, delegované a implementující akce, a
implementační manuál programu.
3. Každý PP neprodleně informuje VP o kterýchkoli auditech, které byly provedeny orgány
uvedenými v § 17.1 této dohody.
4. Pokud se, jako důsledek kontrol a auditů, zvažuje o tom, že některé výdaje jsou podle
regulatorního rámce neoprávněné, jak je uvedeno v § 1 dotační smlouvy, bude použit postup
popsaný v § 18 a 9.9 této dohody.
§ 18
Odstoupení nebo vrácení nepřiměřeně vyplacených financí, zrušení dotace
1. Pokud ŘO v souladu s ustanoveními dotační smlouvy, implementačního manuálu a § 9.9
této smlouvy, požadují vrácení dotace již převedené na VP, je každý PP povinen převést část
neoprávněně vyplacené částky VP v souladu s článkem 27(2) Nařízení (EU) č. 1299/2013. VP
bez prodlení zašle dopis, kterým ŘO potvrdí žádost o vrácení a oznámí všem PP částku k
vrácení. Alternativou a kde je to možné, bude vrácená částka kompenzována proti další
platbě ŘO VP nebo lze, pokud možno, zbývající platby pozastavit. V případě že je vrácení
nezbytné, bude toto vrácení splatné do jednoho měsíce ode dne dopisu, kterým ŘO potvrzují
žádost o vrácení VP. VP má právo stanovit interní termín dotčených PP, aby splnil požadavky
ŘO. Vrácená částka bude podléhat úroku podle § 13.3 dotační smlouvy. Analogicky budou
následně platit další ustanovení dotační smlouvy.
2. V případě že PP nevrátí VP nepravidelné částky do termínu specifikovaného v dopise o
vrácení, VP neprodleně informuje ŘO. V řádně opodstatněných případech ŘO informuje
členský stát, na jehož území se příslušný PP nachází, aby získal zpět neoprávněně vyplacené
částky od tohoto členského státu. Proto má příslušný členský stát právo žádat neoprávněně
vyplacené peníze, které byly proplaceny ŘO, od PP.

3. V případě, že PP nemůže být odpovědný za požadavek vrácení peněz, bude částka
k vrácení rozdělena mezi všechny PP pro rata k jejich podílu z rozpočtu projektu.
4. Bankovní poplatky vzniklé vrácením částek ŘO přes VP zcela ponesou uvedení PP.
5. Pokud dojde ke zrušení dotace v souladu s § 9.7 a ustanoveními implementačního
manuálu programu, PP tímto souhlasí, že budou provedeny odpočty těm PP, kteří se na
zrušení dotace podíleli, pokud ŘO nerozhodne jinak. Odpočet financí bude proveden
takovým způsobem, aby neohrozil budoucí zapojení PP a implementační aktivity.
§ 19
Vlastnictví – využití výstupů
1. Vlastnictví, název a průmyslová a intelektuální vlastnická práva jako důsledek projektu a
zprávy a další příslušné dokumenty budou, v závislosti na uplatněné národní právo, právním
nárokem VP a/nebo PP.
2. Tam kde několik členů partnerství (VP a/nebo PP)provedli práci generující výstupy
společně a kde nelze jejich příslušný podíl práce zjistit, je jejich společným vlastnictvím.
3. V případě společného vlastnictví platí následující ustanovení:
Vlastnictví výstupů zůstane v principu v celém partnerství (společné vlastnictví), také podle
specifických informací o použitelnosti, trvalosti a přenositelnosti projektových výstupů
včetně žádosti (Příloha 1 této dohody). Pokud zde bude spojení na průmyslová a
intelektuální vlastnická práva za projektové výstupy, rozhodne řídicí výbor, jak tento
specifický případ vyřešit. Tato ustanovení budou v souladu s § 26.7 této dohody.
4. Vlastnictví výstupů s charakterem investic do infrastruktury nebo produktivní investic
realizovaných v rámci projektu musí zůstat u příslušného VP a/nebo PP podle časového
rámce i podle podmínek stanovených v Článku 71 Nařízení (EU) č. 1303/2013. Pokud
nebudou splněny kterékoli podmínky stanovené v uvedeném Nařízení do určité doby, ŘO/JS
musí být neprodleně informováni uvedeným VP nebo PP. ŘO vrátí neoprávněně vyplacený
podíl ERDF proporčně k období, kdy nebyly splněny požadavky.
5. Každý PP musí plně respektovat všechna aplikovaná pravidla a základní principy týkající se
zákona o konkurenci i principy rovného zacházení a transparentnosti v rámci významu
finančních nařízení a zajistit, aby nikomu nebyla dána nezákonná výhoda, tj. udělení jakékoli
výhody, která by oslabila základní principy a politické cíle finančního režimu. Výstupy a
výsledky, obzvláště studie a analýzy, vytvořené během implementace projektu, musí být
k dispozici obecné veřejnosti zdarma a můžou být použity všemi lidmi a organizacemi, které
o ně mají zájem, stejným způsobem a za stejných podmínek jako VP a jeho PP.
6. ŘO si vyhrazuje právo použít výstupy a výsledky na informačních a komunikačních akcích
týkajících se programu. V případě že jsou již existující práva na intelektuální a průmyslové
vlastnictví projektu k dispozici, musí být plně respektována.
7. Jakýkoli příjem generovaný právy na intelektuální vlastnictví musí být řízen v souladu
s příslušnými pravidly EU, národními a programovými pravidly ohledně výnosů a státní
pomoci.

§ 20
Výnosy
1. Příjmy generované během implementace projektu prostřednictvím prodeje produktů a
obchodování, účastnických poplatků nebo jiného poskytování služeb proti platbě musí být
odečteny z částky nákladů vzniklých projektu v souladu s Čl. 61 Nařízení 1303/2013 a
vyhrazených podmínek v implementačním manuálu programu.
2. VP a každý PP je zodpovědný za vedení účetnictví a dokumentování všech generovaných
výnosů, podle projektových aktivit, pro kontrolní účely.
§ 21
Důvěrnost
1. Ačkoli je povaha implementace projektu veřejná, informace uvedené v kontextu jeho
implementace mezi VP a PP, samotných PP nebo ŘO/JTS jsou důvěrné.
2. VP a PP se zavazují přijmout opatření, aby zajistili, že všichni příslušní zaměstnanci
zapojení do projektu budou respektovat důvěrnou povahu těchto informací a nebudou je
šířit, předávat třetí straně nebo je využívat bez předchozího písemného souhlasu institucí VP
a PP, které informace poskytují.
§ 22
Spory mezi partnery
1. V případě sporů mezi VP a jeho PP nebo mezi PP se dává přednost vyřešení v dobré víře.
2. Pokud vznikne spor mezi VP a jeho PP nebo mezi PP, budou se postižené strany snažit najít
řešení přátelským způsobem. Spory budou oznámeny řídicímu výboru projektu, aby se
dosáhlo urovnání.
3. VP informuje ostatní PP a může, ze své vlastní iniciativy nebo na žádost PP, požádat o radu
ŘO/JS.
4. Pokud není možný kompromis prostřednictvím mediace v rámci řídicího výboru projektu,
strany tímto souhlasí, že Magdeburg bude místem pro všechny právní spory, které vzniknou
z této dohody.
§ 23
Pracovní jazyk
Pracovní jazyk partnerství je angličtina.
1. Jakékoli oficiální interní dokumenty projektu a všechna komunikace ŘO/JS bude k dispozici
v angličtině, což je oficiální jazyk programu Interreg CE.

2. Současná smlouva je uzavřena v angličtině. V případě překladu současné smlouvy do
jiného jazyka je závazná anglická verze.
§ 24
Vyšší moc
1. Vyšší moc znamená jakákoli nepředvídaná a výjimečná událost, která ovlivní plnění
jakéhokoli závazku v rámci této dohody, což je mimo kontrolu VP a PP a nelze být překonána
i přes jejich důvodné snahy. Jakékoli neplnění dodání produktů či služeb nebo zpoždění
v dodávce za účelem plnění této smlouvy a ovlivňující výkon projektu, včetně např. anomálií
ve fungování nebo výkonu produktu nebo služeb, pracovní spory, stávky nebo finanční
potíže, nejsou vyšší mocí.
2. Pokud jsou VP nebo PP předmětem vyšší moci ovlivňující plnění jejich povinností podle
této dohody, VP to neprodleně oznámí ŘO prostřednictvím JS, udá povahu, pravděpodobné
trvání a předpokládané dopady.
3. Ani VP či PP neporušili závazky k vykonání projektu, pokud jim v tom zabránila vyšší moc.
Tam kde VP nebo PP nemohou splnit své závazky z důvodu vyšší moci, je možné přijmout
dotaci na schválené oprávněné výdaje pouze pro ty aktivity, které byly provedeny k datu
události uvedené jako vyšší moc. Měla by být přijata všechna opatření k omezení škod na
minimum.
§ 25
Promlčecí doba
1. Soudní řízení týkající se kterékoli otázky vyplývající z této dohody nesmí být podáno
k soudu více než tři roky poté, co byl nárok vznesen, pokud zvolený uplatňovaný zákon, jak je
uvedeno v § 26.7 této smlouvy, nestanoví jinak.
§ 26
Závěrečná ustanovení
Všechny citované zákony, nařízení a programové dokumenty uvedené v této smlouvě
platí v současně platné verzi.
1. Pokud je jakékoli ustanovení této smlouvy zcela nebo částečně neplatné, strany této
smlouvy se zavazují, že zamění neplatné ustanovení platným ustanovením, které bude co
nejlépe vyjadřovat účel neplatného ustanovení.
2. V případě záležitostí, které se neřídí touto smlouvou, strany souhlasí, že najdou společné
řešení.
3. Dodatky a doplňky této smlouvy musí být v písemné formě a musí být jako takové
označeny. Následně jakékoli změny této dohody budou platné pouze v případě, když byly
odsouhlaseny písemně a stanoveny jako dodatek nebo doplněk této smlouvy.
4. VP a PP zajišťují, že v případě modifikování ustanovení uvedených v § 1 dotační smlouvy
budou platit aktuální práva a závazky tohoto.

5. Jakékoli náklady, poplatky nebo daně neoprávněné nebo jakékoli povinnosti vzniklé
z uzavření nebo implementace této dohody ponese VP a PP.
6. Tato smlouva se řídí a je vytvořena v souladu se zákony Německa. Zákony Německa také
platí pro všechny vztahy vzniklé ve spojení s touto smlouvou.
7. Ve smyslu této smlouvy si PP neodvolatelně zvolí bydliště na svých adresách uvedených
v partnerské kapitole žádosti (Příloha 1 této smlouvy), kam lze právně zasílat jakákoli oficiální
oznámení.
8. Jakékoli změny bydliště musí být zaslány uvedeným PP VP do 15 dnů po uvedené změně.
9. Současná smlouva musí být podepsána VP a všemi PP a je třeba poskytnou důkaz podpisu
nejméně do tří měsíců po uvedení v platnost dotační smlouvy mezi ŘO a VP podle postupů
popsaných v implementačním manuálu. ŘO si vyhrazuje právo zkontrolovat partnerskou
smlouvu, aby ověřil, zda byla podepsána a že je v souladu s minimálními požadavky, jak je
uvedeno v § 10.2 dotační smlouvy a stanovena šablonou partnerské smlouvy, která je
k dispozici v programu.
10. Tato smlouva je vydána ve 14 kopiích, z nichž každý partner obdrží jednu.
Vypracováno v Magdeburgu
Vedoucí partner – Ministerstvo hospodářství, vědy a digitalizace Saska-Anhaltska
Podpis

Datum

Partner 2 – Ministerstvo regionálního rozvoje a dopravy Saska-Anhaltska
Podpis

Datum

Partner 3 - Isw Institut pro strukturální politický a ekonomický rozvoj
Podpis

Datum

Partner 4 - Otto-von-Guericke Univerzita Magdeburg
Podpis

Datum

Partner 5 – Polská komora chemického průmyslu
Podpis

Datum

Partner 6 – Region Ústí
Podpis

Datum

Partner 7 – Asociace chemického průmyslu České republiky
Podpis

Datum

Partner 8 – Asociace chemického a farmaceutického průmyslu Slovenské republiky
Podpis

Datum

Partner 9 – Universita aplikovaných věd Horní Rakousko
Podpis

Datum

Partner 10 - Public Benefit Non Profit Ltd. pro Rozvoj průmyslu
Podpis

Datum

Partner 11 - Business Horní Rakousko – Plastic Cluster
Podpis

Datum

Partner 12 - Provincie Novara
Podpis

Datum

Partner 13 - SC Chemický rozvoj
Podpis

Datum

Partner 14 – Varšavská škola ekonomie
Podpis

Datum

Přílohy:
Příloha 1: poslední verze schválené žádosti (včetně jejích příloh)
Příloha 2: kopie dotační smlouvy uzavřené mezi ŘO a VP, včetně jakékoli revize(í)
Příloha 3: seznam bankovních účtů PP
Následující dokumenty, které jsou součástí této smlouvy, lze stáhnout z internetové webové
stránky programu: www.interreg-central.eu: - Manuál žádosti na výzvu, ve které byl projekt
schválen; - Implementační manuál
Jakoukoli legislativu EU uvedenou v této smlouvě lze stáhnout z http://eur-lex.europa.eu

PARTNERSHIP AGREEMENT
Model of agreement between the lead partner and the partners for
the implementation of the Interreg CENTRAL EUROPE project

Model of agreement between the lead partner and the partners for
the implementation of the Interreg CENTRAL EUROPE project
CE36 / Promotion of Multimodal Transport in Chemical Logistics
(Partnership agreement)

Having regard to:
-

the legal framework as in § 1 of the subsidy contract signed between the managing authority
(hereinafter referred to as MA) and Ministry of Economy, Science and Digitalisiation Saxony-Anhalt
acting as lead partner (hereinafter referred to as LP) of the project No CE36, acronym
ChemMultimodal and in particular Article 13(2) of Regulation (EU) No 1299/2013 and

-

§ 10 of the subsidy contract signed between the MA and the aforementioned LP on 20 July 2016;

the following agreement shall be made between:
Ministry of Economy, Science
represented by Catrin Gutowsky

and

Digitalisiation

Saxony-Anhalt,

(LeadPartner)

and
Ministry for Regional Development
represented by Frank Thäger
Isw Institute for Structural Policy
represented by Gunthard Bratzke

and
and

Transport
Economic

Saxony-Anhalt,

(Partner 2)

Development,

(Partner 3)

Otto-von-Guericke University Magdeburg, represented by Volker Zehle

(Partner 4)

Polish Chamber of Chemical Industry, represented by Tomasz Zielinski

(Partner 5)

Usti Region, represented by Oldřich Bubeníček

(Partner 6)

Association of the Chemical Industry of the Cezch Republik, represented
by Ladislav Novak

(Partner 7)

Association of Chemical and Pharmaceutical Industry of the Slovak
Republik, represented by Silvia Surová

(Partner 8)

University of Applied Sciences Upper Austria, represented by Gerald
Reisinger

(Partner 9)

Public Benefit Non Profit Ltd. for the Development of the Industry,
represented by Krisztina Bárdos

(Partner 10)

Business Upper Austria – Plastic Cluster, represented by Werner
Pamminger

(Partner 11)
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Province of Novara, represented by Maria Rosaria Colella

(Partner 12)

SC Chemical Development, represented by Claudio Benedetti

(Partner 13)

Warsaw School of Economics, represented by Marek Gruszczyński

(Partner 14)

for the implementation of the Interreg CENTRAL EUROPE project CE36, Promotion of Multimodal
Transport in Chemical Logistics/ ChemMultimodal, approved by the Monitoring Committee
(hereinafter referred to as MC) of the Interreg CENTRAL EUROPE Programme (hereinafter referred to
as Interreg CE) on 15 April 2016 in Dubrovnik, Croatia.

§1
Definitions
1. For the purposes of this partnership agreement the following definitions apply:
a. Project partner (hereinafter referred to as “PP”): any institution financially participating in the
project and contributing to its implementation, as identified in the approved application form. It
corresponds to the term “beneficiary” used in the European Structural and Investment Funds
Regulations.
b. Lead partner: the project partner who takes the overall responsibility for the submission and the
implementation of the entire project according to Article 13 (2) of Regulation (EU) No
1299/2013. It corresponds to the term “lead beneficiary” used in the European Structural and
Investment Funds Regulations.
c. Associated partner: any institution/body involved as observer in the project without financially
contributing to it, as identified in the approved project application form.

§2
Subject of the agreement
1. This partnership agreement lays down the arrangements regulating the relations between the LP and
all PPs in order to ensure a sound implementation of the project CE36, Promotion of Multimodal
Transport in Chemical Logistics/ ChemMultimodal as in the latest version of the approved application
form as well as in compliance with the conditions for support set out in the European Structural and
Investment Funds Regulations, delegated and implementing acts, the programme rules based thereon
and the subsidy contract signed between the MA and the LP.
2. The LP and all PPs commit themselves in jointly implementing the project in accordance with the
latest version of the approved application form, with the aim to reach the objectives of the project.
This also includes the commitment to produce qualitative outputs and to achieve the results set in
the application form.
3. The LP and all PPs declare to have carefully read and accepted the legal framework and the other
relevant norms affecting the project. In case that changes in the subsidy contract affect the
partnership agreement, this document shall be adjusted accordingly.
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4. The annexes to this partnership agreement form an integral part of this agreement and comprise
inter alia: copy of the latest version of the approved application form (Annex 1); copy of the subsidy
contract signed between the MA and the LP, including any revision(s) (Annex 2); list of bank accounts
of the PPs (Annex 3).
5. The present partnership agreement serves also explicitly as written power of attorney of the PP to LP
and authorises the latter to perform the specific duties and responsibilities as set out below.

§3
Duration of the agreement
This partnership agreement shall enter into force as from the date of the last signature of this
agreement. It shall remain in force until the LP has discharged in full its obligations towards the MA as provided for in § 4 of the subsidy contract signed between the MA and the LP.

§4
Partnership
All PPs entitle the LP to represent the PPs in the project. They commit themselves to undertake all
steps necessary to support the LP in fulfilling its obligations as specified in the subsidy contract
signed between the MA and the LP as well as in this agreement.

§5
Project management: obligations of the lead partner
1. The LP shall assume the sole responsibility towards the MA for the implementation, management and
coordination of the entire project and fulfil all obligations arising from the subsidy contract.
2. The obligations of the LP are listed in the Subsidy Contract, enclosed to this agreement as Annex 2.
3. In addition, the LP is obliged to:
a. Take all the necessary actions to comply with the requirements indicated in the programme
implementation manual;
b. In case the project has foreseen to involve PPs located in EU regions outside the CENTRAL
EUROPE area, ensure that the total ERDF expenditure of those PPs does not exceed the limit of
20 % of the total ERDF project budget;
c. In case the project foresees to implement activities in countries outside the EU territory, ensure
that funds are spent under its and/or its PPs responsibility in order to secure a proper financial
control;

d. Ensure to take all the necessary measures in order to avoid that the subsidy contract is
terminated by the MA and thus to avoid that the partnership is asked to repay the subsidy
according to § 18 of the subsidy contract.
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§6
Project management: obligations of the project partners
1. Each PP shall comply with the relevant legal and other requirements under the law which applies to
it, especially with the European Union´s and national legislation as set out in § 1 of the subsidy
contract (Annex 2) and its annexes. Furthermore each PP shall ensure that all necessary approvals
(e.g. building permissions, environmental impact assessment statements) have been obtained.
In particular, for the part of the project for which it is responsible, each PP shall ensure:
a. that it is in compliance with relevant rules concerning equal opportunities, protection of
environment, financial management, branding, public procurement and State aid;
b. that it is implemented in observation of the rules and procedures set in the programme
implementation manual (e.g. with regard to monitoring the project physical and financial
progress, recording and storing of documents, written requests for project changes,
implementation of information and publicity measures etc.);
c. that in case of aid granted under the de minimis regime all necessary requirements provided for in
Regulation (EU) No 1407/2013 are respected by the PP concerned and also, when necessary, by
those bodies benefitting of project activities/outputs.
d. that programme requirements on eligibility of expenditure, as provided for in the implementation
manual and in line with § 5 of the subsidy contract signed between the MA and the LP, are strictly
respected.
2. Each PP confirms, according to the Law on Data Protection 2000, Austrian Federal Law Gazette No.
165/1999 in its valid version, that the MA is entitled to use personal data which are contained in the
approved application form and which are acquired in the organs and authorised representatives of the
following bodies and authorities: national control bodies and bodies and authorities involved in audits
carried out for the programme, European Commission, auditing bodies of the European Union and the
City of Vienna, the Federal Ministry of Finance of the Republic of Austria or any other institution
responsible for conducting audits or controls according to European Union´s or national laws. In
addition, the MA is entitled to use such data and to share them with other programmes in order to
implement their tasks linked to European anti-corruption policy and to make such data available to
bodies and authorities for evaluation and monitoring purposes.
3. Each PP shall set up a physical and/or electronic archive which allows storing data, records and
documents composing the audit trail, in compliance with requirements described in the programme
implementation manual. The location of the above mentioned archive is indicated in the programme
electronic monitoring system and each PP commits itself to promptly inform the LP on any change of
location.
4. Each PP shall give access to the relevant authorities (MA/JS, Audit Authority, Commission Services
and national and EU controlling institutions) to its business premises for the necessary controls and
audits, as further ruled in § 17.
5. Each PP shall ensure that its part of activities to be implemented in the approved project is not fully
or partly financed by other EU Programmes.
6. Each PP shall ensure that the following project and financial management conditions are fulfilled:
a. To timely start as well as to implement the part(s) of the project for which it is responsible in due
time and in compliance with the approved application form ensuring, in quantitative and
qualitative terms, the delivery of its planned project activities, outputs and results;
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b. To appoint a local coordinator for the part(s) of the project for which it is responsible and to give
the appointed coordinator the authority to represent the partner in the project so that to ensure a
sound project management;
c. To immediately notify the LP of any event that could lead to a temporary or permanent
discontinuation or any other deviation of the part(s) of the approved project for which the PP is
responsible;
d. To provide experts or bodies authorised by the Interreg CENTRAL EUROPE Programme carrying out
project evaluations and/or studies with any document or information requested for evaluation
purpose. Information might be provided also through surveys and/or interviews;
e. To promptly react to any request made by the MA/JS through the LP;
f. That expenditure reported to the LP has been incurred for the purpose of implementing the
project and correspond to the activities described in the latest version of the approved application
form;
g. That in case one or more output and result targets, as set in the latest approved version of the
application form, are not successfully reached, adequate corrective measures are put in place to
ensure the project performance as well as to minimise the impact at programme level (e.g.
adaptation of the project to the changed situation) following the procedures specified in the
programme implementation manual;
h. To immediately inform the LP if costs are reduced or any of the disbursement conditions ceases to
be fulfilled, or circumstances arise which entitle the MA to reduce payment or to demand
repayment of the subsidy wholly or in part;
i. To install a separate accounting system for the settlement of the project and safeguard that the
eligible costs as well as the received subsidies can be clearly identified.
7. In the circumstance that any of the PPs is in the situation of undertaking in difficulty, within the
meaning of point 24 (in conjunction with point 20) of the “Guidelines on State aid for rescuing and
restructuring non-financial undertakings in difficulty” (Communication from the Commission No.
2014/C 249/01 of 31.07.2014), the concerned PP is to immediately inform the LP that shall in turn
immediately inform the MA/JS;

§7
Project steering committee
1. For a sound implementation and management of the project, a steering committee shall be set up in
line with provisions of the programme implementation manual.
2. The steering committee is the decision-making body of the project and it shall be composed by
representatives of the LP and all PPs duly authorised to represent the respective LP and PP
institutions. It shall be chaired by the LP and it shall meet on a regular basis. Associated partners
shall be invited to take part in the steering committee in an advisory capacity. External key
stakeholders may also be invited to take part to one or more meetings in an observer/advisory
capacity.
3. The steering committee shall at least:
a. be responsible for monitoring and validating the implementation of the project and the
achievement of the planned results as in the approved application form;
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b. perform the financial monitoring of the project implementation and to decide on any budget
changes as in § 11 of this agreement;
c. monitor and manage deviations of the project implementation;
d. decide on project modifications (e.g. partnership, budget, activities, and duration) if needed;
e. be responsible for the settlement of any disputes within the partnership (as stipulated in § 22 of
this agreement);
4. Further aspects, including the creation of sub-groups or task forces, may be set out in the rules of
procedure of the steering committee.

§8
Financial management and accounting principles
In line with § 6 of this agreement, each PP is responsible towards the LP for guaranteeing a sound
financial management of its budget as indicated in the latest version of the approved application
form, and pledges to release its part of the co-funding. To this purpose, a separate accounting
system must be set in place.

§9
Reporting and requests for payment
1. Each PP may only request, via the LP, payments of the contribution from the European Regional
Development Fund (hereinafter referred to as ERDF) by providing proof of progress of its respective
part(s) of the project towards the achievement of the outputs and results as set in the approved
application form, in compliance with the principle of sound financial management (as determined by
the principles of economy, efficiency and effectiveness) and by demonstrating the utility derived
from any purchases. To this purpose, each PP commits to providing the LP with complete and
accurate information needed to draw up and submit progress and final reports and, where possible,
the main outputs and deliverables obtained in line with the approved application form. The reporting
periods, spending targets and reporting deadlines are laid down in the overview table annexed to the
subsidy contract.
2. In addition, in order to allow the LP to submit to the MA payment requests, enclosed to the progress
reports every PP shall submit to the LP its certificates confirming the eligibility of expenditure,
following verifications performed according to § 10.
3. In order to meet the deadlines mentioned in § 9.1, each PP commits itself to deliver to the LP the
necessary information and documents 10 working days before the deadline set in the subsidy contract
for submitting the concerned progress report.
4. Requests for postponement of the reporting deadline may be granted only in exceptional and duly
justified cases. They shall be asked by the LP to the MA via the JS at the latest one week prior to the
due deadline.
5. In line with § 11.6 of the subsidy contract, the LP shall confirm that the expenditure reported by each
PP has been incurred by the PP for the purpose of implementing the project, that it corresponds to
the activities laid down in the approved application form and that it has been verified by its national
controller.
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6. If the LP casts doubts on the project relevance of any expenditure items claimed by a PP, the LP shall
clarify the issue with the concerned PP with the aim of finding an agreement on the expenditure to
be claimed and the corresponding activities to be reported as project-relevant. In the case that such
agreement cannot be found, the procedure as stated in the implementation manual will be followed.
7. Payments not requested in time and in full or non in compliance with the payment schedule as
indicated in the overview table of reporting targets and deadlines annexed to the subsidy contract
may be lost. In case of decommitment of funds § 18.4 applies.
8. In order to proceed with the analysis of progress and final reports, each PP must provide additional
information if the LP or the MA/JS deem that necessary. Additional information requested by the
MA/JS are to be collected and sent by the LP within the demanded time frame.
9. The MA reserves the right not to accept – in part or in full – certificates of expenditure as described in
§ 10 of this agreement, in line with provisions of § 6.4 of the subsidy contract.
10.Following the approval of the progress report by the MA/JS and the respective ERDF funds have been
transferred to the LP account, the LP shall forward the respective ERDF share to each PP without any
delay and in full to their bank accounts as indicated in Annex 3. Bank accounts shall be whenever
possible specific for the project and shall provide for registration in Euro (EUR; €) of total expenses
(expenditure) and of the return (income) related to the project. Changes of the account number shall
be duly notified to the LP.
11.The maximum acceptable delay for transferring the ERDF to the PPs is of 15 working days. In
exceptional and duly justified cases, LPs which are public authorities may benefit from an extension
of the aforementioned deadline in order to comply with internal administrative procedures in
transferring public funds. In case of unjustified delays in the transfer of ERDF funds to the PPs which
are imputable to the LP, the PPs may claim interest rates which the LP shall exclude from the
approved project budget.
12.The LP shall provide all PPs with copies of any report and documentation submitted to the MA/JS and
keep the PPs informed about all relevant communication with MA or JS, in line with § 11.8 of the
subsidy contract.
13.Details on the contents of the reports on the verification of expenditure, on the reimbursement of
funds and on the related procedural rules are laid out in the programme implementation manual, the
contents of which each PP accepts.

§ 10
Verification of expenditure
1. Each progress report submitted by the LP to the MA via the JS must be accompanied by certificates
confirming the eligibility of expenditure included in the report by the LP and the PPs. Certificates of
expenditure must be issued by national controllers as referred to in Article 23 (4) of Regulation
1299/2013 according to the system set up by each Member State and in compliance with the
requirements set by the legal framework listed in §1 of the subsidy contract. Certificates of
expenditure shall be accompanied by the compulsory elements presented in the programme
implementation manual (i.e., the control report and checklist).The project partners shall deliver all
necessary documents in order to enable the LP to fulfil its obligations. To this end, the partnership
may agree on internal rules and delivery procedures.
2. National controllers will base their work on the rules provided by each Member State and the
requirements set in the respective EC Regulations and in the programme implementation manual.
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3. PPs from countries having set a decentralised control system ensure that controllers were selected in
accordance with the system set up by each Member State and they meet the requirements of
qualification and independence presented in the programme implementation manual. Furthermore,
these PPs acknowledge that the MA reserves the right, after agreement with the national responsible
institution, to require that the controller directly selected by a PP is replaced if considerations,
which were unknown when the subsidy contract was signed, cast doubts on the controller’s
independence or professional standards.
4. Each PP is to notify to the LP on its national controllers that, in accordance with the system set up by
each Member State, shall carry out the verification of the expenditure of the PP. National controllers
are identified in the supplementary information section of the programme electronic monitoring
system.
5. Any change of control authority/institution or name of controller(s) shall be duly notified to the LP
who has subsequently to notify the MA via the JS.

§ 11
Project changes
1. Changes in budget allocations per budget lines, work packages and partner as well as changes in
activities/outputs and project duration are allowed as long as the maximum amount of funding
awarded is not exceeded, if provisions related to State aid discipline are respected and if they follow
the conditions and procedures as set out in the implementation manual.
2. With regard specifically to budget changes, each PP may only apply changes in its approved budget if
they comply with the flexibility rules stated in the programme implementation manual and if prior
approval from the LP or the programme bodies has been provided, as appropriate. To this purpose,
each PP shall timely inform the LP on any request of revision of its budget in respect to its original
commitment.
3. The contribution of the LP and each PP are clearly defined in the approved application form. Changes
in the project partnership require the approval of the programme bodies as outlined in the
programme implementation manual.
4. In case of changes in the partnership, this partnership agreement shall be amended accordingly and
signed by the LP and the PPs, including the new PP if applicable.

§ 12
Publicity, communication and branding
1. The LP and the PPs shall ensure adequate promotion of the project both towards potential
beneficiaries of the project results and towards the general public.
2. Unless the MA requests otherwise, each PP shall ensure that any notice or publication made by the
project, including presentations at conferences or seminars, shall point out that the project was
implemented through financial assistance from ERDF funds and the Interreg CE Programme as
required by Annex XII to Regulation (EU) 1313/2013. All information, communication and branding
measures of the project shall be carried out in accordance with the aforementioned rules, the latest
version of the approved application form, the programme implementation manual and any other
guidelines issued by the programme on the matter. The LP shall provide the PPs with relevant
documents and any programme guidelines.
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3. The LP must ensure that all the PPs and itself respect the additional branding requirements as laid
down in the programme implementation manual which forms an integral part of this agreement.
4. Each PP shall ensure that any notice or publication relating to the project made in any form and by
any means, including the Internet, states that it only reflects the author´s view and that the
programme authorities are not liable for any use that may be made of the information contained
therein.
5. All PPs also takes the full responsibility for the content of any notice, publication and marketing
product provided to the MA which has been developed by the PPs or third parties on behalf of the
PPs. The PPs are liable in case a third party claims compensation for damages (e.g. because of an
infringement of intellectual property rights). The PPs will indemnify the LP in case the LP suffers any
damage because of the content of the publicity and information material.
6. Each PP shall comply with all publicity, communication and branding obligations (e.g. on the use of
the programme logo, information requirements, organisation of events etc.) as further specified in
the programme implementation manual.
7. The LP and each PP authorise the programme authorities to publish, in any and by any means, the
following information:
a.

the name of the LP and its PPs;

b.

contact data of project representatives;

c.

the project name;

d.

the summary of the project activities;

e.

the objectives of the project and the subsidy;

f.

the project start and end dates;

g.

the ERDF funding and the total eligible cost of the project;

h.

the geographical location of the project implementation;

i.

abstracts of the progress reports and final report;

j.

whether and how the project has previously been publicised.

8. The MA is entitled to furthermore use these data for information and communication purposes as
listed in Annex XII of Regulation (EU) No 1303/2013.
9. The MA on behalf of the MC and of other programme promoters at national level is entitled to use the
outputs of the project in order to guarantee a wide spreading of the project deliverables and outputs
and to make them available to the public. All PPs agree that the outputs are forwarded by the MA to
other programme authorities as well as the Member States taking part in the programme to use this
material to showcase how the subsidy is used. For the purpose of meeting the objectives as set out in
§ 9.1 of this agreement, each PP shall provide evidence of the deliverables and outputs produced as
further specified in the implementation manual.
10.Any communication campaign, media appearance or other publicity of the project shall be
communicated to the MA/JS for potential website updates or showcases.
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§ 13
Assignment, legal succession
1. PPs in exceptional cases and in well-founded circumstances are allowed to assign their duties and
rights under this agreement only after prior written consent of the programme bodies and in
compliance with the procedure specified in the programme implementation manual.
2. Where according to national laws the legal personality does not change and where all assets of a PP
are taken over so that a deterioration of the financial capacity of the acquiring institution is not to be
expected (i.e. in cases of universal succession) prior consent by the programme bodies is not
necessary. However, the concerned PP shall submit in due time to the MA/JS via the LP related
information together with all documents that are necessary to analyse the legal case. If the MA/JS
comes to the conclusion the conditions as stated above are not fulfilled (e.g. in cases of a singular
succession), the LP will be informed that a partner change procedure as stated in § 13.1 has to be
initiated.
3. In case of assignment or any form of legal succession of any PP, the PP concerned is obliged to assign
all rights and obligations and all project related documents to each and any assignee or legal
successor. Related reports to the MA/JS as requested in the programme documents have to be
forwarded by the LP.
4. In case § 13.1 applies, the present agreement shall be amended accordingly.

§ 14
Cooperation with third parties and outsourcing
1. In the event of outsourcing, the PPs must obey community, national and programme rules on public
procurement and shall remain the sole responsible parties towards the LP and, through the LP, to the
MA concerning compliance with their obligations by virtue of the conditions set forth in this
agreement including its annexes.
2. In case of financial involvement of associated partners, this must not enter in conflict with public
procurement rules. Expenditure incurred by the associated partners shall be finally borne by any of
the PPs or by the LP in order to be considered as eligible and on condition that this is allowed by
national or programme rules.

§ 15
Liability
1. According to § 10 of the subsidy contract, the LP bears the overall financial and legal responsibility
for the project and for the PPs towards the MA and third parties.
2. Within the partnership, each party to this agreement shall be liable to the other parties and shall
indemnify and hold harmless such other party for and against any liabilities, damages and costs
resulting from the non-compliance of its duties and obligations as set forth in this agreement and its
annexes or of other legal norms. Eventual repayment of undue funds by the PPs to the LP, for which
the LP is liable towards the MA is ruled in § 18 of the present agreement.
3. The LP shall assume sole liability towards third parties, including liability for damage or injury of any
kind sustained by them while the project is being carried out as stipulated in § 10.11 of the subsidy
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contract. The LP is entitled to subrogate against the PP that caused the damage. The PP causing
damage shall be liable to the LP therefore.
4. The parties to this agreement accept that the MA cannot be under any circumstances or for any
reason whatsoever held liable for damage or injury sustained by the staff or property of the LP or any
PP while the project is being carried out. No claims can be accepted by the MA for compensation or
increases in payment in connection with such damage or injury.
5. No party shall be held liable for not complying with obligations ensuing from this agreement in case
of force majeure as described in § 24 of this agreement.

§ 16
Non-fulfilment of obligations
1. Each PP is obliged to promptly inform the LP and provide all necessary details should there be events
that could jeopardise the implementation of the project.
2. Each PP is directly and exclusively responsible towards the LP and the other PPs for the due
implementation of its part(s) to the project as described in the approved application form as well as
for the proper fulfilment of its obligations as set out in this agreement. Should a PP not fulfil its
obligations under this agreement in due time, the LP shall admonish the PP to fulfil such obligations
within reasonable deadlines set by the LP. The LP shall make any effort in resolving the difficulties,
including seeking the assistance of the MA/JS. Should the non-fulfilment continue, the LP may decide
to exclude the PP concerned from the project prior approval of the other PPs. The MA and JS shall be
immediately informed of such an intended decision.
3. The excluded PP is obliged to refund to the LP any programme funds received for which it cannot
prove that, on the day of exclusion, ERDF received for the project was used for activities carried out,
and deliverables/outputs obtained, for the benefit of the project and that such activities and
deliverables/outputs can be used for the further implementation of the project. The excluded PP is
liable to compensate any damage to the LP and the remaining PPs due to its exclusion.
4. The excluded PP has to keep documents for audit purposes according to what stated in § 6.3 of this
agreement.
5. The LP and all PPs herewith oblige themselves to compensate each other for those damages that may
result from intentional or gross negligence, non-performance or mal-performance of any of their
obligations under the present agreement.
6. In case of non-fulfilment of PP obligations having financial consequences for the funding of the
project as a whole, the LP may demand compensation from the responsible PP to cover the sum
involved.

§ 17
Financial controls, audits
1. The European Commission, the European Anti-Fraud Office (OLAF), the European Court of Auditors
(ECA) and, within their responsibility, the auditing bodies of the participating EU Member States or
other national public auditing bodies as well as the Programme Audit Authority, the MA and the JS are
entitled to audit the proper use of funds by the LP or by its PPs or to arrange for such an audit to be
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carried out by authorised persons. The LP and PPs will be notified in due time about any audit to be
carried out on their expenditure.
2. Each PP undertakes all the necessary actions to comply with the fundamental requirements indicated
in this agreement, the subsidy contract, the applicable laws and programme documents (application
and implementation manuals), which are an integral part of this agreement, to provide for
comprehensive documentation on compliance with those norms and the accessibility to this
documentation in line with § 6.4.
Besides the obligations with regard to reporting and information each PP particularly:
a. Keeps all documents and data required for controls and audits safely and orderly;
b. Makes all necessary arrangements to ensure that any audit, notified by a duly authorised
institution as indicated in § 17.1 can be carried out smoothly; and
c. Provides any requested information to these institutions about the project and gives access to
their business premises, provides and gives access to all the information and documents supporting
the audit trail as requested in the European Structural and Investment Funds Regulations,
delegated and implementing acts and the programme implementation manual.
3. Each PP shall promptly inform the LP about any audits that have been carried out by the bodies
mentioned in § 17.1 of this agreement.
4. If, as a result of the controls and audits any expenditure is considered non eligible according to the
regulatory framework as in § 1 of the subsidy contract, the procedure described in § 18 and 9.9 of this
agreement shall apply.

§ 18
Withdrawal or recovery of unduly paid-out funds, decommitment of
funds
1. Should the MA in accordance with the provisions of the subsidy contract, the implementation manual
and § 9.9 of this agreement, demand the repayment of subsidy already transferred to the LP, every
PP is obliged to transfer its portion of undue paid out amount to the LP in compliance with Article
27(2) of Regulation (EU) No 1299/2013. The LP shall, without delay, forward the letter by which the
MA has asserted the repayment claim and notify every PP of the amount repayable. Alternatively and
when possible, the repayment amount will be offset against the next payment of the MA to the LP or,
where applicable, remaining payments can be suspended. In case repayment is deemed as necessary,
this repayment is due within one month following the date of the letter by which the MA asserts the
repayment claim to the LP. The LP shall be entitled to set an internal deadline to the concerned PPs
in order to meet the MA requests. The amount repayable shall be subject to interest according to §
13.3 of the subsidy contract. Further provisions of the subsidy contract shall apply by analogy.
2. In case the PP does not repay the LP the irregular amounts by the deadline specified in the recovery
letter, the LP informs the MA without delay. In duly justified cases, the MA informs the Member
State, on whose territory the PP concerned is located in order to recover the unduly paid amounts
from this Member State. Therefore, the respective Member State is entitled to claim the unduly paid
funds that have been reimbursed to the MA from the PP.
3. In case that no PP can be held responsible for the request for repayment, the amount to be repaid
shall be apportioned between all PPs pro rata to their project budget share.
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4. Bank charges incurred by the repayment of amounts due to the MA via the LP shall be borne entirely
by the concerned PPs.
5. If decommitment of funds apply in compliance with § 9.7 and provisions of the programme
implementation manual, the PPs herewith agree that the deduction shall be imputed to those PPs
that have contributed to the decommitment of funds unless a different decision is taken by the MC.
Deduction of funds shall be done in a way not to jeopardise future involvement of PPs and
implementation of activities.

§ 19
Ownership – Use of outputs
1. Ownership, title and industrial and intellectual property rights in the results of the project and the
reports and other documents relating to it shall, depending on the applicable national law, vest in
the LP and/or its PPs.
2. Where several members of the partnership (LP and/or PPs) have jointly carried out work generating
outputs and where their respective share of the work cannot be ascertained, they shall have joint
ownership on it/them.
3. In case of joint ownership, the following provisions shall apply:

Ownership of outputs shall in principle stay with the whole partnership (joint ownership), also
according to specific information on usability, sustainability and transferability of project outputs
included in the application form (Annex 1 to this agreement). Should there be issues linked to
industrial or intellectual property rights for project outputs, the project steering committee will
decide how to handle the specific case.
These provisions shall be in line with § 26.7 of this Agreement.
4. The ownership of outputs having the character of investments in infrastructure or productive
investments realised within the project must remain with the concerned LP and/or PPs according to
the timeframe as well as under the conditions set in Article 71 of Regulation (EU) No 1303/2013.
Should any of the conditions set by the mentioned Regulation not be met at a certain point of time,
the MA/JS must be immediately informed by the concerned LP or PP. The MA will recover the unduly
paid ERDF contribution in proportion to the period for which the requirements have not been
fulfilled.
5. Each PP shall respect all applicable rules and the basic principles related to competition law as well
as the principles of equal treatment and transparency within the meaning of the funding regulations
and it ensures that no undue advantage, i.e. the granting of any advantage that would undermine the
basic principles and political objectives of the funding regime, is given to anybody. Outputs and
results, especially studies and analyses, produced during project implementation are made available
to the general public free of charge and can be used by all interested persons and organizations in
the same way and under the same conditions as by the LP or its PPs.
6. The MA reserves the right to use the outputs and results for information and communication actions
in respect of the programme. In case there are pre-existing intellectual and industrial property rights
which are made available to the project, these are fully respected.
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7. Any income generated by the intellectual property rights must be managed in compliance with the
applicable EU, national and programme rules on-revenues and State aid.

§ 20
Revenues

1. Earnings generated during the project implementation through the sales of products and
merchandise, participation fees or any other provisions of services against payment must be deducted
from the amount of costs incurred by the project in line with Art 61 of Regulation 1303/2013 and
stipulations in the programme implementation manual.
2. The LP and each PP are responsible for keeping account and documenting all revenues generated,
following project activities, for control purposes.

§ 21
Confidentiality
1. Although the nature of the implementation of the project is public, information exchanged in the
context of its implementation between the LP and the PPs, the PPs themselves or the MA/JTS shall be
confidential.
2. The LP and the PPs commit to taking measures to ensure that all their respective staff members
involved in the project respect the confidential nature of this information and do not disseminate it,
pass it on to third parties or use it without prior written consent of the LP and the PP institution that
provided the information.

§ 22
Disputes between partners
1. In case of dispute between the LP and its PPs or among PPs, presumption of good faith from all
parties will be privileged.
2. Should a dispute arise between the LP and its PPs or among PPs, the affected parties will endeavour
to find a solution on an amicable way. Disputes will be referred to the project steering committee in
order to reach a settlement.
3. The LP will inform the other PPs and may, on its own initiative or upon request of a PP, ask advices to
the MA/JS.
4. Should a compromise through mediation in the framework of the project steering committee not be
possible, the parties herewith agree that Magdeburg shall be the venue for all legal disputes arising
from this agreement.

§ 23
Working language
The working language of the partnership shall be English.
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1. Any official internal document of the project and all communication to the MA/JS shall be made
available in English, being the official language of the Interreg CE Programme.
2. The present agreement is concluded in English. In case of translation of the present agreement into
another language, the English version shall be the binding one.

§ 24
Force majeure
1. Force majeure shall mean any unforeseeable and exceptional event affecting the fulfilment of any
obligation under this agreement, which is beyond the control of the LP and PPs and cannot be
overcome despite their reasonable endeavours. Any default of a product or service or delays in
making them available for the purpose of performing this agreement and affecting the project
performance, including, for instance, anomalies in the functioning or performance of product or
services, labour disputes, strikes or financial difficulties do not constitute force majeure.
2. If the LP or PPs are subject to force majeure liable to affect the fulfilment of its/their obligations
under this agreement, the LP shall notify the MA via the JS without delay, stating the nature, likely
duration and foreseeable effects.
3. Neither the LP nor the PPs shall be considered to be in breach of their obligations to execute the
project if it has been prevented from complying by force majeure. Where LP or PPs cannot fulfil their
obligations to execute the project due to force majeure, grant for accepted eligible expenditure
occurred may be made only for those activities which have actually been executed up to the date of
the event identified as force majeure. All necessary measures shall be taken to limit damage to the
minimum.

§ 25
Lapse of time
1. Legal proceedings concerning any issue ensuing from this agreement may not be lodged before the
courts more than three years after the claim was constituted unless the chosen applicable law as in §
26.7 of this agreement states differently.

§ 26
Concluding provisions
All cited laws, regulations and programme documents mentioned in this agreement
are applicable in their currently valid version.
1. If any provision in this agreement should be wholly or partly ineffective, the parties to this agreement
undertake to replace the ineffective provision by an effective provision which comes as close as
possible to the purpose of the ineffective provision.
2. In case of matters that are not ruled by this agreement, the parties agree to find a joint solution.
3. Amendments and supplements to this agreement must be in written form and have to be indicated as
such. Consequently, any changes of this agreement shall only be effective if they have been agreed
on in writing and have been designated as amendment of or supplement to the agreement.
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4. The LP and all PPs ensure that in case of modification of provisions mentioned in § 1 of the subsidy
contract, updated rights and obligations derived thereof shall apply.
5. Any costs, fees or taxes not eligible or any other duties arising from the conclusion or the
implementation of this agreement shall be borne by the LP and PPs.
6. This agreement is governed by and construed in accordance with the laws of Germany. Thus, the laws
of Germany shall apply to all legal relations arising in connections with this agreement.
7. To the effect of this agreement, the PPs shall irrevocably choose domicile at their addresses stated in
the partner section of the application form (Annex 1 to this agreement) where any official
notifications can be lawfully served.
8. Any change of domicile shall be forwarded by the concerned PP to the LP within 15 days following the
change.
9. The present agreement must be signed by the LP and all PPs and evidence of the occurred signature
has to be provided at the latest within three month after the entering into force of the subsidy
contract between the MA and the LP, following the procedures described in the implementation
manual. The MA reserves the right to check the partnership agreement in order to verify that it has
been signed and that it is in conformity with the minimum requirements as provided for in § 10.2 of
the subsidy contract and as set by the template of partnership agreement made available by the
programme.
10.14 copies of this agreement are made, of which each party keeps one.

Drawn up at Magdeburg

Lead partner - Ministry of Economy, Science and Digitalisiation Saxony-Anhalt

Signature

Date
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Partner 2 - Ministry for Regional Development and Transport Saxony-Anhalt

Signature

Date
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Partner 3 - Isw Institute for Structural Policy and Economic Development

Signature

Date
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Partner 4 - Otto-von-Guericke University Magdeburg

Signature

Date
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Partner 5 - Polish Chamber of Chemical Industry

Signature

Date
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Partner 6 - Usti Region

Signature

Date
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Partner 7 - Association of the Chemical Industry of the Cezch Republik

Signature

Date
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Partner 8 - Association of Chemical and Pharmaceutical Industry of the Slovak Republik

Signature

Date

Page 23

Partner 9 - University of Applied Sciences Upper Austria

Signature

Date
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Partner 10 - Public Benefit Non Profit Ltd. for the Development of the Industry

Signature

Date
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Partner 11 - Business Upper Austria – Plastic Cluster

Signature

Date
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Partner 12 - Province of Novara

Signature

Date
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Partner 13 - SC Chemical Development

Signature

Date
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Partner 14 - Warsaw School of Economics

Signature

Date
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Annexes:
Annex 1: latest version of the approved application form (including its annexes)
Annex 2: copy of the subsidy contract signed between the MA and the LP, including any revision(s)
Annex 3: list of PP’s bank accounts

The following documents, which are an integral part of this agreement, can be downloaded from the
programme´s internet web page: www.interreg-central.eu:
-

Application manual for the call in which the project has been approved;

-

Implementation manual

Any EU legislation mentioned in this agreement can be downloaded from http://eur-lex.europa.eu
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Příloha č. 7 k usnesení č. 37/118R/2016

Přehled organizací žádajících o souhlas s přijetím finančního daru do vlastnictví příspěvkových organizací
č.ř.

název organizace

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

dárce
Europ Assistance s.r.o., IČO:
25287851, sídlo: Praha 4, Na
Pankráci 1658/121, PSČ:140 00

účel přijetí daru

ve výši

na zahradní úpravy v areálu DD

70 000,00

2. Dětský domov, Základní škola
praktická,Praktická škola a Školní jídelna,
Dlažkovice 1, příspěvková organizace,
IČO: 46773690, sídlo: Třebívlice,
Dlažkovice 1, PSČ: 411 15

Nadace SYNER, IČO: 25419790, na úhradu nákladů na dopravu dětí na ozdravný pobyt
sídlo: Liberec 1, Rumunská
655/9, PSČ:460 01

25 000,00

3. Dětský domov a Školní jídelna, Most,
K.H.Borovského 1146, příspěvková
organizace, IČO: 62209256, sídlo: Most,
K.H.Borovského 1146, PSČ: 434 01

Dejme dětem šanci o.p.s., IČO:
22903844, sídlo: Praha 4, Nad
Nuslemi 714/11, PSČ: 140 00

20 500,00

v rámci projektu "Pomoz mi do života…"
ubytování na internátě

9 000,00

cestovní náklady spojené s cestou do školy a
zpět

5 500,00

školní pomůcky a potřebné vybavení ke studiu

4 000,00

prospěchové stipendium

2 000,00

Příloha č. 8 k usnesení č. 38/118R/2016
bod 8.12 příloha 1

Příloha č. 9 k usnesení č. 39/118R/2016

ÚSTECKÝ KRAJ
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
Zásady
pro poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje
(dále jen „Zásady“)
Část A
ÚVODNÍ A OBECNÁ USTANOVENÍ
Čl. I.
Základní principy
1) Zásady upravují, v návaznosti na zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,Zákon o krajích“), a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon č. 250/2000
Sb.“), možnosti a postupy při poskytování podpor, tj. dotací a návratných finančních výpomocí
(dále také jako „NFV“). Na poskytnutí dotace nebo NFV není právní nárok.
2) Poskytování dotací a NFV z rozpočtu Ústeckého kraje (dále také jako „Kraj“) je vedeno snahou
podporovat v rámci možností Kraje, v souladu s jeho prioritami, Programem rozvoje Ústeckého
kraje a v souladu s ustanoveními Smlouvy o fungování Evropské unie a závaznými předpisy
Evropské unie (dále jako „EU“) upravujícími poskytování podpory1, všestranný rozvoj území
Kraje a uspokojování potřeb jeho občanů, a to zejména v následujících oblastech:
a) děti, mládež, tělovýchova, sport, volnočasové aktivity,
b) aktivity prevence sociálně nežádoucích jevů (protidrogová politika, kriminalita),
c) kultura a památková péče,
d) věda a vzdělávání,
e) zdravotnictví, sociální služby a prorodinné aktivity,
f) ochrana životního prostředí, rozvoj zemědělství a venkovských oblastí,
g) podpora a propagace Kraje,
h) požární ochrana,
i) přeshraniční spolupráce a zahraniční vztahy,
j) řešení ekologických škod v rámci odstraňování starých ekologických škod vzniklých
před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém kraji,
k) podpora podnikání.

1

Zejména Nařízení komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy
o fungování Evropské unie na podporu de minimis, které bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU č. L 352/1 dne
24. 12. 2013, Nařízení komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy
o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství, které bylo zveřejněno v Úředním
věstníku EU č. L 352/9 dne 24. 12. 2013 a Nařízení komise (EU) č. 717/2014 ze dne 27. 6. 2014 o použití článků
107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury, které
bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU č. L 190/45 dne 28. 6. 2014.

1

3) Podpora Kraje dle těchto Zásad je prováděna formou:
a) programových dotací (část B Zásad),
b) individuálních dotací (část C Zásad),
c) NFV (část D Zásad).
4) Za plnění povinností uložených platnými právními předpisy2 odpovídá příslušný odbor
Krajského úřadu Ústeckého kraje (dále také jako „Příslušný odbor“).
5) Při poskytování dotací z fondů zřízených Krajem, na základě zvláštního zákona3 a z prostředků
EU, se Zásady použijí pouze subsidiárně, pokud zvláštní pravidla poskytování takových dotací
nestanoví jinak.

Čl. II.
Vymezení pojmů
Pro účely Zásad se rozumí:
1) Dotací peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu Kraje (dále také jako ,,Poskytovatel“) na
stanovený účel. Dotací není příspěvek Kraje na provoz jím zřízené příspěvkové organizaci
poskytovaný dle § 28 odst. 4 Zákona č. 250/2000 Sb.
2) Dotačním programem souhrn věcných, časových a finančních podmínek podpory účelu
určeného Poskytovatelem v Programu.
3) Programovou dotací Dotace na úhradu nákladů, nebo jejich části, na realizaci Projektu dle
žádosti podané na základě vyhlášeného Dotačního programu Kraje, o jejímž poskytnutí bylo
rozhodnuto příslušným orgánem Kraje po provedeném hodnocení.
4) Individuální dotací Dotace na úhradu nákladů, nebo jejich části, na účel (např. realizaci
Projektu) uvedený v žádosti podané bez vyhlášení Dotačního programu, o jejímž poskytnutí
bylo rozhodnuto příslušným orgánem Kraje po provedeném hodnocení.
5) NFV peněžní prostředky poskytnuté bezúročně z rozpočtu Kraje právnické nebo fyzické osobě
na stanovený účel, které je jejich příjemce povinen vrátit do rozpočtu Poskytovatele ve
stanovené lhůtě. NFV není návratná finanční výpomoc poskytovaná Krajem jím zřízené
příspěvkové organizaci dle § 34 odst. 1 Zákona č. 250/2000 Sb.
6) Příslušným odborem odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje, na jehož rozpočtové položce
jsou prostředky určené na poskytnutí podpor a jehož zaměstnanec je k těmto prostředkům
příkazcem operací.
7) Příjemcem dotace nebo NFV fyzická nebo právnická osoba splňující podmínky uvedené
v části B, C, D Zásad.

2

Např. Zákon o krajích, Zákon č. 250/2000 Sb., evropské a komunitární právo, zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě
některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších
předpisů.
3
Např. zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2

8) Projektem zpracovaný záměr, rozvrh nebo plán nějaké budoucí činnosti nebo jejího výsledku,
nebo časově ohraničené úsilí, směřující k vytvoření unikátního produktu nebo služby, uvedený
žadatelem o Dotaci v žádosti, který má být podpořen Dotací.
9) Podporou de minimis podpora malého rozsahu, kterou upravuje nařízení Komise (EU)
o použití čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu „de minimis“. Jedná se
o podporu, která nepodléhá oznamovací povinnosti, a to:
a) podporu dle Nařízení komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107
a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, které bylo zveřejněno
v Úředním věstníku EU č. L 352/1 dne 24. 12. 2013,
b) podporu dle Nařízení komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107
a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství,
které bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU č. L 352/9 dne 24. 12. 2013,
c) podporu dle Nařízení komise (EU) č. 717/2014 ze dne 27. 6. 2014 o použití článků 107 a
108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu a
akvakultury, které bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU č. L 190/45 dne 28. 6. 2014.
Nařízení komise stanovují pravidla, při jejichž dodržení je umožněno využití právních výhod
pro poskytování podpor, pokud nařízením povolená podpora nepřekročí stanovené stropy.
Výše podpory činí maximálně:
a) dle nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 - 15 000 EUR za dotčený a 2 uplynulé fiskální
roky (účetní období) v produkčním odvětví zemědělských produktů,
b) dle nařízení Komise (EU) č. 717/2014 - 30 000 EUR za dotčený a 2 uplynulé fiskální roky
(účetní období) v odvětví rybolovu a akvakultury,
c) dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 - 100 000 EUR za dotčený a 2 uplynulé fiskální
roky (účetní období) v odvětví provozu silniční nákladní dopravy pro cizí potřebu, nebo
200 000 EUR za dotčený a 2 uplynulé fiskální roky (účetní období) v ostatních odvětvích.
Podporu de minimis poskytnutou podle jiných nařízení o podpoře de minimis lze kumulovat až
do příslušného stropu stanoveného v čl. 3 odst. 2 tohoto nařízení.
10) Podporou dotace, NFV nebo oba instrumenty společně, a to dle povahy a smyslu jejich
použití.
11) Smlouvou o poskytnutí dotace veřejnoprávní smlouva uzavíraná s náležitostmi dle § 10a
odst. 5 a násl. Zákona č. 250/2000 Sb.
12) Pojmy též jako zkratky.

Čl. III.
Zdroje podpor
1) Zdrojem podpor dle Zásad jsou:
a) vlastní příjmy Kraje,
b) účelové finanční prostředky poskytnuté Kraji ze státního nebo jiného veřejného
rozpočtu na podporu oblastí uvedených v čl. I odst. 2) Zásad,
c) peněžní prostředky z přijatých darů.
2) Zastupitelstvo Kraje stanoví v rámci rozpočtu na příslušný kalendářní rok předpokládaný
objem peněžních prostředků na poskytování Dotací a NFV z rozpočtu Kraje.
3) Příslušný odbor odpovídá za to, že podmínky poskytnutí Dotace nebo NFV, jejíž součástí jsou
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peněžní prostředky, které Poskytovatel Dotace nebo NFV obdržel ze státního rozpočtu, z
rozpočtu státního fondu nebo z Národního fondu, jsou v souladu s podmínkami, za kterých
byly Poskytovateli Dotace nebo NFV peněžní prostředky poskytnuty.

Část B
PROGRAMOVÉ DOTACE
Čl. IV.
Základní ustanovení
1) Žadatelem o Programovou dotaci může být pouze:
a) obec v územním obvodu Kraje,
b) právnická nebo fyzická osoba, působící na území Kraje s výjimkou právnických osob,
zřizovaných Českou republikou nebo Krajem, která je přímo odpovědná za přípravu a
realizaci Projektu a nepůsobí jako prostředník.
2) Poskytnutí Programové dotace musí splňovat tyto podmínky:
a) soulad s veřejným zájmem,
b) rovnost, transparentnost a zákaz diskriminace,
c) součástí Dotačního programu jsou vždy hodnotící kritéria, na základě kterých bude o
přidělení Dotace rozhodováno.
3) Programové dotace jsou poskytovány na základě Dotačních programů schválených
Zastupitelstvem Kraje v souladu s jeho rozpočtem, který obsahuje konkrétní objem finančních
prostředků na jednotlivé oblasti Dotačních programů. Věcnou a finanční náplň jednotlivých
Dotačních programů navrhují Příslušné odbory v rámci rozpočtového procesu.

Čl. V.
Schvalování a zveřejňování Dotačního programu, jeho obsah
1) Návrh Dotačního programu zpracovává Příslušný odbor v souladu s platnými právními
předpisy a Zásadami, v návaznosti na návrh rozpočtu nebo na rozpočet Kraje na příslušný
kalendářní rok.
2) Návrh na vyhlášení Dotačního programu zejména obsahuje:
a) název Dotačního programu,
b) zařazení Dotačního programu do oblastí uvedených v čl. I odst. 2) Zásad,
c) účel, na který mohou být peněžní prostředky z programu poskytnuty,
d) důvody podpory stanoveného účelu,
e) formu Dotace (investiční/neinvestiční),
f) předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Kraje
na stanovený účel,
g) informace o povaze Dotace (nemá povahu veřejné podpory/ slučitelnost/ pravidlo
de minimis/ vyrovnávací platba),
h) maximální výše Dotace v jednotlivém případě, nebo kritéria pro stanovení výše
Dotace, popř. výši spoluúčasti Příjemce dotace,
i) okruh způsobilých žadatelů,
j) lhůtu pro podání žádosti,
k) stanovení konzultačního místa na Krajském úřadu Ústeckého kraje,
l) kritéria pro hodnocení žádosti,
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m)
n)
o)
p)
q)
r)

lhůtu pro rozhodnutí o žádosti,
podmínky pro poskytnutí Dotace,
den zveřejnění,
formulář žádosti o Dotaci, včetně vymezení příloh,
vzor Smlouvy o poskytnutí dotace,
vzor finančního vypořádání Dotace.

3) Návrh Dotačního programu musí být v souladu s prioritami rozvoje Kraje a příslušnými
koncepčními dokumenty pro danou oblast.
4) Návrh Dotačního programu je předkládán Příslušným odborem k projednání nejprve příslušné
komisi Rady Kraje. Komise Rady Kraje se vyjadřuje k návrhu Dotačního programu a
v případě, že jej doporučuje, navrhne i složení výběrové komise pro hodnocení předkládaných
žádostí o Dotaci.
5) Návrh Dotačního programu s vyjádřením příslušné komise Rady Kraje je předkládán
k projednání Radě Kraje, která jej poté navrhuje Zastupitelstvu Kraje k projednání. Schválený
Dotační program obsahuje všechny náležitosti dle odst. 2) tohoto článku. Návrh Dotačního
programu může být předložen ke schválení taktéž s odkládací podmínkou, přičemž platí, že
teprve nabytím dané podmínky je Dotační program schválen (např. získání Dotace, schválení
rozpočtu).
6) Příslušný odbor zajistí zveřejnění schváleného Dotačního programu4 na úřední desce
Poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty
pro podání žádostí. Dotační program bude zveřejněn nejméně po dobu 90 dnů ode dne
zveřejnění.

Čl. VI.
Žádost o Programovou dotaci
1) Žádost musí obsahovat, alespoň
a) jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele o Dotaci, je-li žadatel
fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo,
nebo, je-li žadatel právnickou osobou, název, popř. obchodní firmu, sídlo a
identifikační číslo,
b) požadovanou částku,
c) účel, na který žadatel chce Dotaci použít,
d) dobu, v níž má být dosaženo účelu,
e) odůvodnění žádosti,
f) je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci osob zastupujících právnickou osobu
s uvedením právního důvodu zastoupení, osob s podílem v této právnické osobě,
osob, v nichž má přímý podíl a výši tohoto podílu (podílem je myšlen obchodní
podíl dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích),
g) uvedení přijatých podpor de minimis dle formuláře žádosti o Dotaci (ve formuláři
musí být zohledněny postupy umožňující vyhodnocení žadatele o Dotaci z pohledu
pravidla de minimis s informací, že za účelem uzavření Smlouvy o poskytnutí
dotace bude požadováno prohlášení žadatele o Dotaci, ve kterém uvede, že ke dni
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace se změnily/nezměnily okolnosti týkající se
4
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žadatelem o Dotaci přijatých podpor de minimis a jež žadatel o Dotaci uvedl
ve formuláři žádosti o Dotaci),
h) seznam případných příloh žádosti,
i) den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele o Dotaci, v případě
zastoupení na základě plné moci i plnou moc.
2) Nedílnými přílohami k žádosti o Dotaci jsou:
a) u právnických osob doklady osvědčující právní osobnost žadatele o Dotaci (např.
výpis z obchodního rejstříku, výpis z registru ekonomických subjektů) a další
doklady (např. společenská smlouva, stanovy, statut, živnostenský list, zřizovací
listina), a to v kopii,
b) doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické
osoby, současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele o
Dotaci navenek (podepisování smluv), a to v kopii,
c) doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má
registrační povinnost), a to v kopii,
d) doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to v kopii,
e) čestné prohlášení o skutečnosti, že
•

vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo,
insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo
insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě
nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek
byl zcela nepostačující,
• nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
• na jeho majetek nebyla nařízena exekuce,
• vůči žadateli, ani vůči žádnému podniku ve skupině podniků (pokud je
žadatel součástí skupiny podniků, se kterými je propojen, včetně podniků
zahraničních), nebyl vystaven inkasní příkaz pro navrácení protiprávní a
neslučitelné podpory, který dosud nebyl splacen,
a to v originále,
f) čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný
čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání žadatele, nebo pro
trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti majetku, jde-li o právnickou osobu,
musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního orgánu žadatele
právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby, a to v originále,
g) čestné prohlášení o skutečnosti, že u místně příslušného finančního úřadu a okresní
správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven, nemá žadatel žádné
nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, a to v originále,
h) čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti
vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči státním fondům se považují i
závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému fondu a Celní
správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků; a to
v originále,
i) čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu
Kraje, tzn. např., že bylo ve stanoveném termínu předloženo řádné vyúčtování
v případě, že byly žadateli finanční prostředky v předchozích obdobích poskytnuty;
a to v originále,
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j) čestné prohlášení, že žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci Projektu a
nepůsobí jako prostředník, a to v originále,
k) soupis jednotlivých projektů, které žadatel realizoval v průběhu předchozích 3 let
za přispění Kraje s uvedením názvu Projektu, čísla Smlouvy o poskytnutí dotace a
uvedení finanční výše poskytnuté Dotace, včetně informace o případných dalších
žádostech týkajících se tohoto Projektu podaných Poskytovateli v daném
kalendářním roce, a to v originále,
l) Projekt dle čl. VII Zásad, a to v originále.
3) Seznam požadovaných dokladů (příloh) může být upřesněn v podmínkách vyhlášeného
Dotačního programu dle jeho konkrétní povahy.
4) Žadatel může předložit více žádostí o Dotaci v rámci jednoho Dotačního programu, vždy však
na odlišný Projekt. Poskytovatel toto může vyloučit.
5) Žadatel doručuje žádost o Dotaci na předepsaných formulářích (včetně povinných příloh)
osobně nebo poštou, nebo do datové schránky Kraje, nebo prostřednictvím internetové aplikace
Poskytovatele, která umožní podat žádost podepsanou zaručeným elektronickým podpisem a
garantující čas podání této žádosti, nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem do
ePodatelny. Poskytovatel může určit v Dotačním programu odlišné podmínky pro formu a
doručování žádostí a příloh.
6) Je-li žádost o Dotaci (v jednom vyhotovení) doručována poštou nebo osobně na podatelnu
Krajského úřadu Ústeckého kraje, musí být v zalepené obálce označené:
a) názvem Dotačního programu,
b) plným jménem (názvem) žadatele o Dotaci a jeho adresou (bydliště, sídlo, místo
podnikání)
c) textem „NEOTVÍRAT“.
Adresa doručení:
Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem.
7) Žádost o Dotaci podaná jiným způsobem než je uvedeno v odst. 5) a 6) tohoto článku (např.
faxem nebo e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu), žádosti doručené na jiné
adresy, nebo žádosti obdržené po skončení lhůty pro podání žádosti nejsou doručeny řádně
nebo včas a budou bezodkladně vráceny žadateli (bude-li to možné).
8) Všechny došlé žádosti o Dotaci a jejich přílohy, s výjimkou žádostí dle odst. 7 tohoto článku,
se archivují Krajem a žadatelům o Dotaci se nevracejí. Kraj nehradí žadatelům náklady spojené
se zpracováním a předložením žádosti.
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Čl. VII.
Projekt

1) Projekt musí být zpracován v souladu s podmínkami vyhlášeného Dotačního programu.
2) Projekt obsahuje tyto náležitosti:
a) název Projektu (stručný a výstižný),
b) cíl Projektu (stručně popsaný účel, kvantifikace měřitelných cílů, vymezení cílové
skupiny, předpokládaný konečný přínos a efekt pro cílovou skupinu a Kraj),
c) územní působnost Projektu,
d) místo realizace Projektu,
e) popis výchozího stavu (stručný popis výchozího stavu u žadatele o Dotaci a jeho
okolí),
f) navrhovaný postup realizace Projektu (jednotlivé kroky a metody, které zajistí
dosažení konečného cíle, klasifikace dílčích etap realizace),
g) časový plán předpokládaného postupu realizace Projektu zpracovaný do
jednotlivých etap,
h) požadovanou výši Dotace v Kč a zároveň v procentuálním podílu na celkových
plánovaných nákladech Projektu, celkový rozpočet Projektu v členění na
neinvestiční a investiční náklady, zdroje financování Projektu,
i) souhlas se zařazením do databáze Kraje, prohlášení o souhlasu se zveřejněním
identifikačních údajů o osobě žadatele a výše poskytnuté Dotace na webových
stránkách Kraje.
3) Rozsah náležitostí Projektu může být ve vyhlášených podmínkách Dotačního programu
upraven dle jeho konkrétní povahy.

Čl. VIII.
Podmínky pro poskytnutí Programové dotace a její použití

1) Dotace může být použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých v kalendářním roce, ve
kterém byla Dotace poskytnuta, s výjimkou Projektů s víceletou dobou realizace.
2) Dotace bude poskytnuta na základě písemné Smlouvy o poskytnutí dotace.
3) Dotaci lze použít jen na účel uvedený ve Smlouvě o poskytnutí dotace při dodržení závazných
ukazatelů.
4) Dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce dotace je povinen přijatou Dotaci
použít na financování Projektu schváleného Poskytovatelem, který realizuje vlastním jménem,
na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.
5) Minimální výše poskytované Dotace činí 30 000 Kč.
6) Maximální výše Dotace je 70 % z celkových uznatelných nákladů Projektu. Procentuální podíl
Dotace je stanoven jako maximální a je závazným ukazatelem v rámci celkových uznatelných
nákladů Projektu.
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7) Změny druhového členění rozpočtu Projektu podléhají předchozímu písemnému souhlasu
Příslušného odboru za předpokladu splnění následujících podmínek:
a) změna neovlivní celkové uznatelné náklady Projektu,
b) změna nebude mít vliv na účel Projektu.
8) Je-li Příjemce dotace plátcem DPH s nárokem na uplatnění odpočtu této daně, bude Dotace
poskytnuta na plnění bez DPH.
9) Příjemce dotace odpovídá za účelné, efektivní a hospodárné použití Dotace v souladu
s předloženým rozpočtem Projektu a za její řádné a oddělené sledování v účetnictví jak
z hlediska poskytnuté výše Dotace, tak z hlediska nákladů celého Projektu.
10) Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který není definován jako neuznatelný dle odst. 11)
tohoto článku, a splňuje všechny následující podmínky:
a) vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
b) vznikl Příjemci dotace v přímé souvislosti s prováděním Projektu ve schváleném
období realizace,
c) byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví Příjemce dotace na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými
doklady.
11) Neuznatelný náklad je náklad na:
a) pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
b) úroky, penále, pokuty a jiné sankce,
c) opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
d) nákupy pozemků nebo budov,
e) ztráty z devizových kurzů,
f) reprezentativní pohoštění,
g) nájemné s následnou koupí (leasing),
h) cestovné nad rámec úpravy v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů, pro zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 tohoto
právního předpisu,
i) mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě,
j) náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).
12) Dotace bude Příjemci dotace poskytnuta formou bezhotovostního převodu na jeho bankovní
účet způsobem stanoveným ve Smlouvě o poskytnutí dotace (jednorázově nebo ve splátkách).
Příspěvkové organizaci obce je Dotace poskytnuta prostřednictvím bankovního účtu jejího
zřizovatele v souladu s § 28 odst. 12 Zákona č. 250/2000 Sb.
13) Termín ukončení realizace Projektu bude uveden ve Smlouvě o poskytnutí dotace a stanoví se
pro Příjemce dotace jako závazný ukazatel.
14) V případě, že se Projekt neuskuteční, je Příjemce dotace povinen obdržené peněžní prostředky
neprodleně vrátit Poskytovateli dle podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace. Současně je
povinen předat Příslušnému odboru informaci o vrácení Dotace.
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Čl. IX.
Posouzení úplnosti žádostí, hodnocení žádostí, rozhodnutí o poskytnutí Programové dotace
1) Rada Kraje jmenuje výběrovou komisi pro hodnocení žádostí na základě návrhu příslušné
komise. Členové výběrové komise si ze svého středu zvolí předsedu, popř. místopředsedu, jež
jednání výběrové komise řídí. Působnost výběrové komise může plnit příslušná komise Rady
Kraje.
2) Řádně a včas doručené žádosti o Dotaci budou zpracovány Příslušným odborem, který zajistí
všechny administrativní postupy spojené s realizací Dotačního programu, zejména provede
kontrolu formální správnosti a zákonem a programem požadovaných náležitostí, a předloží
správné a úplné žádosti výběrové komisi včetně vyhodnocení, zda eventuálním poskytnutím
Dotace nebude porušeno pravidlo de minimis, příp. slučitelnost požadované Dotace s pravidly
veřejné podpory. K tomu provede kontrolu a vyhodnocení dosud Příjemci dotace poskytnutých
podpor de minimis v Centrálním registru podpor malého rozsahu (de minimis).
3) Pokud doručená žádost o Dotaci bude obsahovat formální nedostatky, Příslušný odbor požádá
v souladu s principem dobré správy žadatele o odstranění těchto nedostatků žádosti a stanoví
mu k tomu přiměřenou lhůtu. Za formální nedostatky se pro účely těchto Zásad považuje:
a) nesprávné a chybné uvedení předepsaných údajů (např. identifikační údaje
žadatele, adresa apod.),
b) chyby v psaní a počtech působící nesprávný výsledný údaj.
4) Pokud žadatel ve stanovené lhůtě formální nedostatky žádosti neodstraní, bude tato žádost z
hodnocení bez dalšího vyřazena.
5) Z dalšího hodnocení bude vždy vyřazena žádost o Dotaci žadatele:
a) vůči jehož majetku probíhá, nebo v posledních 3 letech proběhlo, insolvenční
řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl insolvenční návrh
zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo
byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena
nucená správa podle zvláštních právních předpisů, nebo na jehož majetek byla
nařízena exekuce,
b) vůči němuž či vůči některému podniku ze skupiny podniků, se kterými je žadatel
propojen, byl vystaven inkasní příkaz pro navrácení protiprávní a neslučitelné
podpory, který dosud nebyl splacen,
c) který má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
d) který byl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin
proti majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární
orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či
členem statutárního orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad
splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby,
e) který má splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní
pojištění, nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti,
f) který má závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu Kraje,
g) který obdržel v předchozích 3 letech Dotaci a nesplnil požadavky dle čl. VIII odst.
14) a dle čl. XII. odst. 1), 2), 5), 6), 7) Zásad (popř. tomuto odpovídajícím
podmínkám Zásad předešlých).
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6) Žadatel o Dotaci může být pozván k projednání předložené žádosti o Dotaci.
7) Výběrová komise hodnotí žádosti o Dotaci dle vyhlášených kritérií. Své stanovisko
k hodnoceným žádostem o Dotaci, včetně kompletního seznamu hodnocených Projektů
s doporučenou výší Dotace a odůvodněním neposkytnutí či doporučení na částečné poskytnutí
Dotace tak, aby rozhodnutí o poskytnutí/neposkytnutí Dotace bylo přezkoumatelné, předkládá
Radě Kraje.
8) O hodnocení žádostí výběrová komise vyhotovuje protokol, který podepisují všichni přítomní

členové výběrové komise.
9) Dojde-li v průběhu lhůty pro rozhodnutí o žádostech ke zvýšení stanoveného celkového
objemu peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Kraje na podporu stanoveného účelu
v rámci Dotačního programu a došlo-li již k hodnocení žádostí, provede výběrová komise
přehodnocení žádostí s ohledem na doporučené výše Dotací. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti
stanovená v Dotačním programu bude přiměřeně prodloužena a tato skutečnost bude
zveřejněna způsobem jako Dotační program a jednotliví žadatelé o tom budou informováni.
10) Při stanovení kompetentního orgánu k rozhodování o poskytnutí Dotace a o uzavření Smlouvy
o poskytnutí dotace je určující částkou výše požadované Dotace v žádosti. O žádostech obcí
rozhoduje dle § 36 písm. d) Zákona o krajích vždy Zastupitelstvo Kraje. V ostatních případech
o žádostech do 200 000 Kč v jednotlivém případě (tj. na jeden Projekt) rozhoduje dle § 59 odst.
2 písm. a) Zákona o krajích Rada Kraje. V případě více žádostí na tentýž Projekt se částky
sčítají. To platí i pro případ souběhu Programových a Individuálních dotací.
O žádostech nad 200 000 Kč v jednotlivém případě rozhoduje dle § 36 písm. c) zákona o
krajích Zastupitelstvo Kraje.
11) Nevyhoví-li Poskytovatel žádosti, zajistí Příslušný odbor bez zbytečného odkladu po
rozhodnutí příslušného orgánu Kraje sdělení žadateli, že jeho žádosti nebylo vyhověno a důvod
nevyhovění žádosti. Důvody nevyhovění žádosti jsou uvedeny v usnesení příslušného orgánu
Kraje, a to buď v jeho textu, nebo příloze. Pokud o návrhu na poskytnutí Dotace příslušný
orgán Kraje bez dalšího nerozhodne, je důvodem tato skutečnost. Navrhne-li člen příslušného
orgánu Kraje neposkytnout Dotaci, je povinen toto odůvodnit pro případ, že by příslušný orgán
Kraje jeho návrh přijal.

Čl. X.
Smlouva o poskytnutí dotace
1) Smlouva o poskytnutí dotace obsahuje zejména:
a) náležitosti ze zákona, od kterých se nelze nikdy odchýlit:
•
•

•
•

název, sídlo, identifikační číslo Poskytovatele,
jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště, je-li Příjemce dotace fyzickou
osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo nebo, je-li
Příjemce dotace právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a
identifikační číslo,
číslo bankovního účtu Poskytovatele a Příjemce dotace,
poskytovanou částku Dotace nebo částku, do jejíž výše může být Dotace
poskytnuta, způsob úhrady poskytnuté Dotace Příjemci (pokud není poskytována
jednorázově, uvádí se výše jednotlivých částek nebo způsob jejich stanovení a
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•
•
•
•
•
•
•

termíny jejich poskytnutí); u Dotace, jejíž součástí jsou peněžní prostředky kryté ze
státního rozpočtu, z rozpočtu státního fondu nebo z Národního fondu, výši takových
prostředků a zdroj jejich krytí,
jasně a srozumitelně formulovaný účel, na který je poskytovaná Dotace určena,
dobu, v níž má být dosaženo stanoveného účelu (termín ukončení realizace
Projektu),
podmínky, které je Příjemce dotace povinen při použití Dotace splnit,
případné další podmínky související s účelem, na nějž byla Dotace poskytnuta,
které je Příjemce dotace povinen dodržet,
dobu pro předložení finančního vypořádání Dotace a číslo účtu, na který mají být
nepoužité peněžní prostředky vráceny,
je-li Příjemcem dotace právnická osoba, povinnosti Příjemce dotace v případě
přeměny nebo zrušení právnické osoby s likvidací,
podpisy smluvních stran, den podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace smluvními
stranami.

b) Náležitosti vyplývající ze Zásad:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

číslo uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace dle rejstříku evidence smluv,
forma Dotace (investiční/neinvestiční),
účelový znak Kraje a povinnost uvádět jej na všech účetních dokladech,
povinnost vedení odděleného účetnictví Projektu, jestliže je Příjemce dotace
povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů, a označovat originály účetních dokladů informací o tom,
že Projekt je spolufinancován Krajem,
závazné ukazatele, jimiž se má Příjemce dotace povinně řídit (zejména závazný
ukazatel finanční spoluúčasti stanovený jako maximální podíl Dotace na celkových
uznatelných nákladech Projektu),
datum účinnosti uznatelných nákladů,
povinnost zadávat veřejné zakázky v souladu s platnými právními předpisy5,
ujednání o možnosti výpovědi, o výpovědní době a o možnosti zrušení Smlouvy o
poskytnutí dotace,
sankce za porušení smluvních povinností,
informaci o porušení rozpočtové kázně Příjemcem dotace a jejích důsledcích,
podmínky, jejichž porušení bude považováno za méně závažné, za které se uloží
nižší odvod za porušení rozpočtové kázně, včetně způsobu stanovení nižšího
odvodu,
postupy při kontrole využití Dotace a závěrečného vyhodnocení a finančního
vypořádání Dotace,
odkaz na závaznost Zásad ve věcech neupravených,
informaci o povaze Dotace (nemá povahu veřejné podpory, slučitelnost, pravidlo de
minimis, vyrovnávací platba),
ujednání o publicitě.

2) Veškeré změny týkající se smluvního vztahu je Příjemce dotace povinen neprodleně písemně
oznámit Poskytovateli. Každá změna smluvních ujednání musí být řešena číslovaným
písemným dodatkem k původní Smlouvě o poskytnutí dotace a rozhoduje o ní orgán Kraje,
který rozhodl o uzavření původní smlouvy. Výjimku mohou tvořit případy, kdy určité, ve
5

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
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Smlouvě o poskytnutí dotace vymezené, záležitosti budou podléhat souhlasu Příslušného
odboru s uvedením, že v těchto případech není uzavírán dodatek k původní smlouvě.
3) Pokud je již v žádosti o Dotaci uveden předpokládaný vznik neuznatelného nákladu, bude ve
Smlouvě o poskytnutí dotace uvedeno, že tento náklad nelze z Dotace uhradit.
4) Smlouva o poskytnutí dotace může obsahovat odlišné náležitosti podle podmínek jednotlivých
Dotačních programů, vždy však podstatné náležitosti smlouvy stanovené v odst. 1) písm. a)
tohoto článku. V případě odchylky od náležitostí nad rámec zákona uvedených v odst. 1 písm.
b) tohoto článku, je povinen Příslušný odbor v podkladovém materiálu pro rozhodování
příslušného orgánu Kraje o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace, na toto výslovně upozornit.
5) Pokud bude mít Dotace povahu podpory de minimis, je možno uzavřít Smlouvu o poskytnutí
dotace pouze tehdy, pokud Příjemce dotace předloží při jejím uzavírání prohlášení dle těchto
Zásad.
6) V případech Smluv o poskytnutí dotace nad 50 000,00 Kč, či přesahujících tuto částku
uzavřeným dodatkem, uzavíraných s fyzickou osobou jednající mimo rámec své podnikatelské
činnosti, s obcí nevykonávající rozšířenou působnost, příspěvkovou organizací zřízenou touto
obcí nebo právnickou osobou, v níž má taková obec sama nebo s jinými takovými obcemi
většinovou účast, Příslušný odbor zajistí uveřejnění6 Smlouvy o poskytnutí dotace na úřední
desce poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření
smlouvy, což se týká i případných dodatků ke smlouvě, a to po dobu nejméně 3 let ode dne
zveřejnění. Nebudou zveřejňovány ty informace v rámci zveřejněných dokumentů, které jsou
vyloučeny ze zpřístupnění dle zvláštního právního předpisu7 a údaje, o kterých to stanoví přímo
použitelný předpis Evropské unie. U takto upravených dokumentů musí být uveden důvod
vyloučení zveřejnění těchto informací (vždy v závorce za anonymizovaným/nezveřejněným
textem).
V případech ostatních Smluv o poskytnutí dotace nad 50 000,00 Kč, či přesahujících tuto
částku uzavřeným dodatkem, Příslušný odbor zajistí uveřejnění Smlouvy o poskytnutí dotace
prostřednictvím registru smluv postupem dle zvláštního zákona8 a příslušného vnitřního
předpisu9. Příslušný odbor zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění smlouvy byla zaslána
příjemci do datové schránky či na e-mail.

Čl. XI.
Kontrola využití Dotace
1) Poskytování a čerpání Dotací dle těchto Zásad podléhají kontrole dle příslušných právních
předpisů.10
2) Kontrola probíhá v těchto stupních:
a) předběžná (před poskytnutím Dotace),
6

Dle §10d odst. 1 Zákona č. 250/2000 Sb.
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
8
Zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
9
Směrnice S-02/2016, kterou se stanoví jednotný postup při evidenci a uveřejňování smluv v registru smluv.
10
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších
předpisů.
7
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b) průběžná (faktická realizace Projektu),
c) následná včetně účetní.
3) Kontrolu provádí pověření zaměstnanci Krajského úřadu Ústeckého kraje.
4) Zastupitelstvo Kraje provádí prostřednictvím Finančního výboru kontrolu využití Dotací
poskytnutých obcím z prostředků Kraje. Finanční výbor i kontrolní výbor mohou provádět i
kontroly využití ostatních poskytnutých Dotací11. Postup výborů při provádění kontroly
upravuje Kontrolní řád výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje.
5) Zjistí-li se neplnění rozhodnutí příslušného orgánu Kraje a podmínek Smlouvy o poskytnutí
dotace, Příslušný odbor, výbor Zastupitelstva Kraje nebo příslušný orgán Kraje zajistí realizaci
nezbytných opatření v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace a platnými právními předpisy.

Čl. XII.
Závěrečná zpráva
1) Závěrečnou zprávu je Příjemce dotace povinen předložit do 30 dnů po ukončení realizace

Projektu. V rámci závěrečné zprávy je Příjemce dotace povinen předložit i finanční vypořádání
Dotace. Pokud byl Projekt realizován před uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace, předloží
Příjemce dotace finanční vypořádání do 30 dnů od jejího uzavření.
2) Nevyčerpané finanční prostředky z Dotace Příjemce dotace poukáže zpět Poskytovateli dle

podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace.
3) Závěrečná zpráva musí obsahovat:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

označení Příjemce dotace,
číslo Smlouvy o poskytnutí dotace,
popis realizace Projektu vč. dodržování jeho harmonogramu,
kvalitativní a kvantitativní výstupy Projektu,
přínos Projektu pro cílové skupiny, celkové zhodnocení Projektu,
finanční vypořádání Dotace.

4) Přílohou závěrečné zprávy mohou být další materiály a dokumenty (např. fotografie, novinové

články, plakáty, prezenční listiny apod.). Strukturu závěrečné zprávy stanoví podle potřeby
Příslušný odbor.
5) Finanční vypořádání Dotace (přehled o čerpání a použití poskytnuté Dotace) musí obsahovat:

a) přehled všech nákladů a výnosů Projektu,
b) přehled nákladů Projektu hrazených z Dotace v členění dle účelového určení,
c) výpis z odděleného účetnictví (případně účetnictví vedeného pod účelovým znakem),
jestliže je Příjemce dotace povinen účetnictví vést,
d) přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu Poskytovatele,
e) další náležitosti, pokud tak stanoví podmínky poskytnutí peněžních prostředků od třetích
osob (např. státní účelová dotace).
Vzor finančního vypořádání Dotace je součástí Dotačního programu.

11

§ 78 odst. 4 písm. a) c) a d) a odst. 5 Zákona o krajích.
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6) Pokud Příjemce dotace nepředloží ve stanoveném termínu úplnou závěrečnou zprávu dle

stanovené struktury (tj. včetně finančního vypořádání Dotace), ale do určeného termínu
předložení závěrečné zprávy doručí odůvodněnou žádost o prodloužení termínu, posoudí
Příslušný odbor důvody a může rozhodnout o prodloužení termínu pro předložení, maximálně
však o 10 dnů ode dne, kdy bylo Příjemci dotace rozhodnutí doručeno, pokud toto nevylučují
podmínky Smlouvy o poskytnutí dotace. Jestliže Příjemce dotace ve stanoveném náhradním
termínu nepředloží úplnou závěrečnou zprávu Dotace, nebo nevrátí nevyčerpané prostředky
Dotace, jedná se o porušení Smlouvy o poskytnutí dotace a Poskytovatel postupuje dle
příslušných ustanovení právních předpisů upravujících porušení rozpočtové kázně a Smlouvy o
poskytnutí dotace.
7) V případě vykázání vyššího procentuálního podílu Dotace na celkových uznatelných nákladech

Projektu, stanoveného jako závazný ukazatel, musí být prostředky, o které byl dohodnutý podíl
Dotace překročen, vráceny způsobem uvedeným ve Smlouvě o poskytnutí dotace.

Čl. XIII.
Porušení rozpočtové kázně, výzva k provedení opatření k nápravě, výzva k vrácení Dotace
1) V případě, že se Příjemce dotace dopustí porušení rozpočtové kázně tím, že neoprávněně
použije nebo zadrží poskytnutou Dotaci, bude Kraj postupovat dle § 22 Zákona č. 250/2000 Sb.
a Příjemci dotace uloží odvod ve výši dle tohoto zákona a Smlouvy o poskytnutí dotace.
2) Pokud Příjemce dotace nepředloží řádně úplnou závěrečnou zprávu, ale předloží-li ji ve lhůtě
stanové Smlouvou o poskytnutí dotace, dopustí se Příjemce dotace porušení rozpočtové kázně
až po marném uplynutí náhradní lhůty 10 dnů, která počne běžet ode dne doručení výzvy
Poskytovatele k nápravě.
3) Ve Smlouvě o poskytnutí dotace lze z podmínek souvisejících s účelem, na nějž byly peněžní
prostředky poskytnuty, a které je Příjemce dotace povinen dodržet (podmínky dle §10a odst. 5
písm. i) Zákona č. 250/2000 Sb.), vymezit podmínky, jejichž porušení bude považováno za
méně závažné, za které se uloží nižší odvod za porušení rozpočtové kázně. V případě, že
součástí poskytnuté Dotace jsou peněžní prostředky, které Poskytovatel obdržel z jiného
rozpočtu, nesmí být dané vymezení v rozporu s podmínkami, za kterých byly poskytovateli
Dotace peněžní prostředky poskytnuty.
4) Při porušení rozpočtové kázně, které Poskytovatel považuje za méně závažné, bude vždy
uložen odvod za tato porušení procentuální částkou z celkové částky poskytnuté Dotace
následovně:
a) předložení závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené Smlouvou o
poskytnutí dotace – výše odvodu činí 5 %,
b) předložení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené Smlouvou o
poskytnutí dotace – výše odvodu činí 10 %,
c) předložení doplněné závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů od uplynutí náhradní lhůty
uvedené ve výzvě Poskytovatele dle odst. 2) tohoto článku – výše odvodu činí 3 %,
d) předložení doplněné závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů od uplynutí náhradní lhůty
uvedené ve výzvě Poskytovatele dle odst. 2) tohoto článku – výše odvodu činí 6 %,
e) nedodržení povinnosti vést Dotaci v odděleném účetnictví – výše odvodu činí 10 %,
f) nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, že Projekt je
spolufinancován Krajem – výše odvodu činí 10 %,
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g) nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků – výše
odvodu činí 5 %,
h) nedodržení povinnosti publicity neoznačením publikací, internetových stránek či jiných
nosičů ,,sponzorským vzkazem“ – výše odvodu činí 5 %,
i) nedodržení povinnosti publicity neumístěním tabulky se ,,sponzorským vzkazem“ na stavbě
nebo v její bezprostřední blízkosti (v případě investiční Dotace) – výše odvodu činí 5 %.
5) Ve Smlouvě o poskytnutí dotace lze, s přihlédnutím k podmínkám konkrétního Dotačního
programu či poskytované Dotace, vymezit i další podmínky, jejichž porušení bude považováno
za méně závažné.
6) O prominutí nebo částečném prominutí povinnosti odvodu bude rozhodováno v souladu s § 22
odst. 14 Zákona č. 250/2000 Sb. a dle doporučeného sazebníku pro promíjení odvodů.
Rozhoduje tentýž orgán Kraje, který rozhodl o poskytnutí Dotace. Penále není součástí odvodu.
7) Dle § 22 odst. 6 Zákona č. 250/2000 Sb. příslušný odbor písemně vyzve Příjemce dotace
k provedení opatření k nápravě v jím stanovené lhůtě, domnívá-li se na základě kontrolního
zjištění, že Příjemce dotace porušil méně závažnou podmínku, za níž byla Dotace poskytnuta a
u níž Poskytovatel stanovil, že její nesplnění bude postiženo nižším odvodem, než kolik činí
celková částka Dotace a jejíž povaha umožňuje nápravu v náhradní lhůtě. V rozsahu, v jakém
Příjemce dotace provedl opatření k nápravě, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.
8) Dle § 22 odst. 6 Zákona č. 250/2000 Sb. příslušný odbor písemně vyzve Příjemce dotace
k vrácení Dotace nebo její části ve stanovené lhůtě, zjistí-li na základě kontroly, že Příjemce
porušil povinnost stanovenou právním předpisem, která souvisí s účelem, na který byly peněžní
prostředky poskytnuty, nedodržel účel Dotace nebo podmínku, za které byla Dotace
poskytnuta, u níž nelze vyzvat k provedení opatření k nápravě. V rozsahu, v jakém Příjemce
dotace vrátil Dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně.

Část C
Čl. XIV.
Individuální dotace
1) Individuální dotace je určena pro Projekty, které nejsou v daném období podporovány žádným
z vyhlášených Dotačních programů. Individuální dotace jsou i finanční prostředky z Krajem
přijatých darů, jestliže se podle přání dárce nestal přijatý dar zdrojem některého z fondů Kraje
nebo nebude-li s dárcem dohodnuto jinak.
2) Žadatelem o Individuální dotaci může být pouze osoba uvedená v čl. IV. odst. 1 Zásad.
3) Příslušným odborem pro administraci poskytnutí Dotace dle této části je zejména odbor
kancelář hejtmana, odbor strategie, přípravy a realizace projektů a odbor regionálního rozvoje
Krajského úřadu. Příslušný odbor provádí kontrolu a hodnocení žádostí, pokud nebude
v jednotlivých případech stanoveno jinak.
4) Žadatel o Individuální dotaci předkládá písemnou žádost obsahující náležitosti dle čl. VI. odst.
1) Zásad. V případě Individuální dotace se obdobně aplikují i ustanovení čl. VI. odst. 5) až 8)
Zásad upravující žádost o Programovou dotaci a její podání. Příslušný odbor může v případě
potřeby po žadateli požadovat i předložení některé z náležitostí dle čl. VI. odst. 2) a dle čl.
VII. odst. 2) Zásad. Pokud doručená žádost o Dotaci bude obsahovat formální nedostatky
uvedené v čl. IX. odst. 3) Zásad, Příslušný odbor požádá v souladu s principem dobré správy
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žadatele o odstranění těchto nedostatků žádosti a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu.
5) Minimální výše poskytované Dotace u Individuální dotace není stanovena. Maximální výše
Dotace je 70 % z celkových uznatelných nákladů Projektu. Další ustanovení čl. VIII. Zásad
upravující podmínky pro poskytnutí Programové dotace se aplikují obdobně.
6) Poskytnutí Individuální dotace musí být vždy v souladu s veřejným zájem a naplňovat kritéria
rovnosti, transparentnosti a zákazu diskriminace žadatelů o Dotaci. Pro hodnocení žádostí a
rozhodnutí o poskytnutí Individuální dotace se obdobně aplikují další ustanovení čl. IX.
Zásad.
7) Na základě rozhodnutí příslušného orgánu Kraje o poskytnutí Individuální dotace uzavře Kraj
s Příjemcem dotace Smlouvu o poskytnutí dotace obsahující náležitosti dle čl. X těchto Zásad,
přičemž se obdobně aplikují i ostatní ustanovení téhož článku Zásad.
8) Žadatel o Dotaci musí být bez zbytečného odkladu informován o výsledku hodnocení podané
žádosti, včetně sdělení důvodu při nevyhovění žádosti, totožným způsobem dle čl. IX., odst.
11) Zásad.
9) Ustanovení čl. XI., XII. a XIII. upravující kontrolu využití Dotace, závěrečnou zprávu a
porušení rozpočtové kázně u Programových dotací se obdobně aplikují i v případě
poskytování Individuální dotace.

Část D
Čl. XV.
Návratná finanční výpomoc
1) Žadatelem o NFV může být obec či jakákoliv jiná právnická nebo fyzická osoba za podmínek
dle Zákona č. 250/2000 Sb.
2) V rámci rozhodování o poskytnutí NFV se přiměřeně použijí ustanovení části B) těchto Zásad.
Vedle náležitostí dle čl. X těchto Zásad obsahuje Smlouva o poskytnutí návratné finanční
výpomoci vždy též lhůtu pro navrácení peněžních prostředků a výši jednotlivých splátek.

Část E
Čl. XVI.
Závěrečná ustanovení
1) V odůvodněných případech může rozhodnout usnesením o výjimce z těchto Zásad ten orgán
Kraje, který je oprávněn rozhodnout o poskytnutí Dotace nebo NFV. Liší-li se schválené
podmínky konkrétního dotačního programu nebo Smlouvy o poskytnutí dotace od těchto
Zásad, jedná se o ustanovení speciální a mají přednost, a to i bez rozhodnutí o výjimce.
2) Krajský úřad Ústeckého kraje zpracuje vzory usnesení příslušných orgánů Kraje pro
rozhodování o Dotacích a NFV a vzor Smlouvy o poskytnutí dotace, které budou odpovídat
podmínkám Zásad, které jsou Příslušné odbory povinny používat za účelem sjednocení
postupů dle Zásad.
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3) Tyto Zásady byly schváleny usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ……………... ze
dne 5. 9. 2016 a nahrazují Zásady schválené usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
28/24Z/2015 ze dne 8. 9. 2015, které se tímto ruší.
4) Tyto Zásady nabývají účinnosti dne 6. 9. 2016.

Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje
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Příloha č. 1 k bodu č. 33
Příloha č. 10 k usnesení č. 77/118R/2016

Příloha č. 2 k bodu č. 37
Příloha č. 11 k usnesení č. 81/118R/2016

Příloha č. 3 k bodu č. 38
Příloha č. 12 k usnesení č. 82/118R/2016

µ#16238/U/2016-HMSO@s¸
16238/U/2016-HMSO
.j.: UZSVM/U/12654/2016-HMSO

eská republika – Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových
se sídlem Rašínovo náb eží 390/42, Nové M sto, 128 00 Praha 2,
za kterou právn jedná PhDr. Marie Ševelová, editelka Územního pracovišt Ústí nad Labem,
na základ P íkazu generálního editele . 6/2014 v platném zn ní,
O: 69797111
(dále jen „p evodce“)
a
Ústecký kraj
se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem,
který zastupuje Old ich Bubení ek, hejtman Ústeckého kraje,
O: 70892156, DI : CZ70892156,
(dále jen „nabyvatel“)
uzavírají podle § 2055 a následujících zákona . 89/2012 Sb., ob anský zákoník (dále jen „zákon
. 89/2012 Sb.“) a podle ustanovení § 22 zákona . 219/2000 Sb., o majetku eské republiky
a jejím vystupování v právních vztazích, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen „zákon
. 219/2000 Sb.“) tuto

SMLOUVU O BEZÚPLATNÉM P

EVODU

VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITÝM V

CEM

. 21/U/VOB/2016

l. I.
1.

eská republika je vlastníkem níže uvedených nemovitých v cí:
Pozemky
pozemková parcela íslo 771/12, ostatní plocha, silnice, rozsáhlé chrán né území,
hodnota p evád ného majetku iní 670 K ,
pozemková parcela íslo 771/17, ostatní plocha, silnice, rozsáhlé chrán né území,
hodnota p evád ného majetku iní 2.630 K ,
pozemková parcela íslo 771/19, ostatní plocha, silnice, rozsáhlé chrán né území,
hodnota p evád ného majetku iní 370 K ,
zapsané na listu vlastnictví . 60000 pro katastrální území Stará Oleška, obec Huntí ov,
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním ú adem pro Ústecký kraj, Katastrálním
pracovišt m D ín.
(dále jen „p evád ný majetek“)

2.

Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových je na základ Prohlášení ze dne
10. 6. 2016 p íslušný s p evád ným majetkem hospoda it, a to ve smyslu § 11 odst. 2 zákona
. 219/2000 Sb.
l. II.

1. P evodce touto smlouvou bezúplatn p evádí nabyvateli vlastnické právo k p evád nému
majetku a nabyvatel ho do svého výlu ného vlastnictví p ijímá.
2. Vlastnické právo k p evád nému majetku se bezúplatné p evádí podle ustanovení
§ 22 odst. 3 zákona . 219/2000 Sb. v souladu s ustanovením § 9 zákona . 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve zn ní pozd jších p edpis .
3. Nabyvatel prohlašuje, že se seznámil s faktickým stavem p evád ného majetku.
l. III.
1. P evodce i nabyvatel shodn prohlašují, že jim nejsou známy žádné skute nosti, které
by uzav ení této smlouvy bránily.
2. P evodce prohlašuje, že mu není známo, že by na p evád ném majetku vázla n jaká
omezení, závazky i právní vady.
l. IV.
1.

Vlastnické právo k p evád nému majetku nabývá nabyvatel dnem zápisu do katastru
nemovitostí. Tímto dnem na nabyvatele p echázejí veškerá práva a povinnosti spojená
s vlastnictvím a užíváním p evád ného majetku.

2.

Smluvní strany se dohodly, že návrh na zápis vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí podává p evodce, a to bez zbyte ného odkladu po schválení smlouvy
íslušným ministerstvem.

3.

Pokud by p íslušným katastrálním ú adem byl návrh na zápis vkladu vlastnického práva
k p evád nému majetku dle této smlouvy pro nabyvatele pravomocn zamítnut, ú astníci
této smlouvy se zavazují k sou innosti sm ující k napln ní v le obou smluvních stran.
l. V.

1.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem schválení p íslušným ministerstvem podle ustanovení
§ 22 zákona . 219/2000 Sb.

2.

Smluvní strany berou na v domí, že jsou svými projevy vázány od okamžiku podpisu této
smlouvy.

3.

Smluvní strany se dohodly, že není-li v této smlouv stanoveno jinak, ídí se práva
a povinnosti smluvních stran zákonem . 89/2012 Sb. a zákonem . 219/2000 Sb.

4.

Smluvní strany se dohodly, že jakékoli zm ny a dopl ky této smlouvy jsou možné pouze
písemnou formou, v podob oboustrann uzav ených vzestupn
íslovaných dodatk
smlouvy.

5.

Poplatkové a da ové povinnosti spojené s touto smlouvou nese nabyvatel.

6.

Tato smlouva je vyhotovena ve ty ech stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží
po jednom vyhotovení, jedno vyhotovení bude ur eno pro p íslušné ministerstvo a jedno
vyhotovení bude použito k zápisu vlastnického práva vkladem do katastru nemovitostí.

7.

Nedílnou sou ástí této smlouvy je doložka dle zákona
ve zn ní pozd jších p edpis .

. 129/2000 Sb., o krajích,

8.

Smluvní strany výslovn souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném
zve ejn na v rámci informací zp ístup ovaných ve ejnosti prost ednictvím
ístupu. Smluvní strany prohlašují, že skute nosti uvedené v této smlouv
za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona . 89/2012 Sb. a ud
k jejich užití a zve ejn ní bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

9.

Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzav ely svobodn a vážn , nikoliv z p inucení
nebo omylu. Na d kaz toho p ipojují své vlastnoru ní podpisy.

V Ústí nad Labem dne ……………………...
eská republika – Ú ad pro zastupování
státu ve v cech majetkových

…………………………….……………….
PhDr. Marie Ševelová
editelka Územního pracovišt
Ústí nad Labem

zn ní byla
dálkového
nepovažují
lují svolení

V Ústí nad Labem dne ………………………….
Ústecký kraj

…………………………….……………….
Old ich Bubení ek
hejtman Ústeckého kraje

íloha
Doložka dle zákona . 129/2000 Sb., o krajích, ve zn ní pozd jších p edpis

DOLOŽKA

ve smyslu ustanovení § 23 zákona . 129/2000 Sb., o krajích (krajské z ízení),
ve zn ní pozd jších p edpis
(dále jen „zákon . 129/2000 Sb.“)
Ústecký kraj, ve smyslu ustanovení § 23 zákona . 129/2000 Sb., potvrzuje, že u právních
jednání obsažených ve Smlouv o bezúplatném p evodu vlastnického práva k nemovitým v cem
. 21/U/VOB/2016, kterou se p evádí
Pozemky
pozemková parcela .
evád ného majetku
pozemková parcela .
evád ného majetku
pozemková parcela .
evád ného majetku

771/12, ostatní plocha, silnice, rozsáhlé chrán né území, hodnota
iní 670 K ,
771/17, ostatní plocha, silnice, rozsáhlé chrán né území, hodnota
iní 2.630 K ,
771/19, ostatní plocha, silnice, rozsáhlé chrán né území, hodnota
iní 370 K ,

zapsané na LV . 60000 pro katastrální území Stará Oleška, obec Huntí ov, v katastru
nemovitostí u Katastrálního ú adu pro Ústecký kraj, Katastrální pracovišt D ín,
byly ze strany nabyvatele spln ny veškeré zákonem . 129/2000 Sb., i jinými obecn závaznými
právními p edpisy stanovené podmínky ve form
p edchozího zve ejn ní, schválení
i odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
edm tná Smlouva o bezúplatném p evodu vlastnického práva k nemovitým v cem
. 21/U/VOB/2016 byla schválena usnesením . …….…………………. ze zasedání Zastupitelstva
Ústeckého kraje dne ……………...............…

V Ústí nad Labem dne………………….

………………………………………
Old ich Bubení ek
hejtman Ústeckého kraje

Příloha č. 4 k bodu č. 39
Příloha č. 13 k usnesení č. 83/118R/2016

Příloha č. 5 k bodu č. 40
Příloha č. 14 k usnesení č. 84/118R/2016

Příloha č. 6 k bodu č. 41
Příloha č. 15 k usnesení č. 85/118R/2016

Příloha č. 7 k bodu č. 42
Příloha č. 16 k usnesení č. 86/118R/2016

Příloha č. 8 k bodu č. 43
Příloha č. 17 k usnesení č. 87/118R/2016

Příloha č. 9 k bodu č. 44
Příloha č. 18 k usnesení č. 88/118R/2016

Příloha č. 10 k bodu č. 60
Příloha č. 19 k usnesení č. 104/118R/2016

Krajský úřad
Číslo pronajímatele:
Číslo nájemce:

NÁJEMNÍ SMLOUVA
uzavřená dle ustanovení § 2201 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Pronajímatel :
Římskokatolická farnost Jedlka
sídlo:
Srbská Kamenice 43, PSČ 407 15 Srbská Kamenice
zastoupený:
Mgr. Marcelem Hrubým, administrátorem
IČ:
64707555
číslo účtu:
2388106379/0800
Zapsaná v rejstříku evidovaných právnických osob vedeném Ministerstvem kultury
ČR, číslo evidence: 8/1-03-169/1994
a
Nájemce:
Ústecký kraj
se sídlem:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 882733379/0800
Zástupce pro věcná jednání :
Mgr. Ing. Jindřich Šimák, vedoucí majetkového odboru Krajského úřadu Ústeckého
kraje
telefon, fax:
475 657 407 / 475 200 245
e-mail :
simak.j@kr-ustecky.cz
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

NÁJEMNÍ SMLOUVU:
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I.
1.

Předmět smlouvy a předmět nájmu
Pronajímatel je na základě Rozhodnutích Státního pozemkového úřadu o schválení
dohody o vydání (§ 9 odst. 3 zák. č.428/2012 Sb.) č.j. SPU-456751/2014 /508102/Mu ze
dne 19. 9. 2014 vkladem práv do katastru nemovitostí pod č.j. V-5398/2014-502 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín vlastníkem této
nemovité věci:
- pozemek: p. č. 1069/1 o výměře 481 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: neplodná půda,
obec Malá Veleň, k. ú. Malá Veleň, zapsaný na LV č. 179 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín.

2.

Pozemek - část p. č. 1069/1 o výměře 8 m2 v k. ú. Malá Veleň dle zákresu, který tvoří
Přílohu č. 1 této Smlouvy, bude využita pro realizaci projektu „Reko silnice II/262 Starý
Šachov – Děčín“. (dále jako „předmět nájmu“).

3.

Pronajímatel touto Smlouvou přenechává nájemci za úplatu předmět nájmu - pozemky
specifikované v čl. I. odst. 2. této smlouvy, aby jej dočasně užíval za účelem realizace
projektu s názvem stavby „Reko silnice II/262 Starý Šachov - Děčín“ –
rekonstrukce opěrné zdi 34,041-37,137 (dále též „Stavba“).

1.

1.
2.

II.
Doba nájmu
Pronajímatel přenechává nájemci k užívání předmět nájmu na dobu určitou, a to ode
dne uzavření této smlouvy na dobu trvání realizace Stavby, tj. do 31. 12. 2018.
III.
Nájemné a splatnost nájmu
Výše nájemného za užívání předmětu nájmu činí 10,- Kč/m²/rok, tj. 80,- Kč/rok. Dále se
nájemce zavazuje hradit pronajímateli administrativní náklady ve výši 400,- Kč/rok.
Cena nájemného je stanovena dohodou dle zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění
pozdějších předpisů.

3. Nájemné ve výši dle odst. 1. tohoto článku je splatné ročně, a to vždy k 31. 12. daného
roku převodem na účet pronajímatelů uvedený v záhlaví této smlouvy.
4. Nájemné v plné roční výši dle odst. 1 uhradí nájemce i za kalendářní rok, v němž smlouva
nabude účinnosti a za kalendářní rok, v němž bude smlouva ukončena.
IV.
Výpověď smlouvy
1. Pronajímatel může tuto Smlouvu vypovědět a požadovat vrácení předmětu nájmu
i před skončením stanovené doby nájmu, jestliže jej nájemce neužívá řádně nebo jestliže
je užívání v rozporu s účelem, kterému slouží.
2. Pronajímatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i před uplynutím sjednané doby
v případě, že se nájemce ocitne v prodlení s úhradou nájemného nebo jeho části po
dobu delší než jeden měsíc.
3. Nájemce může smlouvu vypovědět bez udání důvodu.
4. Výpověď musí být písemná. Výpovědní lhůta je tříměsíční a počíná běžet dnem
následujícím po doručení výpovědi.
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1.

V.
Ostatní a závěrečná ustanovení
Pronajímatel se zavazuje po dobu účinnosti této smlouvy nepřevést předmět nájmu do
vlastnictví třetí osoby.

2.

O uzavření této smlouvy rozhodla Rada Ústeckého kraje usnesením č...................... ze
dne 17. 8. 2016.

3.

Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

4.

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

5.

Tato smlouva je vyhotovena v 5ti vyhotoveních s platností originálu přičemž pronajímatel
obdrží 2 vyhotovení, nájemce 2 vyhotovení smlouvy a Biskupství litoměřické jedno
vyhotovení.

6.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem, kdy je k vyhotovením smlouvy podepsaným
oběma smluvními stranami připojena schvalovací doložka Biskupství litoměřického, se
sídlem Dómské náměstí 1/1, Litoměřice, PSČ 412 01, IČ 00445126, které je na základě
zvláštní právní úpravy zřizovatelem pronajímatele. Biskupství litoměřické není vázáno
projevy smluvních stran učiněnými v této smlouvě a není povinno schvalovací doložku
připojit.

VI.
Podpisy smluvních stran
Pronajímatel i nájemce 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
lehkomyslností druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.
Pronajímatel:

Nájemce:

V Srbské Kamenici dne…………................

V Ústí nad Labem dne …………..……

...............................................
Římskokatolická farnost Jedlka
Mgr. Marcel Hrubý, administrátor

.............................................
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA
Smlouvu schvaluji.

Biskupství litoměřické
generální vikář

Příloha č. 1 – situační zákres dotčené části pozemku
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Příloha č. 11 k bodu č. 61
Příloha č. 20 k usnesení č. 105/118R/2016

Česká republika – Státní pozemkový úřad
sídlo: Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 Praha 3 – Žižkov
zastoupený Ing. Jitkou Blehovou, vedoucí pobočky Děčín, KPÚ pro Ústecký kraj
adresa : 28. Října 979/19, 405 01 Děčín
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu : 60011-3723001/0710
(dále jen „pronajímatel“)
- na straně jedné –
a

Ústecký kraj
se sídlem
: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
zastoupený
: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
IČ
: 70892156
DIČ
: CZ70892156
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha
číslo účtu : 882733379/0800
Zástupce pro věcná jednání :
Mgr.Ing. Jindřich Šimák, vedoucí majetkového odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje
telefon, fax
: 475 657 407 / 475 200 245
e-mail
: simak.j@kr-ustecky.cz
(dále jen „nájemce“)
- na straně jedné –
uzavírají podle ustanovení § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) tuto

NÁJEMNÍ SMLOUVU
č. 32N16/11
Čl. I
Pronajímatel je ve smyslu zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, příslušný hospodařit s tímto pozemkem
ve vlastnictví státu vedeným u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Děčín.
obec
Malá Veleň

katastrální území
Malá Veleň

druh evidence
KN

parcela č.
1069/2 - část

výměra v m2
29

druh pozemku
ostatní plocha

Čl. II
1) Pronajímatel přenechává nájemci pozemek uvedený v čl. I do užívání za účelem dočasného
záboru pro stavbu „REKO silnice II/262 Starý Šachov - Děčín“, pozemek bude využíván jako
manipulační plocha pro realizaci stavebního objektu 209-Soutěsky, Rekonstrukce opěrné zdi –
km 34,041 – 34,137.

2) Tato smlouva nemůže být právním titulem pro zřízení trvalé stavby.
Čl. III
Nájemce je povinen:
a) užívat předmět nájmu v souladu s účelem nájmu,
b) neprodleně po nabytí právní moci předložit pronajímateli rozhodnutí o prodloužení platnosti
stavebního povolení vydaného rozhodnutím č.j. OSC/89739/2014/JD ze dne 8.10.2014, které
nabylo právní moci 26.11.2014,
c) oznámit pronajímateli datum zahájení stavby nejpozději 10 pracovních dní před tímto datem,
d) v případě ukončení nájmu uvést předmět nájmu do stavu, ve kterém se nacházel ke dni zahájení
nájemního vztahu, pokud se s pronajímatelem nedohodne jinak,
e) trpět věcná břemena, resp. služebnosti spojené s pozemkem, jenž je předmětem nájmu,
f) umožnit pronajímateli na jeho žádost vstup na pozemek specifikovaný v čl. I, a to za účelem
kontroly, zda je pozemek užíván v souladu s touto smlouvou; den, kdy pronajímatel hodlá
provést kontrolu, bude nájemci oznámen písemně alespoň 7 dnů předem; v případě nutné
potřeby je pronajímatel oprávněn kontrolu provést i za jeho nepřítomnosti.
Čl. IV
1) Tato smlouva se uzavírá od 1. 10. 2016 na dobu neurčitou.
2) Právní vztah založený touto smlouvou lze ukončit dohodou nebo písemnou výpovědí.
3) Nájem lze v souladu s ustanovením § 2231 NOZ vypovědět v tříměsíční výpovědní době,
která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé
smluvní straně.
4) Pronajímatel může v souladu s ustanovením § 2232 NOZ vypovědět nájem bez výpovědní
doby, jestliže nájemce porušuje zvlášť závažným způsobem své povinnosti, a to ke dni doručení
výpovědi nájemci.
Čl. V
1) Nájemce je povinen platit pronajímateli nájemné.
2) Nájemné se platí ročně dopředu vždy k 1. 10. běžného roku.
3) Roční nájemné se stanovuje dohodou ve výši 580,- Kč (slovy: pětsetosmdesát korun
českých).

4) Nájemné bude hrazeno převodem na účet pronajímatele vedený u České národní banky,
číslo účtu 60011-3723001/0710 variabilní symbol.
5) Nájemné za období od účinnosti smlouvy do 30. 9. 2017 včetně činí 580,- Kč (slovy:
pětsetosmdesát korun českých) a bude uhrazeno do 15 dnů po podpisu této smlouvy.
Zaplacením se rozumí připsání placené částky na účet pronajímatele.
6) Nedodrží-li nájemce lhůtu pro úhradu, je povinen podle ustanovení § 1970 NOZ zaplatit
pronajímateli úrok z prodlení, a to na účet pronajímatele vedený u České národní banky, číslo účtu
180013-3723001/0710, variabilní symbol
7) Prodlení nájemce s úhradou nájemného delší než 60 dnů se považuje za porušení smlouvy
zvlášť závažným způsobem, které zakládá právo pronajímatele nájem vypovědět bez výpovědní doby.
8) Pro případ předčasného ukončení nájmu bude zaplacené nájemné vypořádáno
a odpovídající část nájemci pronajímatelem vrácena.
Čl. VI
Nájemce není oprávněn přenechat pronajatý pozemek nebo jeho část do podnájmu.
Čl. VII
Nájemce je oprávněn umožnit zhotoviteli stavby vstup na pronajatý pozemek, nebo jeho část.
Čl. VIII
Nájemce bere na vědomí a je srozuměn s tím, že pozemek, který je předmětem nájmu dle této
smlouvy, může být pronajímatelem převeden na třetí osoby v souladu s jeho dispozičním oprávněním.
V případě změny vlastnictví platí ustanovení § 2221 a § 2222 NOZ.
Čl. IX
1) Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze
písemnou formou dodatku k této smlouvě, a to na základě dohody smluvních stran.
2) Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o jakékoli změně údajů týkajících se
jejich specifikace jako smluvní strany této smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů ode dne změny.
Čl. X
Nájemce prohlašuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje dne
17.8.2016 usnesením č. ……..

Čl. XI
Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři
stejnopisy přebírá nájemce a jeden je určen pro pronajímatele.

Čl. XII
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

Čl. XII
Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že s jejím obsahem souhlasí a že tato
smlouva je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Děčíně dne

V Ústí nad Labem dne

…………………………………………….
ČR - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Ing. Jitka Blehová
vedoucí pobočky Děčín
pronajímatel

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

Za správnost: Bc.Yveta Stiborová
…………………………………….
podpis

Příloha č. 12 k bodu č. 62
Příloha č. 21 k usnesení č. 106/118R/2016

Krajský úřad
Číslo pronajímatele:
Číslo nájemce:

NÁJEMNÍ SMLOUVA
uzavřená dle ustanovení § 2201 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Pronajímatelé:
bytem:
RČ:
Bankovní spojení:

………………………..
č. účtu …………………..

a
Nájemce:
Ústecký kraj
Se sídlem:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 882733379/0800
Zástupce pro věcná jednání :
Mgr. Ing. Jindřich Šimák, vedoucí majetkového odboru Krajského úřadu Ústeckého
kraje
telefon, fax:
475 657 407 / 475 200 245
e-mail :
simak.j@kr-ustecky.cz

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

NÁJEMNÍ SMLOUVU:
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1.

I.
Předmět a účel nájmu
Pronajímatel je na základě Potvrzení o nabytí vlastnictví předmětu dražby (zák.
č. 26/2000 Sb.) Exekutorského úřadu v České Lípě sp. zn.: EX-0653/2003 -26 ze dne
14. 8. 2006, právní moc ke dni 20. 9. 2006 zápisem práv do katastru nemovitostí pod
č. j. Z-6043/2006-531 Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj Katastrální pracoviště
Rumburk vlastníkem této nemovité věci:
- pozemek: p. č. 199 o výměře 260 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany:
zemědělský půdní fond
v obci Lobendava, k. ú. Lobendava, zapsané na LV č. 45 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk

2.

Pozemek - část p. č. 199 o výměře 17,5 m2 v k. ú. Lobendava – zábor č. 1 dle
zákresu, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy, bude využita pro realizaci projektu „Reko
silnice II/266 Šluknov – Lobendava“. (dále jako „předmět nájmu“).

3.

Pronajímatel touto smlouvou přenechává nájemci za úplatu předmět nájmu - pozemek
specifikovaný v čl. I. odst. 2. této smlouvy, aby jej dočasně užíval za účelem realizace
projektu s názvem stavby „Reko silnice II/266 Šluknov - Lobendava“, SO 207
rekonstrukce mostu ev.č. 266-019 (dále též „Stavba“).

1.

II.
Doba nájmu
Pronajímatel přenechává nájemci k užívání předmět nájmu na dobu určitou, a to ode
dne uzavření této smlouvy na dobu trvání realizace Stavby, tj. do 31. 12. 2018.

2.

Nájemce je oprávněn přenechat předmět nájmu bezúplatně k užívání subjektu, který
bude Stavbu realizovat na základě uzavřené Smlouvy o dílo na realizaci stavby.

3.

Pronajímatel tímto uděluje nájemci a subjektu, který bude Stavbu realizovat, jeho
jednoznačný a nezpochybnitelný souhlas s realizací Stavby, přičemž tento souhlas
platí i pro veškerá správní řízení, která jsou nebo budou vedena za účelem realizace
Stavby.

1.

III.
Nájemné
Výše nájemného za užívání předmětu nájmu činí 10,- Kč/m²/rok, tj. 175,- Kč/rok (slovy:
Jednostosedmdesátpětkorunčeských) za 17,5 m2.

2.

Nájemné je stanoveno dohodou dle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů.

3.

Nájemné vy výši dle odst. 1 tohoto článku je splatné ročně, a to vždy k 31. 12.
příslušného kalendářního roku převodem na účet pronajímatelů uvedený v záhlaví této
smlouvy.

4.

Nájemné v plné roční výši dle odst. 1 uhradí nájemce i za kalendářní rok, v němž
smlouva nabude účinnosti a za kalendářní rok, v němž bude smlouva ukončena.

IV.
Výpověď smlouvy
1. Pronajímatel může tuto smlouvu vypovědět a požadovat vrácení předmětu nájmu
i před skončením stanovené doby nájmu, jestliže jej nájemce nebo třetí osoba, jež
předmět nájmu užívá se souhlasem nájemce, neužívá řádně nebo jestliže je užívání
v rozporu s účelem stanoveným v čl. I odst. 3 této smlouvy.
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2. Pronajímatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i před uplynutím sjednané doby
v případě, že se nájemce ocitne v prodlení s úhradou nájemného nebo jeho části po
dobu delší než jeden měsíc.
3. Nájemce může smlouvu vypovědět bez udání důvodu.
4. Výpověď musí být písemná. Výpovědní lhůta je tříměsíční a počíná běžet dnem
následujícím po doručení výpovědi.

1.
2.

V.
Ostatní a závěrečná ustanovení
Pronajímatel se zavazuje po dobu účinnosti této smlouvy nepřevést předmět nájmu do
vlastnictví třetí osoby.
Smluvní strany se tímto dohodly na budoucím převodu předmětu nájmu do vlastnictví
nájemce (budoucího kupujícího) na základě kupní smlouvy za podmínky, že tato
smlouva bude schválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje. Pokud ke schválení kupní
smlouvy nedojde, kupní smlouva nebude uzavřena.
Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách pro budoucí majetkoprávní
vypořádání trvalého záboru pozemku, tj. uzavření kupní smlouvy, a to:
- na kupní ceně ve výši 50,- Kč/m2 trvalého záboru části pozemku p. č. 199
o výměře cca 1 m2 v k. ú. Lobendava
- na výkupu pozemku po ukončení Stavby a zpracování geometrického plánu
s oddělením dotčené části pozemku a stanovením přesné výměry trvalého
záboru

- geometrický plán bude vyhotoven na náklady budoucího kupujícího
Budoucí kupující se zavazuje vyzvat budoucího prodávajícího (pronajímatele) k uzavření
předmětné kupní smlouvy do 150 kalendářních dnů od schválení geometrického plánu
příslušným katastrálním úřadem a stavebním úřadem, a to tak, že zašle budoucímu
prodávajícímu příslušný návrh kupní smlouvy. Kupní smlouva bude uzavřena do 30
kalendářních dnů od doručení výzvy budoucího kupujícího k uzavření kupní smlouvy.
Budoucí prodávající si je vědom, že předpoklad dotčení jeho nemovitosti uvedené v této
smlouvě, je přibližný a že se může změnit. Pokud po uzavření této smlouvy dojde
k takovým změnám projektu předmětné stavby, v jejichž důsledku již nebude potřeba
užití nemovitosti budoucího prodávajícího pro realizaci stavby, převod předmětu nájmu
nebude realizován.
3.

O uzavření této smlouvy rozhodla Rada Ústeckého kraje usnesením č...................... ze
dne …………………

4.

Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

5.

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

6.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu přičemž pronajímatel
obdrží 1 vyhotovení a nájemce 3 vyhotovení smlouvy.

7.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
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VI.
Podpisy smluvních stran
Pronajímatel i nájemce 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 Praze dne …………................

V Ústí nad Labem dne …………..……

..............................................
Pronajímatel

..............................................
Nájemce
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje

Přílohy:
Příloha č. 1 – situační zákres dotčené části pozemku
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Příloha č. 13 k bodu č. 63
Příloha č. 22 k usnesení č. 107/118R/2016

Krajský úřad
Číslo pronajímatele:
Číslo nájemce:

NÁJEMNÍ SMLOUVA
uzavřená dle ustanovení § 2201 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Pronajímatel :
Bytem:
RČ:
Bankovní spojení:

………………………
číslo účtu: …………

a
Nájemce:
Ústecký kraj
Se sídlem:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 882733379/0800
Zástupce pro věcná jednání :
Mgr. Ing. Jindřich Šimák, vedoucí majetkového odboru Krajského úřadu Ústeckého
kraje
telefon, fax:
475 657 407 / 475 200 245
e-mail :
simak.j@kr-ustecky.cz

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

NÁJEMNÍ SMLOUVU:

jir

Stránka 1 z 3

I.
1.

Předmět a účel nájmu
Pronajímatel je na základě Smlouvy kupní ze dne 20. 8. 2007, právní účinky vkladu
práva ke dni 21. 8. 2007 vkladem práv do katastru nemovitostí pod č. j. V-1845/2007531 Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj Katastrální pracoviště Rumburk vlastníkem
této nemovité věci:
- pozemek: st. p. č. 85/1 o výměře 194 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří, součástí je stavba: Krásná Lípa, č.p. 429, rod. dům
v obci Krásná Lípa, k. ú. Krásná Lípa, zapsané na LV č. 47 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

2.

Pozemek - část st. p. č. 85/1 o výměře 8,5 m2 v k. ú. Krásná Lípa – zábor dle zákresu,
který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy, bude využita pro realizaci projektu „Reko silnice
II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov“. (dále jako „předmět nájmu“).

3.

Pronajímatel touto smlouvou přenechává nájemci za úplatu předmět nájmu - pozemek
specifikovaný v čl. I. odst. 2. této smlouvy, aby jej dočasně užíval za účelem realizace
projektu s názvem stavby „Reko silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov“
rekonstrukce mostu ev.č. 265-010 v rámci SO 205 (dále též „Stavba“).

1.

II.
Doba nájmu
Pronajímatel přenechává nájemci k užívání předmět nájmu na dobu určitou, a to ode
dne uzavření této smlouvy na dobu trvání realizace Stavby, tj. do 31. 12. 2018.

2.

Nájemce je oprávněn přenechat předmět nájmu bezúplatně k užívání subjektu, který
bude Stavbu realizovat na základě uzavřené Smlouvy o dílo na realizaci stavby.

3.

Pronajímatel tímto uděluje nájemci a subjektu, který bude Stavbu realizovat, jeho
jednoznačný a nezpochybnitelný souhlas s realizací Stavby, přičemž tento souhlas
platí i pro veškerá správní řízení, která jsou nebo budou vedena za účelem realizace
Stavby.

1.

III.
Nájemné
Výše nájemného za užívání předmětu nájmu činí 10,- Kč/m²/rok, tj. 85,- Kč/rok (slovy:
Osmdesátpětkorunčeských) za 8,5 m2.

2.

Nájemné je stanoveno dohodou dle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů.

3.

Nájemné vy výši dle odst. 1 tohoto článku je splatné ročně, a to vždy k 31. 12.
příslušného kalendářního roku převodem na účet pronajímatele uvedený v záhlaví této
smlouvy.

4.

Nájemné v plné roční výši dle odst. 1 uhradí nájemce i za kalendářní rok, v němž
smlouva nabude účinnosti a za kalendářní rok, v němž bude smlouva ukončena.

IV.
Výpověď smlouvy
1. Pronajímatel může tuto smlouvu vypovědět a požadovat vrácení předmětu nájmu
i před skončením stanovené doby nájmu, jestliže jej nájemce nebo třetí osoba, jež
předmět nájmu užívá se souhlasem nájemce, neužívá řádně nebo jestliže je užívání
v rozporu s účelem stanoveným v čl. I odst. 3 této smlouvy.
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2. Pronajímatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i před uplynutím sjednané doby
v případě, že se nájemce ocitne v prodlení s úhradou nájemného nebo jeho části po
dobu delší než jeden měsíc.
3. Nájemce může smlouvu vypovědět bez udání důvodu.
4. Výpověď musí být písemná. Výpovědní lhůta je tříměsíční a počíná běžet dnem
následujícím po doručení výpovědi.

1.

V.
Ostatní a závěrečná ustanovení
Pronajímatel se zavazuje po dobu účinnosti této smlouvy nepřevést předmět nájmu do
vlastnictví třetí osoby.

2.

O uzavření této smlouvy rozhodla Rada Ústeckého kraje usnesením č...................... ze
dne ................................

3.

Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

4.

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

5.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu přičemž pronajímatel
obdrží 1 vyhotovení a nájemce 3 vyhotovení smlouvy.

6.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

VI.
Podpisy smluvních stran
Pronajímatel i nájemce 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 Krásné Lípě dne…………................

V Ústí nad Labem dne …………..……

..............................................
Pronajímatel

..............................................
Nájemce
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje

Přílohy:
Příloha č. 1 – situační zákres dotčené části pozemku
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Příloha č. 14 k bodu č. 64
Příloha č. 23 k usnesení č. 108/118R/2016

Krajský úřad
Číslo pronajímatele:
Číslo nájemce:

NÁJEMNÍ SMLOUVA
uzavřená dle ustanovení § 2201 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Pronajímatelé:

Oba bytem:
RČ:
Bankovní spojení:

………………………………
číslo účtu: ………………………

a
Nájemce:
Ústecký kraj
Se sídlem:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 882733379/0800
Zástupce pro věcná jednání :
Mgr. Ing. Jindřich Šimák, vedoucí majetkového odboru Krajského úřadu Ústeckého
kraje
telefon, fax:
475 657 407 / 475 200 245
e-mail :
simak.j@kr-ustecky.cz

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

NÁJEMNÍ SMLOUVU:
jir

1

I.
1.

Předmět a účel nájmu
Pronajímatelé jsou na základě Smlouvy o převodu nemovitosti RI 402/1972 kupní ze
dne 19. 6. 1972, reg. dne 19. 6. 1972 zápisem práv práv do katastru nemovitostí pod č.j.
Z-6800016/1972-502 Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj Katastrální pracoviště Děčín
vlastníky (SJM) této nemovité věci:
- pozemek: st. p. č. 87 o výměře 269 m2, druh pozemku: součástí je stavba: Františkov
nad Ploučnicí č. p. 127, bydlení, Stavba stojí na pozemku st. p. č. 87
obec Františkov nad Ploučnicí, k. ú. Oldřichov nad Ploučnicí, zapsané na LV č. 68 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín.

2.

Pozemek - část st. p. č. 87 o výměře 37 m2 v k.ú. Oldřichov nad Ploučnicí – zábor
dle zákresu, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy, bude využita pro realizaci projektu
„Reko silnice II/262 Starý Šachov – Děčín“ (dále jako „předmět nájmu“).

3.

Pronajímatelé touto smlouvou přenechávají nájemci za úplatu předmět nájmu pozemek specifikovaný v čl. I. odst. 2. této smlouvy, aby jej dočasně užíval za účelem
realizace projektu s názvem stavby „Reko silnice II/262 Starý Šachov - Děčín“
rekonstrukce opěrné zdi km 26,167 – 26,181 SO 221(dále též „Stavba“).

1.

II.
Doba nájmu
Pronajímatelé přenechávají nájemci k užívání předmět nájmu na dobu určitou, a to ode
dne uzavření této smlouvy na dobu trvání realizace Stavby, tj. do 31. 12. 2018.

2.

Nájemce je oprávněn přenechat předmět nájmu bezúplatně k užívání subjektu, který
bude Stavbu realizovat na základě uzavřené Smlouvy o dílo na realizaci stavby.

3.

Pronajímatelé tímto udělují nájemci a subjektu, který bude Stavbu realizovat, jeho
jednoznačný a nezpochybnitelný souhlas s realizací Stavby, přičemž tento souhlas
platí i pro veškerá správní řízení, která jsou nebo budou vedena za účelem realizace
Stavby.

1.

III.
Nájemné
Výše nájemného za užívání předmětu nájmu činí 10,- Kč/m²/rok, tj. 370,- Kč/rok (slovy:
Třistasedmdesátkorunčeských) za 37 m2.

2.

Nájemné je stanoveno dohodou dle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů.

3.

Nájemné vy výši dle odst. 1 tohoto článku je splatné ročně, a to vždy k 31. 12.
příslušného kalendářního roku převodem na účet pronajímatelů uvedený v záhlaví této
smlouvy.

4.

Nájemné v plné roční výši dle odst. 1 uhradí nájemce i za kalendářní rok, v němž
smlouva nabude účinnosti a za kalendářní rok, v němž bude smlouva ukončena.

IV.
Výpověď smlouvy
1. Pronajímatelé můžou tuto smlouvu vypovědět a požadovat vrácení předmětu nájmu
i před skončením stanovené doby nájmu, jestliže jej nájemce nebo třetí osoba, jež
předmět nájmu užívá se souhlasem nájemce, neužívá řádně nebo jestliže je užívání
v rozporu s účelem stanoveným v čl. I odst. 3 této smlouvy.
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2. Pronajímatelé jsou oprávněni tuto smlouvu vypovědět i před uplynutím sjednané doby
v případě, že se nájemce ocitne v prodlení s úhradou nájemného nebo jeho části po
dobu delší než jeden měsíc.
3. Nájemce může smlouvu vypovědět bez udání důvodu.
4. Výpověď musí být písemná. Výpovědní lhůta je tříměsíční a počíná běžet dnem
následujícím po doručení výpovědi.

1.

V.
Ostatní a závěrečná ustanovení
Pronajímatel je povinen v případě převodu předmětu nájmu do vlastnictví třetí osoby
informovat nájemce o případném převodu a seznámit nabyvatele s touto smlouvou před
případným převodem.

2.

Nájemce se zavazuje, že realizace rekonstrukce opěrné zdi km 16,167-26,181, kterou
bude subjekt v rámci Stavby realizovat, bude probíhat vždy pouze v období září až
duben.

3.

O uzavření této smlouvy rozhodla Rada Ústeckého kraje usnesením č...................... ze
dne ................................

4.

Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

5.

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

6.

Tato smlouva je vyhotovena v 4 vyhotoveních s platností originálu přičemž pronajímatel
obdrží po 1 vyhotovení a nájemce 3 vyhotovení smlouvy.

7.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

VI.
Podpisy smluvních stran
Pronajímatelé i nájemce 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 Děčíně dne …………................

V Ústí nad Labem dne …………..……

..............................................

..............................................
Nájemce
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje

Pronajímatel

……………………………….
Pronajímatel
Anna Miklasová
Přílohy:
Příloha č. 1 – situační zákres dotčené části pozemku
jir
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Příloha č. 15 k bodu č. 65
Příloha č. 24 k usnesení č. 109/118R/2016

Krajský úřad
Číslo půjčitele:
Číslo vypůjčitele:

SMLOUVA O VÝPŮJČCE

uzavřená dle ustanovení § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
smluvní strany:
Půjčitel:
Město Postoloprty
se sídlem
zastoupené
IČ
DIČ
E-mail/telefon
Bankovní spojení
Datová schránka

: Mírové náměstí 318, 439 42 Postoloprty
: Mgr. Zdeňkem Pištorou, starostou
: 00265403
:
:
:
č. účtu:
:

(dále jen „Půjčitel“)
a
Vypůjčitel:
Ústecký kraj
se sídlem
zastoupený
IČ
DIČ
Bankovní spojení

:
:
:
:
:

Kontaktní osoba
E-mail/telefon

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s.,
číslo účtu: 882733379/0800, VS 459
: Mgr. Ing. Jindřich Šimák, vedoucí majetkového odboru
: simak.j@kr-ustecky.cz, 475 657 407

Datová schránka

: t9zbsva

(dále jen „Vypůjčitel“)

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O VÝPŮJČCE
(dále jen „Smlouva“):
von

I.
Předmět Smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran vyplývajících
z dočasného užívání nemovité věci (výpůjčka nemovité věci) za podmínek dále sjednaných
v této smlouvě.
2. Půjčitel je vlastníkem této nemovité věci:
pozemku p.č. 1554/3, druh pozemku: lesní pozemek,
v katastrálním území Březno u Loun, obec Postoloprty, zapsaných na listu vlastnictví č.
10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny nacházející se
v k.ú. Březno u Loun.
3. Půjčitel touto Smlouvou přenechává Vypůjčiteli do užívání:
část pozemku p.č. 1554/3 o výměře 269 m2 - trvalý zábor
(dále jen „předmět výpůjčky“).
4. Půjčitel přenechává k užívání Vypůjčiteli předmět výpůjčky podle této Smlouvy, za účelem
realizace stavby nazvané „Cyklostezka Ohře“ (dále jen „Stavba“), jejímž předmětem je připravovaná výstavba cyklostezky.
II.
Podmínky výpůjčky
1.

Půjčitel přenechává Vypůjčiteli k užívání předmět výpůjčky na dobu určitou, a to ode dne
předání předmětu výpůjčky do uplynutí 5 let od finančního ukončení projektu IROP „Cyklostezka Ohře“, nejdéle však do 31. 12. 2025.

2.

Půjčitel přenechává Vypůjčiteli k užívání předmět výpůjčky bezplatně.

3.

Vypůjčitel se zavazuje předmět výpůjčky užívat pouze a výlučně k účelu, který byl v této
Smlouvě sjednán.

4.

Půjčitel je oprávněn k přístupu na předmět výpůjčky za účelem kontroly jeho stavu a způsobu jeho užívání.

5.

Půjčitel výslovně prohlašuje a bere na vědomí, že na předmět výpůjčky jsou oprávněni
vstupovat a vjíždět kromě Vypůjčitele i zhotovitel(é) Stavby i všechny ostatní osoby jakkoli
zúčastněné na stavbě. Informace o zhotoviteli(ích) Stavby je Vypůjčitel povinen neprodleně
Půjčiteli sdělit, a to i v případě jakýchkoli změn.

6.

Půjčitel dále bere na vědomí, že na předmět výpůjčky budou vjíždět i nákladní vozidla, stavební stroje a další stavební mechanizmy.

7.

Vypůjčitel není oprávněn předmět výpůjčky přenechat jiné osobě bez písemného svolení
Půjčitele.

8.

Půjčitel se zavazuje nepřevést po dobu trvání výpůjčky vlastnické právo k předmětu výpůjčky na třetí osobu. V opačném případě odpovídá půjčitel za porušení smluvní povinnosti dle
ust. § 2913 občanského zákoníku.
III.
Výpověď Smlouvy

1.
von

Půjčitel může tuto Smlouvu vypovědět, jestliže Vypůjčitel užívá předmět výpůjčky v rozporu
se sjednaným účelem užívání nebo poruší další povinnosti stanovené v této Smlouvě.

2.

Smlouvu je možné vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním
dnem měsíce následujícího po dni doručení výpovědi.
IV.
Ostatní a závěrečná ustanovení

1.

Vypůjčitel tímto potvrzuje, že o uzavření této Smlouvy bylo rozhodnuto Radou Ústeckého
kraje usnesením č. ………………….. ze dne ……………………….

2. Půjčitel tímto potvrzuje, že:
a) záměr obce poskytnout dotčené pozemky jako výpůjčku dle § 39 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, byl zveřejněn na úřední desce v době
od 18.5.2016 do 3.6.2016;
b) o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Radou města č. 1351/2016 ze dne
17.6.2016.
3.

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

4.

Pokud v této Smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

5.

Tato Smlouva je sepsána ve třech paré s platností originálu, přičemž půjčitel obdržení jedno vyhotovení, vypůjčitel dvě vyhotovení.

6.

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

7.

Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1: Situační nákres.
V.
Podpisy smluvních stran

1.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Postoloprtech dne …………

…………………………………………….
Mgr. Zdeněk Pištora
starosta města

Příloha č. 1
1x situační zákres
von

V Ústí nad Labem dne…………

………………………………………………
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

Příloha č. 16 k bodu č. 67
Příloha č. 25 k usnesení č. 111/118R/2016

Krajský úřad
Číslo půjčitele:
Číslo vypůjčitele:

SMLOUVA O VÝPŮJČCE

uzavřená dle ustanovení § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„občanský zákoník“)

Smluvní strany:
Půjčitel:
obec Jiřetín pod Jedlovou
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
Zástupce pro věcná jednání:
E-mail/telefon:
(dále jen „půjčitel“)

a
Vypůjčitel:
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení
Zástupce pro věcná jednání:
E-mail/telefon:
(dále jen „vypůjčitel“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O VÝPŮJČCE
(dále jen „smlouva“)
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I.
Předmět smlouvy a předmět výpůjčky
1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran vyplývajících z dočasného užívání nemovité věci (výpůjčka nemovité věci) za podmínek dále sjednaných
v této smlouvě.
2. Půjčitel je vlastníkem této nemovité věci:
-

pozemku parcelní č. 907/1 označeného jako ostatní plocha, silnice, v katastrálním
území Rozhled, obec Jiřetín pod Jedlovou, zapsaného na listu vlastnictví č. 379
vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

3. Půjčitel touto smlouvou přenechává vypůjčiteli do užívání:
-

část pozemku parcelní č. 907/1, a to dočasný zábor 35 m2 a trvalý zábor 18 m2
(dále jako „předmět výpůjčky“).

4. Předmět výpůjčky je zakreslen v záborovém elaborátu, který je nedílnou součástí této
smlouvy.
5. Půjčitel touto smlouvou přenechává vypůjčiteli předmět výpůjčky specifikovaný v odst. 3.
tohoto článku, aby jej užíval.
II.
Účel výpůjčky
Vypůjčitel se zavazuje předmět výpůjčky užívat výlučně za účelem realizace projektu
„Za společným dědictvím na kole i pěšky“ na základě projektové dokumentace s názvem
„Zhotovení projektových dokumentací pro vybrané projekty regionu České Švýcarsko - Most“. Projekt bude realizován v rámci „Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko“.
III.
Doba výpůjčky, výpověď smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností od podpisu smlouvy do 5 let
od ukončení realizace projektu, nejdéle však do 31. 12. 2030.
2. Půjčitel může tuto smlouvu vypovědět, jestliže vypůjčitel užívá předmět výpůjčky v rozporu se sjednaným účelem užívání. Výpovědní doba je tříměsíční a počíná běžet prvním
dnem měsíce následujícího po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně.
IV.
Ostatní a závěrečná ustanovení
1. Půjčitel tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto .................................
usnesením č. .................... ze dne.................
2. Půjčitel tímto potvrzuje, že záměr výpůjčky byl zveřejněn od .... do......
3. Vypůjčitel tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto ........................
usnesením č. .................... ze dne.................
4. 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.
5. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků.
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6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech pare s platností originálu, přičemž půjčitel obdrží
jedno vyhotovení a vypůjčitel dvě vyhotovení.
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
V.
Podpisy smluvních stran
Půjčitel i vypůjčitel 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 ................. dne …………………

V ................. dne …………………

…………………………………………….
Půjčitel

………………………………………………
Vypůjčitel

Přílohy:
Příloha č. 1 – Záborový elaborát
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Příloha č. 17 k bodu č. 68
Příloha č. 26 k usnesení č. 112/118R/2016

Krajský úřad
Číslo půjčitele:
Číslo vypůjčitele:

SMLOUVA O VÝPŮJČCE

uzavřená dle ustanovení § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
smluvní strany:
Půjčitel:
Ústecký kraj
se sídlem
zastoupený
IČ
DIČ
Bankovní spojení
Kontaktní osoba
E-mail/telefon

:
:
:
:
:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s.,
číslo účtu: 882733379/0800, VS 459
: Mgr. Ing. Jindřich Šimák, vedoucí majetkového odboru
: simak.j@kr-ustecky.cz, 475 657 407

(dále jen „Půjčitel“)

a
Vypůjčitel:
bytem
:
RČ
:
E-mail/telefon :
Bankovní spojení

:

č. účtu:

(dále jen „Vypůjčitel“)
Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O VÝPŮJČCE
(dále jen „Smlouva“):

von

I.
Předmět Smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran vyplývajících
z dočasného užívání nemovitých věcí (výpůjčka nemovitých věcí) za podmínek dále sjednaných v této smlouvě.
2. Půjčitel je spoluvlastníkem této nemovité věci:
-

pozemku p.č. 3275/23, druh pozemku: orná půda, v katastrálním území Roudnice nad
Labem, obec Roudnice nad Labem, zapsaného na listu vlastnictví č. 1521 u Katastrálního úřadu pro pro Ústecký kraj (podíl ½) a Město Roudnice nad Labem (podíl ½),
Katastrální pracoviště Litoměřice nacházející se v k.ú. Roudnice nad Labem

-

a vlastníkem této nemovité věci:

-

pozemku p.č. 4218/1, druh pozemku: ostatní plocha, v katastrálním území Roudnice
nad Labem, obec Roudnice nad Labem, zapsaného na listu vlastnictví č. 2496 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice nacházející se
v k.ú. Roudnice nad Labem, hospodaření se svěřeným majetkem má Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260/13, Pozorka,
41703 Dubí, IČ:0000837.

3. Půjčitel touto Smlouvou přenechává Vypůjčiteli do užívání:
- pozemek p.č.. 4218/1 o výměře 300 m2 - trvalý zábor a 100 m2 dočasný zábor.
- pozemek p. č. 3275/23 o výměře 317 m2 - trvalý zábor a 113 m2 dočasný zábor.
-

na základě uzavřené smlouvy o výpůjčce č…………… ze dne ………………………. je
půjčitel oprávněn přenechat předmět výpůjčky p.č. 3275/23 v části vyznačené modře a
zeleně na přiloženém Situačním nákresu, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, o celkové výměře 425 m2
za účelem vybudování sjezdu z vybudované komunikace (tj. ze
Stavby) k budově č.p. 2485 nacházející se na pozemku parc. č. 3271/10 v katastrálním území a obci Roudnice nad Labem. Vypůjčitel není oprávněn předmět výpůjčky
přenechat jiné osobě bez písemného svolení Půjčitelem.

(dále jen „předmět výpůjčky“).
4. Půjčitel přenechává k užívání Vypůjčiteli předmět výpůjčky podle této Smlouvy, za účelem
realizace stavby nazvané „Nová komunikace u města Roudnice nad Labem napojení Autosalonu FORD Šindelář“ (dále jen „Stavba“), jejímž předmětem je nové komunikační napojení Autosalonu FORD Šindelář na budoucí přeložku komunikace č. II/240 u Roudnice
nad Labem.
II.
Podmínky výpůjčky
1.

Půjčitel přenechává Vypůjčiteli k užívání předmět výpůjčky na dobu určitou, a to ode dne
předání předmětu výpůjčky do doby vydání kolaudačního souhlasu pro uvedenou stavbu, nejdéle však do 31.12.2022.

2.

Stavba bude realizována v návaznosti na stavbu nové komunikace – přeložky silnice
II/240, dle podmínek pro umístění stavby stanovených v Územním rozhodnutí čj. MURCE/1598/2015 ze dne 15.1.2015, vydaným Městským úřadem v Roudnici nad Labem.

von

3.

Koordinaci stavby a budoucí přeložky komunikace II/240 u Roudnice nad Labem má za
povinnosti projednávat se zástupcem stavebníka (Ústecký kraj), Ivanou Zíkovou, investičním referentem KÚÚK, telefon 475657344, zikova.i@kr-ustecky.cz.

4.

Půjčitel přenechává Vypůjčiteli k užívání předmět výpůjčky bezplatně.

5.

Vypůjčitel se zavazuje předmět výpůjčky užívat pouze a výlučně k účelu, který byl v této
Smlouvě sjednán.

6.

Půjčitel je oprávněn k přístupu na předmět výpůjčky za účelem kontroly jeho stavu a
způsobu jeho užívání.

7.

Půjčitel výslovně prohlašuje a bere na vědomí, že na předmět výpůjčky jsou oprávněni
vstupovat a vjíždět kromě Vypůjčitele i zhotovitel(é) Stavby i všechny ostatní osoby jakkoli zúčastněné na stavbě. Informace o zhotoviteli(ích) Stavby je Vypůjčitel povinen neprodleně Půjčiteli sdělit, a to i v případě jakýchkoli změn.

8.

Půjčitel dále bere na vědomí, že na předmět výpůjčky budou vjíždět i nákladní vozidla,
stavební stroje a další stavební mechanizmy.

9.

Vypůjčitel není oprávněn předmět výpůjčky přenechat jiné osobě bez písemného svolení
Půjčitele.

10. Půjčitel se zavazuje nepřevést po dobu trvání výpůjčky vlastnické právo k předmětu výpůjčky na třetí osobu.

III.
Výpověď Smlouvy
1.

Půjčitel může tuto Smlouvu vypovědět, jestliže Vypůjčitel užívá předmět výpůjčky
v rozporu se sjednaným účelem užívání nebo poruší další povinnosti stanovené v této
Smlouvě.

2.

Smlouvu je možné vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním
dnem měsíce následujícího po dni doručení výpovědi.
IV.
Ostatní a závěrečná ustanovení

1.

Půjčitel tímto potvrzuje, že:
a) záměr kraje vypůjčit nemovitý majetek byl dle § 18 odst. 1 zák. č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn dne
10.6.2016 po dobu 32 dnů před projednáním v Radě Ústeckého kraje na
úřední desce krajského úřadu;
b) o uzavření této nájemní smlouvy bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje
usnesením č. ……………. ze dne …………………

2.

Smluvní strany se tímto dohodly na budoucím převodu předmětu výpůjčky do vlastnictví
vypůjčitele (budoucího kupujícího) na základě budoucí kupní smlouvy za podmínky, že
tato smlouva bude schválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje. Pokud ke schválení budoucí kupní smlouvy nedojde, budoucí kupní smlouva nebude uzavřena.
Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách, které budou obsaženy v budoucí kupní smlouvě, a to:

von

Kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem na cenu obvyklou, vyhotoveným na
náklady vypůjčitele (budoucího kupujícího) trvalého záboru pozemku p.č. 3275/23 a p.č.
4218/1 v k.ú. Roudnice nad Labem, jejichž přesná výměra bude stanovena geometrickým plánem zpracovaným na náklady Vypůjčitele (budoucího kupujícího).
Na výkupu pozemku bezodkladně po vyhotovení geometrického plánu skutečného zaměření dokončené stavby, nejpozději však do 31.12.2022.
Půjčitel (budoucí prodávající) si je vědom, že předpoklad dotčení jeho nemovitosti uvedený v této smlouvě je přibližný a že se může změnit. Pokud po uzavření této smlouvy
dojde k takovým změnám projektu předmětné stavby, v jejichž důsledku již nebude potřeba užití nemovitosti Půjčitele pro realizaci stavby, převod předmětu výpůjčky nebude
realizován.
3.

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

4.

Pokud v této Smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

5.

Tato Smlouva je sepsána ve čtyřech paré s platností originálu, přičemž půjčitel obdrží
dvě vyhotovení, vypůjčitel dvě vyhotovení.

6.

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

7.

Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1: Situační nákres.
V.
Podpisy smluvních stran

1.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,
vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení
nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Ve Vědomích dne …………

…………………………………………….

V Ústí nad Labem dne…………

………………………………………………
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

von

Příloha č. 18 k bodu č. 69
Příloha č. 27 k usnesení č. 113/118R/2016

Krajský úřad
Číslo půjčitele:
Číslo vypůjčitele:

SMLOUVA O VÝPŮJČCE
uzavřená dle ustanovení § 2193 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Půjčitel:
Bytem:
RČ:
Telefon:
a
Vypůjčitel:
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 882733379/0800
Kontaktní osoba:
Mgr. Ing. Jindřich Šimák, vedoucí majetkového odboru Krajského úřadu Ústeckého
kraje
E-mail/telefon: simak.j@kr-ustecky.cz, 475 657 407

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O VÝPŮJČCE:

jir
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I.
Předmět a účel výpůjčky
1. Půjčitel je na základě Smlouvy o převodu vlastnictví (zák. č. 95/1999 Sb.) kupní
č. 1006840411 ze dne 12. 3. 2004, právní účinky vkladu práva ke dni 6. 4. 2004
a Smlouvy směnné ze dne 18. 8. 2005, právní účinky vkladu práva ke dni 22. 8.
2005 vklady práv do katastru nemovitostí pod č. j. V-656/2004-531 a č. j. V1644/2005-531 Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj Katastrální pracoviště
Rumburk vlastníkem této nemovité věci:
- pozemek: p. č. 213/1 o výměře 1024 m2, druh pozemku: zahrada, způsob
ochrany: zemědělský půdní fond
v obci Lipová, k. ú. Lipová u Šluknova, zapsané na LV č. 292 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
2. Pozemek - část p. č. 213/1 o výměře 4 m2 v k. ú. Krásná Lípa – zábor č. 4 dle
zákresu, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy, bude využita pro realizaci projektu
„Reko silnice II/266 Šluknov - Lobendava“. (dále jako „předmět výpůjčky“).
3. Půjčitel touto smlouvou přenechává vypůjčiteli předmět výpůjčky, tj. pozemek
specifikovaný v čl. I. odst. 2. této smlouvy, aby jej dočasně užíval za účelem
realizace projektu s názvem stavby „REKO silnic II/266 Šluknov Lobendava“ – SO 206 rekonstrukce mostu ev. č. 266-018 (dále též „Stavba“).
II.
1.

Podmínky výpůjčky
Půjčitel přenechává Vypůjčiteli k užívání předmět výpůjčky na dobu určitou,
a to ode dne uzavření této smlouvy na dobu trvání realizace Stavby, tj. do 31. 12.
2018.

2.

Půjčitel přenechává Vypůjčiteli k užívání předmět výpůjčky bezplatně.

3.

Půjčitel je oprávněn k přístupu na předmět výpůjčky za účelem kontroly jeho
stavu a způsobu jeho využívání.

4.

Vypůjčitel je oprávněn přenechat předmět výpůjčky bezúplatně k užívání tomu
subjektu, který bude Stavbu realizovat.

5.

Vypůjčitel je oprávněn přenechat předmět výpůjčky k užívání Správě a údržbě
silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem Dubí 3, Ruská 260, IČ
00080837. Tato příspěvková organizace Ústeckého kraje je správcem veškerých
silnic II. a III. třídy, které jsou ve vlastnictví kraje, a bude činit zásadní úkony při
realizaci projektu.

6.

Vypůjčitel se zavazuje předmět výpůjčky užívat pouze a výlučně k účelu, který
byl v této Smlouvě sjednán.

7.

Půjčitel tímto uděluje Vypůjčiteli nebo subjektu, který bude stavbu realizovat, jeho
jednoznačný a nezpochybnitelný souhlas s realizací „Stavby“, přičemž tento
souhlas platí i pro veškerá správní řízení, která jsou vedena za účelem realizace
„Stavby“.

8.

Vypůjčitel se zavazuje po dokončení Stavby uvést předmět výpůjčky do
původního stavu.

jir
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III.
Výpověď smlouvy
Půjčitel může tuto Smlouvu vypovědět, jestliže Vypůjčitel užívá předmět výpůjčky
v rozporu se sjednaným účelem užívání nebo poruší další povinnosti stanovené
v této Smlouvě.

2.

Vypůjčitel může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu.

3.

Smlouvu je možné vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet
dnem následujícím po doručení výpovědi.

IV.
Ostatní a závěrečná ustanovení
1. Půjčitel je povinen v případě převodu předmětu výpůjčky do vlastnictví 3. osoby
informovat Vypůjčitele o případném převodu a seznámit nabyvatele s touto
smlouvou před případným převodem.
2. Pokud v této Smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
4. Vypůjčitel tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy rozhodla Rada Ústeckého
kraje usnesením č. ……….. ze dne …………….
5. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž
Půjčitel obdrží jedno vyhotovení a Vypůjčitel obdrží dvě vyhotovení Smlouvy.
6. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.
V.
Podpisy smluvních stran
Půjčitel i Vypůjčitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem
přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné
vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.
V Lipové dne..…………

Ústí nad Labem dne ………………..……

...............................................

....................................................

Půjčitel

Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček,
hejtman Ústeckého kraje

Příloha č. 1: situační zákres dotčené části pozemků
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Příloha č. 19 k bodu č. 90
Příloha č. 28 k usnesení č. 134/118R/2016

Příloha č. 20 k bodu č. 91
Příloha č. 29 k usnesení č. 135/118R/2016

Příloha č. 21 k bodu č. 101
Příloha č. 30 k usnesení č. 145/118R/2016

Krajský úřad
Číslo povinného: 631/2016
Číslo oprávněného:

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI STEZKY A CESTY

uzavřená dle ustanovení § 1274, § 1276 a § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník
Smluvní strany:
Povinný:
Povodí Ohře, státní podnik
Sídlo:
Zastoupený:
Ve věcech smluvních:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

E-mail/telefon:

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
Ing. Janem Fischerem, ekonomickým ředitelem
70889988
CZ70889988
Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu: 9137441/0100
letafkova@poh.cz, 416 707 815

(dále jen povinný“)

a
Oprávněný:
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:
Zástupce pro věcná jednání:
E-mail/telefon:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 5502232/0800

(dále jen „oprávněný“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI STEZKY A CESTY:
von

I.
Prohlášení smluvních stran - pozemky zatížené věcným břemenem
Povinný prohlašuje, že má právo hospodařit s majetkem státu, a to s pozemkem p. č.
1297/10 v k. ú. Boletice nad Labem, zapsaných na listu vlastnictví č. 556 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, katastrální území
Boletice nad Labem, obec Děčín (dále jen „služebný pozemek“).
II.
Zřízení věcného břemene
Při investiční výstavbě oprávněného byla v rámci a stavební akce „Labská stezka č. 2“
vybudována na služebném pozemku stavba cyklistické stezky (dále jen „cyklostezka“).
Vybudovaná cyklostezka zůstala po dokončení a zkolaudovaní ve vlastnictví
oprávněného. Jelikož je cyklostezka ve vlastnictví rozdílné osoby od osoby vlastníka
služebného pozemku a není právní ani jiný důvod tuto skutečnost měnit, uzavírají
smluvní strany tuto smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti stezky a cesty (dále
též „věcné břemeno“) ve smyslu ustanovení § 1274, § 1276 občanského zákoníku (dále
jen „smlouva“).
Povinný tímto zatěžuje služebný pozemek p. č. 1297/10 v katastrálním území Boletice
nad Labem, jak jsou specifikovány v čl. I. této smlouvy, v celém jejich rozsahu
služebností stezky a cesty, a to ve prospěch oprávněného.
III.
Vymezení obsahu věcného břemene
1. Smluvní strany se dohodly na následujícím vymezení obsahu věcného břemene:
Povinný
• strpí na služebných pozemcích omezených věcným břemenem, umístění,
provozování cyklostezky oprávněným a užívání cyklostezky oprávněným i třetími
osobami,
• strpí vstupování (rozumí se vstup i vjezd) oprávněného na služebný pozemek v
rozsahu věcného břemene za účelem provádění nezbytných prací spojených s
opravami a revizemi, resp. rekonstrukcí či udržováním nebo jiných stavebních úprav
včetně úprav za účelem modernizace nebo za účelem odstranění cyklostezky po
celou dobu její fyzické i právní životnosti, a to vždy po předchozím oznámení,
• na služebném pozemku nevybuduje a neumístí nic, co by znemožňovalo nebo
omezovalo vstupování na služebný pozemek a provádění nezbytných prací
spojených s opravami a revizemi, resp. rekonstrukcí cyklostezky nebo její části a
užívání cyklostezky,
• není povinen na své náklady provádět údržbu služebného pozemku, která je potřebná
k provozování a užívání cyklostezky,
• neodpovídá za škodu, která vznikne třetím osobám při provozování a užívání
cyklostezky.
Oprávněný
• je oprávněn užívat služebný pozemek,
• je povinen na své náklady cyklostezku provozovat a udržovat v řádném stavu,
• je povinen na své náklady provádět údržbu služebného pozemku, která je potřebná
k provozování a užívání cyklostezky,
von

•
•

•
•

je povinen v dostatečném předstihu oznamovat povinnému provádění oprav, revizí
nebo rekonstrukcí cyklostezky, při kterých bude dotčen služebný pozemek
je povinen uvést služebný pozemek bezprostředně po každé opravě a revizi, resp.
rekonstrukci cyklostezky nebo její části do původního stavu a v případě způsobení
škody tuto nahradit, a to i v případě, že tyto práce bude provádět nebo zajišťovat jiný
subjekt než je oprávněný,
je povinen při provozování, užívání, opravách, revizích nebo rekonstrukcích
cyklostezky postupovat tak, aby na služebném pozemku nevznikla škoda a aby
neznemožňoval povinnému užívání služebného pozemku,
odpovídá ve vztahu ke třetím osobám za škodu způsobenou při provozování a
užívání cyklostezky.

V případě, že při provozování a užívání cyklostezky vznikne třetím osobám škoda a
povinnému bude uložena povinnost ji nahradit, je oprávněný povinen uhradit povinnému
takto vynaložené náklady. To samé platí i v případě, bude-li povinnému ze strany státních
orgánů uložena jakákoliv sankce z důvodu provozování nebo užívání cyklostezky.
2. Oprávněný práva vyplývající z definovaného obsahu věcného břemene v této smlouvě
přijímá a povinný se zavazuje povinnosti vyplývající z definovaného obsahu věcného
břemene v této smlouvě strpět.
3. Povinný prohlašuje, že služebné pozemky jsou bez právních vad, které by bránily zřízení
věcného břemene a neexistují žádné okolnosti, které by bránily řádnému využití práva ze
zřizovaného věcného břemene.
4. Omezení vyplývající z článku III. odst. 1. této smlouvy budou přecházet na všechny
budoucí subjekty, které se služebným pozemkem budou mít právo hospodařit, event. na
všechny budoucí vlastníky služebného pozemku.
5. Služebný pozemek je dotčen obsahem věcného břemene dle čl. III. této smlouvy v celé
jejich výměře v součtu 75 m2 po dobu neurčitou resp. po celou dobu fyzické a právní
životnosti cyklostezky.
6. Smluvní strany se dohodly, že věta druhá § 1277 občanského zákoníku se pro účely této
smlouvy nepoužije.

IV.
Úhrada za zřízení služebnosti
1.

Služebnost se zřizuje úplatně za jednorázovou úhradu ve výši 10.781 Kč bez DPH, tj.
13.045 Kč s DPH (slovy: třinácttisícčtyřicetpět korun českých).
Dle výpočtu: rozsah VB 75 m2 x 28,75 nájemné pro danou lokalitu x 5 let=10.781 Kč.

2.

Úhradu za zřízení služebnosti zaplatí oprávněný povinnému na základě faktury
vystavené povinným. Povinný vystaví daňový doklad oprávněnému do 15-ti dnů ode
dne uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude
datum podpisu smlouvy. Splatnost bude stanovena na 30 dnů od data vystavení
daňového dokladu.

3.

Nehradí-li Oprávněný částku ve lhůtě splatnosti, bude mu účtován smluvní úrok ve výši
0,3% z částky včas nezaplacené za každý den prodlení.

von

V.
Návrh na vklad do katastru nemovitostí
Na základě této smlouvy podají smluvní strany společný návrh na zahájení řízení o povolení
vkladu do katastru nemovitostí. Správní poplatek za podání tohoto návrhu uhradí oprávněný.
Návrh doručí katastrálnímu úřadu oprávněný po zaplacení úhrady za zřízení služebnosti.
VI.
Závěrečná ustanovení
1.

Oprávněný tímto potvrzuje, že o zřízení služebnosti bylo rozhodnuto Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. ……………. ze dne …………………

2.

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

3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4. Tato smlouva je provedena v 5 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení a 1 vyhotovení je určeno pro potřeby
katastrálního úřadu.
VII.
Podpisy smluvních stran
Povinný i oprávněný shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo
lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem dne …………………

V Chomutově dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Oprávněný

Povinný

Ústecký kraj

Povodí Ohře, státní podnik

Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

Ing. Jan Fischer
ekonomický ředitel

von

Příloha č. 22 k bodu č. 102
Příloha č. 31 k usnesení č. 146/118R/2016

Krajský úřad
Číslo povinného: 632/2016
Číslo oprávněného:

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI STEZKY A CESTY

uzavřená dle ustanovení § 1274, § 1276 a § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník

Smluvní strany:
Povinný:
Povodí Ohře, státní podnik
Sídlo:
Zastoupený:
Ve věcech smluvních:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

E-mail/telefon:

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem
Ing. Janem Fischerem, ekonomickým ředitelem
70889988
CZ70889988
Komerční banka, a.s. pobočka Chomutov
číslo účtu: 9137441/100
letafkova@poh.cz, 416 707 815

(dále jen „povinný“)

a
Oprávněný:
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:
Zástupce pro věcná jednání:
E-mail/telefon:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 5502232/0800

(dále jen „oprávněný“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI STEZKY A CESTY:

von

I.
Prohlášení smluvních stran - pozemky zatížené věcným břemenem
Povinný prohlašuje, že má právo hospodařit s pozemky dle přiložené tabulky zapsané
v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Děčín (dále jen „služebné pozemky“).
č. pozemku
907/8

název k. ú.
Březiny u Děčína

obec
Děčín

druh pozemku
ostatní plocha

výměra
58

č. LV
191

907/9

Březiny u Děčína

Děčín

907/10

Březiny u Děčína

Děčín

ostatní plocha

7

191

ostatní plocha

20

191

907/11

Březiny u Děčína

Děčín

ostatní plocha

8

191

907/12

Březiny u Děčína

Děčín

ostatní plocha

30

191

3011/12

Děčín

Děčín

ostatní plocha

75

924

3011/13

Děčín

Děčín

ostatní plocha

15

924

3011/14

Děčín

Děčín

ostatní plocha

19

924

3011/15

Děčín

Děčín

ostatní plocha

20

924

3011/16

Děčín

Děčín

ostatní plocha

19

924

1048/7

Děčín-Staré město

Děčín

ostatní plocha

106

447

1048/8

Děčín-Staré město

Děčín

ostatní plocha

5

447

1048/9

Děčín-Staré město

Děčín

ostatní plocha

115

447

1048/10

Děčín-Staré město

Děčín

ostatní plocha

87

447

1048/11

Děčín-Staré město

Děčín

ostatní plocha

9

447

1048/12

Děčín-Staré město

Děčín

ostatní plocha

82

447

1048/13

Děčín-Staré město

Děčín

ostatní plocha

4

447

1070/2

Děčín-Staré město

Děčín

ostatní plocha

11

447

1070/3

Děčín-Staré město

Děčín

ostatní plocha

216

447

1070/4

Děčín-Staré město

Děčín

ostatní plocha

8

447

II.
Zřízení věcného břemene
Při investiční výstavbě oprávněného byla v rámci a stavební akce „Cyklostezka
Ploučnice“ vybudována na služebných pozemcích stavba cyklistické stezky (dále jen
„cyklostezka“). Vybudovaná cyklostezka zůstala po dokončení a zkolaudovaní ve
vlastnictví oprávněného. Jelikož je cyklostezka ve vlastnictví rozdílné osoby od osoby
vlastníka služebných pozemků a není právní ani jiný důvod tuto skutečnost měnit,
uzavírají smluvní strany tuto smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti stezky a
cesty (dále též „věcné břemeno“) ve smyslu ustanovení § 1274, § 1276 občanského
zákoníku (dále jen „smlouva“).
Povinný tímto zatěžuje služebné pozemky uvedené v přiložené tabulce, jak jsou
specifikovány v čl. I. této smlouvy, v celém jejich rozsahu služebností stezky a cesty, a to
ve prospěch oprávněného.

von

III.
Vymezení obsahu věcného břemene
1. Smluvní strany se dohodly na následujícím vymezení obsahu věcného břemene:
Povinný
• strpí na služebných pozemcích omezených věcným břemenem, umístění,
provozování cyklostezky oprávněným a užívání cyklostezky oprávněným i třetími
osobami,
• strpí vstupování (rozumí se vstup i vjezd) oprávněného na služebné pozemky v
rozsahu věcného břemene za účelem provádění nezbytných prací spojených s
opravami a revizemi, resp. rekonstrukcí či udržováním nebo jiných stavebních úprav
včetně úprav za účelem modernizace nebo za účelem odstranění cyklostezky po
celou dobu její fyzické i právní životnosti, a to vždy po předchozím oznámení,
• na služebných pozemcích nevybuduje a neumístí nic, co by znemožňovalo nebo
omezovalo vstupování na služebné pozemky a provádění nezbytných prací
spojených s opravami a revizemi, resp. rekonstrukcí cyklostezky nebo její části a
užívání cyklostezky,
• není povinen na své náklady provádět údržbu služebných pozemků, která je potřebná
k provozování a užívání cyklostezky,
• neodpovídá za škodu, která vznikne třetím osobám při provozování a užívání
cyklostezky.
Oprávněný
• je oprávněn užívat služebné pozemky,
• je povinen na své náklady cyklostezku provozovat a udržovat v řádném stavu,
• je povinen na své náklady provádět údržbu služebných pozemků, která je potřebná
k provozování a užívání cyklostezky,
• je povinen v dostatečném předstihu oznamovat povinnému provádění oprav, revizí
nebo rekonstrukcí cyklostezky, při kterých budou dotčeny služebné pozemky,
• je povinen uvést služebné pozemky bezprostředně po každé opravě a revizi, resp.
rekonstrukci cyklostezky nebo její části do původního stavu a v případě způsobení
škody tuto nahradit, a to i v případě, že tyto práce bude provádět nebo zajišťovat jiný
subjekt než je oprávněný,
• je povinen při provozování, užívání, opravách, revizích nebo rekonstrukcích
cyklostezky postupovat tak, aby na služebných pozemcích nevznikla škoda a aby
neznemožňoval povinnému užívání služebných pozemků,
• odpovídá ve vztahu ke třetím osobám za škodu způsobenou při provozování a
užívání cyklostezky.
V případě, že při provozování a užívání cyklostezky vznikne třetím osobám škoda a
povinnému bude uložena povinnost ji nahradit, je oprávněný povinen uhradit povinnému
takto vynaložené náklady. To samé platí i v případě, bude-li povinnému ze strany státních
orgánů uložena jakákoliv sankce z důvodu provozování nebo užívání cyklostezky.
2. Oprávněný práva vyplývající z definovaného obsahu věcného břemene v této smlouvě
přijímá a povinný se zavazuje povinnosti vyplývající z definovaného obsahu věcného
břemene v této smlouvě strpět.
3. Povinný prohlašuje, že služebné pozemky jsou bez právních vad, které by bránily zřízení
věcného břemene a neexistují žádné okolnosti, které by bránily řádnému využití práva ze
zřizovaného věcného břemene.
von

4. Omezení vyplývající z článku III. odst. 1 této smlouvy budou přecházet na všechny
budoucí subjekty, které se služebnými pozemky budou mít právo hospodařit, event. na
všechny budoucí vlastníky služebných pozemků.
5. Služebné pozemky jsou dotčené obsahem věcného břemene dle čl. III. této smlouvy
v celé jejich výměře v součtu 914 m2 po dobu neurčitou resp. po celou dobu fyzické a
právní životnosti cyklostezky.
6. Smluvní strany se dohodly, že věta druhá § 1277 občanského zákoníku se pro účely této
smlouvy nepoužije.

IV.
Úhrada za zřízení služebnosti
1.

Služebnost se zřizuje úplatně za jednorázovou úhradu ve výši 131.388 Kč bez DPH, tj.
158.979 Kč s DPH (slovy:stopadesátosmtisícdevětsetsedmdesátdevět korun českcých)
Dle výpočtu: rozsah VB 914 m2 x28,75 nájemné pro danou lokalitu x 5let= 131.388 Kč.

2.

Úhradu za zřízení služebnosti zaplatí oprávněný povinnému na základě faktury
vystavené povinným. Povinný vystaví daňový doklad oprávněnému do 15-ti dnů ode
dne uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude
datum podpisu smlouvy. Splatnost bude stanovena na 30 dnů od data vystavení
daňového dokladu.

3.

Nehradí-li Oprávněná částku ve lhůtě splatnosti, bude mu účtován smluvní úrok ve výši
0,3% z částky včas nezaplacené za každý den prodlení
V.
Návrh na vklad do katastru nemovitostí

Na základě této smlouvy podají smluvní strany společný návrh na zahájení řízení o povolení
vkladu do katastru nemovitostí. Správní poplatek za podání tohoto návrhu uhradí oprávněný.
Návrh doručí katastrálnímu úřadu oprávněný po zaplacení úhrady za zřízení služebnosti.
VI.
Závěrečná ustanovení
1.

Oprávněný tímto potvrzuje, že o zřízení služebnosti bylo rozhodnuto Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. ……………. ze dne …………………

2.

Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, má na základě zákona č.
340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), stanovenu povinnost uveřejňovat
soukromoprávní smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany tímto bez
výhrad souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy prostřednictvím registru smluv.
Na základě dohody smluvních stran zajistí Povinný uveřejnění smlouvy v registru smluv.

3.

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

4.

Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

von

5.

Tato smlouva je provedena v 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení a 1 vyhotovení je určeno pro potřeby
katastrálního úřadu.
VII.
Podpisy smluvních stran

Povinný i oprávněný shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo
lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem dne …………………

V Chomutově dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Oprávněný
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

Povinný
Povodí Ohře, státní podnik
Ing. Jan Fischer
ekonomický ředitel

von

Příloha č. 23 k bodu č. 104
Příloha č. 32 k usnesení č. 148/118R/2016
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Ústecký kraj
se sídlem: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labemcentrum, PSČ 400 01, Ústí nad Labem
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156
zastoupen: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem kraje
bankovní spojení: č. účtu 882733379/0800, Česká spořitelna, a. s.
č. smlouvy:
(jako strana povinná z věcného břemene – služebnosti, dále jen „Povinná“)
na straně jedné
a

ČEZ Distribuce, a. s.
se sídlem: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02
zapsaná v OR vedeném rejstříkovým soudem v Ústí nad Labem, oddíl B., vložka 2145
IČO 24729035, DIČ CZ24729035
s předmětem podnikání – distribuce elektřiny na základě licence č. 121015583
bankovní spojení: č.ú. 35-4544580267/0100, KB Praha
zastoupena na základě písemně udělené plné moci č. PM/II - 188/2016 ze dne 21.04.2016 (plná
moc byla přijata 27.4.2016):
OMEXOM GA Energo s.r.o. se sídlem Na Střílně 1929/8, Bolevec, PSČ 323 00, Plzeň,

IČ: 49196812, DIČ: CZ49196812, zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,
oddíl C, vložka 4355,
zastoupeno na základě písemně uděleného zmocnění ze dne 02.06.2016:
Šárkou Gareisovou, akvizitorem společnosti, divize Projekty

(jako strana oprávněná z věcného břemene – služebnosti, dále jen „Oprávněná“)
na straně druhé
(Povinná a Oprávněná společně rovněž jen jako „Smluvní strany“)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto:

Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti
č. IE-12-4003561/VB/013
UL, UNIFIKACE- vým. rozvaděčů v cizích TS
(dále jen „Smlouva“)

k provedení ustanovení § 25 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní
správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění (dále
jen „energetický zákon“), a § 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský
zákoník“)
Článek I.
Úvodní ustanovení
1.1.

Oprávněná je provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „PDS“) na území vymezeném licencí na
distribuci elektřiny, udělenou PDS Energetickým regulačním úřadem. Distribuční soustava je
provozována ve veřejném zájmu. PDS má povinnost zajišťovat spolehlivé provozování, obnovu
a rozvoj distribuční soustavy na území vymezeném licencí, přičemž při výkonu licencované činnosti,
pokud jí dojde k zatížení cizí nemovitosti, je PDS povinen k této nemovitosti zřídit věcné břemeno
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(služebnost) podle energetického zákona, jako jeden z předpokladů pro plnění práv a povinností
plynoucích PDS z energetického zákona.
1.2.

Povinná prohlašuje, že je výlučným vlastníkem:
-

pozemku parc. č. 1348/21, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Klíše, obec Ústí nad
Labem, okr. Ústí nad Labem, zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním
úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, na LV č. 1490 (dále jen
„Dotčená nemovitost“ nebo též jen „Pozemek“)

Dotčená nemovitost se nachází na území vymezeném licencí, v němž Oprávněná provozuje
distribuční soustavu. Oprávněná má povinnost zřídit věcné břemeno umožňující zřídit a provozovat ve
smyslu § 25 odst. 3 písm. e) energetického zákona na Dotčené nemovitosti zařízení distribuční
soustavy.
Článek II.
Předmět Smlouvy
2.1.

Předmětem Smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene - osobní služebnosti - zřízení
umístění a provozování zařízení distribuční soustavy podle § 25 odst. 4 energetického
zákona a ve smyslu obecných ustanovení o služebnosti podle § 1257 až 1266 občanského
zákoníku, nepodléhající úpravě služebnosti inženýrské sítě ve smyslu § 1267 a násl.
občanského zákoníku z důvodu odlišného jejího obsahu a účelu oproti zvláštní právní úpravě
stanovené energetickým zákonem (dále jen „věcné břemeno“). Obsah věcného břemene je
specifikován v článku III. této smlouvy. Věcné břemeno se zřizuje na Dotčené nemovitosti ve
prospěch Oprávněné v rozsahu uvedeném v této Smlouvě a k účelu vyplývajícím z přísl.
ustanovení energetického zákona. Povinná se za podmínek stanovených touto smlouvou a
zákonem zavazuje strpět práva Oprávněné plynoucí z věcného břemene a s ním spojených
zákonných omezení a Oprávněná prohlašuje, že tato práva přijímá a bude je vykonávat za
podmínek sjednaných touto Smlouvou a stanovených zákonem.

2.2.

Povinná výslovně prohlašuje, že není žádným způsobem omezena v právu zřídit k Dotčené
nemovitosti věcné břemeno, že Dotčená nemovitost není zatížena žádným zástavním,
předkupním, či jiným věcným nebo závazkovým právem, kterým by byl znemožněn účel této
Smlouvy. Povinná prohlašuje, že jí nejsou známy žádné faktické nebo právní vady Dotčené
nemovitosti, kterými by byl znemožněn účel této Smlouvy.
Článek III.
Specifikace věcného břemene

3.1.

Smluvní strany se dohodly, že Povinná, jako vlastník Dotčené nemovitosti, zřizuje k Dotčené
nemovitosti ve prospěch Oprávněné právo odpovídající věcnému břemenu podle § 25 odst. 4
energetického zákona, když jeho obsah je v souladu s účelem daným energetickým zákonem a
rozsah jeho výkonu blíže uveden v tomto článku.

3.2.

Smluvní strany berou na vědomí, že se změnou vlastníka Dotčené nemovitosti přecházejí i práva
a povinnosti, vyplývající z věcného břemene, na nabyvatele Dotčené nemovitosti.
Smluvní strany se za účelem umístění součásti distribuční soustavy „UL, UNIFIKACE- vým.
rozvaděčů v cizích TS“ – konkrétně technologické zařízení VN včetně přívodních kabelů VN
(dále jen „Součást distribuční soustavy“) na Dotčenou nemovitost a za účelem jejího
provozování dohodly na zřízení věcného břemene, jehož obsahem je právo Oprávněné zřídit,
provozovat, opravovat a udržovat Součást distribuční soustavy na Dotčené nemovitosti. Věcné
břemeno zahrnuje též právo Oprávněné provádět na Součásti distribuční soustavy úpravy za
účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění.
Rozsah věcného břemene na Pozemku podle této smlouvy je 1, 5 m2 a je vymezen v situačním
snímku.

3.3.

3.4.
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3.5.
3.6.

3.7.
3.8.

Situační snímek je přílohou č. 1 této smlouvy a její nedílnou součástí. Veškeré náklady související s
vyhotovením situačního snímku, Smlouvy uhradí Oprávněná.
Povinná z věcného břemene je povinna strpět výkon práva Oprávněné, vyplývající z této Smlouvy
a energetického zákona a zdržet se veškeré činnosti, která vede k ohrožení Součásti distribuční
soustavy a omezení výkonu tohoto práva Oprávněné.
Věcné břemeno, zřízené touto Smlouvou, se sjednává jako časově neomezené a zaniká
v případech stanovených zákonem.
Povinný tímto potvrzuje, že o zřízení služebnosti bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje
usnesením č.
ze dne
.

Článek IV.
Další práva
4.1.

Oprávněná z věcného břemene má ve vztahu k Dotčené nemovitosti dále oprávnění, která jí,
jako PDS přísluší z energetického zákona, především pak:
-

Vstupovat a vjíždět na Dotčenou nemovitost v souvislosti se zřizováním, obnovou
a provozováním distribuční soustavy.

4.2.

Oprávněná je povinna při výkonu oprávnění, popsaných shora, postupovat coby PDS striktně ve
smyslu § 25 odst. 8 energetického zákona, tj. co nejvíce šetřit práva Povinné a vstup, na
věcným břemenem Dotčenou nemovitost, jí bezprostředně oznámit. Po skončení prací je
povinna uvést věcným břemenem dotčenou nemovitost do předchozího stavu, a není-li to
možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího jejímu předchozímu
účelu nebo užívání a bezprostředně oznámit tuto skutečnost Povinné. Po provedení odstranění
nebo okleštění stromoví je Oprávněná povinna na svůj náklad provést likvidaci vzniklého klestu a
zbytků po těžbě.

4.3.

Součást distribuční soustavy je inženýrskou sítí ve smyslu § 509 občanského zákoníku se všemi
k ní náležejícími součástmi.
Článek V.
Cena a platební podmínky

5.1.

Věcné břemeno podle této smlouvy se zřizuje úplatně.

5.2.

Jednorázová náhrada vyplacená Povinné za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši 1.000,Kč (slovy: jedentisíckorunčeských) k této částce bude připočítána daň z přidané hodnoty dle
zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby, tj. celkem 1.210,- Kč (slovy:
jedentisícdvěstědesetkorunčeských).
Částka bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet povinné na základě faktury (daňového
dokladu) vystavené povinnou se splatností do 30 dnů ode dne vystavení faktury.
Povinná se zavazuje, že vedle náležitostí stanovených platnými právními předpisy, bude faktura
obsahovat číselné označení Smlouvy o zřízení věcného břemene IE-124003561/VB/013.

Článek VI.
Vklad věcného břemene do veřejného seznamu
6.1.

Smluvní strany se dohodly, že návrh na zahájení řízení o povolení vkladu práva odpovídajícího
věcnému břemeni, zřizovanému touto Smlouvou, k Dotčené nemovitosti do katastru nemovitostí
bude podán příslušnému katastrálnímu úřadu Oprávněnou. Správní poplatek za návrh na zahájení
řízení o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí uhradí Oprávněná.
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Povinná tímto zmocňuje Oprávněnou, aby jí zastupovala v řízení před příslušným katastrálním
pracovištěm ve věci zřízení práva k Dotčené nemovitosti podle této Smlouvy a aby za ni
podepsala a podala návrh na vklad práva k Dotčené nemovitosti, popř. vyřídila zpětvzetí návrhu
na vklad práva k Dotčené nemovitosti. Udělení zmocnění a jeho přijetí Smluvní strany potvrzují
svými podpisy této Smlouvy o zřízení věcného břemene.
6.2.

Věcné břemeno podle této Smlouvy vzniká v souladu s ustanovením občanského zákoníku
zápisem do veřejného seznamu (katastr nemovitostí).

Článek VII.
Ostatní ujednání
Smlouva je sepsána ve 3 stejnopisech, z nichž po jednom obdrží Povinná a Oprávněná a jeden
stejnopis bude Oprávněnou použit pro účely příslušného řízení o povolení vkladu věcného
břemene do katastru nemovitostí.
Článek VIII.
Závěrečná ujednání
8.1.

Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po
vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, ani za
nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany prohlašují, že
Smlouva představuje úplnou dohodu o veškerých jejích náležitostech a neexistují náležitosti,
které by smluvní strany neujednaly.

8.2.

Smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího uzavření. Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána
za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji Povinná či
Oprávněná podepíší s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže
druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně ve formě sjednané
touto Smlouvou a stanovené zákonem schválí.

8.3.

Smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky.

8.4.

Na právní vztahy vyplývající nebo související s touto Smlouvou a v ní nebo v energetickém zákoně
výslovně neupravené se přiměřeně uplatní ustanovení občanského zákoníku.

přílohy:
- situační snímek
- plná moc strany oprávněné

V ……………… dne …………….. 2016

_____________________________
Ústecký kraj
Povinná
Oldřich Bubeníček, hejtman

V ………………….. dne …………………2016

_______________________________
ČEZ Distribuce, a.s.
Oprávněná
zmoc. zástupce: OMEXOM GA Energo s.r.o.
Šárka Gareisová

Příloha č. 24 k bodu č. 178
Příloha č. 33 k usnesení č. 222/118R/2016

Příloha č. 25 k bodu č. 179
Příloha č. 34 k usnesení č. 223/118R/2016

Příloha č. 26 k bodu č. 180
Příloha č. 35 k usnesení č. 224/118R/2016

Příloha č. 27 k bodu č. 181
Příloha č. 36 k usnesení č. 225/118R/2016

Příloha č. 28 k bodu č. 182
Příloha č. 37 k usnesení č. 226/118R/2016

Příloha č. 29 k bodu č. 185
Příloha č. 38 k usnesení č. 229/118R/2016

Příloha č. 30 k bodu č. 186
Příloha č. 39 k usnesení č. 230/118R/2016

Příloha č. 40 k usnesení č. 236/118R/2016
Příloha č.1
Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č. 66
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 213/2002
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Krajská majetková, příspěvková organizace
se sídlem Na Schodech 1535/4, Ústí nad Labem, PSČ 400 01, IČ: 00829048
(dále jen organizace)
vydané Okresním úřadem Louny dne 1. 10. 1991,
ve znění doplňku č. 1 ze dne 1.1.1992,
doplňku č. 2 ze dne 1.12.1996,
doplňku č. 3 ze dne 1.1.1999,
doplňku č. 4 ze dne 1.1.2001,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 182/49/2002 ze dne 4.12.2002 (dodatek č.5),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 85/54/2003 ze dne 12.2.2003 (dodatek č.6),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 113/57/2003 ze dne 12.3.2003 (dodatek č.7),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/60/2003 ze dne 8.4.2003 (dodatek č.8),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 56/65/2003 ze dne 18.6.2003 (dodatek č.9),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 107/88/2004 ze dne 10.3.2004 (dodatek č.10),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 2/90/2004 ze dne 31.3.2004 (dodatek č.11),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 66/91/2004 ze dne 7.4.2004 (dodatek č.12),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 2/100/2004 ze dne 23.6.2004 (dodatek č.13),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 239/8R/2005 ze dne 11.5.2005 (dodatek č.14),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 239/8R/2005 ze dne 11.5.2005 (dodatek č.15),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 147/18R/2005 ze dne 21.9.2005 (dodatek č.16),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 60/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č.17),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 99/38R/2006 ze dne 26.4.2006 (dodatek č.18),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 131/43R/2006 ze dne 7.6.2006 (dodatek č.19),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 115/58R/2006 ze dne 27.9.2006 (dodatek č.20),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 84/73R/2007 ze dne 31.1.2007 (dodatek č.21),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 123/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č.22),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 109/87R/2007 ze dne 4.7.2007 (dodatek č.23),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 2/89R/2007 ze dne 29.8.2007 (dodatek č.24),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 150/94R/2007 ze dne 24.10.2007 (dodatek č.25),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 133/106R/2008 ze dne 12.3.2008 (dodatek č.26),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 189/115R/2008 ze dne 11.6.2008 (dodatek č.27),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 137/124R/2008 ze dne 20.8.2008 (dodatek č.28),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 363/9R/2009 ze dne 14.1.2009 (dodatek č.29),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 68/21R/2009 ze dne 1.7.2009 (dodatek č.30),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č.31),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č.32),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 164/39R/2010 ze dne 3.2.2010 (dodatek č.33),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 216/44R/2010 ze dne 7.4.2010 (dodatek č.34),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 65/49R/2010 ze dne 16.6.2010 (dodatek č.35),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 222/56R/2010 ze dne 15.9.2010 (dodatek č.36),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 158/62R/2010 ze dne 3.11.2010 (dodatek č.37),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 191/72R/2011 ze dne 9.3.2011 (dodatek č.38),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 66/85R/2011 ze dne 21.9.2011 (dodatek č.39),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 252/90R/2011 ze dne 23.11.2011 (dodatek č. 40),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/101R/2012 ze dne 4.4.2012 (dodatek č. 41),

Příloha č.1
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 253/103R/2012 ze dne 9.5.2012 (dodatek č. 42),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 43),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 301/105R/2012 ze dne 13.6.2012 (dodatek č. 44),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 266/111R/2012 ze dne 22.8.2012 (dodatek č. 45),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 36/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 46),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 47),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 200/13R/2013 ze dne 10.4.2013 (dodatek č. 48),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 82/10Z/2013 ze dne 30.10.2013 (dodatek č. 49),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 50),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 75/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 51),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 63/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 52),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 164/14Z/2014 ze dne 23.4.2014 (dodatek č. 53),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 64/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č.54),
úplné znění zřizovací listiny ke dni 1.4.2014,
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 164/14Z/2014 ze dne 23.4.2014 (dodatek č. 55),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 184/17Z/2014 ze dne 25.6.2014 (dodatek č. 56),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 85/18Z/2014 ze dne 3.9.2014 (dodatek č. 57),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 74/20Z/2014 ze dne 15.12.2014 (dodatek č. 58)
úplné znění zřizovací listiny ke dni 1.3.2015
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 75/22Z/2015 ze dne 20.4.2015 (dodatek č. 59)
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 6/23Z/2015 ze dne 29.6.2015 (dodatek č. 60)
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 108/23Z/20015 ze dne 29.6.2015 (dodatek č. 61)
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 85/24Z/2015 ze dne 29.6.2015 (dodatek č. 62)
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 79/28Z/2016 ze dne 29.2.2016 (dodatek č. 63)
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 80/28Z/2016 ze dne 29.2.2016 (dodatek č. 64)
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 115/29Z/2016 ze dne 25.4.2016 (dodatek č. 65)
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.../ Z/2016 ze dne 5. 9. 2016 se výše
uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
I. V příloze č. 1 – „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací
listiny se doplňuje následující položka majetku svěřeného organizaci k hospodaření:
Katastrální území:
Údlice
Parcela:
výměra (m2)
druh pozemku
způsob využití
St. 23/2
1508
zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Údlice, č.p. 1, obč. vyb
Stavba stojí na pozemku p. č.: St. 23/2
80
2269
zahrada
II. V příloze č. 2 – „Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci“ zřizovací listiny
se doplňuje následující položka majetku svěřeného organizaci k hospodaření:

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí – účet 022
Číslo DM

Popis

307
319

Konvektomat Hobart
Myčka nádobí 550

Drobný dlouhodobý hmotný majetek – účet 028

Příloha č.1
Číslo DM

Popis

865/2 a 865/3
1598/5 a 1598/6
1912/1 až 19/12/16
1919/1 a 1919/2
1922/1
1923/1
1927/1
2010/0032
42/1

2x linka kuchyňská lamino světlá
2x sušič rukou AEG HE 108
16x stůl AK atypický
2x sklokeramická deska varná ZKF 326x
kombinovaný plynový sporák K 774E
kombinovaný plynový sporák K 778E
mycí dvoudřez se sprchou AK
kombinovaný sporákK775WM
antikvový dřez

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 5. 9. 2016

V Ústí nad Labem dne 5.9.2016
Ing. Ladislav Drlý
člen Rady Ústeckého kraje na
základě pověření hejtmana
Ústeckého kraje

Příloha č. 41 k usnesení č. 238/118R/2016

Příloha č. 1 k bodu 10.1

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 46
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 130/2001

příspěvkové organizace Ústeckého kraje

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace,
se sídlem v Dubí 3, Ruská 260, PSČ 417 03, IČ: 00080837

(dále jen organizace)
ze dne 3. října 2001, usnesení č. 18/17/2001 Rady Ústeckého kraje
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 18/22/2001 ze dne 28. listopadu 2001 a usnesení
Rady Ústeckého kraje č. 19/32/2002 ze dne 22. května 2002 (dodatek č. 1) a usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 11/34/2002 ze dne 3. července 2002 (dodatek č. 2) a usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 2/51/2002 ze dne 18. prosince 2002 (dodatek č. 3) a usnesení Rady
Ústeckého kraje č.14/66/2003 ze dne 9. července. 2003 (dodatek č. 4) a usnesení Rady
Ústeckého kraje č.16/96/2004 ze dne 19. května 2004 (dodatek č. 5) a usnesení Rady
Ústeckého kraje č.20/101/2004 ze dne 7. července 2004 (dodatek č. 6) a usnesení Rady
Ústeckého kraje č.16/104/2004 ze dne 22. září 2004 ( dodatek č.7 ) a usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 16/23R/2005 ze dne 7. prosince 2005 (dodatek č. 8) a usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 9/40R/2006 ze dne 17. května 2006 (dodatek č. 9) a usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 18/77R/2007 ze dne 14. března 2007 (dodatek č. 10) a usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 19/106R/2008 ze dne 12.3.2008 (dodatek č. 11) a usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 50/12R/2009 ze dne 11.3.2009 (dodatek č. 12) a usnesení Rady Ústeckého
kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 13) a usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 14) a usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 40/45R/2010 ze dne 21.4.2010 (dodatek č. 15) a usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 48/54R/2010 ze dne 18.8.2010 (dodatek č. 16) a usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 53/58R/2010 ze dne 29.9.2010 (dodatek č. 17) a usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 59/65R/2010 ze dne 8.12.2010 (dodatek č. 18) a usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 45/72R/2011 ze dne 9.3.2011(dodatek č. 19) a usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 64/81R/2011 ze dne 20.7.2011 (dodatek č. 20) a usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 74/90R/2011 ze dne 23.11.2011 (dodatek č. 21) a usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 58/98R/2012 ze dne 29.2.2012 (dodatek č. 22) a usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 76/103R/2012 ze dne 9.5.2012 (dodatek č. 23) a usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 29/103R/2012 ze dne 9.5.2012 (dodatek č. 24) a usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 49/114R/2012 ze dne 3.10.2012 (dodatek č. 25) a usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 37/3R/2012 ze dne 5.12.2012 (dodatek č. 26), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 27),
usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 172/13R/2013 ze dne 10.4.2013 (dodatek č. 28), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 106/9Z/2013 ze dne 4.9.2013 (dodatek č. 29), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 84/10Z/2013 ze dne 30.10.2013 (dodatek č. 30), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 77/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 31), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje

č. 65/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 32), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
č. 68/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 33), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 34), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
č. 165/14Z/2014 ze dne 23.4.2014 (dodatek č. 35), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
č. 74/19Z/2014 ze dne 29.10.2014 (dodatek č. 36), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
č. 75/20Z/2014 ze dne 15.12.2014 (dodatek č. 37), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
č. 66/21Z/2015 ze dne 16.2.2015 (dodatek č. 38), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
č. 77/22Z/2015 ze dne 20.4.2015 (dodatek č. 39), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
č. 109/23Z/2015 ze dne 29.6.2015 (dodatek č. 40), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
č. 79/25Z/2015 ze dne 2.11.2015 (dodatek č. 41), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
č. 64/26Z/2015 ze dne 14.12.2015 (dodatek č. 42), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
č. 81/28Z/2016 ze dne 29.2.2016 (dodatek č. 43), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
č. 120/29Z/2016 ze dne 25.4.2016 (dodatek č. 44) a usnesení Zastupitelstva Ústeckého
č. 113/30Z/2016 ze dne 27.6.2016 (dodatek č. 45)

kraje
kraje
kraje
kraje
kraje
kraje
kraje
kraje
kraje
kraje
kraje
kraje
kraje

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …………………… ze dne 5. 9. 2016
se výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
V příloze č. 1 – „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací listiny se
doplňuje následující položka majetku svěřeného organizaci k hospodaření:
p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.
4695/70
Chomutov I
766/3
Rokle – podíl 2/3
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov
p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.
1219/17
Horní Jiřetín
5286
Horní Jiřetín
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most
p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.
596/11
Bohušovice nad Ohří
596/12
Bohušovice nad Ohří
596/18
Bohušovice nad Ohří
123/3
Chudoslavice
146/3
Chudoslavice
693/1
Kleneč
1035/10
Křešice u Litoměřic- podíl 1/2
1039/3
Mědvědice
1195
Radovesice u Libochovic
2960/59
Roudnice nad Labem
2960/60
Roudnice nad Labem
2960/65
Roudnice nad Labem
3204/280
Roudnice nad Labem
3204/322
Roudnice nad Labem
3204/323
Roudnice nad Labem
3204/309
Roudnice nad Labem
4190/10
Roudnice nad Labem
4230/9
Roudnice nad Labem
4231/4
Roudnice nad Labem
4238/4
Roudnice nad Labem
4256/6
Roudnice nad Labem
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice
p.č./st.p.č.
967
628/15

k.ú.
Jimlín
Slavětín nad Ohří

p.č./st.p.č.
968
628/20
2

k.ú.
Jimlín
Slavětín nad Ohří

628/50
Slavětín nad Ohří
631/21
Slavětín nad Ohří
628/42
Slavětín nad Ohří
628/43
Slavětín nad Ohří
631/19
Slavětín nad Ohří
631/26
Slavětín nad Ohří
632/6
Slavětín nad Ohří
1722/38
Smolnice u Loun
1722/45
Smolnice u Loun
2384/16
Smolnice u Loun
1115/5
Třtěno
1115/35
Třtěno
1115/36
Třtěno
1115/41
Třtěno - podíl 3/36
13/3
Vrbka u Postoloprt
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny
p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.
749/2
Lipenec
1528/26
Lipenec
760/3
Nové Sedlo u Žatce
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec
p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.
348/4
Babětín
585/13
Benešov nad Ploučnicí
639
Dolní Falknov
23/13
Srbská Kamenice
192/3
Srbská Kamenice
1692
Srbská Kamenice
2054/40
Verneřice
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín
p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.
6360/2
Jiříkov
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk
p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.
2414
Bílina
2466
Bílina
1204/6
Žim
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice
p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.
983/2
Sebuzín
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem
Tento dodatek nabývá účinnosti dne 5. 9. 2016

V Ústí nad Labem dne 5. 9. 2016

Jaroslav Komínek
uvolněný člen Rady Ústeckého
kraje na základě pověření
hejtmana Ústeckého kraje
3

Příloha č. 42 k usnesení č. 243/118R/2016

Krajský úřad
Číslo objednatele:
Číslo dopravce:

14/SML1426

DODATEK Č. 14
KE SMLOUVĚ O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ
CESTUJÍCÍCH VEŘEJNOU LINKOVOU DOPRAVOU K ZAJIŠTĚNÍ
DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚSTECKÉHO KRAJE V OBLASTI
DĚČÍNSKO
uzavřený níže zmíněného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Objednatel:
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 882733379/0800

(dále jen „Objednatel“)
a společnost
Dopravce:
BusLine a.s.
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Na Rovinkách 211, 513 25 Semily
Jakubem Vyskočilem, statutárním ředitelem
283 60 010
CZ28360010
Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu:
127089161/0300,
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci
Králové, oddíl B, vložka 2948,
(dále jen „Dopravce“, společně s Objednatelem dále jen „Smluvní strany“)

1. Smluvní strany mezi sebou dne 23. 6. 2014 uzavřely Smlouvu o veřejných službách
v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti
Ústeckého kraje v oblasti Děčínsko (dále jen „Smlouva“), jejímž účelem je řádné a
plynulé zajištění dopravní obslužnosti části území Ústeckého kraje ve smyslu § 3
odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o
změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to v období od 1. 1. 2015 do
prosince 2024. Dne 2. 2. 2015 byl ke Smlouvě uzavřen dodatek č. 1. Dne 19. 5.
2015 byl ke Smlouvě uzavřen dodatek č. 2. Dne 30. 6. 2015 byl ke Smlouvě uzavřen
dodatek č. 3. Dne 1. 10. 2015 byl ke Smlouvě uzavřen dodatek č. 4. Dne 23. 10.
2015 byl ke Smlouvě uzavřen dodatek č. 5. Dne 23. 12. 2015 byl ke Smlouvě
uzavřen dodatek č. 6. Dne 29. 1. 2016 byl ke Smlouvě uzavřen dodatek č. 7. Dne 19.
2. 2016 byl ke Smlouvě uzavřen dodatek č. 8. Dne 16. 3. 2016 byl ke Smlouvě
uzavřen dodatek č. 9. Dne 18. 4. 2016 byl ke Smlouvě uzavřen dodatek č. 10. Dne
13. 5. 2016 byl ke Smlouvě uzavřen dodatek č. 11. Dne 7. 6. 2016 byl ke Smlouvě
uzavřen dodatek č. 12. Dne 5. 8. 2016 byl ke Smlouvě uzavřen dodatek č. 13.
2. Vzhledem k tomu, že se Smluvní strany v souladu s čl. 9 Smlouvy dohodly na změně
časového a místního vymezení vybraných linek a spojů uvedených v příloze č. 1
Smlouvy, nahrazuje se tímto v celém rozsahu:
dosavadní znění přílohy č. 1c Smlouvy novým zněním uvedeným v příloze č. 1c
tohoto dodatku.
3. Dopravce se zavazuje zajistit účinnost změn v provozu jím zajišťovaných linek a
spojů provedených tímto dodatkem v období od 10. 3. 2016 do 30. 6. 2016. Ve
vztahu k linkám a spojům upravovaným tímto dodatkem zajistí Dopravce účinnost
změn provedených tímto dodatkem za přiměřeného použití čl. 3 Smlouvy.
4. Tento dodatek je uzavřen na základě
č. XX/XXXR/2016 ze dne 17. 8. 2016.

usnesení

Rady

Ústeckého

kraje

5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou Smluvních stran. Je
vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2
vyhotoveních.
6. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru
smluv zajistí Ústecký kraj v postavení strany objednatele.
7. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají nadále
v platnosti.
8. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají podle své vážné a svobodné
vůle a v absenci tísně či nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož níže
připojují své podpisy.
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V Ústí nad Labem dne………….

V ……………….. dne…………….

……………………………………….

……………………………………….

Oldřich Bubeníček

Jakub Vyskočil

hejtman Ústeckého kraje

statutární ředitel
společnosti BusLine a.s.

Objednatel

Dopravce

Přílohy:
Příloha č. 1, část c): výpočet rozsahu objednaných dopravních výkonů v jednotlivých
letech plnění smlouvy

strana 3 / 3

Příloha č. 1 část c)

Výpočet rozsahu objednaných dopravních výkonů v jednotlivých letech
plnění smlouvy
(část c) Přílohy č. 1 Vymezení linek a spojů)

D14-Příloha 1c

(3)
Česká Kamenice - Srbská Kamenice
Česká Kamenice - Srbská Kamenice
Česká Kamenice - Srbská Kamenice
Česká Kamenice - Srbská Kamenice
Česká Kamenice - Srbská Kamenice
Česká Kamenice - Srbská Kamenice
Česká Kamenice - Srbská Kamenice
Česká Kamenice - Srbská Kamenice
Česká Kamenice - Srbská Kamenice
Česká Kamenice - Srbská Kamenice
Česká Kamenice - Srbská Kamenice
Česká Kamenice - Srbská Kamenice
Česká Kamenice - Srbská Kamenice
Česká Kamenice - Srbská Kamenice
Benešov n. Pl. - Markvartice - Kerhartice - Č. Kamenice - Kunratice
Benešov n. Pl. - Markvartice - Kerhartice - Č. Kamenice - Kunratice
Benešov n. Pl. - Markvartice - Kerhartice - Č. Kamenice - Kunratice
Benešov n. Pl. - Markvartice - Kerhartice - Č. Kamenice - Kunratice
Benešov n. Pl. - Markvartice - Kerhartice - Č. Kamenice - Kunratice
Benešov n. Pl. - Markvartice - Kerhartice - Č. Kamenice - Kunratice
Benešov n. Pl. - Markvartice - Kerhartice - Č. Kamenice - Kunratice
Benešov n. Pl. - Markvartice - Kerhartice - Č. Kamenice - Kunratice
Benešov n. Pl. - Markvartice - Kerhartice - Č. Kamenice - Kunratice
Benešov n. Pl. - Markvartice - Kerhartice - Č. Kamenice - Kunratice
Benešov n. Pl. - Markvartice - Kerhartice - Č. Kamenice - Kunratice
Benešov n. Pl. - Markvartice - Kerhartice - Č. Kamenice - Kunratice
Benešov n. Pl. - Markvartice - Kerhartice - Č. Kamenice - Kunratice
Benešov n. Pl. - Markvartice - Kerhartice - Č. Kamenice - Kunratice
Benešov n. Pl. - Markvartice - Kerhartice - Č. Kamenice - Kunratice
Benešov n. Pl. - Markvartice - Kerhartice - Č. Kamenice - Kunratice
Benešov n. Pl. - Markvartice - Kerhartice - Č. Kamenice - Kunratice
Benešov n. Pl. - Markvartice - Kerhartice - Č. Kamenice - Kunratice
Benešov n. Pl. - Markvartice - Kerhartice - Č. Kamenice - Kunratice
Benešov n. Pl. - Markvartice - Kerhartice - Č. Kamenice - Kunratice
Benešov n. Pl. - Markvartice - Kerhartice - Č. Kamenice - Kunratice
Benešov n.Pl. - Žandov - Verneřice
Benešov n.Pl. - Žandov - Verneřice
Benešov n.Pl. - Žandov - Verneřice
Benešov n.Pl. - Žandov - Verneřice
Benešov n.Pl. - Žandov - Verneřice
Benešov n.Pl. - Žandov - Verneřice
Benešov n.Pl. - Žandov - Verneřice
Benešov n.Pl. - Žandov - Verneřice
Benešov n.Pl. - Žandov - Verneřice
Benešov n. Pl. - Heřmanov,Blankartice - Heřmanov,Fojtovice
Benešov n. Pl. - Heřmanov,Blankartice - Heřmanov,Fojtovice
Benešov n. Pl. - Heřmanov,Blankartice - Heřmanov,Fojtovice
Benešov n. Pl. - Heřmanov,Blankartice - Heřmanov,Fojtovice
Benešov n. Pl. - Heřmanov,Blankartice - Heřmanov,Fojtovice
Benešov n. Pl. - Heřmanov,Blankartice - Heřmanov,Fojtovice
Benešov n. Pl. - Heřmanov,Blankartice - Heřmanov,Fojtovice
Benešov n. Pl. - Heřmanov,Blankartice - Heřmanov,Fojtovice
Benešov n. Pl. - Heřmanov,Blankartice - Heřmanov,Fojtovice
Benešov n. Pl. - Heřmanov,Blankartice - Heřmanov,Fojtovice
Benešov n. Pl. - Heřmanov,Blankartice - Heřmanov,Fojtovice
Děčín - Malšovice,Javory - Malšovice,Borek
Děčín - Malšovice,Javory - Malšovice,Borek
Děčín - Malšovice,Javory - Malšovice,Borek
Děčín - Malšovice,Javory - Malšovice,Borek
Děčín - Malšovice,Javory - Malšovice,Borek
Děčín - Malšovice,Javory - Malšovice,Borek
Děčín - Malšovice,Javory - Malšovice,Borek
Děčín - Malšovice,Javory - Malšovice,Borek
Děčín - Malšovice,Javory - Malšovice,Borek
Děčín - Malšovice,Javory - Malšovice,Borek
Děčín - Malšovice,Javory - Malšovice,Borek
Děčín - Malšovice,Javory - Malšovice,Borek
Děčín - Malšovice,Javory - Malšovice,Borek
Děčín - Malšovice,Javory - Malšovice,Borek
Děčín - Malšovice,Javory - Malšovice,Borek
Děčín - Malšovice,Javory - Malšovice,Borek
Děčín - Malšovice,Javory - Malšovice,Borek
Děčín - Malšovice,Javory - Malšovice,Borek
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov

(4)

(5)

(6)

(7) = (5) x (6)

99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
301
302
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
301
101
102
103
104
104
105
106
107
108
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
112
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
100
101
102
103

7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
6,0
21,0
18,0
13,0
10,0
17,0
14,0
13,0
14,0
14,0
14,0
12,0
4,0
4,0
12,0
17,0
17,0
8,0
8,0
4,0
4,0
17,0
16,0
24,0
7,0
15,0
16,0
24,0
24,0
24,0
24,0
15,0
6,0
7,0
6,0
15,0
15,0
7,0
7,0
7,0
7,0
15,0
14,0
10,0
14,0
12,0
14,0
11,0
14,0
12,0
14,0
12,0
14,0
12,0
11,0
12,0
14,0
10,0
8,0
12,0
7,0
33,0
15,0
30,0

210
210
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
42
42
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
42
252
252
252
40
212
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
210
252
252
210
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252

1 470,00
1 470,00
1 764,00
1 764,00
1 764,00
1 764,00
1 764,00
1 764,00
1 764,00
1 764,00
1 764,00
1 764,00
294,00
252,00
5 292,00
4 536,00
3 276,00
2 520,00
4 284,00
3 528,00
3 276,00
3 528,00
3 528,00
3 528,00
3 024,00
1 008,00
1 008,00
3 024,00
4 284,00
4 284,00
2 016,00
2 016,00
1 008,00
1 008,00
714,00
4 032,00
6 048,00
1 764,00
600,00
3 392,00
6 048,00
6 048,00
6 048,00
6 048,00
3 780,00
1 512,00
1 764,00
1 512,00
3 780,00
3 780,00
1 470,00
1 764,00
1 764,00
1 470,00
3 780,00
3 528,00
2 520,00
3 528,00
3 024,00
3 528,00
2 772,00
3 528,00
3 024,00
3 528,00
3 024,00
3 528,00
3 024,00
2 772,00
3 024,00
3 528,00
2 520,00
2 016,00
3 024,00
1 764,00
8 316,00
3 780,00
7 560,00

Poznámka

výkon z období

421
421
421
421
421
421
421
421
421
421
421
421
421
421
422
422
422
422
422
422
422
422
422
422
422
422
422
422
422
422
422
422
422
422
422
423
423
423
423
423
423
423
423
423
424
424
424
424
424
424
424
424
424
424
424
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
432
432
432
432

počet spojů za
období

(2)

délka spoje v km

číslo linky

(1)

Název linky

Číslo spoje

Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko

Oblast

Vymezení linek a spojů
výpočet rozsahu objednaných dopravních výkonů za rok 2016

(8)
školní
školní

prázdniny
prázdniny

prázdniny

do 28.2.2016
od 28.2.2016

školní

školní

úsek Borek-Javory platí obec (3km)

číslo linky

Číslo spoje

délka spoje v km

počet spojů za
období

výkon z období

Poznámka

Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko

Oblast

D14-Příloha 1c

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7) = (5) x (6)

(8)

432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432

Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov

104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216

40,0
33,0
30,0
30,0
33,0
15,0
24,0
11,0
33,0
30,0
15,0
13,0
11,0
27,0
17,0
30,0
24,0
11,0
33,0
33,0
11,0
11,0
30,0
30,0
11,0
11,0
33,0
33,0
30,0
30,0
17,0
27,0
33,0
30,0
30,0
33,0
33,0
30,0
30,0
33,0
33,0
30,0
30,0
33,0
33,0
30,0
30,0
17,0
33,0
33,0
30,0
30,0
33,0
33,0
15,0
30,0
17,0
17,0
40,0
40,0
17,0
17,0
11,0
17,0
15,0
40,0
40,0
17,0
17,0
40,0
17,0
17,0
40,0
40,0
17,0
17,0
40,0
40,0
17,0

252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114

Název linky

10 080,00
8 316,00
7 560,00
7 560,00
8 316,00
3 780,00
6 048,00
2 772,00
8 316,00
7 560,00
3 780,00
3 276,00
2 772,00
6 804,00
4 284,00
7 560,00
6 048,00
2 772,00
8 316,00
8 316,00
2 772,00
2 772,00
7 560,00
7 560,00
2 772,00
2 772,00
8 316,00
8 316,00
7 560,00
7 560,00
4 284,00
6 804,00
8 316,00
7 560,00
7 560,00
8 316,00
8 316,00
7 560,00
7 560,00
8 316,00
8 316,00
7 560,00
7 560,00
8 316,00
8 316,00
7 560,00
7 560,00
4 284,00
8 316,00
8 316,00
7 560,00
7 560,00
8 316,00
8 316,00
3 780,00
7 560,00
4 284,00
4 284,00
10 080,00
10 080,00
4 284,00
4 284,00
2 772,00
1 938,00
1 710,00
4 560,00
4 560,00
1 938,00
1 938,00
4 560,00
1 938,00
1 938,00
4 560,00
4 560,00
1 938,00
1 938,00
4 560,00
4 560,00
1 938,00

Poznámka

(3)
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Děčín - Jílové,Sněžník
Děčín - Jílové,Sněžník
Děčín - Jílové,Sněžník
Děčín - Jílové,Sněžník
Děčín - Jílové,Sněžník
Děčín - Jílové,Sněžník
Děčín - Jílové,Sněžník
Děčín - Jílové,Sněžník
Děčín - Jílové,Sněžník
Děčín - Jílové,Sněžník
Děčín - Jílové,Sněžník
Děčín - Jílové,Sněžník
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa

výkon z období

432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
433
433
433
433
433
433
433
433
433
433
433
433
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434

počet spojů za
období

(2)

délka spoje v km

číslo linky

(1)

Název linky

Číslo spoje

Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko

Oblast

D14-Příloha 1c

(4)

(5)

(6)

(7) = (5) x (6)

(8)

217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
238
101
102
103
104
201
202
203
204
205
206
207
208
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
201
202
203
204
206
208
210
213
223
227
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
324

17,0
40,0
40,0
17,0
17,0
40,0
40,0
17,0
17,0
40,0
40,0
17,0
17,0
40,0
17,0
17,0
40,0
40,0
17,0
17,0
17,0
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
26,0
41,0
41,0
55,0
55,0
53,0
23,0
23,0
55,0
55,0
27,0
33,0
55,0
23,0
23,0
55,0
55,0
55,0
55,0
55,0
30,0
33,0
58,0
30,0

114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
42
42
42
42
114
114
70
70
114
114
70
70
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42

1 938,00
4 560,00
4 560,00
1 938,00
1 938,00
4 560,00
4 560,00
1 938,00
1 938,00
4 560,00
4 560,00
1 938,00
1 938,00
4 560,00
1 938,00
1 938,00
4 560,00
4 560,00
1 938,00
1 938,00
1 938,00
756,00
756,00
756,00
756,00
2 052,00
2 052,00
1 260,00
1 260,00
2 052,00
2 052,00
1 260,00
1 260,00
4 830,00
4 830,00
4 830,00
4 830,00
4 830,00
4 830,00
4 830,00
4 830,00
4 830,00
4 830,00
4 830,00
4 830,00
1 012,00
1 012,00
1 012,00
1 012,00
1 012,00
1 012,00
1 012,00
1 012,00
1 012,00
1 012,00
1 092,00
1 722,00
1 722,00
2 310,00
2 310,00
2 226,00
966,00
966,00
2 310,00
2 310,00
1 134,00
1 386,00
2 310,00
966,00
966,00
2 310,00
2 310,00
2 310,00
2 310,00
2 310,00
1 260,00
1 386,00
2 436,00
1 260,00

prázdniny
prázdniny
prázdniny
prázdniny

omezeno na sezonu
omezeno na sezonu

omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
školní
školní
školní
školní
školní
školní
školní
školní
školní
školní
školní
školní
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
prázdniny
prázdniny
prázdniny
prázdniny
prázdniny
prázdniny
prázdniny
prázdniny
prázdniny
prázdniny
prázdniny
prázdniny
prázdniny
prázdniny
prázdniny
prázdniny
prázdniny
prázdniny
prázdniny
prázdniny
prázdniny
prázdniny
prázdniny
prázdniny

(3)
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Česká Kamenice - Labská stráň - Hřensko - Schmilka
Česká Kamenice - Labská stráň - Hřensko - Schmilka
Česká Kamenice - Labská stráň - Hřensko - Schmilka
Česká Kamenice - Labská stráň - Hřensko - Schmilka
Česká Kamenice - Labská stráň - Hřensko - Schmilka
Česká Kamenice - Labská stráň - Hřensko - Schmilka
Česká Kamenice - Labská stráň - Hřensko - Schmilka
Česká Kamenice - Labská stráň - Hřensko - Schmilka
Česká Kamenice - Labská stráň - Hřensko - Schmilka
Česká Kamenice - Labská stráň - Hřensko - Schmilka
Česká Kamenice - Labská stráň - Hřensko - Schmilka
Česká Kamenice - Labská stráň - Hřensko - Schmilka
Česká Kamenice - Labská stráň - Hřensko - Schmilka
Česká Kamenice - Labská stráň - Hřensko - Schmilka
Česká Kamenice - Labská stráň - Hřensko - Schmilka
Česká Kamenice - Labská stráň - Hřensko - Schmilka
Česká Kamenice - Labská stráň - Hřensko - Schmilka
Česká Kamenice - Labská stráň - Hřensko - Schmilka
Česká Kamenice - Labská stráň - Hřensko - Schmilka
Česká Kamenice - Labská stráň - Hřensko - Schmilka
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa

(4)

(5)

(6)

(7) = (5) x (6)

401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
430
101
101
102
102
201
201
202
202
203
203
204
204
205
205
206
206
207
207
208
208
101
102
102
103
104
104
105
106
106
107
108
109
309
110
111
112
112
113
114
114
115
116
116
117
118
119
120
121
122
122

41,0
30,0
55,0
41,0
53,0
55,0
33,0
41,0
55,0
55,0
41,0
23,0
55,0
33,0
33,0
55,0
55,0
41,0
41,0
55,0
55,0
33,0
33,0
55,0
55,0
41,0
41,0
55,0
33,0
32,0
32,0
32,0
32,0
32,0
32,0
23,0
23,0
32,0
32,0
12,0
12,0
12,0
12,0
32,0
32,0
23,0
23,0
32,0
32,0
31,0
24,0
25,4
19,0
26,0
27,4
9,0
19,0
20,4
31,0
8,0
31,0
31,0
12,0
26,0
11,0
12,4
31,0
31,0
32,4
24,0
31,0
32,4
31,0
26,0
7,0
28,0
26,0
26,0
27,4

70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
43
0
43
0
70
0
70
0
70
0
70
0
70
0
70
0
70
0
70
0
252
173
79
252
173
79
252
173
79
252
252
210
42
252
42
173
79
252
173
79
252
173
79
252
42
252
252
252
173
79

2 870,00
2 100,00
3 850,00
2 870,00
3 710,00
3 850,00
2 310,00
2 870,00
3 850,00
3 850,00
2 870,00
1 610,00
3 850,00
2 310,00
2 310,00
3 850,00
3 850,00
2 870,00
2 870,00
3 850,00
3 850,00
2 310,00
2 310,00
3 850,00
3 850,00
2 870,00
2 870,00
3 850,00
2 310,00
1 376,00
0,00
1 376,00
0,00
2 240,00
0,00
1 610,00
0,00
2 240,00
0,00
840,00
0,00
840,00
0,00
2 240,00
0,00
1 610,00
0,00
2 240,00
0,00
7 812,00
4 152,00
2 006,60
4 788,00
4 498,00
2 164,60
2 268,00
3 287,00
1 611,60
7 812,00
2 016,00
6 510,00
1 302,00
3 024,00
1 092,00
1 903,00
979,60
7 812,00
5 363,00
2 559,60
6 048,00
5 363,00
2 559,60
7 812,00
1 092,00
1 764,00
7 056,00
6 552,00
4 498,00
2 164,60

Poznámka

výkon z období

434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
435
435
435
435
435
435
435
435
435
435
435
435
435
435
435
435
435
435
435
435
436
436
436
436
436
436
436
436
436
436
436
436
436
436
436
436
436
436
436
436
436
436
436
436
436
436
436
436
436
436

počet spojů za
období

(2)

délka spoje v km

číslo linky

(1)

Název linky

Číslo spoje

Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko

Oblast

D14-Příloha 1c

(8)
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
vyjmuto z objednávky
omezeno na sezonu
vyjmuto z objednávky
omezeno na sezonu
vyjmuto z objednávky
omezeno na sezonu
vyjmuto z objednávky
omezeno na sezonu
vyjmuto z objednávky
omezeno na sezonu
vyjmuto z objednávky
omezeno na sezonu
vyjmuto z objednávky
omezeno na sezonu
vyjmuto z objednávky
omezeno na sezonu
vyjmuto z objednávky
omezeno na sezonu
vyjmuto z objednávky
Brložec - 2 km hradí obec
DC Kamenická

DC Kamenická
Brložec - 2 km hradí obec
DC Kamenická

školní
prázdniny
prázdniny
DC Kamenická

DC Kamenická
Brložec - 2 km hradí obec
DC Kamenická
prázdniny

DC Kamenická

Poznámka

(3)
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov

výkon z období

436
436
436
436
436
436
436
436
436
436
436
436
436
436
436
436
436
436
436
436
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437

počet spojů za
období

(2)

délka spoje v km

číslo linky

(1)

Název linky

Číslo spoje

Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko

Oblast

D14-Příloha 1c

(4)

(5)

(6)

(7) = (5) x (6)

(8)

124
124
141
142
142
201
202
202
203
204
205
206
207
208
301
302
401
402
402
404
101
102
102
103
104
104
105
106
106
107
108
108
108
109
110
110
110
111
112
112
113
114
114
115
116
116
117
118
118
119
120
120
121
122
122
123
124
124
125
126
127
128
128
129
130
130
131
132
132
133
135
140
201
202
202
203
204
204
205

31,0
32,4
31,0
31,0
32,4
20,0
26,0
27,4
23,0
19,0
20,0
23,0
26,0
19,0
7,0
7,0
26,0
26,0
27,4
23,0
25,0
25,0
26,4
12,0
25,0
26,4
27,0
31,0
32,4
25,0
12,0
31,0
32,4
25,0
31,0
17,0
18,4
31,0
25,0
26,4
12,0
25,0
26,4
25,0
12,0
13,4
12,0
31,0
32,4
31,0
25,0
26,4
25,0
27,0
28,4
6,0
25,0
26,4
25,0
6,0
25,0
25,0
26,4
25,0
25,0
26,4
31,0
25,0
26,4
25,0
4,0
31,0
25,0
25,0
26,4
25,0
25,0
26,4
31,0

173
79
210
131
79
114
80
34
70
114
114
70
114
114
42
42
70
40
30
70
252
173
79
252
173
79
252
173
79
252
40
133
79
252
40
133
79
252
173
79
252
173
79
252
173
79
210
173
79
252
173
79
252
173
79
252
173
79
252
252
252
173
79
252
173
79
252
173
79
252
212
40
114
80
34
44
80
34
70

5 363,00
2 559,60
6 510,00
4 061,00
2 559,60
2 280,00
2 080,00
931,60
1 610,00
2 166,00
2 280,00
1 610,00
2 964,00
2 166,00
294,00
294,00
1 820,00
1 040,00
822,00
1 610,00
6 300,00
4 325,00
2 085,60
3 024,00
4 325,00
2 085,60
6 804,00
5 363,00
2 559,60
6 300,00
480,00
4 123,00
2 559,60
6 300,00
1 240,00
2 261,00
1 453,60
7 812,00
4 325,00
2 085,60
3 024,00
4 325,00
2 085,60
6 300,00
2 076,00
1 058,60
2 520,00
5 363,00
2 559,60
7 812,00
4 325,00
2 085,60
6 300,00
4 671,00
2 243,60
1 512,00
4 325,00
2 085,60
6 300,00
1 512,00
6 300,00
4 325,00
2 085,60
6 300,00
4 325,00
2 085,60
7 812,00
4 325,00
2 085,60
6 300,00
848,00
1 240,00
2 850,00
2 000,00
897,60
1 100,00
2 000,00
897,60
2 170,00

DC Kamenická
školní
školní
DC Kamenická

DC Kamenická
omezeno na sezonu

omezeno na sezonu

prázdniny
prázdniny
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
DC Kamenická
omezeno na sezonu

DC Kamenická

DC Kamenická

DC Kamenická
do 28.2.2016
od 28.2.2016
DC Kamenická
do 28.2.2016
od 28.2.2016
DC Kamenická

DC Kamenická

DC Kamenická

DC Kamenická
školní
DC Kamenická

DC Kamenická

DC Kamenická

DC Kamenická

DC Kamenická

DC Kamenická

DC Kamenická
nový od 28.2.2016
zrušen od 28.2.2016

DC Kamenická
omezeno na sezonu
DC Kamenická
omezeno na sezonu

(3)
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov

(4)

(5)

(6)

(7) = (5) x (6)

206
206
207
208
208
209
210
210
301
302

31,0
32,4
25,0
25,0
26,4
25,0
25,0
26,4
12,0
11,0

40
30
114
40
4
114
80
34
42
42

Celkem za oblast

1 240,00
972,00
2 850,00
1 000,00
105,60
2 850,00
2 000,00
897,60
504,00
462,00

Poznámka

výkon z období

437
437
437
437
437
437
437
437
437
437

počet spojů za
období

(2)

délka spoje v km

číslo linky

(1)
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko

Název linky

Číslo spoje

Oblast

D14-Příloha 1c

(8)
omezeno na sezonu
DC Kamenická
omezeno na sezonu
DC Kamenická

DC Kamenická
prázdniny
prázdniny

1 372 568,4

podklad pro výpočet kompenzace
rozsah objednaného dopravního výkonu v kalendářním roce
základní rozsah veřejných služeb v kalendářním roce
základní cena na 1 km
doplňková cena na 1 km
úspora na 1 km
uplatní se doplňková cena
uplatní se úspora
předpokládaná cena objednaného dopravního výkonu

km
km

km
km
Kč/km
Kč/km
Kč/km
98423,4 Kč
0 Kč
Kč

1372568,40
1274145,00
27,78 Dopravce doplní příslušnou cenu
10,61 Dopravce doplní příslušnou cenu
19,19 Dopravce doplní příslušnou cenu
1044272,27
0,00
36440020,37
Dodatek č. 10
Dodatek č. 11
Dodatek č. 13
Dodatek č. 14

D12-Příloha 1c

(3)
Česká Kamenice - Srbská Kamenice
Česká Kamenice - Srbská Kamenice
Česká Kamenice - Srbská Kamenice
Česká Kamenice - Srbská Kamenice
Česká Kamenice - Srbská Kamenice
Česká Kamenice - Srbská Kamenice
Česká Kamenice - Srbská Kamenice
Česká Kamenice - Srbská Kamenice
Česká Kamenice - Srbská Kamenice
Česká Kamenice - Srbská Kamenice
Česká Kamenice - Srbská Kamenice
Česká Kamenice - Srbská Kamenice
Česká Kamenice - Srbská Kamenice
Česká Kamenice - Srbská Kamenice
Benešov n. Pl. - Markvartice - Kerhartice - Č. Kamenice - Kunratice
Benešov n. Pl. - Markvartice - Kerhartice - Č. Kamenice - Kunratice
Benešov n. Pl. - Markvartice - Kerhartice - Č. Kamenice - Kunratice
Benešov n. Pl. - Markvartice - Kerhartice - Č. Kamenice - Kunratice
Benešov n. Pl. - Markvartice - Kerhartice - Č. Kamenice - Kunratice
Benešov n. Pl. - Markvartice - Kerhartice - Č. Kamenice - Kunratice
Benešov n. Pl. - Markvartice - Kerhartice - Č. Kamenice - Kunratice
Benešov n. Pl. - Markvartice - Kerhartice - Č. Kamenice - Kunratice
Benešov n. Pl. - Markvartice - Kerhartice - Č. Kamenice - Kunratice
Benešov n. Pl. - Markvartice - Kerhartice - Č. Kamenice - Kunratice
Benešov n. Pl. - Markvartice - Kerhartice - Č. Kamenice - Kunratice
Benešov n. Pl. - Markvartice - Kerhartice - Č. Kamenice - Kunratice
Benešov n. Pl. - Markvartice - Kerhartice - Č. Kamenice - Kunratice
Benešov n. Pl. - Markvartice - Kerhartice - Č. Kamenice - Kunratice
Benešov n. Pl. - Markvartice - Kerhartice - Č. Kamenice - Kunratice
Benešov n. Pl. - Markvartice - Kerhartice - Č. Kamenice - Kunratice
Benešov n. Pl. - Markvartice - Kerhartice - Č. Kamenice - Kunratice
Benešov n. Pl. - Markvartice - Kerhartice - Č. Kamenice - Kunratice
Benešov n. Pl. - Markvartice - Kerhartice - Č. Kamenice - Kunratice
Benešov n. Pl. - Markvartice - Kerhartice - Č. Kamenice - Kunratice
Benešov n. Pl. - Markvartice - Kerhartice - Č. Kamenice - Kunratice
Benešov n.Pl. - Žandov - Verneřice
Benešov n.Pl. - Žandov - Verneřice
Benešov n.Pl. - Žandov - Verneřice
Benešov n.Pl. - Žandov - Verneřice
Benešov n.Pl. - Žandov - Verneřice
Benešov n.Pl. - Žandov - Verneřice
Benešov n.Pl. - Žandov - Verneřice
Benešov n.Pl. - Žandov - Verneřice
Benešov n. Pl. - Heřmanov,Blankartice - Heřmanov,Fojtovice
Benešov n. Pl. - Heřmanov,Blankartice - Heřmanov,Fojtovice
Benešov n. Pl. - Heřmanov,Blankartice - Heřmanov,Fojtovice
Benešov n. Pl. - Heřmanov,Blankartice - Heřmanov,Fojtovice
Benešov n. Pl. - Heřmanov,Blankartice - Heřmanov,Fojtovice
Benešov n. Pl. - Heřmanov,Blankartice - Heřmanov,Fojtovice
Benešov n. Pl. - Heřmanov,Blankartice - Heřmanov,Fojtovice
Benešov n. Pl. - Heřmanov,Blankartice - Heřmanov,Fojtovice
Benešov n. Pl. - Heřmanov,Blankartice - Heřmanov,Fojtovice
Benešov n. Pl. - Heřmanov,Blankartice - Heřmanov,Fojtovice
Benešov n. Pl. - Heřmanov,Blankartice - Heřmanov,Fojtovice
Děčín - Malšovice,Javory - Malšovice,Borek
Děčín - Malšovice,Javory - Malšovice,Borek
Děčín - Malšovice,Javory - Malšovice,Borek
Děčín - Malšovice,Javory - Malšovice,Borek
Děčín - Malšovice,Javory - Malšovice,Borek
Děčín - Malšovice,Javory - Malšovice,Borek
Děčín - Malšovice,Javory - Malšovice,Borek
Děčín - Malšovice,Javory - Malšovice,Borek
Děčín - Malšovice,Javory - Malšovice,Borek
Děčín - Malšovice,Javory - Malšovice,Borek
Děčín - Malšovice,Javory - Malšovice,Borek
Děčín - Malšovice,Javory - Malšovice,Borek
Děčín - Malšovice,Javory - Malšovice,Borek
Děčín - Malšovice,Javory - Malšovice,Borek
Děčín - Malšovice,Javory - Malšovice,Borek
Děčín - Malšovice,Javory - Malšovice,Borek
Děčín - Malšovice,Javory - Malšovice,Borek
Děčín - Malšovice,Javory - Malšovice,Borek
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov

(4)

(5)

(6)

(7) = (5) x (6)

99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
301
302
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
301
101
102
103
104
105
106
107
108
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
112
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
100
101
102
103
104

7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
6,0
21,0
18,0
13,0
10,0
17,0
14,0
13,0
14,0
14,0
14,0
12,0
4,0
4,0
12,0
17,0
17,0
8,0
8,0
4,0
4,0
17,0
16,0
24,0
7,0
16,0
24,0
24,0
24,0
24,0
15,0
6,0
7,0
6,0
15,0
15,0
7,0
7,0
7,0
7,0
15,0
14,0
10,0
14,0
12,0
14,0
11,0
14,0
12,0
14,0
12,0
14,0
12,0
11,0
12,0
14,0
10,0
8,0
12,0
7,0
33,0
15,0
30,0
40,0

201
201
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
42
42
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
42
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
201
253
253
201
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253

1 407,00
1 407,00
1 771,00
1 771,00
1 771,00
1 771,00
1 771,00
1 771,00
1 771,00
1 771,00
1 771,00
1 771,00
294,00
252,00
5 313,00
4 554,00
3 289,00
2 530,00
4 301,00
3 542,00
3 289,00
3 542,00
3 542,00
3 542,00
3 036,00
1 012,00
1 012,00
3 036,00
4 301,00
4 301,00
2 024,00
2 024,00
1 012,00
1 012,00
714,00
4 048,00
6 072,00
1 771,00
4 048,00
6 072,00
6 072,00
6 072,00
6 072,00
3 795,00
1 518,00
1 771,00
1 518,00
3 795,00
3 795,00
1 407,00
1 771,00
1 771,00
1 407,00
3 795,00
3 542,00
2 530,00
3 542,00
3 036,00
3 542,00
2 783,00
3 542,00
3 036,00
3 542,00
3 036,00
3 542,00
3 036,00
2 783,00
3 036,00
3 542,00
2 530,00
2 024,00
3 036,00
1 771,00
8 349,00
3 795,00
7 590,00
10 120,00

Poznámka

výkon z období

421
421
421
421
421
421
421
421
421
421
421
421
421
421
422
422
422
422
422
422
422
422
422
422
422
422
422
422
422
422
422
422
422
422
422
423
423
423
423
423
423
423
423
424
424
424
424
424
424
424
424
424
424
424
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
432
432
432
432
432

počet spojů za
období

(2)

délka spoje v km

číslo linky

(1)

Název linky

Číslo spoje

Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko

Oblast

Vymezení linek a spojů
výpočet rozsahu objednaných dopravních výkonů za období jednotlivých roků 2017 až 2024

(8)
školní
školní

prázdniny
prázdniny

prázdniny

školní

školní

úsek Borek-Javory platí obec (3km)

číslo linky

Číslo spoje

délka spoje v km

počet spojů za
období

výkon z období

Poznámka

Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko

Oblast

D12-Příloha 1c

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7) = (5) x (6)

(8)

432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432

Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217

33,0
30,0
30,0
33,0
15,0
24,0
11,0
33,0
30,0
15,0
13,0
11,0
27,0
17,0
30,0
24,0
11,0
33,0
33,0
11,0
11,0
30,0
30,0
11,0
11,0
33,0
33,0
30,0
30,0
17,0
27,0
33,0
30,0
30,0
33,0
33,0
30,0
30,0
33,0
33,0
30,0
30,0
33,0
33,0
30,0
30,0
17,0
33,0
33,0
30,0
30,0
33,0
33,0
15,0
30,0
17,0
17,0
40,0
40,0
17,0
17,0
11,0
17,0
15,0
40,0
40,0
17,0
17,0
40,0
17,0
17,0
40,0
40,0
17,0
17,0
40,0
40,0
17,0
17,0

253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113

Název linky

8 349,00
7 590,00
7 590,00
8 349,00
3 795,00
6 072,00
2 783,00
8 349,00
7 590,00
3 795,00
3 289,00
2 783,00
6 831,00
4 301,00
7 590,00
6 072,00
2 783,00
8 349,00
8 349,00
2 783,00
2 783,00
7 590,00
7 590,00
2 783,00
2 783,00
8 349,00
8 349,00
7 590,00
7 590,00
4 301,00
6 831,00
8 349,00
7 590,00
7 590,00
8 349,00
8 349,00
7 590,00
7 590,00
8 349,00
8 349,00
7 590,00
7 590,00
8 349,00
8 349,00
7 590,00
7 590,00
4 301,00
8 349,00
8 349,00
7 590,00
7 590,00
8 349,00
8 349,00
3 795,00
7 590,00
4 301,00
4 301,00
10 120,00
10 120,00
4 301,00
4 301,00
2 783,00
1 921,00
1 695,00
4 520,00
4 520,00
1 921,00
1 921,00
4 520,00
1 921,00
1 921,00
4 520,00
4 520,00
1 921,00
1 921,00
4 520,00
4 520,00
1 921,00
1 921,00

Poznámka

(3)
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Libouchec - Děčín - Labská Stráň - Janov
Děčín - Jílové,Sněžník
Děčín - Jílové,Sněžník
Děčín - Jílové,Sněžník
Děčín - Jílové,Sněžník
Děčín - Jílové,Sněžník
Děčín - Jílové,Sněžník
Děčín - Jílové,Sněžník
Děčín - Jílové,Sněžník
Děčín - Jílové,Sněžník
Děčín - Jílové,Sněžník
Děčín - Jílové,Sněžník
Děčín - Jílové,Sněžník
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa

výkon z období

432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
432
433
433
433
433
433
433
433
433
433
433
433
433
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434

počet spojů za
období

(2)

délka spoje v km

číslo linky

(1)

Název linky

Číslo spoje

Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
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(4)

(5)

(6)

(7) = (5) x (6)

(8)

218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
238
101
102
103
104
201
202
203
204
205
206
207
208
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
201
202
203
204
206
208
210
213
223
227
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
324
401

40,0
40,0
17,0
17,0
40,0
40,0
17,0
17,0
40,0
40,0
17,0
17,0
40,0
17,0
17,0
40,0
40,0
17,0
17,0
17,0
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
41,0
26,0
41,0
55,0
55,0
53,0
23,0
23,0
55,0
55,0
27,0
33,0
55,0
23,0
23,0
55,0
55,0
55,0
55,0
55,0
30,0
33,0
58,0
30,0
41,0

113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
42
42
42
42
113
113
70
70
113
113
70
70
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
26
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
70

4 520,00
4 520,00
1 921,00
1 921,00
4 520,00
4 520,00
1 921,00
1 921,00
4 520,00
4 520,00
1 921,00
1 921,00
4 520,00
1 921,00
1 921,00
4 520,00
4 520,00
1 921,00
1 921,00
1 921,00
756,00
756,00
756,00
756,00
2 034,00
2 034,00
1 260,00
1 260,00
2 034,00
2 034,00
1 260,00
1 260,00
4 623,00
4 623,00
4 623,00
4 623,00
4 623,00
4 623,00
4 623,00
4 623,00
4 623,00
4 623,00
4 623,00
4 623,00
1 012,00
1 012,00
1 012,00
1 012,00
1 012,00
1 012,00
1 012,00
1 012,00
1 012,00
1 012,00
1 066,00
1 092,00
1 722,00
2 310,00
2 310,00
2 226,00
966,00
966,00
2 310,00
2 310,00
1 134,00
1 386,00
2 310,00
966,00
966,00
2 310,00
2 310,00
2 310,00
2 310,00
2 310,00
1 260,00
1 386,00
2 436,00
1 260,00
2 870,00

prázdniny
prázdniny
prázdniny
prázdniny

omezeno na sezonu
omezeno na sezonu

omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
školní
školní
školní
školní
školní
školní
školní
školní
školní
školní
školní
školní
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
prázdniny
prázdniny
prázdniny
prázdniny
prázdniny
prázdniny
prázdniny
prázdniny
prázdniny
prázdniny
prázdniny
prázdniny
prázdniny
prázdniny
prázdniny
prázdniny
prázdniny
prázdniny
prázdniny
prázdniny
prázdniny
prázdniny
prázdniny
prázdniny
omezeno na sezonu

(3)
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Česká Kamenice - Labská stráň - Hřensko - Schmilka
Česká Kamenice - Labská stráň - Hřensko - Schmilka
Česká Kamenice - Labská stráň - Hřensko - Schmilka
Česká Kamenice - Labská stráň - Hřensko - Schmilka
Česká Kamenice - Labská stráň - Hřensko - Schmilka
Česká Kamenice - Labská stráň - Hřensko - Schmilka
Česká Kamenice - Labská stráň - Hřensko - Schmilka
Česká Kamenice - Labská stráň - Hřensko - Schmilka
Česká Kamenice - Labská stráň - Hřensko - Schmilka
Česká Kamenice - Labská stráň - Hřensko - Schmilka
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov

(4)

(5)

(6)

(7) = (5) x (6)

402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
430
101
102
201
202
203
204
205
206
207
208
101
102
103
104
105
106
107
108
109
309
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
124
141
142
201
202
203
204
205
206
207
208
301
302
401
402
404
101
102

30,0
55,0
41,0
53,0
55,0
33,0
41,0
55,0
55,0
41,0
23,0
55,0
33,0
33,0
55,0
55,0
41,0
41,0
55,0
55,0
33,0
33,0
55,0
55,0
41,0
41,0
55,0
33,0
32,0
32,0
32,0
23,0
32,0
12,0
12,0
32,0
23,0
32,0
31,0
24,0
19,0
26,0
9,0
19,0
31,0
8,0
31,0
31,0
12,0
26,0
11,0
31,0
31,0
24,0
31,0
31,0
26,0
7,0
28,0
26,0
26,0
31,0
31,0
31,0
20,0
26,0
23,0
19,0
20,0
23,0
26,0
19,0
7,0
7,0
26,0
26,0
23,0
25,0
25,0

70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
42
42
70
70
70
70
70
70
70
70
253
253
253
253
253
253
253
253
201
42
253
42
253
253
253
253
253
253
42
253
253
253
253
253
201
201
113
113
70
113
113
70
113
113
42
42
70
70
70
253
253

2 100,00
3 850,00
2 870,00
3 710,00
3 850,00
2 310,00
2 870,00
3 850,00
3 850,00
2 870,00
1 610,00
3 850,00
2 310,00
2 310,00
3 850,00
3 850,00
2 870,00
2 870,00
3 850,00
3 850,00
2 310,00
2 310,00
3 850,00
3 850,00
2 870,00
2 870,00
3 850,00
2 310,00
1 344,00
1 344,00
2 240,00
1 610,00
2 240,00
840,00
840,00
2 240,00
1 610,00
2 240,00
7 843,00
6 072,00
4 807,00
6 578,00
2 277,00
4 807,00
7 843,00
2 024,00
6 231,00
1 302,00
3 036,00
1 092,00
2 783,00
7 843,00
7 843,00
6 072,00
7 843,00
7 843,00
1 092,00
1 771,00
7 084,00
6 578,00
6 578,00
7 843,00
6 231,00
6 231,00
2 260,00
2 938,00
1 610,00
2 147,00
2 260,00
1 610,00
2 938,00
2 147,00
294,00
294,00
1 820,00
1 820,00
1 610,00
6 325,00
6 325,00

Poznámka

výkon z období

434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
434
435
435
435
435
435
435
435
435
435
435
436
436
436
436
436
436
436
436
436
436
436
436
436
436
436
436
436
436
436
436
436
436
436
436
436
436
436
436
436
436
436
436
436
436
436
436
436
436
436
437
437

počet spojů za
období

(2)

délka spoje v km

číslo linky

(1)

Název linky

Číslo spoje

Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
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(8)
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
prázdniny
prázdniny
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
Brložec - 2 km hradí obec

Brložec - 2 km hradí obec

školní
prázdniny
prázdniny

Brložec - 2 km hradí obec

prázdniny

omezeno na sezonu

omezeno na sezonu

prázdniny
prázdniny
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu

Poznámka

(3)
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov

výkon z období

437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437
437

počet spojů za
období

(2)

délka spoje v km

číslo linky

(1)
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko
Děčínsko

Název linky

Číslo spoje

Oblast

D12-Příloha 1c

(4)

(5)

(6)

(7) = (5) x (6)

(8)

103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
135
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
301
302

12,0
25,0
27,0
31,0
25,0
31,0
25,0
17,0
31,0
25,0
12,0
25,0
25,0
12,0
12,0
31,0
31,0
25,0
25,0
27,0
6,0
25,0
25,0
6,0
25,0
25,0
25,0
25,0
31,0
25,0
25,0
4,0
25,0
25,0
25,0
25,0
31,0
31,0
25,0
25,0
25,0
25,0
12,0
11,0

253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
201
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
113
113
44
113
70
70
113
44
113
113
42
42

Celkem za oblast

3 036,00
6 325,00
6 831,00
7 843,00
6 325,00
7 843,00
6 325,00
4 301,00
7 843,00
6 325,00
3 036,00
6 325,00
6 325,00
3 036,00
2 412,00
7 843,00
7 843,00
6 325,00
6 325,00
6 831,00
1 518,00
6 325,00
6 325,00
1 518,00
6 325,00
6 325,00
6 325,00
6 325,00
7 843,00
6 325,00
6 325,00
1 012,00
2 825,00
2 825,00
1 100,00
2 825,00
2 170,00
2 170,00
2 825,00
1 100,00
2 825,00
2 825,00
504,00
462,00

školní

omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu
omezeno na sezonu

prázdniny
prázdniny

1 366 777,0

podklad pro výpočet kompenzace
rozsah objednaného dopravního výkonu v kalendářním roce
základní rozsah veřejných služeb v kalendářním roce
základní cena na 1 km
doplňková cena na 1 km
úspora na 1 km
uplatní se doplňková cena
uplatní se úspora
předpokládaná cena objednaného dopravního výkonu

km
km

km
km
Kč/km
Kč/km
Kč/km
92632 Kč
0 Kč
Kč

1366777,00
1274145,00
27,78 Dopravce doplní příslušnou cenu
10,61 Dopravce doplní příslušnou cenu
19,19 Dopravce doplní příslušnou cenu
982825,52
0,00
36378573,62

Příloha č. 43 k usnesení č. 243/118R/2016

Krajský úřad
Číslo objednatele:
Číslo dopravce:

14/SML1336

DODATEK Č. 8
KE SMLOUVĚ O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ
CESTUJÍCÍCH VEŘEJNOU LINKOVOU DOPRAVOU K ZAJIŠTĚNÍ
DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚSTECKÉHO KRAJE V OBLASTI
PŘÍMĚSTSKÁ DOPRAVA TEPLICE
uzavřený níže zmíněného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Objednatel:
Ústecký kraj,
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 882733379/0800

(dále jen „Objednatel“)
a společnost
Dopravce:
ARRIVA TEPLICE s.r.o.
Sídlo:
E. Dvořákové 70, 415 01 Teplice
Zastoupený:
Ing. Petrem Havlíkem, dopravním ředitelem společnosti, na základě
plné moci
IČ: 499 00 820
DIČ:
CZ699001947 pro DPH, CZ49900820 pro ostatní daně
Bank. spojení: Komerční banka a.s., pobočka Teplice, číslo účtu: 711 750 297/0100,
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl
C, vložka 5874
(dále jen „Dopravce“, společně s Objednatelem dále jen „Smluvní strany“)

1. Smluvní strany mezi sebou dne 5. 6. 2014 uzavřely Smlouvu o veřejných službách
v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti
Ústeckého kraje v oblasti Příměstská doprava Teplice (dále jen „Smlouva“), jejímž
účelem je řádné a plynulé zajištění dopravní obslužnosti části území Ústeckého kraje
ve smyslu § 3 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě
cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to v období
od 1. 1. 2015 do prosince 2024. Dne 29. 12. 2014 byl ke Smlouvě uzavřen dodatek
č. 1. Dne 11. 3. 2015 byl ke Smlouvě uzavřen dodatek č. 2. Dne 19. 5. 2015 byl ke
Smlouvě uzavřen dodatek č. 3. Dne 20. 8. 2015 byl ke Smlouvě uzavřen dodatek
č. 4. Dne 9. 12. 2015 byl ke Smlouvě uzavřen dodatek č. 5. Dne 22. 4. 2016 byl ke
Smlouvě uzavřen dodatek č. 6. Dne 4. 7. 2016 byl ke Smlouvě uzavřen dodatek č. 7.
2. Vzhledem k tomu, že se Smluvní strany v souladu s čl. 9 Smlouvy dohodly na změně
místního vymezení vybraných linek a spojů uvedených v příloze č. 1 Smlouvy,
nahrazuje se tímto v celém rozsahu dosavadní znění přílohy č. 1c Smlouvy novým
zněním uvedeným v příloze č. 1c tohoto dodatku.
3. Dopravce se zavazuje zajistit účinnost změn v provozu jím zajišťovaných linek a
spojů provedených tímto dodatkem od data 22. 8. 2016. Ve vztahu k linkám a
spojům upravovaným tímto dodatkem zajistí Dopravce účinnost změn provedených
tímto dodatkem za přiměřeného použití čl. 3 Smlouvy.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají nadále
v platnosti.
5. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží
dvě vyhotovení.
6. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru
smluv zajistí Ústecký kraj v postavení strany objednatele.
7. Tento dodatek je uzavřen na základě
č. XX/XXXR/2016 ze dne 17. 8. 2016.

usnesení

Rady

Ústeckého

kraje

8. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají podle své vážné a svobodné
vůle a v absenci tísně či nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož níže
připojují své podpisy.
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V Ústí nad Labem dne………….

V ………………..dne…………….

……………………………………….

……………………………………….

Oldřich Bubeníček

Ing. Petr Havlík

hejtman Ústeckého kraje

dopravní ředitel
společnosti ARRIVA TEPLICE s.r.o.

Objednatel

Dopravce

Přílohy:
Příloha č. 1, část c): Vymezení linek a spojů
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Příloha č. 1 část c)

Výpočet rozsahu objednaných dopravních výkonů v jednotlivých letech
plnění smlouvy
(část c) Přílohy č. 1 Vymezení linek a spojů)

Vymezení linek a spojů

Poznámka

(3)
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec

výkon z
období

485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
486
486
486
486
486
486
486
486

počet spojů
za období

(2)

délka spoje v
km

číslo linky

(1)

Název linky

Číslo spoje

PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice

Oblast

výpočet rozsahu objednaných dopravních výkonů za období roku 2016

(4)

(5)

(6)

(7) = (5) x (6)

(8)

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
101
102
103
104
105
106
107
108

25,0
5,0
27,0
26,0
24,0
26,0
26,0
24,0
24,0
27,0
24,0
19,0
27,0
27,0
25,0
25,0
27,0
27,0
27,0
25,0
27,0
26,0
21,0
26,0
25,0
24,0
26,0
26,0
24,0
26,0
26,0
24,0
24,0
26,0
26,0
24,0
24,0
26,0
24,0
25,0
26,0
27,0
5,0
25,0
27,0
27,0
25,0
27,0
27,0
25,0
25,0
27,0
27,0
25,0
25,0
27,0
27,0
25,0
25,0
27,0
27,0
25,0
25,0
27,0
27,0
25,0
25,0
27,0
27,0
25,0
23,0
22,0
23,0
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0

252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
252
252
252
252
252
252
252
252

6 300,00
1 260,00
6 804,00
6 552,00
6 048,00
6 552,00
6 552,00
6 048,00
6 048,00
6 804,00
6 048,00
4 788,00
6 804,00
6 804,00
6 300,00
6 300,00
6 804,00
6 804,00
6 804,00
6 300,00
6 804,00
6 552,00
5 292,00
6 552,00
6 300,00
6 048,00
6 552,00
6 552,00
6 048,00
6 552,00
6 552,00
6 048,00
6 048,00
6 552,00
6 552,00
6 048,00
6 048,00
6 552,00
6 048,00
6 300,00
6 552,00
6 804,00
1 260,00
6 300,00
6 804,00
6 804,00
2 850,00
3 078,00
3 078,00
2 850,00
2 850,00
3 078,00
3 078,00
2 850,00
2 850,00
3 078,00
3 078,00
2 850,00
2 850,00
3 078,00
3 078,00
2 850,00
2 850,00
3 078,00
3 078,00
2 850,00
2 850,00
3 078,00
3 078,00
2 850,00
5 796,00
5 544,00
5 796,00
5 544,00
5 544,00
5 544,00
5 544,00
5 544,00

Poznámka

(3)
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec

výkon z
období

486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486

počet spojů
za období

číslo linky
(2)

délka spoje v
km

Oblast
(1)

Číslo spoje

PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice

Název linky

(4)

(5)

(6)

(7) = (5) x (6)

(8)

109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
154
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236

22,0
23,0
13,0
10,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
22,0
22,0
9,0
13,0
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
9,0
5,0
23,0
23,0
23,0
23,0
27,0
23,0
23,0
27,0
27,0
23,0
23,0
27,0
27,0
23,0
23,0
27,0
27,0
23,0
23,0
27,0
27,0
23,0
23,0
27,0
27,0
23,0
23,0
27,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
9,0

252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114

5 544,00
5 796,00
3 276,00
2 520,00
5 796,00
5 796,00
5 796,00
5 796,00
5 796,00
5 796,00
5 796,00
5 796,00
5 796,00
5 796,00
5 544,00
5 544,00
2 268,00
3 276,00
5 544,00
5 544,00
5 544,00
5 544,00
5 544,00
5 544,00
5 544,00
5 544,00
5 544,00
5 544,00
5 544,00
5 544,00
5 544,00
5 544,00
5 544,00
5 796,00
5 796,00
5 796,00
5 796,00
5 796,00
5 796,00
5 796,00
5 796,00
5 796,00
5 796,00
2 268,00
1 260,00
2 622,00
2 622,00
2 622,00
2 622,00
3 078,00
2 622,00
2 622,00
3 078,00
3 078,00
2 622,00
2 622,00
3 078,00
3 078,00
2 622,00
2 622,00
3 078,00
3 078,00
2 622,00
2 622,00
3 078,00
3 078,00
2 622,00
2 622,00
3 078,00
3 078,00
2 622,00
2 622,00
3 078,00
2 622,00
2 622,00
2 622,00
2 622,00
2 622,00
2 622,00
2 622,00
1 026,00

Poznámka

(3)
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem

výkon z
období

486
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488

počet spojů
za období

číslo linky
(2)

délka spoje v
km

Oblast
(1)

Číslo spoje

PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice

Název linky

(4)

(5)

(6)

(7) = (5) x (6)

(8)

238
101
101
102
103
103
104
104
105
105
106
106
107
107
108
108
109
110
110
111
111
112
113
114
114
115
115
116
117
117
118
118
119
119
120
120
121
121
122
122
123
123
124
124
125
125
126
126
127
127
128
128
129
130
130
131
131
132
133
133
134
134
136
136
138
201
201
202
202
203
203
204
204
205
206
207
207
208
208
209
210

5,0
30,0
31,0
12,0
30,0
31,0
30,0
31,0
30,0
31,0
30,0
31,0
30,0
31,0
30,0
31,0
12,0
20,0
21,0
20,0
21,0
12,0
12,0
20,0
21,0
20,0
21,0
12,0
30,0
31,0
30,0
31,0
30,0
31,0
30,0
31,0
30,0
31,0
30,0
31,0
30,0
31,0
30,0
31,0
30,0
31,0
30,0
31,0
30,0
31,0
26,0
27,0
12,0
20,0
21,0
20,0
21,0
12,0
30,0
31,0
19,0
20,0
30,0
31,0
12,0
30,0
31,0
30,0
31,0
30,0
31,0
20,0
21,0
12,0
12,0
20,0
21,0
20,0
21,0
12,0
12,0

114
161
91
252
161
91
161
91
161
91
161
91
161
91
161
91
252
161
91
161
91
252
252
161
91
161
91
252
161
91
161
91
161
91
127
42
127
42
161
91
161
91
161
91
161
91
127
42
161
91
161
91
252
161
91
161
91
252
161
91
161
91
161
91
252
73
41
73
41
73
41
73
41
114
114
73
41
73
41
114
114

570,00
4 830,00
2 821,00
3 024,00
4 830,00
2 821,00
4 830,00
2 821,00
4 830,00
2 821,00
4 830,00
2 821,00
4 830,00
2 821,00
4 830,00
2 821,00
3 024,00
3 220,00
1 911,00
3 220,00
1 911,00
3 024,00
3 024,00
3 220,00
1 911,00
3 220,00
1 911,00
3 024,00
4 830,00
2 821,00
4 830,00
2 821,00
4 830,00
2 821,00
3 810,00
1 302,00
3 810,00
1 302,00
4 830,00
2 821,00
4 830,00
2 821,00
4 830,00
2 821,00
4 830,00
2 821,00
3 810,00
1 302,00
4 830,00
2 821,00
4 186,00
2 457,00
3 024,00
3 220,00
1 911,00
3 220,00
1 911,00
3 024,00
4 830,00
2 821,00
3 059,00
1 820,00
4 830,00
2 821,00
3 024,00
2 190,00
1 271,00
2 190,00
1 271,00
2 190,00
1 271,00
1 460,00
861,00
1 368,00
1 368,00
1 460,00
861,00
1 460,00
861,00
1 368,00
1 368,00

objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.
objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.
objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.
objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.
objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.
objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.
objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.
objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.
objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.
objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.
objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.
objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.
objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.
objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.
objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.
objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.
objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.
objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.

objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.
objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.
objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.
objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.
objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.
objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.
objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.
objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.
objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.
objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.
1.7.-31.10. zvl.smlouva
objížďka Přestanov-Chlumec 1.11.-31.12.
1.7.-31.10. zvl.smlouva
objížďka Přestanov-Chlumec 1.11.-31.12.
objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.
objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.
objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.
objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.
objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.
objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.
objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.
objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.
1.7.-31.10. zvl.smlouva
objížďka Přestanov-Chlumec 1.11.-31.12.
objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.
objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.
objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.
objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.
objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.
objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.
objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.
objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.
objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.
objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.
objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.
objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.
objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.
objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.
objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.
objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.
objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.
objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.
objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.
objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.
objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.
objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.

objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.
objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.
objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.
objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.

(3)
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov

(4)

(5)

(6)

(7) = (5) x (6)

211
211
212
212
213
214
215
215
216
216
217
218
219
219
220
220
221
222
223
223
224
224
225
225
226
227
228
228
229
229
230
230
231
232
101
101
102
102
103
103
104
104
105
105
106
107
107
108
108
109
110
110
111
111
112
112
113
114
115
115
116
16
117
118
119
119
120
120
121
121
122
122
123
123
124
125
125
126
126
127
127

20,0
21,0
20,0
21,0
12,0
12,0
20,0
21,0
20,0
21,0
12,0
12,0
20,0
21,0
20,0
21,0
12,0
12,0
20,0
21,0
20,0
21,0
18,0
19,0
12,0
12,0
26,0
27,0
20,0
21,0
30,0
31,0
12,0
12,0
17,0
20,0
17,0
20,0
17,0
20,0
17,0
20,0
17,0
20,0
17,0
17,0
20,0
17,0
20,0
10,0
17,0
20,0
17,0
20,0
17,0
20,0
8,0
8,0
17,0
20,0
17,0
20,0
8,0
8,0
17,0
20,0
17,0
20,0
17,0
20,0
17,0
20,0
17,0
20,0
8,0
17,0
20,0
17,0
20,0
17,0
20,0

73
41
73
41
114
114
73
41
73
41
114
114
73
41
73
41
114
114
73
41
73
41
73
41
114
114
73
41
73
41
73
41
114
114
169
83
169
83
169
83
169
83
169
83
169
169
83
169
83
252
169
83
169
83
169
83
252
252
169
83
169
83
252
252
169
83
169
83
169
83
169
83
169
83
252
169
83
169
83
169
83

1 460,00
861,00
1 460,00
861,00
1 368,00
1 368,00
1 460,00
861,00
1 460,00
861,00
1 368,00
1 368,00
1 460,00
861,00
1 460,00
861,00
1 368,00
1 368,00
1 460,00
861,00
1 460,00
861,00
1 314,00
779,00
1 368,00
1 368,00
1 898,00
1 107,00
1 460,00
861,00
2 190,00
1 271,00
1 368,00
1 368,00
2 873,00
1 660,00
2 873,00
1 660,00
2 873,00
1 660,00
2 873,00
1 660,00
2 873,00
1 660,00
2 873,00
2 873,00
1 660,00
2 873,00
1 660,00
2 520,00
2 873,00
1 660,00
2 873,00
1 660,00
2 873,00
1 660,00
2 016,00
2 016,00
2 873,00
1 660,00
2 873,00
1 660,00
2 016,00
2 016,00
2 873,00
1 660,00
2 873,00
1 660,00
2 873,00
1 660,00
2 873,00
1 660,00
2 873,00
1 660,00
2 016,00
2 873,00
1 660,00
2 873,00
1 660,00
2 873,00
1 660,00

Poznámka

výkon z
období

488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491

počet spojů
za období

číslo linky
(2)

délka spoje v
km

Oblast
(1)

Číslo spoje

PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice

Název linky

(8)
objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.
objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.
objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.
objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.

objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.
objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.
objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.
objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.

objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.
objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.
objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.
objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.

objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.
objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.
objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.
objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.
objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.
objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.

objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.
objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.
objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.
objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.
objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.
objížďka Přestanov-Chlumec 22.8.-31.12.

1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. zvl.smlouva
1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť

1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť

1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť

(3)
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob

(4)

(5)

(6)

(7) = (5) x (6)

128
128
129
129
130
130
131
131
132
132
133
133
134
134
135
135
136
136
137
137
138
138
139
139
140
140
141
141
142
143
144
145
146
147
147
148
148
201
202
203
203
204
204
205
206
207
207
208
208
209
210
211
211
212
212
213
214
215
215
216
216
217
218
219
219
220
220
221
222
223
223
224
224
101
102
103
104
105
106
107
108

17,0
20,0
17,0
20,0
17,0
20,0
17,0
20,0
17,0
20,0
17,0
20,0
17,0
20,0
17,0
20,0
17,0
20,0
17,0
20,0
17,0
20,0
17,0
20,0
17,0
20,0
17,0
20,0
17,0
8,0
8,0
9,0
8,0
9,0
12,0
9,0
12,0
8,0
8,0
17,0
20,0
17,0
20,0
8,0
10,0
19,0
22,0
17,0
20,0
8,0
8,0
17,0
20,0
17,0
20,0
8,0
8,0
17,0
20,0
17,0
20,0
8,0
8,0
17,0
20,0
17,0
20,0
8,0
10,0
19,0
22,0
17,0
20,0
17,0
20,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0

169
83
169
83
169
83
169
83
169
83
169
83
169
83
169
83
169
83
169
83
169
83
169
83
169
83
169
83
169
252
252
252
252
169
83
169
83
114
114
74
40
74
40
114
114
74
40
74
40
114
114
74
40
74
40
114
114
74
40
74
40
114
114
74
40
74
40
114
114
74
40
74
40
252
252
252
252
252
252
252
252

2 873,00
1 660,00
2 873,00
1 660,00
2 873,00
1 660,00
2 873,00
1 660,00
2 873,00
1 660,00
2 873,00
1 660,00
2 873,00
1 660,00
2 873,00
1 660,00
2 873,00
1 660,00
2 873,00
1 660,00
2 873,00
1 660,00
2 873,00
1 660,00
2 873,00
1 660,00
2 873,00
1 660,00
2 873,00
2 016,00
2 016,00
2 268,00
2 016,00
1 521,00
996,00
1 521,00
996,00
912,00
912,00
1 258,00
800,00
1 258,00
800,00
912,00
1 140,00
1 406,00
880,00
1 258,00
800,00
912,00
912,00
1 258,00
800,00
1 258,00
800,00
912,00
912,00
1 258,00
800,00
1 258,00
800,00
912,00
912,00
1 258,00
800,00
1 258,00
800,00
912,00
1 140,00
1 406,00
880,00
1 258,00
800,00
4 284,00
5 040,00
4 284,00
4 284,00
4 284,00
4 284,00
4 284,00
4 284,00

Poznámka

výkon z
období

491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
492
492
492
492
492
492
492
492

počet spojů
za období

číslo linky
(2)

délka spoje v
km

Oblast
(1)

Číslo spoje

PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice

Název linky

(8)
1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. zvl.smlouva

1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť

1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť

1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť

1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť

1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť

1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť

1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť
1.7.-31.10. výluka Lahošť

Celkem za oblast

(4)

(5)

(6)

(7) = (5) x (6)

109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236

17,0
17,0
9,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
8,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
20,0
17,0
20,0
20,0
12,0
12,0
20,0
20,0
20,0
20,0
17,0
22,0
19,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
19,0
19,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
20,0
17,0
20,0
20,0
20,0
20,0
12,0
12,0

169
252
252
252
252
169
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114

2 873,00
4 284,00
2 268,00
4 284,00
4 284,00
2 873,00
4 284,00
4 284,00
4 284,00
4 284,00
4 284,00
4 284,00
4 284,00
4 284,00
4 284,00
2 016,00
4 284,00
4 284,00
4 284,00
4 284,00
4 284,00
4 284,00
4 284,00
4 284,00
4 284,00
4 284,00
4 284,00
4 284,00
4 284,00
4 284,00
4 284,00
4 284,00
4 284,00
4 284,00
4 284,00
4 284,00
4 284,00
4 284,00
5 040,00
4 284,00
5 040,00
5 040,00
3 024,00
3 024,00
2 280,00
2 280,00
2 280,00
2 280,00
1 938,00
2 508,00
2 166,00
1 938,00
1 938,00
1 938,00
1 938,00
1 938,00
1 938,00
1 938,00
1 938,00
1 938,00
1 938,00
1 938,00
1 938,00
1 938,00
1 938,00
2 166,00
2 166,00
1 938,00
1 938,00
1 938,00
1 938,00
1 938,00
2 280,00
1 938,00
2 280,00
2 280,00
2 280,00
2 280,00
1 368,00
1 368,00
1 523 799,00

Poznámka

výkon z
období

(3)
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob

počet spojů
za období

492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492

délka spoje v
km

číslo linky
(2)

Číslo spoje

Oblast
(1)
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice

Název linky

(8)
1.7.-31.10. zvl.smlouva

1.7.-31.10. zvl.smlouva

počet spojů
za období

výkon z
období

Poznámka

(3)

délka spoje v
km

číslo linky
(2)

Číslo spoje

Oblast
(1)

Název linky

(4)

(5)

(6)

(7) = (5) x (6)

(8)

podklad pro výpočet kompenzace
rozsah objednaného dopravního výkonu v kalendářním roce
základní rozsah veřejných služeb v kalendářním roce
základní cena na 1 km
doplňková cena na 1 km
úspora na 1 km
uplatní se doplňková cena
uplatní se úspora
předpokládaná cena objednaného dopravního výkonu

km
km

km
km
Kč/km
Kč/km
Kč/km
13720 Kč
0 Kč
Kč

1523799,00
1510079,00
30,14 Dopravce doplní příslušnou cenu
11,55 Dopravce doplní příslušnou cenu
20,84 Dopravce doplní příslušnou cenu
158466,00
0,00
45 672 247,06

Vymezení linek a spojů

Poznámka

(3)
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec

výkon z
období

485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
486
486
486
486
486
486
486
486

počet spojů
za období

(2)

délka spoje v
km

číslo linky

(1)

Název linky

Číslo spoje

PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice

Oblast

výpočet rozsahu objednaných dopravních výkonů za období roků 2017-2024

(4)

(5)

(6)

(7) = (5) x (6)

(8)

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
101
102
103
104
105
106
107
108

25,0
5,0
27,0
26,0
24,0
26,0
26,0
24,0
24,0
27,0
24,0
19,0
27,0
27,0
25,0
25,0
27,0
27,0
27,0
25,0
27,0
26,0
21,0
26,0
25,0
24,0
26,0
26,0
24,0
26,0
26,0
24,0
24,0
26,0
26,0
24,0
24,0
26,0
24,0
25,0
26,0
27,0
5,0
25,0
27,0
27,0
25,0
27,0
27,0
25,0
25,0
27,0
27,0
25,0
25,0
27,0
27,0
25,0
25,0
27,0
27,0
25,0
25,0
27,0
27,0
25,0
25,0
27,0
27,0
25,0
23,0
22,0
23,0
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0

253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
253
253
253
253
253
253
253
253

6 325,00
1 265,00
6 831,00
6 578,00
6 072,00
6 578,00
6 578,00
6 072,00
6 072,00
6 831,00
6 072,00
4 807,00
6 831,00
6 831,00
6 325,00
6 325,00
6 831,00
6 831,00
6 831,00
6 325,00
6 831,00
6 578,00
5 313,00
6 578,00
6 325,00
6 072,00
6 578,00
6 578,00
6 072,00
6 578,00
6 578,00
6 072,00
6 072,00
6 578,00
6 578,00
6 072,00
6 072,00
6 578,00
6 072,00
6 325,00
6 578,00
6 831,00
1 265,00
6 325,00
6 831,00
6 831,00
2 825,00
3 051,00
3 051,00
2 825,00
2 825,00
3 051,00
3 051,00
2 825,00
2 825,00
3 051,00
3 051,00
2 825,00
2 825,00
3 051,00
3 051,00
2 825,00
2 825,00
3 051,00
3 051,00
2 825,00
2 825,00
3 051,00
3 051,00
2 825,00
5 819,00
5 566,00
5 819,00
5 566,00
5 566,00
5 566,00
5 566,00
5 566,00

Poznámka

(3)
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec

výkon z
období

486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486
486

počet spojů
za období

číslo linky
(2)

délka spoje v
km

Oblast
(1)

Číslo spoje

PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice

Název linky

(4)

(5)

(6)

(7) = (5) x (6)

(8)

109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
154
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236

22,0
23,0
13,0
10,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
22,0
22,0
9,0
13,0
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
9,0
5,0
23,0
23,0
23,0
23,0
27,0
23,0
23,0
27,0
27,0
23,0
23,0
27,0
27,0
23,0
23,0
27,0
27,0
23,0
23,0
27,0
27,0
23,0
23,0
27,0
27,0
23,0
23,0
27,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
23,0
9,0

253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113

5 566,00
5 819,00
3 289,00
2 530,00
5 819,00
5 819,00
5 819,00
5 819,00
5 819,00
5 819,00
5 819,00
5 819,00
5 819,00
5 819,00
5 566,00
5 566,00
2 277,00
3 289,00
5 566,00
5 566,00
5 566,00
5 566,00
5 566,00
5 566,00
5 566,00
5 566,00
5 566,00
5 566,00
5 566,00
5 566,00
5 566,00
5 566,00
5 566,00
5 819,00
5 819,00
5 819,00
5 819,00
5 819,00
5 819,00
5 819,00
5 819,00
5 819,00
5 819,00
2 277,00
1 265,00
2 599,00
2 599,00
2 599,00
2 599,00
3 051,00
2 599,00
2 599,00
3 051,00
3 051,00
2 599,00
2 599,00
3 051,00
3 051,00
2 599,00
2 599,00
3 051,00
3 051,00
2 599,00
2 599,00
3 051,00
3 051,00
2 599,00
2 599,00
3 051,00
3 051,00
2 599,00
2 599,00
3 051,00
2 599,00
2 599,00
2 599,00
2 599,00
2 599,00
2 599,00
2 599,00
1 017,00

Poznámka

(3)
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov

výkon z
období

486
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
488
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491

počet spojů
za období

číslo linky
(2)

délka spoje v
km

Oblast
(1)

Číslo spoje

PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice

Název linky

(4)

(5)

(6)

(7) = (5) x (6)

(8)

238
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
136
138
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

5,0
30,0
12,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
12,0
20,0
20,0
12,0
12,0
20,0
20,0
12,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
26,0
12,0
20,0
20,0
12,0
30,0
19,0
30,0
12,0
30,0
30,0
30,0
20,0
12,0
12,0
20,0
20,0
12,0
12,0
20,0
20,0
12,0
12,0
20,0
20,0
12,0
12,0
20,0
20,0
12,0
12,0
20,0
20,0
18,0
12,0
12,0
26,0
20,0
30,0
12,0
12,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
10,0
17,0
17,0
17,0

113
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253

565,00
7 590,00
3 036,00
7 590,00
7 590,00
7 590,00
7 590,00
7 590,00
7 590,00
3 036,00
5 060,00
5 060,00
3 036,00
3 036,00
5 060,00
5 060,00
3 036,00
7 590,00
7 590,00
7 590,00
7 590,00
7 590,00
7 590,00
7 590,00
7 590,00
7 590,00
7 590,00
7 590,00
6 578,00
3 036,00
5 060,00
5 060,00
3 036,00
7 590,00
4 807,00
7 590,00
3 036,00
3 390,00
3 390,00
3 390,00
2 260,00
1 356,00
1 356,00
2 260,00
2 260,00
1 356,00
1 356,00
2 260,00
2 260,00
1 356,00
1 356,00
2 260,00
2 260,00
1 356,00
1 356,00
2 260,00
2 260,00
1 356,00
1 356,00
2 260,00
2 260,00
2 034,00
1 356,00
1 356,00
2 938,00
2 260,00
3 390,00
1 356,00
1 356,00
4 301,00
4 301,00
4 301,00
4 301,00
4 301,00
4 301,00
4 301,00
4 301,00
2 530,00
4 301,00
4 301,00
4 301,00

Poznámka

(3)
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob

výkon z
období

491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
491
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492

počet spojů
za období

číslo linky
(2)

délka spoje v
km

Oblast
(1)

Číslo spoje

PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice

Název linky

(4)

(5)

(6)

(7) = (5) x (6)

(8)

113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

8,0
8,0
17,0
17,0
8,0
8,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
8,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
8,0
8,0
9,0
8,0
9,0
9,0
8,0
8,0
17,0
17,0
8,0
10,0
19,0
17,0
8,0
8,0
17,0
17,0
8,0
8,0
17,0
17,0
8,0
8,0
17,0
17,0
8,0
10,0
19,0
17,0
17,0
20,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
9,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0

253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253

2 024,00
2 024,00
4 301,00
4 301,00
2 024,00
2 024,00
4 301,00
4 301,00
4 301,00
4 301,00
4 301,00
2 024,00
4 301,00
4 301,00
4 301,00
4 301,00
4 301,00
4 301,00
4 301,00
4 301,00
4 301,00
4 301,00
4 301,00
4 301,00
4 301,00
4 301,00
4 301,00
4 301,00
4 301,00
4 301,00
2 024,00
2 024,00
2 277,00
2 024,00
2 277,00
2 277,00
904,00
904,00
1 921,00
1 921,00
904,00
1 130,00
2 147,00
1 921,00
904,00
904,00
1 921,00
1 921,00
904,00
904,00
1 921,00
1 921,00
904,00
904,00
1 921,00
1 921,00
904,00
1 130,00
2 147,00
1 921,00
4 301,00
5 060,00
4 301,00
4 301,00
4 301,00
4 301,00
4 301,00
4 301,00
4 301,00
4 301,00
2 277,00
4 301,00
4 301,00
4 301,00
4 301,00
4 301,00
4 301,00
4 301,00
4 301,00
4 301,00
4 301,00

výkon z
období

Poznámka

(3)
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob

počet spojů
za období

492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492
492

délka spoje v
km

číslo linky
(2)

Číslo spoje

Oblast
(1)
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice
PD Teplice

Název linky

(4)

(5)

(6)

(7) = (5) x (6)

(8)

122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236

17,0
17,0
8,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
20,0
17,0
20,0
20,0
12,0
12,0
20,0
20,0
20,0
20,0
17,0
22,0
19,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
19,0
19,0
17,0
17,0
17,0
17,0
17,0
20,0
17,0
20,0
20,0
20,0
20,0
12,0
12,0

253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
253
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113

Celkem za oblast

4 301,00
4 301,00
2 024,00
4 301,00
4 301,00
4 301,00
4 301,00
4 301,00
4 301,00
4 301,00
4 301,00
4 301,00
4 301,00
4 301,00
4 301,00
4 301,00
4 301,00
4 301,00
4 301,00
4 301,00
4 301,00
4 301,00
4 301,00
4 301,00
4 301,00
5 060,00
4 301,00
5 060,00
5 060,00
3 036,00
3 036,00
2 260,00
2 260,00
2 260,00
2 260,00
1 921,00
2 486,00
2 147,00
1 921,00
1 921,00
1 921,00
1 921,00
1 921,00
1 921,00
1 921,00
1 921,00
1 921,00
1 921,00
1 921,00
1 921,00
1 921,00
1 921,00
2 147,00
2 147,00
1 921,00
1 921,00
1 921,00
1 921,00
1 921,00
2 260,00
1 921,00
2 260,00
2 260,00
2 260,00
2 260,00
1 356,00
1 356,00
1 525 042,00

podklad pro výpočet kompenzace
rozsah objednaného dopravního výkonu v kalendářním roce
základní rozsah veřejných služeb v kalendářním roce
základní cena na 1 km
doplňková cena na 1 km
úspora na 1 km
uplatní se doplňková cena
uplatní se úspora
předpokládaná cena objednaného dopravního výkonu

km
km

km
km
Kč/km
Kč/km
Kč/km
14963 Kč
0 Kč
Kč

1525042,00
1510079,00
30,14 Dopravce doplní příslušnou cenu
11,55 Dopravce doplní příslušnou cenu
20,84 Dopravce doplní příslušnou cenu
172822,65
0,00
45686603,71

Příloha č. 44 k usnesení č. 243/118R/2016

Krajský úřad
Číslo objednatele:
Číslo dopravce:

16/SML3583
______________

DODATEK Č. 1
SMLOUVA O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH
VEŘEJNOU LINKOVOU DOPRAVOU K ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ
OBSLUŽNOSTI ÚSTECKÉHO KRAJE NA LINCE Č. X86
uzavřená níže zmíněného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:
Objednatel:
Ústecký kraj,
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Jindřichem Fraňkem, vedoucím odboru dopravy a silničního
hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 882733379/0800

(dále jen „Objednatel“)
a společnost
Dopravce:
ARRIVA TEPLICE s.r.o.

Sídlo:
Zastoupený:

E. Dvořákové 70, 415 01 Teplice
Ing. Petrem Havlíkem, dopravním ředitelem společnosti, na základě
plné moci
IČ: 499 00 820
DIČ:
CZ699001947 pro DPH, CZ49900820 pro ostatní daně
Bank. spojení: Komerční banka a.s., pobočka Teplice, číslo účtu: 711 750
297/0100,
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 5874

(dále jen „Dopravce“, společně s Objednatelem dále jen „Smluvní strany“)

1. Smluvní strany mezi sebou dne 30. 6. 2016 uzavřely Smlouvu o veřejných
službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní
obslužnosti Ústeckého kraje na lince č. X86 (dále jen „Smlouva“), jejímž účelem
je řádné a plynulé zajištění dopravní obslužnosti části území Ústeckého kraje ve
smyslu § 3 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě
cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to
v období od 1. července 2016 včetně do 31. října 2016 včetně.
2. Vzhledem k tomu, že se Smluvní strany v souladu s čl. 9 Smlouvy dohodly na
změně místního vymezení vybraných spojů linky č. X86 uvedených v příloze č. 1
Smlouvy, nahrazuje se tímto v celém rozsahu dosavadní znění přílohy č. 1c
Smlouvy novým zněním uvedeným v příloze č. 1c tohoto dodatku.
3. Dopravce se zavazuje zajistit účinnost změn v provozu jím zajišťovaných linek a
spojů provedených tímto dodatkem v období od 22. 8. 2016 do 31. 10. 2016. Ve
vztahu k linkám a spojům upravovaným tímto dodatkem zajistí Dopravce účinnost
změn provedených tímto dodatkem za přiměřeného použití čl. 3 Smlouvy.
4. Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Rady Ústeckého kraje
č. XX/XXXR/2016 ze dne 17. 8. 2016.
5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou Smluvních stran. Je
vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2
vyhotoveních.
6. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají
nadále v platnosti.
7. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění
v registru smluv zajistí Ústecký kraj v postavení strany objednatele.
8. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají podle své vážné a
svobodné vůle a v absenci tísně či nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz
čehož níže připojují své podpisy.
V Ústí nad Labem dne………….

V ………………..dne…………….

za Objednatele:

za Dopravce:

……………………………………….

……………………………………….

Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček,
hejtman

ARRIVA TEPLICE s.r.o.
Ing. Petr Havlík,
dopravní ředitel

Přílohy:
Příloha č. 1, část c): Vymezení linek a spojů

2

Příloha č. 1 část c)

Výpočet rozsahu objednaných dopravních výkonů v jednotlivých letech
plnění smlouvy
(část c) Přílohy č. 1 Vymezení linek a spojů)

X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86

výkon z
období

Poznámka

(3)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)

počet spojů
za období

(2)

délka spoje v
km

číslo linky

(1)
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť

Název linky

Číslo spoje

Oblast

Vymezení linek a spojů
výpočet rozsahu objednaných dopravních výkonů za období roku 2016

(4)

(5)

(6)

(7) = (5) x (6)

(8)

801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878

4,0
4,0
4,0
3,0
5,0
3,0
5,0
3,0
5,0
3,0
5,0
3,0
5,0
3,0
5,0
3,0
5,0
3,0
5,0
3,0
5,0
4,0
4,0
4,0
4,0
3,0
5,0
4,0
4,0
3,0
5,0
4,0
4,0
3,0
5,0
4,0
4,0
3,0
5,0
4,0
4,0
4,0
4,0
3,0
5,0
3,0
5,0
3,0
5,0
3,0
5,0
3,0
5,0
3,0
5,0
3,0
5,0
3,0
5,0
3,0
5,0
3,0
5,0
3,0
5,0
3,0
5,0
3,0
5,0
3,0
5,0
3,0
5,0
3,0
5,0
4,0
4,0
4,0

83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83

332,00
332,00
332,00
249,00
415,00
249,00
415,00
249,00
415,00
249,00
415,00
249,00
415,00
249,00
415,00
249,00
415,00
249,00
415,00
249,00
415,00
332,00
332,00
332,00
332,00
249,00
415,00
332,00
332,00
249,00
415,00
332,00
332,00
249,00
415,00
332,00
332,00
249,00
415,00
332,00
332,00
332,00
332,00
249,00
415,00
249,00
415,00
249,00
415,00
249,00
415,00
249,00
415,00
249,00
415,00
249,00
415,00
249,00
415,00
249,00
415,00
249,00
415,00
249,00
415,00
249,00
415,00
249,00
415,00
249,00
415,00
249,00
415,00
249,00
415,00
332,00
332,00
332,00

X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86
X86

počet spojů
za období

výkon z
období

Poznámka

(3)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)
Jeníkov - Háj u Duchcova (výluková linka)

délka spoje v
km

číslo linky
(2)

Číslo spoje

Oblast
(1)
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť

Název linky

(4)

(5)

(6)

(7) = (5) x (6)

(8)

879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947

4,0
3,0
5,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0

83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

Celkem za oblast

332,00
249,00
415,00
332,00
332,00
332,00
332,00
332,00
332,00
332,00
332,00
332,00
332,00
332,00
332,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
160,00
38 396,00

podklad pro výpočet kompenzace
rozsah objednaného dopravního výkonu v kalendářním roce
základní rozsah veřejných služeb v kalendářním roce
základní cena na 1 km
doplňková cena na 1 km
úspora na 1 km
uplatní se doplňková cena
uplatní se úspora
předpokládaná cena objednaného dopravního výkonu

km
km

km
km
Kč/km
Kč/km
Kč/km
0 Kč
0 Kč
Kč

38 396,00
38 396,00
24,31 Dopravce doplní příslušnou cenu
Dopravce doplní příslušnou cenu
Dopravce doplní příslušnou cenu

0,00
0,00
933406,76

(3)
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob

(4)

(5)

(6)

(7) = (5) x (6)

120
120
121
121
126
126
106
142
109
114

30,0
31,0
30,0
31,0
30,0
31,0
20,0
20,0
17,0
17,0

34
49
34
49
34
49
83
83
83
83

Celkem za oblast

1 020,00
1 519,00
1 020,00
1 519,00
1 020,00
1 519,00
1 660,00
1 660,00
1 411,00
1 411,00
13 759,00

Poznámka

výkon z
období

488
488
488
488
488
488
491
491
492
492

počet spojů
za období

(2)

délka spoje v
km

číslo linky

(1)
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť
sml. výluka Lahošť

Název linky

Číslo spoje

Oblast

Vymezení linek a spojů
výpočet rozsahu objednaných dopravních výkonů za období roku 2016

(8)
do 21.8.2016
od 22.8.2016
do 21.8.2016
od 22.8.2016
do 21.8.2016
od 22.8.2016

podklad pro výpočet kompenzace
rozsah objednaného dopravního výkonu v kalendářním roce
základní rozsah veřejných služeb v kalendářním roce
základní cena na 1 km
doplňková cena na 1 km
úspora na 1 km
uplatní se doplňková cena
uplatní se úspora
předpokládaná cena objednaného dopravního výkonu

km
km

km
km
Kč/km
Kč/km
Kč/km
147 Kč
0 Kč
Kč

13 759,00
13 612,00
30,14 Dopravce doplní příslušnou cenu
30,14 Dopravce doplní příslušnou cenu
Dopravce doplní příslušnou cenu

4430,58
0,00
414696,26

Příloha č. 45 k usnesení č. 243/118R/2016

Krajský úřad
Číslo Ústeckého kraje:
Číslo Obce:

14/SML1717

DODATEK Č. 6
KE SMLOUVĚ O FINANČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ
PŘÍMĚSTSKÉ DOPRAVY VEŘEJNOU LINKOVOU OSOBNÍ
DOPRAVOU

uzavřený níže zmíněného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:
Ústeckým krajem,
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zastoupeným:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
70892156
CZ70892156
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje

na straně jedné (dále jen „Ústecký kraj“)
a
Statutárním městem Ústím nad Labem,
Sídlo:
Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
IČ:
00081531
DIČ:
CZ00081531
Zastoupeným:
Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou Statutárního města Ústí
nad Labem
na straně druhé (dále jen „Obec“, společně s Ústeckým krajem dále jen „Smluvní strany“).

1. Smluvní strany mezi sebou dne 11. 9. 2014 uzavřely Smlouvu o finanční spolupráci
při zajišťování příměstské dopravy veřejnou linkovou osobní dopravou (dále jen
„Smlouva“), jejímž účelem je (i) zajištění provozu veřejné linkové dopravy na linkách
a spojích uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy dopravcem, který pro Obec zajišťuje
dopravní obslužnost územního obvodu Obce, a (ii) nastavení principů poskytování
finančního příspěvku Obci ze strany Ústeckého kraje na úhradu nákladů spojených
s provozem veřejné linkové dopravy na linkách a spojích uvedených v příloze č. 1
této Smlouvy dopravcem, který pro Obec zajišťuje dopravní obslužnost územního
obvodu Obce, a to v rozsahu, v jakém jsou jejich trasy vedeny mimo územní obvod
Obce, a to v období od 1. 1. 2015 do prosince 2024. Dne 7. 4. 2015 byl ke Smlouvě

uzavřen dodatek č. 1. Dne 19. 6. 2015 byl ke Smlouvě uzavřen dodatek č. 2. Dne
17. 9. 2015 byl ke Smlouvě uzavřen dodatek č. 3. Dne 29. 2. 2016 byl ke Smlouvě
uzavřen dodatek č. 4. Dne _______ byl ke Smlouvě uzavřen dodatek č. 5.
2. Vzhledem k tomu, že se Smluvní strany v souladu s čl. II Smlouvy dohodly na změně
časového a místního vymezení vybraných linek a spojů uvedených v příloze č. 1
Smlouvy, nahrazuje se tímto v celém rozsahu:
(a)

dosavadní znění přílohy č. 1 Smlouvy novým zněním uvedeným v příloze č. 1
tohoto dodatku;
(b)
dosavadní znění přílohy č. 2 Smlouvy novým zněním uvedeným v příloze č. 2
tohoto dodatku.
3. Obec se zavazuje, že od 1. 9. 2016 bude zajišťovat provoz veřejné linkové dopravy
na linkách a spojích uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku Smlouvy v rozsahu,
v jakém jsou jejich trasy vedeny mimo územní obvod Obce, a to za podmínek
stanovených ve Smlouvě.
4. Ústecký kraj se zavazuje k úhradě nákladů dle znění přílohy č. 2 Smlouvy, které
Obci vzniknou v souvislosti se zajišťováním provozu linek a spojů uvedených
v příloze č. 1 tohoto dodatku Smlouvy v rozsahu, v jakém jsou jejich trasy vedeny
mimo územní obvod Obce, a to za podmínek stanovených ve Smlouvě.
5. Tento dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady Ústeckého kraje
č. __________ ze dne 17. 8. 2016 a na základě usnesení Rady Statutárního města
Ústí nad Labem č. ______ ze dne _______.
6. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou Smluvních stran. Je
vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po
2 vyhotoveních.
7. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají nadále
v platnosti.
8. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají podle své vážné a svobodné
vůle a v absenci tísně či nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož níže
připojují své podpisy.
V Ústí nad Labem dne…………. …

V Ústí nad Labem dne……………

……………………………………….
Oldřich Bubeníček

……………………………………….
Ing. Věra Nechybová

hejtman Ústeckého kraje

primátorka Statutárního města Ústí nad
Labem

Přílohy:
Příloha č. 1 Vymezení linek a spojů
Příloha č. 2 Výpočet výkonů a finančního příspěvku

Příloha č. 1

Vymezení linek a spojů

 

 



  

  

    

 

 

 

  

  

Příloha č. 2

Výpočet výkonů a finančního příspěvku

Délka spoje
v km

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)=(5)*
(6)

(8)

pr.dny
pr.dny
pr.dny
pr.dny
pr.dny
pr.dny
pr.dny
pr.dny
pr.dny
pr.dny
pr.dny
pr.dny
so,ne
so,ne
so,ne
so,ne
so,ne
so,ne
so,ne
pr.dny
pr.dny
pr.dny
pr.dny
pr.dny
pr.dny
pr.dny
pr.dny
pr.dny
pr.dny
so,ne
so,ne
so,ne
so,ne
šk.vyuč.
pr.dny
pr.dny
pr.dny
pr.dny
pr.dny
pr.dny
pr.dny
pr.dny
pr.dny
so,ne
so,ne
so,ne
so,ne
pr.dny
pr.dny
so,ne
so,ne
denně
denně

14
4
2
1
14
15
1
1
1
1
12
3
9
24
1
8
1
22
2
2
1
5
4
1
3
30
5
30
5
15
3
16
3
4
1
24
3
7
1
22
1
1
11
6
4
6
4
14
14
9
9
2
2

4,0
9,4
1,7
1,7
5,0
4,0
8,9
8,9
9,4
9,4
5,5
6,5
4,0
1,7
6,0
4,0
9,4
2,1
6,5
1,7
1,7
6,0
2,1
2,1
6,5
2,3
3,8
2,2
3,8
2,3
3,8
2,2
3,8
5,0
6,5
1,2
1,2
5,5
2,5
1,2
1,2
4,5
5,5
1,2
5,5
1,2
5,5
1,0
1,0
1,0
1,0
1,7
2,1

56,0
37,6
3,4
1,7
70,0
60,0
8,9
8,9
9,4
9,4
66,0
19,5
36,0
40,8
6,0
32,0
9,4
46,2
13,0
3,4
1,7
30,0
8,4
2,1
19,5
69,0
19,0
66,0
19,0
34,5
11,4
35,2
11,4
20,0
6,5
28,8
3,6
38,5
2,5
26,4
1,2
4,5
60,5
7,2
22,0
7,2
22,0
14,0
14,0
9,0
9,0
3,4
4,2

252
252
252
83
252
252
252
169
252
83
252
252
114
114
114
114
114
114
114
252
83
252
252
83
252
252
252
252
252
114
114
114
114
210
252
252
169
252
169
252
245
169
252
114
114
114
114
252
252
114
114
366
366

14 112,0
9 475,2
856,8
141,1
17 640,0
15 120,0
2 242,8
1 504,1
2 368,8
780,2
16 632,0
4 914,0
4 104,0
4 651,2
684,0
3 648,0
1 071,6
5 266,8
1 482,0
856,8
141,1
7 560,0
2 116,8
174,3
4 914,0
17 388,0
4 788,0
16 632,0
4 788,0
3 933,0
1 299,6
4 012,8
1 299,6
4 200,0
1 638,0
7 257,6
608,4
9 702,0
422,5
6 652,8
294,0
760,5
15 246,0
820,8
2 508,0
820,8
2 508,0
3 528,0
3 528,0
1 026,0
1 026,0
1 244,4
1 537,2
241 927,6

D5
D6

242 317,80
241 927,60

12 932 500,99
12 911 676,01

D6-D5

-390,20

-20 824,97

595003
595003
595003
595003
595003
595003
595003
595003
595003
595003
595003
595003
595003
595003
595003
595003
595003
595003
595003
595007
595007
595007
595007
595007
595007
595011
595011
595011
595011
595011
595011
595011
595011
595015
595018
595019
595019
595019
595019
595019
595019
595019
595019
595019
595019
595019
595019
595019
595019
595019
595019
595102
595102

Globus-Koštov konečná směr A
Globus-Koštov konečná směr A
Globus-Václavské náměstí směr A
Globus-Václavské náměstí směr A
Globus-Václavské náměstí směr A
Globus-Koštov konečná směr B
Globus-Koštov konečná směr B
Globus-Koštov konečná směr B
Globus-Koštov konečná směr B
Globus-Koštov konečná směr B
Globus-Václavské náměstí směr B
Globus-Václavské náměstí směr B
Globus-Koštov konečná směr A
Globus-Václavské náměstí směr A
Globus-Václavské náměstí směr A
Globus-Koštov konečná směr B
Globus-Koštov konečná směr B
Globus-Václavské náměstí směr B
Globus-Václavské náměstí směr B
Globus-Václavské náměstí směr A
Globus-Václavské náměstí směr A
Globus-Václavské náměstí směr A
Globus-Václavské náměstí směr B
Globus-Václavské náměstí směr B
Globus-Václavské náměstí směr B
Úžín-Chlumec směr A
Úžín-Stradov směr A
Úžín-Chlumec směr B
Úžín-Stradov směr B
Úžín-Chlumec směr A
Úžín-Stradov směr A
Úžín-Chlumec směr B
Úžín-Stradov směr B
Vaňov-Dolní Zálezly
Globus-Václavské náměstí směr A
Bělský můstek - Václavské náměstí A
Bělský můstek - Václavské náměstí A
Bělský můstek - Václavské náměstí A
Bělský můstek - Důl 5. květen A
Bělský můstek - Václavské náměstí B
Bělský můstek - Václavské náměstí B
Bělský můstek - Václavské náměstí B
Bělský můstek - Václavské náměstí B
Bělský můstek - Václavské náměstí A
Bělský můstek - Václavské náměstí A
Bělský můstek - Václavské náměstí B
Bělský můstek - Václavské náměstí B
Ryjice A
Ryjice B
Ryjice A
Ryjice B
Globus-Václavské náměstí směr A
Globus-Václavské náměstí směr B

Václavské náměstí
Václ.nám.,Důl 5.kv.,Metal

Důl 5. květen
Václavské náměstí
Václ.nám.,Důl 5.kv.
Václ.nám.,Důl 5.kv.
Václ.nám.,Důl 5.kv.,Metal
Václ.nám.,Důl 5.kv.,Metal
Důl 5. květen
Důl 5. květen, Metal
Václavské náměstí
Důl 5. květen, Metal
Václavské náměstí
Václ.nám.,Důl 5.kv.,Metal
Důl 5. květen, Metal

Důl 5. květen, Metal

Důl 5. květen, Metal

Důl 5. květen - Metal

Důl 5. květen
Důl 5. květen - Metal
Důl 5. květen - Metal
Důl 5. květen - Metal

Výpočet výše měsičního finančního příspěvku

Fm = Vm * (C - Tm), kde
Fm je výše finančního příspěvku za daný kalendářní měsíc
Vm je celkový kilometrický výkon za daný kalendářní měsíc
C je jednotková cena za jeden kilometr výkonu
Tm jsou tržby za daný kalendářní měsíc
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(9)=(7)*(8) (10)
53,37
53,37
53,37
53,37
53,37
53,37
53,37
53,37
53,37
53,37
53,37
53,37
53,37
53,37
53,37
53,37
53,37
53,37
53,37
53,37
53,37
53,37
53,37
53,37
53,37
53,37
53,37
53,37
53,37
53,37
53,37
53,37
53,37
53,37
53,37
53,37
53,37
53,37
53,37
53,37
53,37
53,37
53,37
53,37
53,37
53,37
53,37
53,37
53,37
53,37
53,37
53,37
53,37

Finanční příspěvek

Počet spojů za den

(2)

Cena v Kč/km

Omezení spoje

(1)

Výkon km za rok

Trasa linky

Počet dnů

Číslo linky

Úsek linky

(11) =
(9)*(10)
753 157,44
505 691,42
45 727,42
7 530,51
941 446,80
806 954,40
119 698,24
80 273,82
126 422,86
41 639,27
887 649,84
262 260,18
219 030,48
248 234,54
36 505,08
194 693,76
57 191,29
281 089,12
79 094,34
45 727,42
7 530,51
403 477,20
112 973,62
9 302,39
262 260,18
927 997,56
255 535,56
887 649,84
255 535,56
209 904,21
69 359,65
214 163,14
69 359,65
224 154,00
87 420,06
387 338,11
32 470,31
517 795,74
22 548,83
355 059,94
15 690,78
40 587,89
813 679,02
43 806,10
133 851,96
43 806,10
133 851,96
188 289,36
188 289,36
54 757,62
54 757,62
66 413,63
82 040,36
12 911 676,01

Poznámka

Příloha č.2

Celková délka spojů v
km za den

Výpočet výkonů a finančního příspěvku pro rok 2016

(11)

od 1.9.16

do 31.8.16
od 1.9.16

od 1.9.16

od 1.9.16

do 31.8.16
do 31.8.16
šk.omezení
do 31.8.16

Příloha č. 46 k usnesení č. 244/118R/2016

Krajský úřad
Číslo dárce:
Číslo obdarovaného:

DAROVACÍ SMLOUVA

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

Smluvní strany:
Obdarovaný:
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Zástupce pro věcná jednání:
E-mail/telefon:
(dále jen „obdarovaný“)

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ70892156
Mgr. Radek Spála, vedoucí odboru kultury a památkové
péče
spala.r@kr-ustecky.cz
475 657 446

a

Dárci:
Jméno:
RČ:
Jméno:
RČ:
Oba trvale bytem:
Oba fakticky bytem:
E-mail:

Ing. Petr Zeman
Eva Kunstová
Žatec
petrflorsalon@seznam.cz

(dále jen „dárci“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

strana 1 / 6

DAROVACÍ SMLOUVU:
I.
Předmět daru
1. Dárci jsou vlastníky umělecké sbírky „Florsalon – současné umění a dialog s minulostí“,
zapsané v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy pod evidenčním číslem FLO/011-0401/382011 ke dni 12. 5. 2011, která obsahuje soubor movitých i nemovitých věcí –
uměleckých předmětů a děl významných českých i zahraničních umělců, převážně pak
malířských a sochařských děl moderního umění, rovněž i etnografické artefakty zejména
z Afriky a Nepálu. Tato sbírka obsahuje ke dni uzavření této smlouvy celkem 834
evidenčních čísel, ale i depozitář pro další umělecká díla a předměty získané dárci
v období let 2011 až 2016, jež jsou součástí sbírky, avšak nejsou dosud evidovaná
v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy při Ministerstvu kultury České republiky (v
této smlouvě dále jen jako „předmět daru“).
2. Součástí sbírky dle předchozího odstavce smlouvy jsou rovněž nemovitosti ve výlučném
vlastnictví dárce Ing. Petra Zemana, které jsou specifikovány takto:
-

pozemek parcelní č. st. 250/1, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je
stavba – Žatec, č. p. 65, bydlení a

-

pozemek parcelní č. st. 250/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je
stavba – Žatec, č. p. 1879, bydlení
když všechny shora uvedené nemovitosti se nachází v památkově chráněném
území v obci Žatec, v katastrálním území Žatec, a jsou zapsány na listu
vlastnictví č. 2817, vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec.
(dále jen „nemovitosti“).

3.

Nemovitosti specifikované v předchozím odstavci tohoto článku smlouvy zároveň slouží
jako depozitář předmětu daru, z toho důvodu i vybavení nemovitostí sloužící k depozitu
předmětu daru a péči o něj, je příslušenstvím předmětu daru a je považováno za věc
hromadnou ve smyslu ust. § 501 občanského zákoníku.

II.
Projevy vůle
1.

Dárci touto smlouvou bezplatně převádí vlastnické právo k předmětu daru popsanému a
specifikovanému v článku I. této smlouvy se vším právním i faktickým příslušenstvím a
součástmi tak, jak stojí a leží a obdarovaný předmět daru popsaný a specifikovaný
v článku I. této smlouvy se vším právním i faktickým příslušenstvím a součástmi tak, jak
stojí a leží, přijímá od dárců do svého výlučného vlastnictví.

2.

Obdarovaný se zavazuje předmět daru používat zejména za účelem jeho uchování a
prezentace. Prezentace daru dle této smlouvy spočívá také v tom, že obdarovaný bude
předmět daru, resp. jeho části, zapůjčovat k výstavám a dalším prezentačním i
reprezentativním účelům, přičemž platí, že veškeré kroky směřující k takovým úkonům
bude obdarovaný po dobu života obou dárců, ale i jednoho z nich, s nimi konzultovat,
nechá je o těchto záležitostech spolurozhodovat a rovněž platí, že v případě, že by se
dárcům anebo jednomu z nich jevily takové úkony obdarovaného vzhledem k charakteru
předmětu daru nevhodné, ponechává se dárcům právo takové úkony obdarovaného
odmítat. Obdarovaný se dále zavazuje uchovat po celou dobu existence předmětu daru
jeho celistvost a hodnotu.
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3.

Vzhledem k charakteru předmětu daru, k nedělitelnosti místa depozitáře, ve kterém je
část předmětu daru umístěna, ale i s ohledem na to, že předmět daru byl dárci budován
na území města Žatce, se obdarovaný touto smlouvou zavazuje k tomu, že předmět
daru ponechá i v budoucnu umístěný na území tohoto města. Výjimku z tohoto
ustanovení tvoří úkony, které budou směřovat k pouhému zapůjčování anebo dočasným
prezentacím předmětu daru – sbírky, anebo jejích částí.

III.
Prohlášení smluvních stran
1. Dárci prohlašují, že seznámili obdarovaného se stavem předmětu daru včetně jeho
příslušenství a součástí a že na předmětu daru neváznou žádné dluhy, zástavní práva,
věcná břemena nebo jiné právní vady, vyjma věcného břemene, jenž vázne na
nemovitosti st. p. č. 250/2 v k. ú. Žatec, specifikované blíže v této smlouvě v čl. I. odst. 2,
spočívající v právu chůze a průchodu pod podloubím pro veřejnost dle Smlouvy o
věcném břemeni ze dne 22. 12. 1992.
2. Dále dárci prohlašují, že jsou oprávněni s předmětem daru nakládat, a taktéž prohlašují,
že jejich smluvní volnost není nijak omezena.
3. Obdarovaný prohlašuje, že si předmět daru včetně jeho součástí – zejména nemovitostí
specifikovaných v čl. I. odst. 2 – řádně prohlédl, že mu je jeho stav dobře znám a že
nabývá předmět daru ve stavu, v jakém se ke dni převodu nachází.

IV.
Platnost a účinnost smlouvy, nabytí vlastnictví
1. Tato darovací smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem
faktického předání předmětu daru, tj. dnem, ve kterém dojde k fyzickému předání
posledního předmětu, který je součástí nebo příslušenstvím daru.
2.

Obdarovaný nabude vlastnické právo k předmětu daru jednak zápisem do veřejného
seznamu – vkladem do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec, druhak zápisem do Centrální evidence sbírek muzejní
povahy vedené Ministerstvem kultury České republiky, přičemž návrh na zahájení řízení
o povolení vkladu do katastru nemovitostí i návrh na změnu zápisu vlastníka a správce
sbírky (předmětu daru) v Centrální evidenci sbírek se smluvní strany zavazují podat
nejdříve dnem nabytí účinnosti této smlouvy.

3.

Na základě výše uvedeného podají smluvní strany společný návrh na zahájení řízení o
povolení vkladu do katastru nemovitostí, přičemž správní poplatek za podání tohoto
návrhu zaplatí obdarovaný a dále smluvní strany podají Ministerstvu kultury České
republiky písemný návrh na změnu zápisu vlastníka a správce sbírky v Centrální
evidenci sbírek muzejní povahy dle této smlouvy, za současného dodržení povinností
vyplývajících z ust. § 7 odst. 1 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní
povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Přitom platí,
že jako vlastník sbírky – předmětu daru bude v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy
zapsán obdarovaný, avšak správcem sbírky – předmětu daru v Centrální evidenci sbírek
muzejní povahy bude zapsána obdarovaným zřízená Galerie výtvarného umění v Mostě,
příspěvková organizace, IČ: 00361160, se sídlem Kostelní 289, 434 01 Most.

4.

Na základě této darovací smlouvy zapíše Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Žatec změnu vlastnického práva k části předmětu daru dle této smlouvy a
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Ministerstvo kultury České republiky zapíše změnu vlastníka a správce sbírky v
Centrální evidenci sbírek muzejní povahy dle předchozího odstavce této smlouvy.
5.

V případě, že příslušný katastrální úřad přeruší řízení o povolení vkladu vlastnického
práva na základě této smlouvy, zavazují se smluvní strany poskytnout si navzájem
součinnost směřující k odstranění veškerých vad podání, jež byly důvodem přerušení
tohoto řízení. Pakliže i přes odpovídající úsilí smluvních stran bude řízení o povolení
vkladu práva vlastnického na základě této darovací smlouvy zastaveno, popř. příslušný
katastrální úřad zamítne vklad vlastnického práva, smluvní strany výslovně ujednaly, že
uzavřou do deseti dnů od právní moci takového rozhodnutí na základě této smlouvy
novou darovací smlouvu ohledně nemovitostí, jež jsou součástí předmětu daru dle této
smlouvy, za podmínek uvedených v této smlouvě a podají nový návrh na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí. Ty skutečnosti a údaje obsažené v této
darovací smlouvě, jež byly důvodem pro zastavení řízení, resp. pro zamítnutí vkladu
vlastnického práva pro obdarovaného, budou v takovém případě opraveny tak, aby na
základě takto opravené smlouvy mohl být proveden vklad vlastnického práva pro
obdarovaného.

6.

Smluvní strany si touto smlouvou dále ujednaly, že tato smlouva bude uzavřena
nejpozději do 30. 6. 2017, ke kterémužto nejzazšímu datu dojde také k faktickému
předání předmětu daru, včetně všech jeho součástí a příslušenství, a to na základě
předávacího protokolu, který tvoří:
za a) seznam všech položek sbírky „Florsalon – současné umění a dialog s minulostí“
zapsané v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy a jejich fotografická dokumentace,
za b) seznam všech položek sbírky „Florsalon – současné umění a dialog s minulostí“
do Centrální evidence sbírek muzejní povahy do dne uzavření této smlouvy
nezapsaných a jejich fotografická dokumentace,
za c) plánek prostor nemovitostí s označením těch místností, jež budou dárci využívat
v rámci služebnosti užívání k nim,
za d) seznam těch položek sbírky, jež se nacházejí mimo území ČR
Tento předávací protokol je označen jako příloha č. 1 této smlouvy a tvoří její nedílnou
součást.

V.
Služebnost užívání
1. Smluvní strany touto smlouvou dále zřizují služebnost užívání ve smyslu ust. § 1283
občanského zákoníku, a to tak, že dárcům se poskytuje právo doživotně užívat
nemovitosti specifikované v čl. I. odst. 2 této smlouvy, a to v rozsahu, který je zakreslen
v plánku, který je součástí předávacího protokolu dle předchozího odstavce této smlouvy.
2. Obdarovaný se zavazuje, že dárcům výkon práva služebnosti dle této smlouvy umožní, a
to v rozsahu nezbytně nutném pro výkon jejich práv.
3. Obdarovaný se dále zavazuje k tomu, že dárcům nebude nijak bránit, aby v
nemovitostech přijímali a ubytovávali své hosty nebo rodinné příslušníky a prohlašuje, že
bez předchozího souhlasu dárců nebude v dotčených nemovitostech měnit dveřní zámky
anebo činit jiná bezpečnostní opatření, která by dárcům znemožnila právo užívání těchto
nemovitostí.
4. Dárci se naproti tomu zavazují respektovat přístup obdarovaného a jím k tomuto účelu
pověřených osob do předmětných nemovitostí za účelem jejich kontroly a údržby, jakož i
za účelem obhospodařování movitého majetku patřícího k nim. Obdarovaný se touto
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smlouvou dále zavazuje k řádné péči o předmětné nemovitosti, čímž se má na mysli
zejména celoroční temperování předmětných nemovitostí, pravidelná ventilace a běžné
úklidové práce.
5. Obdarovaný se dále zavazuje zachovat v nemovitostech stávající kamerový systém,
elektronický bezpečnostní systém a jeho napojení na pult centrální ochrany u Městské
policie Žatec.
6. Dárci udělují touto smlouvou předběžný souhlas s tím, aby v budoucnu v části
nemovitostí specifikovaných v čl. I. odst. 2 této smlouvy, měly stálé místo výkonu práce
obdarovaným pověřené osoby, které se budou o předmět daru starat či vykonávat jinou
pracovní činnost s předmětem daru související, přičemž bližší specifikace takto užívané
části nemovitostí i takto pověřených osob dle tohoto ustanovení bude řešena dodatkem
k této smlouvě.
7. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že veškeré náklady spojené s chodem i vlastnictvím
nemovitostí ponese obdarovaný, čímž se má na mysli zejména: údržba a provoz
nemovitostí včetně veškerých oprav, úhrady za služby spojené s dodávkami vody, plynu
a elektrické energie, zabezpečení nemovitostí, ale i náklady na pojištění nemovitostí a
úhradu daně z nemovitosti dle platných právních předpisů.
8. Služebnost užívání nemovitostí dle odst. 1 tohoto článku smlouvy bude zapsána do
katastru nemovitostí spolu s převodem vlastnického práva k nemovitostem v souladu s čl.
IV. této smlouvy.

VI.
Závěrečná ustanovení
1.

Dárce tímto potvrzuje, že o přijetí daru a s tím souvisejícího převodu nemovitých věcí
bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 00/00Z/RRRR ze dne
DD. MM. RRRR.

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 vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení, 1 vyhotovení je určeno pro potřeby
katastrálního úřadu a zbylé 1 vyhotovení je určeno pro potřeby Ministerstva kultury
České republiky. Prvopis smlouvy obsahuje úřední ověření podpisů smluvních stran.
5.

Dárci i obdarovaný 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.
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V …………….. dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Obdarovaný
Ústecký kraj

Dárce
Ing. Petr Zeman

………………………………………………
Dárce
Eva Kunstová

Přílohy:
1. Předávací protokol

strana 6 / 6

Příloha č. 47 k usnesení č. 244/118R/2016

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č. 23
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 123/2001
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Galerie výtvarného umění v Mostě, příspěvková organizace
se sídlem v Kostelní 289, 434 01 Most, IČ: 00361160
(dále jen organizace)
ze dne 5. 9. 2001, usnesení č. 47/15/2001,
a usnesení Rady Ústeckého kraje č. 31/23/2001 ze dne 19. 12. 2001
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 16/29/2002/ze dne 27. 3. 2002(dodatek č. 1)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 37/31/02 ze dne 7. 5. 2002 (dodatek č. 2)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 78/34/2002 ze dne 3. 7. 2002 (dodatek č. 3)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 161/49/2002 ze dne 4. 12. 2002 (dodatek č. 4)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 5/61/2003 ze dne 23. 4. 2003
(oprava tiskových chyb)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.105/97/2004 ze dne 2. 6. 2004 (dodatek č. 5)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 142/105/2004 ze dne 13. 10. 2004 (dodatek č. 6)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/73R/2007 ze dne 31. 1. 2007 (dodatek č. 7)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 31/12R/2009 ze dne11. 3. 2009 (dodatek č. 8)
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 31/12R/2009 ze dne11. 3. 2009
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7. 10. 2009 (dodatek č. 9)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.14/35R/2009 ze dne 16. 12. 2009 (dodatek č. 10)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/44R/2010 ze dne 7. 4. 2010 (dodatek č. 11)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/44R/2010 ze dne 7. 4. 2010
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.37/74R/2011 ze dne 30. 3. 2011 (dodatek č. 12)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 55/103R/2012 ze dne 9. 5. 2012 (dodatek č. 13)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23. 5. 2012 (dodatek č. 14)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 55/105R/2012 ze dne 13. 6. 2012
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12 R/2013 ze dne 27. 3. 2013 (dodatek č. 15)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 177/13R/2013 ze dne 10. 4. 2013 (dodatek č. 16)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 85/10Z/2013 ze dne 30. 10. 2013
(dodatek č. 17)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013 a
č. 64/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014 (dodatek č. 18)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014
(dodatek č. 19)
úplné znění zřizovací litiny ze dne 17. 7. 2014
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 112/23Z/2015 ze dne 29. 6. 2015
(dodatek č. 20)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 65/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015
(dodatek č. 21)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 4. 1. 2016

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 86/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016
(dodatek č. 22)
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ../..Z/2016 ze dne …. se výše
uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
1. V příloze č. 1 – „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací listiny se
doplňuje následující položka majetku svěřeného organizaci k hospodaření:
Katastrální území: Žatec
Pozemky
Parcela Výměra (m2)

Způsob využití

Druh pozemku

250/1
244
zastavěná plocha a nádvoří
součástí je stavba: Žatec, č.p. 65, bydlení
stavba stojí na pozemku p.č.: 250/1
250/2
175
zastavěná plocha a nádvoří
součástí je stavba: Žatec, č.p. 1879, bydlení
stavba stojí na pozemku p.č.: 250/2
2. V příloze č. 3 – „Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci, které jsou sbírkami a
sbírkovými předměty dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o
změně některých dalších zákonů“ zřizovací listiny se doplňuje následující položka
majetku svěřeného organizaci k hospodaření:
Sbírka zapsaná v Centrální evidenci sbírek pod evidenčním číslem FLO/011-0401/382011

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy dojde ke vzniku vlastnického práva
V Ústí nad Labem dne

.................
Jitka Sachetová
na základě pověření Oldřicha Bubeníčka,
hejtmana Ústeckého kraje
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Příloha č. 48 k usnesení č. 246/118R/2016

Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:

16/SML2668

DODATEK Č. 1
k smlouvě č. 16/SML2668 o poskytnutí neinvestiční dotace
v rámci „Programu na záchranu a obnovu drobných památek dotvářející kulturní krajinu
Ústeckého kraje pro rok 2016“ uzavřené dne 21. 6. 2016

Smluvní strany
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Mgr. Radek Spála, vedoucí odboru kultury a památkové péče
Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: spala.r@kr-ustecky.cz / +420 475 657 446
IČ:
70892156
DIČ:
CZ 70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s.,
číslo účtu: 882733379/0800
a
Příjemce:
Název:
Město Budyně nad Ohří
Sídlo:
Mírové náměstí 65, 411 18 Budyně nad Ohří
Zastoupený:
Ing. Petr Medáček, CSc., M.B.A.,starosta
Kontaktní osoba: Ing. Petr Kindl, místostarosta
kindl@budyne.cz / +420 416 863 007
E-mail/telefon
IČ:
00263427
DIČ:
CZ00263427

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

Článek 1
Mění text v části Smluvní strany takto,
z původního
číslo účtu: 10036963/0800
na text nový:
číslo účtu: 1003696319/0800
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a
mění text v Článku 4 takto,
z původního
do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy
na text nový:
do 30 dnů od uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 16/SML2668

Článek 2
1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž příjemce
dotace obdrží 1 a poskytovatel dotace 3 vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem neměněné, zůstávají nedotčeny.
4. O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého
kraje č.
ze dne

V Ústí nad Labem dne

V Budyni nad Ohří dne

……………………………………

………………………………………….

Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

Ing. Petr Medáček. CSc., M.B.A.,
starosta Města Budyně nad Ohří
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Příloha č. 49 k usnesení č. 247/118R/2016

Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:

16/SML3070

DODATEK Č. 1
k smlouvě č. 16/SML/3070 o poskytnutí neinvestiční dotace
v rámci „Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2016“
uzavřené dne 14. 7. 2016

Smluvní strany
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Mgr. Radek Spála, vedoucí odboru kultury a památkové péče
Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: spala.r@kr-ustecky.cz / +420 475 657 446
IČ:
70892156
DIČ:
CZ 70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 94-882993349/0800
a
Příjemce:
Název:
Cisterciácké opatství Osek
Sídlo:
Rooseveltova 1, 417 05 Osek
Zastoupený:
MVDr. Jindřich Koska
Kontaktní osoba: MVDr. Jindřich Koska
E-mail/telefon: dottore.uno@atlas.cz / +420 604 895 346
IČ:
49086910
DIČ:
Bank. spojení: Česká Spořitelna a.s.
číslo účtu: 1061275379/0800
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy a dohodly se na těchto
změnách:

Článek 1
Mění text v Článku II., odst. 5 smlouvy takto,
z původního:
Závazný ukazatel musí být dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu,
které činí 964 530,- Kč.
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na text nový:
Závazný ukazatel musí být dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu,
které činí 993 268,- Kč.

Článek 2
1. Tento dodatek bude uveřejněn poskytovatelem v souladu s § 3 odst. 2 písm. i) a § 8
odst. 5 písm. a) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), v registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž příjemce
dotace obdrží 1 a poskytovatel dotace 3 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem neměněné, zůstávají nedotčeny.
5. O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého
kraje č.
ze dne
2016.

V Ústí nad Labem dne

V Oseku dne

………………………………………………..
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

……………………………………….
Cisterciácké opatství Osek
MVDr. Jindřich Koska
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Příloha č. 50 k usnesení č. 250/118R/2016

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: 16/SML1862
Číslo příjemce:

DODATEK Č. 1
k smlouvě č. 16/SML1862 o poskytnutí neinvestiční dotace
v rámci „Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2016“
uzavřené dne 28. 6. 2016

Smluvní strany
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Mgr. Radek Spála, vedoucí odboru kultury a památkové péče
Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: spala.r@kr-ustecky.cz / +420 475 657 446
IČ:
70892156
DIČ:
CZ 70892156
Bank. spojení: 882733379/0800
a
Kulturní středisko města Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Sídlo:
Velká Hradební 619/33, 400 21 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Ivanem Dostálem, ředitelem
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Mládková
E-mail/telefon:
mladkova@ksul.cz / 739 093 759
IČ:
00673803

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

Článek 1
a) Mění text v Článku I., prvním odstavci smlouvy takto,
z původního:
Poskytovatel v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. 261/108R/2016 ze dne 6. 4.
2016 poskytuje příjemci ze svého rozpočtu neinvestiční dotaci ve výši 80 000,- Kč (slovy:
osmdesát tisíc korun českých), která bude převedena bezhotovostně příjemci v souladu s
ustanovením § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím bankovního účtu zřizovatele
příjemce, č. účtu: 90050001125411/0100, pod UZ (účelovým znakem) 95, za podmínky, že ji
příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději do konce roku 2016.
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na text nový:
Poskytovatel v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. 261/108R/2016 ze dne 6. 4.
2016 poskytuje příjemci ze svého rozpočtu neinvestiční dotaci ve výši 130 000,- Kč (slovy:
sto třicet tisíc korun českých), která bude převedena bezhotovostně příjemci v souladu s
ustanovením § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím bankovního účtu zřizovatele
příjemce, č. účtu: 90050001125411/0100, pod UZ (účelovým znakem) 95, za podmínky, že ji
příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději do konce roku 2016.

Článek 2
1. Tento dodatek odsouhlasila Rada Ústeckého kraje usnesením č. 00/00R/2016 ze dne
17. 8. 2016.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž příjemce
dotace obdrží 1 a poskytovatel dotace 3 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem neměněné, zůstávají nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne

V Ústí nad Labem dne

Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

Ivan Dostál
příjemce
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Příloha č. 51 k usnesení č. 259/118R/2016

Kooperationsprogramm
Freistaat Sachsen - Tschechische Republik 2014-2020

Program spolupráce
Česka republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020

Kooperationsvertrag
zwischen dem Lead-Partner und dem/n Projektpartner/n

Smlouva o spolupráci
mezi lead partnerem a projektovým partnerem / projektovými partnery

Auf Grundlage

Na základě

 Verordnung (EU, EURATOM) Nr. 966/2012 Europäischen Parlaments und
des Rates vom 25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG,
EURATOM) Nr. 1605/2002 des Rates (ABl. EU L 298 S. 1), in der jeweils
geltenden Fassung,
 Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 mit gemeinsamen Bestimmungen über den
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die
Entwicklung des ländlichen Raums und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds sowie mit allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds und zur
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates (ABl. EU L 347
S. 320), in der jeweils geltenden Fassung, Verordnung (EU) Nr. 1301/2013
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013
über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und mit besonderen Bestimmungen hinsichtlich des Ziels „Investitionen in Wachstum und
Beschäftigung“ und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1080/2006
(ABl. EU L 347, S. 289), in der jeweils geltenden Fassung,
 Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 mit besonderen Bestimmung zur Unterstützung des Ziels „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) (ABl. EU L 347, S. 259); in
der jeweils geltenden Fassung, sowie
 auf der Grundlage der Verordnungen (EU) Nr. 1303/2013, 1301/2013 und
1299/2013 sowie der Verordnung (EU, EURATOM) Nr. 966/2012 erlassene
delegierende und durchführende Rechtsakte, in der jeweils geltenden Fas-

 Nařízení (EU, EURATOM) č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady ze
dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, EURATOM) č. 1605/2002
(Úřední věstník EU L 298 str. 1), v platném znění, Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013
o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském
fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu,
o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním
a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úřední
věstník EU L 347 str. 320), v platném znění, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském
fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006
(Úřední věstník EU L 347, str. 289), v platném znění,
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne
17. prosincem 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory
z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce (Úřední věstník EU L 347, str. 259), v platném znění a
 právních aktů vydaných Komisí v přenesené působnosti na základě nařízení (EU) č. 1303/2013, 1301/2013 a 1299/2013 a Nařízení (EU, EURATOM)
č. 966/2012, v platném znění
 Programového dokumentu k Programu na podporu přeshraniční spolupráce
mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020 (CCI-č.
2014TC16RFCB017), v platném znění a
 Společného realizačního dokumentu, v platném znění
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sung,
 des Programmdokuments des Kooperationsprogramms zur Förderung der
grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen
und der Tschechischen Republik 2014-2020 (CCI-Nr. 2014TC16RFCB017),
in der jeweils geltenden Fassung und
 des Gemeinsamen Umsetzungsdokuments in der jeweils geltenden Fassung
wird folgender Kooperationsvertrag zwischen den unten erwähnten Kooperationspartnern zur Umsetzung des in § 1 dieses Kooperationsvertrages benannten Projekts geschlossen.

se uzavírá tato smlouva o spolupráci mezi níže uvedenými kooperačními partnery na realizaci projektu, uvedeného v § 1 této smlouvy o spolupráci.

Lead-Partner

Lead partner

Firma / Einrichtung

Firma / instituce

Technische Universität Dresden

Technische Universität Dresden

Vertretungsberechtigte Person

Statutární zástupce

Prof. Dr. - Ing. Hans Müller-Steinhagen, Rektor

Prof. Dr. - Ing. Hans Müller-Steinhagen, rektor

Straße, Hausnummer
PLZ, Ort

Ulice, číslo popisné
PSČ, místo

01062 Dresden

01062 Dresden

Projektpartner

Projektový partner

Projektpartner 1

Projektový partner 1

Firma / Einrichtung

Firma / instituce

Staatsbetrieb Sachsenforst

Staatsbetrieb Sachsenforst

Vertretungsberechtigte Person

Statutární zástupce

Prof. Dr. Hubert Braun, Geschäftsführe

Prof. Dr. Hubert Braun, ředitel

Straße, Hausnummer,
PLZ, Ort

Ulice, číslo popisné
PSČ, místo

Bonnewitzer Straße 34, 01796 Pirna

Bonnewitzer Straße 34, 01796 Pirna

Für weitere Projektpartner kopieren Sie bitte die folgenden Zeilen und tragen die
fortlaufende Nummer und die entsprechenden Daten ein.

Pro další projektové partnery zkopírujte prosím následující řádky, pole označte
pořadovým číslem a doplňte příslušná data.

Projektpartner 2

Projektový partner 2

Firma / Einrichtung

Firma / instituce

Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Vertretungsberechtigte Person

Statutární zástupce

Michael Geisler, Landrat

Michael Geisler, zemský rada

Straße, Hausnummer,
PLZ, Ort

Ulice, číslo popisné
PSČ, místo

Schloßhof 2/4, 01796 Pirna
Projektpartner 3

Projektový partner 3

Firma / Einrichtung

Firma / instituce

Ústecký kraj

Ústecký kraj

Vertretungsberechtigte Person

Statutární zástupce

Oldřich Bubeníček, Regionspräsident

Oldřich Bubeníček, hejtman

Straße, Hausnummer,
PLZ, Ort

Ulice, číslo popisné
PSČ, místo

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Projektpartner 4

Projektový partner 4

Firma / Einrichtung

Firma / instituce

Lesy České republiky, s.p.

Lesy České republiky, s.p.

Vertretungsberechtigte Person

Statutární zástupce

Ing. Daniel Szórád, Ph.D., Generaldirektor

Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

Straße, Hausnummer,
PLZ, Ort

Ulice, číslo popisné
PSČ, místo
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Schloßhof 2/4, 01796 Pirna

Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Projektpartner 5

Projektový partner 5

Firma / Einrichtung

Firma / instituce

Občanské sdružení Ametyst - program ochrana přírody

Občanské sdružení Ametyst - program ochrana přírody

Vertretungsberechtigte Person

Statutární zástupce

Mgr. Michala Kopečková

Mgr. Michala Kopečková

Straße, Hausnummer,
PLZ, Ort

Ulice, číslo popisné
PSČ, místo

Koterovská 2127/84, 326 00 Plzeň

Koterovská 2127/84, 326 00 Plzeň

Präambel

Preambule

Der Lead-Partner ist für die gesamte Koordination, das Projektmanagement
und -berichtswesen sowie die Umsetzung des Projekts verantwortlich. Dazu
zählen insbesondere die Verwaltung der projektbezogenen EU-Fördermittel
und die ordnungsgemäße Verwendung der Fördermittel im Rahmen des Projekts, auch durch die am Projekt beteiligten Projektpartner. Er trägt gegenüber
der Sächsischen Aufbaubank – Förderbank – (SAB), die die Aufgaben des
Gemeinsamen Sekretariats, der Auszahlungsstelle und der für die deutschen
Kooperationspartner verantwortlichen Kontrollinstanz wahrnimmt, die alleinige
Verantwortung für die Durchführung des Projekts und schließt mit ihr einen
Zuwendungsvertrag. Der Zuwendungsvertrag erlegt dem Lead-Partner eine
Reihe von Verpflichtungen auf, die er nur mit Unterstützung des/der einzelnen
Projektpartner/s erfüllen kann. Gegenstand dieses Kooperationsvertrages ist
die Regelung dieser Pflichten im Verhältnis zwischen Lead-Partner und Projektpartner/n.

Lead partner je zodpovědný za celkovou koordinaci, řízení projektu,reporting
a za realizaci projektu. Týká se to zejména správy dotačních prostředků EU,
vztahujících se k projektu, a řádného využití dotačních prostředků v rámci projektu i ze strany projektových partnerů podílejících se na projektu. Lead partner nese výlučnou odpovědnost za realizaci projektu vůči Saské rozvojové
bance (SAB), která plní úkoly Společného sekretariátu, výplatního místa
a kontrolora zodpovědného za německé kooperační partnery, a uzavírá s ní
smlouvu o poskytnutí dotace. Smlouva o poskytnutí dotace ukládá lead partnerovi celou řadu povinností, které může splnit jen s podporou projektového
partnera / jednotlivých projektových partnerů. Předmětem této smlouvy o spolupráci je úprava těchto a dalších povinností ve vztahu mezi lead partnerem
a projektovým partnerem / projektovými partnery.

§1
Vertragsgegenstand

§1
Předmět smlouvy
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Vertragsgegenstand ist folgendes Projekt (Projekttitel)

Předmětem smlouvy je tento projekt (název projektu)
Revitalizace rašelinišť a management biotopu tetřívka obecného ve východním
Krušnohoří

Nähere Ausführungen hierzu enthält der Projektantrag. Die Parteien sind sich
darüber einig, dass der Antrag in der Fassung der offiziellen Registrierung

Bližší informace o projektu jsou obsaženy v žádosti. Smluvní strany se shodují
na tom, že žádost ve znění oficiální registrace se stává součástí této smluvní
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Vertragsbestandteil dieser Vereinbarung ist und dem/n Projektpartner/n durch
den Lead-Partner zur Kenntnis gegeben wird.

dohody a lead partner ji dá projektovému partnerovi / projektovým partnerům
na vědomí.

§2
Projektzusammenarbeit

§2
Spolupráce v rámci projektu

1. Die Kooperationspartner bestätigen, dass sie gemeinschaftlich an der Erarbeitung des in § 1 genannten Projektes mitgewirkt haben.

1. Kooperační partneři potvrzují, že se společně podíleli na přípravě projektu,
uvedeného v § 1.

2. Die Kooperationspartner sind sich darüber einig, dass der Erfolg des Projekts ihre Mitwirkung voraussetzt und sichern zu, an dem in § 1 genannten
Projekt gemeinsam mitzuwirken. Die Mitwirkung des jeweiligen Kooperationspartners am Projekt, d.h. an den einzelnen Projektanteilen/-aufgaben
ist im Projektantrag ausführlich darzustellen. Die Kooperationspartner sind
sich darüber einig, dass sie an die im Antrag gemachten Angaben hinsichtlich der Mitwirkung am Projekt gebunden sind.
3. Die Kooperationspartner sichern zu, die Projektergebnisse auch nach Abschluss des Projekts in geeigneter Weise zu nutzen.

2. Kooperační partneři se shodují na tom, že předpokladem úspěšnosti projektu je jejich součinnost, a zavazují se, že se budou společně podílet na
projektu uvedeném v § 1. Součinnost příslušného kooperačního partnera
v rámci projektu, tj. jeho podíl na jednotlivých částech projektu, resp. jednotlivých úkolech v rámci projektu, musí být podrobně popsána v projektové žádosti. Kooperační partneři se shodují na tom, že údaje ohledně jejich
součinnosti na projektu, obsažené v projektové žádosti, jsou pro ně závazné.
3. Kooperační partneři se zavazují, že budou výsledky projektu využívat
vhodným způsobem i po ukončení projektu.

§3
Antragsverfahren

§3
Postup při podávání žádostí

1. Der Lead-Partner stellt den Projektantrag. Der vorliegende abgeschlossene
Kooperationsvertrag ist dem Antrag als Anlage beizufügen.
2. Der/Die Projektpartner ist/sind verpflichtet, dem Lead-Partner sämtliche
Informationen und Unterlagen, die zur Antragstellung und im Rahmen des
bis zum Abschluss des Zuwendungsvertrages durchzuführenden Verfahrens erforderlich sind, zur Verfügung zu stellen.
3. Der Lead-Partner informiert den/die Projektpartner unverzüglich über den
abgeschlossenen Zuwendungsvertrag und gibt ihm/ihnen den Inhalt vollumfänglich zur Kenntnis.
4. Der Lead-Partner informiert den/die Projektpartner unverzüglich über die
Ablehnung des Projektantrags.

1. Lead partner podává projektovou žádost. Tato uzavřená smlouva o spolupráci je jednou z příloh projektové žádosti.
2. Projektový partner / Projektoví partneři je povinen / jsou povinni poskytnout
lead partnerovi k dispozici veškeré informace a podklady, které jsou potřebné pro podání žádosti a v rámci administrativního postupu, který musí
proběhnout před uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace.
3. Lead partner informuje neprodleně projektového partnera / projektové partnery o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace a seznámí ho/je v plném rozsahu s jejím obsahem.
4. Lead partner neprodleně informuje projektového partnera / projektové partnery o zamítnutí projektové žádosti.

§4
Projektförderung

§4
Podpora projektu

1. Das Projekt ist gemäß dem Zuwendungsvertrag durchzuführen.
2. Die Kooperationspartner sind darüber informiert, dass für eine Förderung
ausschließlich die im Zuwendungsvertrag aufgeführten Projektausgaben in
Betracht kommen.

1. Projekt musí být realizován v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace.
2. Kooperační partneři jsou informováni o tom, že pro účely podpory přicházejí v úvahu výlučně projektové výdaje uvedené ve smlouvě o poskytnutí dotace.

§5
Vertretung der Projektpartner, Haftung

§5
Zastupování projektových partnerů, odpovědnost za škodu

1. Der/Die Projektpartner beauftragt/beauftragen und bevollmächtigt/ bevollmächtigen den Lead-Partner, ihn/sie im Rahmen des in § 1 genannten
Vorhabens rechtsgeschäftlich gegenüber den an der Programmverwaltung
beteiligten Stellen zu vertreten.
2. Die Kooperationspartner sichern zu, die Anforderungen des jeweils für sie
geltenden Rechts und die sich aus dem Gemeinsamen Umsetzungsdokument sowie aus diesem Vertrag ergebenden Pflichten einzuhalten und alle
erforderlichen Genehmigungen einzuholen. Verstößt einer der Kooperationspartner fahrlässig oder vorsätzlich gegen diese Pflicht und entsteht daraus dem/den anderen Kooperationspartner/n ein Schaden, so hat er diesen ihm/ihnen gegenüber zu ersetzen.
3. Verstößt ein Projektpartner fahrlässig oder vorsätzlich gegen seine vertraglichen Verpflichtungen und haftet dadurch der Lead-Partner aus dem Zuwendungsvertrag, kann der Lead-Partner den ihm dadurch entstandenen
Schaden von dem jeweiligen Projektpartner ersetzt verlangen.
4. Verlangt die SAB vom Lead-Partner die Rückzahlung von Fördermitteln,
haftet der jeweilige Projektpartner dem Lead-Partner für den auf ihn entfal1
lenden Betrag der Förderung.

1. Projektový partner / Projektoví partneři pověřuje/pověřují
a zmocňuje/zmocňují lead partnera, aby ho/je v rámci projektu, uvedeného
v § 1, zastupoval v právních úkonech ve vztahu k subjektům podílejícím se
na řízení programu.
2. Kooperační partneři se zavazují, že budou dodržovat platné právní předpisy, které se na ně vztahují, a povinnosti vyplývající ze Společného realizačního dokumentu a z této smlouvy, a že si zajistí veškerá potřebná povolení. Poruší-li jeden z kooperačních partnerů tuto povinnost byť i jen
z nedbalosti a způsobí-li tím škodu druhému kooperačnímu partnerovi /
ostatním kooperačním partnerům, je povinen mu/jim tuto škodu uhradit.
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3. Poruší-li jeden z projektových partnerů své smluvní povinnosti byť i jen
z nedbalosti a je-li tím ze smlouvy o poskytnutí dotace dána odpovědnost
lead partnera za vzniklou škodu, může lead partner od příslušného projektového partnera požadovat náhradu škody, která mu tím vznikla.
4. Je-li od lead partnera Saskou rozvojovou bankou požadováno vrácení dotačních prostředků, nese příslušný projektový partner ve vztahu k lead
1
partnerovi odpovědnost za tu část dotace, která na něj připadá.

1

Nur bei gemeinsamer Finanzierung relevant / relevantní pouze u projektů se společným financováním.
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§6
Pflichten der Kooperationspartner

§6
Povinnosti kooperačních partnerů

Lead-Partner und der/die Projektpartner sind verpflichtet,
1. die auf ihn/sie zutreffenden Bedingungen und Auflagen, die im Zuwendungsvertrag festgeschrieben sind, zu erfüllen,
2. die für die Abrechnung notwendigen Unterlagen in der jeweiligen Landes2
sprache bei der national zuständigen Kontrollinstanz vorzulegen ,
3. alle Kooperationspartner über den Fortschritt seines/ihrer Projektanteils/e
sowie unverzüglich über die Beendigung seiner/ihrer Aufgaben im Projekt
unter Angabe des Datums zu unterrichten,
4. alle Kooperationspartner unverzüglich zu unterrichten, wenn
a. sich der dem Zuwendungsvertrag zugrunde liegende Sachverhalt ändert oder
b. einer der unter § 10 (Kündigung des Vertrages) aufgeführten Sachverhalte vorliegt,
5. bei einer Vergabe von Leistungen an Dritte sind die nationalen und europäischen Rechtsvorgaben für die Vergabe von Aufträgen in der jeweils geltenden Fassung zu beachten. Dies gilt auf der deutschen Seite ausschließlich für Kooperationspartner, die zur Einhaltung vergaberechtlicher
3
Bestimmungen gesetzlich verpflichtet sind. In allen übrigen Fällen ist zum
Nachweis des wirtschaftlichen und sparsamen Einsatzes der Fördermittel
ein Preisvergleich vorzunehmen. Dieser ist zu dokumentieren. Auf der
tschechischen Seite sind die einschlägigen Regelungen in der jeweils geltenden Fassung zu beachten.

Lead partner a projektový partner je povinen / projektoví partneři jsou povinni,
1. plnit podmínky a požadavky písemně vymezené ve smlouvě o poskytnutí
dotace, které se ho/jich týkají,
2. předkládat v příslušném národním jazyce národnímu kontrolorovi podklady,
2
které jsou nutné pro vyúčtování ,
3. neprodleně informovat všechny projektové partnery o pokroku svého/
svých částí projektu a o splnění svého úkolu / svých úkolů v rámci projektu
s uvedením příslušného data,
4. neprodleně informovat všechny projektové partnery, pokud:
a. dojde ke změně skutkového stavu tvořícího základ smlouvy
o poskytnutí dotace nebo
b. nastane jeden ze skutkových stavů uvedených v § 10 (výpověď
smlouvy),
5. v případě zadání úkolů třetím subjektům respektovat národní a evropské
právní předpisy v platném znění. Na německé straně toto ustanovení platí
výlučně pro ty kooperační partnery, kteří jsou ze zákona povinni se řídit zá3
konem o zadávání veřejných zakázek . Ve všech ostatních případech je
nutno doložit na základě zdokumentovaného porovnání cen hospodárné
a úsporné využití dotačních prostředků. Na české straně je nutno dodržet
příslušné předpisy v platném znění.

Die zu verwendenden Formulare stehen auf www.sn-cz2020.eu unter der Rubrik „Formulare“ zum Download bereit./ Potřebné formuláře jsou dostupné ke stažení na internetové
stránce www.sn-cz2020.eu v rubrice „Formuláře“.
3
§§ 98ff. Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) i.V.m. der Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabeverordnung – VgV), § 1 Absatz 1 des Gesetzes
über die Vergabe öffentlicher Aufträge im Freistaat Sachsen (Sächsisches Vergabegesetz – SächsVergabeG) / §§ 98 a násl. Zákona proti omezování hospodářské soutěže (Gesetz
gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)) ve spojení s Nařízením o zadávání veřejných zakázek (Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabeverordnung –
VgV)), § 1, odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek ve Svobodném státě Sasko (Gesetz über die Vergabe öffentlicher Aufträge im Freistaat Sachsen (Sächsisches Vergabegesetz – SächsVergabeG)).

§7
Belegprüfung und Auszahlung

§7
Kontrola dokladů a výplata prostředků

1. Der Lead-Partner und die Projektpartner legen die für die Abrechnung notwendigen Unterlagen bei der für sie zuständigen nationalen Kontrollinstanz
vor (siehe auch § 6 Abs. 2 des vorliegenden Vertrages).
2. Die Anforderung der Fördermittel soll anteilig entsprechend den in
Pkt.4.1.6 des Projektantrages aufgeführten Meilensteinen erfolgen.
3. Die Kooperationspartner beantragen die Auszahlung der Fördermittel unabhängig voneinander. Dafür legt der jeweilige Kooperationspartner der
zuständigen nationalen Kontrollinstanz gemeinsam mit der Belegliste einen
Auszahlungsantrag über den in der Belegliste aufgeführten zuschussfähigen Betrag zur Prüfung vor.
4. Die zuständige nationale Kontrollinstanz übermittelt das Prüfergebnis sowie die Höhe des auszuzahlenden Betrages der Auszahlungsstelle bei der
SAB sowie dem Lead-Partner und, sofern zutreffend, dem betroffenen Projektpartner zur Information.
5. Die Auszahlung der Fördermittel erfolgt gegenüber dem Lead-Partner. Der
Lead-Partner leitet dem/den Projektpartner/n den auf ihn/sie entfallenden
4
Anteil der Fördermittel weiter .

1. Lead partner a projektoví partneři předkládají podklady, nutné pro vyúčtování, svému příslušnému národnímu kontrolorovi (viz také § 6 odst. 2 této
smlouvy).
2. O proplacení dotačních prostředků se žádá podle podílů, které odpovídají
milníkům, uvedeným v bodě 4.1.6. Žádosti o poskytnutí dotace.
3. Projektoví partneři podávají žádost o proplacení dotačních prostředků nezávisle na sobě. Příslušný projektový partner předkládá za tímto účelem ke
kontrole svému příslušnému národnímu kontrolorovi společně se soupiskou výdajů i žádost o proplacení částky způsobilých výdajů, uvedené
v soupisce.
4. Příslušný národní kontrolor sdělí výsledek kontroly a výši částky, která má
být proplacena, výplatnímu místu v Saské rozvojové bance a lead partnerovi a případně pro informaci dotčenému projektovému partnerovi.

§8
Abschluss des Projektes

§8
Ukončení realizace projektu

1. Nach Abschluss des in § 1 genannten Projektes stellt der Lead-Partner die
Ergebnisse des Vorhabens in einem zweisprachigen Abschlussbericht dar
5
und reicht diesen sowie weitere erforderliche Unterlagen bei der SAB ein.
Die abschließende Auszahlung für die Kooperationspartner wird erst nach
der erfolgten Prüfung des Abschlussberichtes sowie nach Prüfung der abschließenden Abrechnungsunterlagen aller Kooperationspartner erfolgen.
2. Die Anforderung der Fördermittel kann anteilig nach den jeweils durchgeführten Projektabschnitten erfolgen. Die einzelnen Projektabschnitte ergeben sich aus dem Projektantrag.

1. Po ukončení projektu uvedeného v § 1 popíše lead partner výsledky projektu ve dvoujazyčné závěrečné zprávě, kterou společně s dalšími potřebnými
5
podklady předloží Saské rozvojové bance. Závěrečná platba kooperačním
partnerům se uskuteční až po provedené kontrole závěrečné zprávy a po
závěrečné kontrole účetních dokladů všech kooperačních partnerů.

5. Dotační prostředky jsou propláceny prostřednictvím lead partnera. Lead
partner postupuje příslušný podíl dotačních prostředků dále příslušnému
4
projektovému partnerovi / projektovým partnerům .
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2. Závěrečná platba dotačních prostředků se uskuteční prostřednictvím lead
partnera. Lead partner postupuje příslušný podíl dotačních prostředků dále
příslušnému projektovému partnerovi / projektovým partnerům.
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4
5

Nur bei gemeinsamer Finanzierung relevant. / Relevantní pouze u projektů se společným financováním.
Die zu verwendenden Formulare stehen auf www.sn-cz2020.eu unter der Rubrik „Formulare“ zum Download bereit. / Potřebné formuláře jsou dostupné ke stažení na internetové
stránce www.sn-cz2020.eu v rubrice „Formuláře“.
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§9
Kürzungsvorbehalt

§9
Výhrada krácení dotace

1. Der Lead-Partner zahlt dem/den Projektpartnern den auf ihn/sie entfallenden Betrag vollständig ohne Abzüge, Einbehalte bzw. Verringerung durch
später erhobene spezifische Abgaben oder Ähnliches aus.
2. Im Falle einer Aberkennung von Ausgaben leitet der Lead Partner den
durch die Kontrollinstanz geminderten und von der SAB ausgezahlten Betrag an den betroffenen Projektpartner weiter.
3. Übersteigt der von der Kontrollinstanz aberkannte Betrag den verbleibenden Auszahlungsbetrag des betroffenen Projektpartners, fordert die SAB
den Differenzbetrag vom Lead Partner zurück. Der von der Aberkennung
betroffene Projektpartner ist verpflichtet, dem Lead Partner diesen Rückforderungsbetrag unverzüglich, spätestens 10 Arbeitstage nach Aufforderung durch den Lead-Partner, zurückzuzahlen. Der Lead Partner überweist
den Betrag unverzüglich an die SAB.

1. Lead partner vyplácí příslušnou částku jednotlivým projektovým partnerům
úhrnně bez odpočtů, srážek, resp. bez snížení v důsledku později vybíraných specifických poplatků apod.
2. V případě neuznání výdajů předá lead partner příslušnému projektovému
partnerovi částku, sníženou kontrolorem a proplacenou Saskou rozvojovou
bankou.
3. Pokud je kontrolorem neuznaná částka vyšší, nežli částka, zbývající
k proplacení příslušnému projektovému partnerovi, bude Saská rozvojová
banka požadovat vrácení rozdílu po lead partnerovi. Projektový partner,
u něhož došlo ke zkrácení dotačních prostředků, je povinen tuto částku lead partnerovi neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů následujících
po výzvě lead partnera, uhradit. Lead partner převede neprodleně tuto
částku Saské rozvojové bance.

§ 10
Kündigung des Vertrages

§ 10
Odstoupení od smlouvy

1. Der Lead-Partner kann diesen Vertrag gegenüber einem oder mehreren
Projektpartnern aus wichtigem Grund fristlos kündigen. Darüber hinaus
kann der einzelne Projektpartner den Vertrag für sich gegenüber dem
Lead-Partner aus wichtigem Grund fristlos kündigen. Ein wichtiger Grund in
diesem Sinne liegt insbesondere vor, wenn

1. Lead partner může ze závažného důvodu odstoupit od smlouvy vůči jednomu nebo několika projektovým partnerům, aniž by platila výpovědní lhůta. Mimo to může ze závažného důvodu každý projektový partner odstoupit
od smlouvy vůči lead partnerovi, aniž by platila výpovědní lhůta. Závažný
důvod v tomto smyslu je dán v případech, v nichž

a) die Fördervoraussetzungen nicht mehr gegeben sind,
b) über das Vermögen eines Kooperationspartners die Eröffnung des Insolvenzverfahrens beantragt wurde,
c) ein Kooperationspartner die Fördermittel zu Unrecht, insbesondere
durch unzutreffende Angaben, erlangt hat,
d) ein Kooperationspartner vor der offiziellen Registrierung des Projektantrages mit dem Projekt begonnen hat, , da die Gewährung einer Förderung für Projekte, die bereits vor der offiziellen Registrierung des Projektantrages umgesetzt werden, ausgeschlossen ist. Eine Ausnahme hiervon gilt für notwendigerweise anfallende Ausgaben für Übersetzungsleistungen sowie Ausgaben der Projektvorbereitung im Rahmen der Antragstellung, wenn sie ab dem 01.01.2014 entstanden sind. Diese Ausgaben sind bis zu 5 Prozent der zuschussfähigen Gesamt-ausgaben
des Kooperationspartners, bei dem sie angefallen sind, förderfähig.

a) už nejsou naplněny předpoklady pro poskytnutí dotace,
b) byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení jednoho
z kooperačních partnerů,
c) jeden z kooperačních partnerů získal dotační prostředky neoprávněně,
zejména na základě nepravdivých údajů,
d) některý z kooperačních partnerů začal s projektem dříve, než byl projekt
oficiálně zaregistrován, neboť je vyloučeno poskytnutí dotace na projekty, jejichž realizace byla zahájena již před oficiální registrací projektové
žádosti. Výjimku tvoří výdaje nutné na překlady a výdaje na přípravu
projektu v rámci podávání žádosti, pokud vznikly ode dne 1.1.2014. Tyto výdaje jsou způsobilé až do výše 5 % z celkových způsobilých výdajů
kooperačního partnera, u kterého vznikly.

e) ein Kooperationspartner das geförderte Projekt nicht oder nicht rechtzeitig verwirklicht oder von den im Antrag gemachten Angaben wesentlich
abweicht,
f) ein Kooperationspartner die Fördermittel nicht dem im Zuwendungsvertrag festgelegten Verwendungszweck entsprechend einsetzt oder gegen die Zweckbindung dem Zuwendungsvertrag entsprechend verstößt,
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g) die mit dem Zuwendungsvertrag verbundenen Auflagen und Voraussetzungen sowie die Bestimmungen dieses Kooperationsvertrages nicht
erfüllt werden.
2. Der Lead-Partner hat die SAB unverzüglich über die Kündigung dieses
Vertrages zu unterrichten.
3. Der Lead-Partner kann mit Zustimmung der SAB das Projekt mit dem/den
verbleibenden Projektpartner/n oder mit einem neuen Projektpartner bzw.
neuen Projektpartnern fortführen, sofern eine ordnungsgemäße Projektdurchführung gewährleistet werden kann.
4. Ist einem Kooperationspartner durch die Kündigung nach Ziffer 1 ein
Schaden entstanden, kann er sich von dem Kooperationspartner schadlos
halten, der den Kündigungsgrund zumindest fahrlässig zu vertreten hat.

6

e) jeden z kooperačních partnerů podporovaný projekt nerealizuje nebo ho
nerealizuje včas nebo se podstatně odklání od údajů uvedených
v žádosti,
f) jeden z kooperačních partnerů nevyužívá dotační prostředky na účel
použití stanovený ve smlouvě o poskytnutí dotace nebo obdobným způsobem poruší účelovou vázanost prostředků ve smyslu smlouvy
o poskytnutí dotace,
g) nedochází k plnění požadavků a předpokladů souvisejících se
smlouvou o poskytnutí dotace a ustanovení této smlouvy o spolupráci.
2. Lead partner je povinen neprodleně informovat Saskou rozvojovou banku
o odstoupení od této smlouvy.
3. Lead partner může se souhlasem Saské rozvojové banky pokračovat
v projektu se zbylým projektovým partnerem / zbylými projektovými partnery nebo s novým projektovým partnerem, resp. novými projektovými partnery, pokud bude zajištěna řádná realizace projektu.
4. Vznikla-li jednomu z kooperačních partnerů škoda následkem výpovědi
smlouvy podle bodu 1, může požadovat náhradu vzniklé škody od toho kooperačního partnera, který zapříčinil vznik důvodu výpovědi smlouvy. Za
škodu odpovídá i ten, kdo ji způsobil byť i jen v nedbalosti.

§ 11
Rückforderung der Fördermittel vom Projektpartner

§ 11
Vymáhání dotačních prostředků od projektových partnerů

1. In den Fällen des § 5 Ziffer 4 bzw. § 9 Ziffer 3 (Rückforderung der SAB gegenüber dem Lead-Partner) hat der Projektpartner die erhaltenen Fördermittel unverzüglich an den Lead-Partner zurückzuzahlen.
2. Zahlt ein Projektpartner die Fördermittel nicht an den Lead-Partner zurück,
haftet der Projektpartner gegenüber dem Mitgliedsstaat, in dem er seinen
6
Sitz hat, in Höhe der zurück zu zahlenden Fördermittel. Vorstehender Satz
begründet einen eigenen Anspruch des Mitgliedsstaats gegen den Projektpartner.

1. V případech podle § 5 odst. 4, příp. § 9 odst. 3 (vymáhání prostředků Saskou rozvojovou bankou po lead partnerovi) je projektový partner povinen
neprodleně vrátit obdržené dotační prostředky lead partnerovi.
2. Pokud projektový partner nevrátí dotační prostředky lead partnerovi, ručí
6
projektový partner ve vztahu k členskému státu, v němž má své sídlo , ve
výši dotačních prostředků, které mají být vráceny zpět. Předchozí věta zakládá nárok členského státu vůči projektovému partnerovi.

Tschechische Projektpartner haften gegenüber der Tschechischen Republik (Gesetz Nr. 40/1964 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch der Tschechischen Republik). Deutsche Projektpartner haften gegenüber dem Freistaat Sachsen. / Český projektový partner ručí vůči České republice (zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník). Německý projektový partner ručí vůči
Svobodnému státu Sasko.

§ 12
Verzinsung der Rückforderung
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1. Der Rückforderungsbetrag ist zu verzinsen, und zwar
a) im Fall der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen eines Kooperationspartners ab dem Tag der Eröffnung des Insolvenzverfahrens
b) im Übrigen ab dem Tag der Auszahlung an den Lead-Partner.
2. Der Zinssatz bemisst sich gemäß Artikel 147 Absatz 2 der VO (EG) Nr.
1303/2013.

§ 12
Zúročení vymáhaných dlužných částek
1. Vymáhaná dlužná částka se úročí, a sice
a) v případě zahájení insolvenčního řízení na majetek jednoho
z kooperačních partnerů ode dne zahájení insolvenčního řízení.
b) v ostatních případech ode dne vyplacení prostředků lead partnerovi
2. Úroková sazba se stanoví v souladu s s článkem 147 odstavec 2 nařízení
(ES) č. 1303/2013.

§ 13
Aufbewahrungspflichten

§ 13
Povinnosti archivace dokladů

Die Kooperationspartner haben dafür Sorge zu tragen, dass die Originalbelege auf Anforderung der zur Kontrolle berechtigten Behörden und öffentlichen
Stellen verfügbar sind. Die Originalbelege sind daher grundsätzlich bis zum
31.12.2030 aufzubewahren, sofern nach nationalem Recht keine längere Frist
bestimmt ist. Ausnahmsweise dürfen die Originalbelege nach Ablauf der
Zweckbindungsfrist mit Zustimmung der SAB vernichtet werden.
Der Lead-Partner wird die Zustimmung der SAB zur Vernichtung der Belege
einholen. Er teilt die Entscheidung dem/n Projektpartner/n mit.
Sollte die SAB der Vernichtung der Originalbelege nicht zustimmen, vereinbaren die Kooperationspartner ergänzend zu diesem Vertrag eine neue Aufbewahrungsfrist.

Kooperační partneři jsou povinni zajistit na základě výzvy subjektu oprávněného ke kontrole předložení dokladů v originále. Originály dokladů se proto
musí archivovat do 31. 12. 2030, pokud podle národního práva nebyla stanovena lhůta delší. Ve výjimečných případech lze se souhlasem Saské rozvojové banky originály dokladů skartovat po ukončení lhůty účelového vázání prostředků.
Lead partner si vyžádá souhlas Saské rozvojové banky se skartací dokladů.
O rozhodnutí informuje projektového partnera / projektové partnery.
Pokud Saská rozvojová banka neudělí souhlas se skartací originálních dokladů, dohodnou se kooperační partneři v rámci dodatku k této smlouvě na nové
lhůtě pro archivaci dokladů.

§ 14
Auskunftspflicht

§ 14
Informační povinnost

1. Jeder Kooperationspartner ist verpflichtet, der Europäischen Union, den
beteiligten öffentlichen Stellen im Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik, insbesondere der SAB, dem Zentrum für Regionalentwicklung der Tschechischen Republik und den zuständigen Rechnungsprüfungsorganen sowie deren Beauftragten Auskünfte über das Projekt zu erteilen und insoweit Einblick in die Geschäftsunterlagen zu gewähren.

1. Každý kooperační partner je povinen poskytovat informace o projektu Evropské unii, veřejným subjektům České republiky a Svobodného státu Sasko, zapojeným do implementace programu, zejména Saské rozvojové bance, Centru pro regionální rozvoj České republiky a příslušným veřejným
kontrolním a revizním orgánům, jakož i pověřeným osobám těchto subjektů, a umožnit jim v potřebném rozsahu nahlížet do svých účetních dokladů
a dokladů o činnosti.
2. Kooperační partneři si jsou vědomi, že Saská rozvojová banka je v rámci
svých úkolů popsaných v preambuli rovněž povinna poskytovat informace,
a zbavují ji v tomto nezbytném rozsahu povinnosti mlčenlivosti.

2. Die Kooperationspartner sind sich bewusst, dass die SAB im Rahmen der
in der Präambel beschriebenen Aufgaben gleichfalls zur Auskunft verpflichtet ist und entbinden sie insoweit von ihrer Schweigepflicht.

§ 15
Prüfungsrecht

§ 15
Kontrolní právo

Die Europäische Union, die zuständigen öffentlichen Stellen im Freistaat
Sachsen und der Tschechischen Republik, insbesondere die zuständigen
Prüfinstanzen und deren Beauftragte sowie die SAB im Rahmen der in der
Präambel beschriebenen Aufgaben, das Zentrum für Regionalentwicklung in
der Tschechischen Republik und deren Beauftragte, sind zur Prüfung der ordnungsgemäßen Verwendung der Mittel beim jeweiligen Partner befugt. Sie
haben das Recht, Einsicht in alle relevanten Projektunterlagen zu verlangen
und davon Kopien zu fertigen. Zu diesem Zweck räumen der Lead-Partner
und der/die Projektpartner den prüfenden Stellen und ihren Beauftragten jeweils ein Betretungsrecht ein.

Evropská unie, příslušné veřejné orgány v České republice a ve Svobodném
státě Sasko, zejména příslušné kontrolní subjekty a jimi pověřené osoby, jakož i Saská rozvojová banka (Sächsische Aufbaubank – Förderbank) v rámci
svých úkolů popsaných v preambuli, Centrum pro regionální rozvoj České republiky a jím pověřené osoby, jsou oprávněny provádět u jednotlivých partnerů
kontrolu řádného využití prostředků. Tyto subjekty mají právo požadovat nahlédnutí do veškeré relevantní projektové dokumentace a pořizovat si kopie.
Za tímto účelem udělují lead partner a projektový partner / projektoví partneři
kontrolním subjektům a osobám jimi pověřeným právo vstupu na své pozemky
a do svých objektů.

§ 16
Schlussbestimmungen

§ 16
Závěrečná ustanovení

1. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung ganz oder teilweise
unwirksam oder undurchführbar sein, bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Dies gilt auch, wenn die Vereinbarung eine
Lücke aufweist. In diesen Fällen verpflichten sich die Vertragspartner, eine
die unwirksame Bestimmung ersetzende Vereinbarung so zu treffen, wie
sie sie bei Kenntnis der Unwirksamkeit, Undurchführbarkeit oder Lücke in
rechtlich zulässiger Weise getroffen hätten.

1. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení této smlouvy úplně nebo částečně neúčinným nebo neproveditelným, zůstává tím platnost ostatních
ustanovení nedotčena. Výše uvedené platí také při případném výskytu nedostatku v právní úpravě této smlouvy. V těchto případech se smluvní strany zavazují, že učiní takovou dohodu nahrazující neúčinné ustanovení, jakou by učinily právně přípustným způsobem, kdyby si byly vědomy neúčinnosti, resp. neproveditelnosti předmětného ustanovení nebo nedostatku
v právní úpravě.
2. Veškeré změny a dodatky k této smlouvě jsou účinné pouze tehdy, pokud
byly přijaty v písemné podobě; zrušení povinnosti provádět změny pouze
písemnou formou musí mít rovněž písemnou formu.
3. Tato smlouva podléhá právu státu, v němž má sídlo lead partner. Soudní
příslušnost je Dresden.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.
5. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit s okamžitou platností,
pokud bude projektová žádost zamítnuta a je zřejmé, že není vůlí kooperačních partnerů pokračovat ve snahách o realizaci projektu.
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2. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags und die Aufhebung dieser
Schriftformklausel bedürfen der Schriftform.
3. Dieser Vertrag unterliegt dem Recht des Staates, in dem der Lead- Partner
seinen Sitz hat. Gerichtsstand ist Dresden.
4. Dieser Vertrag tritt am Tage seiner Unterzeichnung in Kraft.
5. Die Parteien können diesen Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen,
wenn der Projektantrag abgelehnt wurde und feststeht, dass eine Weiterverfolgung des Projektes durch die Kooperationspartner nicht gewollt ist.
6. Die §§ 1 bis 16 dieses Vertrages können nicht durch die Vereinbarung ergänzender Regelungen in § 17 abbedungen werden. Sollten einzelne Regelungen in § 17 denen in den §§ 1 bis 16 widersprechen, so gelten die
Regelungen der §§ 1 bis 16 vorrangig.

6. Paragrafy 1 až 16 této smlouvy nemohou být zrušeny doplňujícími ustanoveními sjednanými v § 17. Budou-li jednotlivá ustanovení v § 17 v rozporu
s ustanoveními v § 1 až § 16, platí přednostně ustanovení § 1 až § 16.
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§ 17
Ergänzende Vereinbarungen (optional)

§ 17
Doplňující ujednání (volitelná)

[an dieser Stelle können die Kooperationspartner ergänzende Regelungen
vornehmen]
-

[na tomto místě mohou kooperační partneři uvést doplňující ustanovení]

Unterzeichnung durch den Lead-Partner

Podpis lead partnera

Ort, Datum,
Unterschrift, Stempel

Místo, datum,
Podpis, razítko

Name in Druckbuchstaben

Jméno tiskacími písmeny

Prof. Dr. - Ing. HANS MULLER-STEINHAGEN, Rektor

Prof. Dr. - Ing. HANS MÜLLER-STEINHAGEN, rektor

Unterzeichnung durch den/die Projektpartner

Podpis/Podpisy projektového partnera / projektových partnerů

Projektpartner 1

Partner projektu 1

Ort, Datum,
Unterschrift, Stempel

Místo, datum,
Podpis, razítko

Name in Druckbuchstaben

Jméno tiskacími písmeny

Prof. Dr. HUBERT BRAUN, Geschäftsführe

Prof. Dr. HUBERT BRAUN, ředitel

Für weitere Projektpartner kopieren Sie bitte die folgenden Zeilen und tragen die
fortlaufende Nummer und die entsprechenden Daten ein.

Pro další projektové partnery zkopírujte prosím následující řádky, pole označte
pořadovým číslem a doplňte příslušná data.

-
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Projektpartner 2

Projektový partner 2

Ort, Datum,
Unterschrift, Stempel

Místo, datum,
Podpis, razítko

Name in Druckbuchstaben

Jméno tiskacími písmeny

MICHAEL GEISLER, Landrat

MICHAEL GEISLER, zemský rada

Projektpartner 3

Projektový partner 3

Ort, Datum,
Unterschrift, Stempel

Místo, datum,
Podpis, razítko

Name in Druckbuchstaben

Jméno tiskacími písmeny

OLDŘICH BUBENÍČEK, Regionspräsident

OLDŘICH BUBENÍČEK, hejtman

Projektpartner 4

Projektový partner 4

Ort, Datum,
Unterschrift, Stempel

Místo, datum,
Podpis, razítko

Name in Druckbuchstaben

Jméno tiskacími písmeny

Ing. DANIEL SZÓRÁD, Ph.D., Generaldirektor

Ing. DANIEL SZÓRÁD, Ph.D., generální ředitel

Projektpartner 5

Projektový partner 5

Ort, Datum,
Unterschrift, Stempel

Místo, datum,
Podpis, razítko

Name in Druckbuchstaben

Jméno tiskacími písmeny

Mgr. MICHALA KOPEČKOVÁ

Mgr. MICHALA KOPEČKOVÁ

Sächsische Aufbaubank – Förderbank – Sitz: 01069 Dresden, Pirnaische Straße 9 SWIFT/BIC: SABDDE81XXX Gläubiger-ID: DE42ZZZ00000034715
Postanschrift: 01054 Dresden, Telefon 0351 4910-0, Telefax 0351 4910-4000 USt-ID: DE179593934 Internet: www.sab.sachsen.de

Saská rozvojová banka – dotační banka – sídlo: 01069 Dresden, Pirnaische Straße 9 SWIFT/BIC: SABDDE81XXX kód příjemce inkasa: DE42ZZZ00000034715
poštovní adresa: 01054 Dresden, telefon +49 (0)351 4910-0, telefax +49 (0)351 4910-4000 DIČ: DE179593934 internet: www.sab.sachsen.de

Příloha č. 52 k usnesení č. 259/118R/2016

Program spolupráce
Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020

Kooperationsprogramm
Freistaat Sachsen – Tschechische Republik 2014-2020
Erklärung der Kooperationspartner
1.

Projekttitel

Prohlášení kooperačních partnerů
1.

Název projektu
Název projektu

Projekttitel

Revitalizace rašelinišť a management biotopu tetřívka obecného ve východním
Krušnohoří
2.

Lead-Partner

2.

Firma / Einrichtung

firma / instituce

Technische Universität Dresden

Technische Universität Dresden

Straße, Hausnummer
PLZ, Ort

Ulice, číslo popisné
PSČ, místo

01062 Dresden

01062 Dresden

Vertretungsberechtigte Person

Statutární zástupce

Prof. Dr. - Ing. Hans Müller-Steinhagen, Rektor

Prof. Dr. - Ing. Hans Müller-Steinhagen, rektor
Kontaktní osoba v projektu

Ansprechpartner im Projekt
Name

E-Mail

Telefon

Jméno

Email

Telefon

Frank Richter

frank_richt@hotmail.com

+49 35146334239

Frank Richter

frank_richt@hotmail.com

+49 351 463342 39

3.

Projektový partner

Projektpartner 1

Projektový partner 1
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Projektpartner

Firma / Einrichtung

firma / instituce

Staatsbetrieb Sachsenfors

Staatsbetrieb Sachsenfors

Straße, Hausnummer
PLZ, Ort

Ulice, číslo popisné
PSČ, místo

62005 07/15

3.

Lead partner

Bonnewitzer Straße 34, 01796 Pirna

Bonnewitzer Straße 34, 01796 Pirna

Vertretungsberechtigte Person

Statutární zástupce

Prof. Dr. Hubert Braun, Geschäftsführe

Prof. Dr. Hubert Braun, ředitel
Kontaktní osoba v projektu

Ansprechpartner im Projekt
Name

E-Mail

Telefon

Jméno

Email

Telefon

Michael Homann

Michael.Homann@smul.
sachsen.de

+49 3501 4683 15

Michael Homann

Michael.Homann@smul.
sachsen.de

+49 3501 4683 15

Für weitere Projektpartner kopieren Sie bitte die folgenden Zeilen und
tragen die fortlaufende Nummer und die entsprechenden Daten ein.

Pro další projektové partnery zkopírujte prosím následující řádky, pole
označte pořadovým číslem a doplňte příslušná data.

Projektpartner 2

Projektový partner 2

Firma / Einrichtung

firma / instituce

Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Straße, Hausnummer
PLZ, Ort

Ulice, číslo popisné
PSČ, místo

Schloßhof 2/4, 01796 Pirna

Schloßhof 2/4, 01796 Pirna

Vertretungsberechtigte Person

Statutární zástupce

Michael Geisler, Landrat

Michael Geisler, zemský rada
Kontaktní osoba v projektu
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Ansprechpartner im Projekt
Name

E-Mail

Telefon

Jméno

Email

Telefon

Bernard Hachmöller

Bernard.Hachmoeller@landr
atsamt-pirna.de

+49 3501 5153430

Bernard Hachmöller

Bernard.Hachmoeller@landr
atsamt-pirna.de

+49 3501 5153430

Projektpartner 3

Projektový partner 3

Firma / Einrichtung

firma / instituce

Ústecký kraj

Ústecký kraj

Straße, Hausnummer
PLZ, Ort

Ulice, číslo popisné
PSČ, místo

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Vertretungsberechtigte Person

Statutární zástupce

Oldřich Bubeníček, Regionspräsident

Oldřich Bubeníček, hejtman
Kontaktní osoba v projektu

Ansprechpartner im Projekt
Name

E-Mail

Telefon

Jméno

Email

Telefon

Tomáš Burian

burian.t@kr-ustecky.cz

+420 475 657 160

Tomáš Burian

burian.t@kr-ustecky.cz

+420 475 657 160

Jan Rothanzl
Anna Lehká

rothanzl.j@kr-ustecky.cz
lehka.a@kr-ustecky.cz

+420 475 657 121
+420 475 657 451

Jan Rothanzl
Anna Lehká

rothanzl.j@kr-ustecky.cz
lehka.a@kr-ustecky.cz

+420 475 657 121
+420 475 657 451

Projektpartner 4

Projektový partner 4

Firma / Einrichtung

firma / instituce

Lesy České republiky, s.p.

Lesy České republiky, s.p.

Straße, Hausnummer
PLZ, Ort

Ulice, číslo popisné
PSČ, místo

Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Vertretungsberechtigte Person

Statutární zástupce

Ing. Daniel Szórád, Ph.D., Generaldirektor

Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel
Kontaktní osoba v projektu
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Ansprechpartner im Projekt
Name

E-Mail

Telefon

Jméno

Email

Telefon

Miroslav Šulc
Jiří Kšír
Pavel Rus

sulc.oi33@lesycr.cz
ksir.ls235@lesycr.cz
Pavel.Rus@lesycr.cz

+420 956 933 313
+420 725 257 753
+420 606 620 540

Miroslav Šulc
Jiří Kšír
Pavel Rus

sulc.oi33@lesycr.cz
ksir.ls235@lesycr.cz
Pavel.Rus@lesycr.cz

+420 956 933 313
+420 725 257 753
+420 606 620 540

Projektpartner 5

Projektový partner 5

Firma / Einrichtung

firma / instituce

Občanské sdružení Ametyst - program ochrana přírody

Občanské sdružení Ametyst - program ochrana přírody

Straße, Hausnummer
PLZ, Ort

Ulice, číslo popisné
PSČ, místo

Koterovská 2127/84, 326 00 Plzeň

Koterovská 2127/84, 326 00 Plzeň

Vertretungsberechtigte Person

Statutární zástupce

Mgr. Michala Kopečková

Mgr. Michala Kopečková
Kontaktní osoba v projektu

Ansprechpartner im Projekt

4.

Name

E-Mail

Telefon

Jméno

Email

Telefon

Ondřej Volf

volf@ametyst21.cz

+420 604 322 541

Ondřej Volf

volf@ametyst21.cz

+420 604 322 541

Michala Kopečková

kopeckova@ametyst21.cz

+420 377 444 084

Michala Kopečková

kopeckova@ametyst21.cz

+420 377 444 084

Erklärung der Kooperationspartner
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Prohlášení kooperačních partnerů

Kenntnisnahme durch die Kooperationspartner

Kooperační partneři berou na vědomí

Auf die Gewährung einer Zuwendung aus dem Kooperationsprogramm Freistaat Sachsen - Tschechische Republik 2014-2020 besteht kein Rechtsanspruch.

Na poskytnutí dotace z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 - 2020 není
právní nárok.

Die Fördermittel werden nur ausgezahlt, wenn die Bezahlung der zuschussfähigen Ausgaben durch
Originalbelege oder diesen nach dem Zuwendungsvertrag gleichgestellte elektronische Belege nachgewiesen ist (Erstattungsprinzip). Dies gilt nicht für die Personalkosten- und/oder Gemeinkostenpauschale.

K proplacení dotačních prostředků dojde pouze tehdy, pokud bude úhrada způsobilých výdajů doložena
originály dokladů nebo doklady v elektronické verzi, odpovídajícími podle Smlouvy o poskytnutí dotace
originálům dokladů (princip zpětné náhrady). Toto se nevztahuje na paušální sazby pro osobní a režijní
náklady.
Základem pro dotaci jsou subvence, na které se uplatňují § 264 německého trestního zákoníku (StGB)
a § 1 Zákona o subvencích Svobodného státu Sasko ze 14. ledna 1997 ve spojení s § 2 až § 6 Zákona
proti neoprávněnému využití dotace (SubvG). Kooperační partneři si jsou vědomi skutečnosti, že všechny údaje uvedené v bodech 1 až 5, 6.2 (prohlášení týkající se žádostí o dotační prostředky z jiných
dotačních programů) a 7 této projektové žádosti, jakož i údaje uvedené v přílohách, které byly dodány
s projektovou žádostí, zejména Podrobný plán realizace projektu (realizace milníků) a doklady
o financování, jsou skutečnosti podstatné pro poskytnutí dotace ve smyslu § 264 StGB a že dotační
podvod je trestný podle § 264 StGB. Kooperační partneři jsou obeznámeni se skutečností, že úkony
a právní úkony prováděné zneužitím možností a fiktivní úkony a jednání (§ 4 SubvG) představují skutečnosti podstatné pro poskytnutí dotace. Kooperačním partnerům jsou dále známy oznamovací povinnosti
podle § 3 Zákona o subvencích Svobodného státu Sasko, podle kterého jsou povinni bezodkladně sdělit
dotačnímu subjektu (SAB) všechny skutečnosti, které jsou v rozporu se schválením, poskytnutím, obnovením poskytnutí, čerpáním nebo zachováním subvence nebo subvenční výhody nebo které jsou podstatné pro vymáhání subvence nebo subvenční výhody.

Der beantragten Förderung liegen Subventionen zu Grunde, auf welche § 264 Strafgesetzbuch (StGB)
und § 1 des Subventionsgesetzes des Landes Sachsen vom 14. Januar 1997 i.V.m. §§ 2 bis 6 des
Gesetzes gegen missbräuchliche Inanspruchnahme von Subventionen (SubvG) Anwendung finden. Den
Kooperationspartnern ist bekannt, dass alle Angaben in den Ziffern 1 bis 5, 6.2 (Erklärung zu Anträgen
auf Fördermittel aus anderen Förderprogrammen) sowie 7 im Projektantrag sowie in den zum Antrag
eingereichten Unterlagen, insbesondere die Detaillierte Projektplanung des Gesamtvorhabens (Umsetzung der Meilensteine) und die Nachweise zur Finanzierung, subventionserhebliche Tatsachen im Sinne
von § 264 StGB sind und ein Subventionsbetrug nach § 264 strafbar ist Den Kooperationspartnern ist
bekannt, dass Handlungen bzw. Rechtsgeschäfte, die unter Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten
vorgenommen werden, sowie Scheingeschäfte und Scheinhandlungen (§ 4 SubvG) subventionserhebliche Tatsachen sind. Den Kooperationspartnern sind weiterhin die nach § 3 SubvG bestehenden Mitteilungspflichten bekannt, wonach der Bewilligungsstelle (SAB) unverzüglich alle Tatsachen mitzuteilen
sind, die der Bewilligung, Gewährung, Weitergewährung, Inanspruchnahme oder dem Belassen der
Subvention oder des Subventionsvorteils entgegenstehen oder für die Rückforderung der Subvention
oder des Subventionsvorteils erheblich sind.
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Die Behörden sind verpflichtet, den Verdacht eines Subventionsbetruges den Strafverfolgungsbehörden
mitzuteilen.

Příslušné úřady jsou povinny sdělit možné podezření z dotačního podvodu úřadu zodpovědnému za
trestní stíhání.

Kenntnisnahme durch die Kooperationspartner

Kooperační partneři berou na vědomí

Das Kooperationsprogramm und das Umsetzungsdokument bilden die Rechtsgrundlage für die Förderung. Die Kooperationspartner nehmen diese zur Kenntnis und erklären, die in den genannten Dokumenten definierten Zuwendungsvoraussetzungen und sonstigen Bestimmungen während des Förderzeitraums und der Zweckbindungsfrist einzuhalten.

Právním podkladem pro poskytnutí dotace je Program spolupráce a Společný realizační dokument.
Kooperační partneři berou tyto dokumenty na vědomí a prohlašují, že během dotačního období a lhůty
účelového vázání prostředků dodrží podmínky pro poskytnutí dotace a další ustanovení definované
v uvedených dokumentech.

Die Richtigkeit und Vollständigkeit sowohl der Angaben im Projektantrag als auch der in den Anlagen zu
diesem Antrag gemachten Angaben in beiden Sprachen wird hiermit versichert. Die Sprache des LeadPartners ist maßgebend. Es ist bekannt, dass falsche Angaben den sofortigen Widerruf des Zuwen-

Tímto kooperační partneři potvrzují pravdivost a úplnost údajů uvedených v projektové žádosti
a v přílohách k této žádosti, a to v obou jazycích. Rozhodující je jazyk lead partnera. Kooperačním
partnerům je známo, že nesprávné údaje mohou mít za následek okamžité vypovězení Smlouvy

dungsvertrages zur Folge haben können.

o poskytnutí dotace.

Es ist bekannt, dass der Projektantrag im Falle unvollständiger, fehlender oder nicht fristgemäß eingereichter Unterlagen abgelehnt werden kann.

Kooperačním partnerům je známo, že v případě neúplných či chybějících podkladů nebo jejich nedodání
ve stanovené lhůtě může být projektová žádost zamítnuta.

Die Fördermittel werden ausschließlich zur Finanzierung von förderfähigen Ausgaben des beschriebenen Projektes verwendet.

Dotační prostředky budou použity výhradně na financování způsobilých výdajů popsaného projektu.

Die Kooperationspartner versichern, dass für dieses Projekt gleichzeitig keine Anträge auf Fördermittel
aus anderen Förderprogrammen der EU, der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Tschechischen
Republik gestellt wurden oder werden, sofern sie nicht im Finanzierungsplan des Projektantrages (vgl.
Punkt 5.2) enthalten sind.
Den Kooperationspartnern ist bekannt, dass die Förderfähigkeit von Ausgaben bei der Vergabe von
Aufträgen für Lieferungen oder Leistungen davon abhängt, ob die in den Förderbestimmungen genannten Vergabevorschriften eingehalten werden.
Für tschechische Kooperationspartner gilt die Unterscheidung der Aufträge je nach Gegenstand in
Aufträge für Lieferungen, Aufträge für Leistungen und Aufträge für Bauarbeiten (§ 7 des Gesetzes Nr.
137/2006 der Sammlung der Gesetze der Tschechischen Republik zu den Aufträgen, in der jeweils
geltenden Fassung.

Kooperační partneři potvrzují, že pro tento projekt nebyly a nejsou současně podány žádné další žádosti
o dotační prostředky z jiných dotačních programů EU, České republiky a/nebo Spolkové republiky Německo, pokud nejsou uvedeny v plánu financování projektové žádosti (viz bod 5.2).

Nach EU-Recht ist die zuständige Verwaltungsbehörde im Freistaat Sachsen verpflichtet, im Interesse
einer verbesserten Transparenz über alle gewährten Zuwendungen mindestens alle sechs Monate ein
Verzeichnis zu veröffentlichen, das Auskunft über die einzelnen Begünstigten, die geförderten Vorhaben
bzw. Maßnahmen, für die die Zuwendungen gewährt wurden, sowie die Höhe der jeweils bereitgestellten
Mittel gibt. Den Kooperationspartnern ist dieser Umstand bekannt.

Podle práva EU má příslušný Řídící orgán Svobodného státu Sasko v zájmu vyšší transparentnosti
všech poskytovaných dotací povinnost nejméně každých šest měsíců zveřejnit seznam poskytující
informace o jednotlivých příjemcích dotace, o podpořených projektech či opatřeních, kterým byly poskytnuty dotace, a o výši poskytnutých prostředků. Tato skutečnost je kooperačním partnerům známa.

Die Kooperationspartner sind bereit, die rechtmäßige Verwendung der Fördermittel jederzeit innerhalb
der Projektlaufzeit sowie der Zweckbindungsfrist durch die zuständigen Kontrollbehörden auch vor Ort
überprüfen zu lassen. Den beauftragten Prüfern und Kontrolleuren werden auf Verlangen erforderliche
Auskünfte sowie Einsicht in Unterlagen und Zutritt zum geförderten Projekt gewährt.

Kooperační partneři souhlasí s kontrolou zákonného použití dotačních prostředků prováděnou příslušnými kontrolními orgány kdykoliv během doby realizace projektu a lhůty účelového vázání prostředků,
a to i v rámci kontroly na místě. Na vyžádaní budou pověřeným kontrolorům poskytnuty potřebné informace a stejně tak umožněn náhled do podkladů souvisejících s dotací a přístup k dotovanému projektu.
SAB
Kooperační partneři jsou upozorněni na skutečnost, že souhlas se zpracováním osobních údajů (především jejich sběrem, ukládáním, užíváním a předáváním – a to příp. i zapojenými institucemi), nutných pro
zpracování žádosti, schvalování a správu dotace je podle § 4 odst. 3 Saského zákona o ochraně dat
(SächsDSG) dobrovolný. Tento souhlas může být odvolán s okamžitou platností, pokud to neodporuje
právu. Důsledkem nesouhlasu popř. odvolání uděleného souhlasu by byla nemožnost zpracování žádosti a nemožnost poskytnutí požadované dotace.
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Die Kooperationspartner werden darauf hingewiesen, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung
(insbesondere Erhebung, Speicherung, Nutzung und Übermittlung – ggf. auch durch hinzugezogene
Institutionen) der für die Bearbeitung des Antrages, der Bewilligung und Verwaltung der Zuwendung
erforderlichen personenbezogenen Daten nach § 4 Abs. 3 Sächsisches Datenschutzgesetz (SächsDSG)
freiwillig ist. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden, sofern dem keine
Rechtsgründe entgegenstehen. Die Nichteinwilligung bzw. der Widerruf der erteilten Einwilligung hätte
jedoch zur Folge, dass die Bearbeitung des Antrages sowie die Gewährung der beantragten Zuwendung
unmöglich wird.

Kooperačním partnerům je známo, že způsobilost výdajů závisí na tom, zda při zadávání veřejných
zakázek na dodávky nebo služby byly dodrženy předpisy pro zadávání veřejných zakázek, uvedené
v ustanoveních vztahujících se k poskytnutí dotace.
Pro české kooperační partnery platí, že veřejné zakázky se podle předmětu dělí na veřejné zakázky na
dodávky, veřejné zakázky na služby a veřejné zakázky na stavební práce (§ 7 zák. č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů).

In Kenntnis dieser Umstände willigen die Kooperationspartner in die Verarbeitung, insbesondere in die
Erhebung, Speicherung und Nutzung der Daten zum Zwecke der Antragsbearbeitung, Bewilligung und
Verwaltung bzw. der Bearbeitung eines ggf. entstehenden Erstattungsanspruchs ein. Die Einwilligung gilt
auch für die Übermittlung der Daten an alle an der Bewilligung, Auszahlung und Verwaltung der Zuwendung einschließlich der Evaluation des Förderprogramms beteiligten Stellen innerhalb und außerhalb der
SAB und die Verarbeitung der übermittelten Daten durch diese Stellen. Hierzu können in Abhängigkeit
vom jeweiligen Förderverfahren Dienststellen der Europäischen Kommission und die an der Umsetzung
des Programms beteiligten Stellen im Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik, sowie von
diesen beauftragte Dritte zählen.

Kooperační partneři souhlasí se zpracováním dat, především se sběrem, ukládáním a používáním dat za
účelem zpracování žádosti, schválení a administrace dotace či zpracování vzniklého nároku na vrácení
dotace. Souhlas platí rovněž pro předávání a zpracování dat všemi subjekty zapojenými do schvalování,
vyplácení a administrace dotace včetně evaluace dotačního programu v rámci SAB a mimo ni. Mezi tyto
subjekty mohou v závislosti na příslušném dotačním procesu patřit úřady Evropské komise a subjekty
podílející se na implementaci programu ve Svobodném státu Sasko a v České republice i těmito subjekty
pověřené třetí osoby.

Die Einwilligung wird zudem für die Speicherung und Nutzung der Adressdaten zur Übermittlung etwaiger Informationen im Zusammenhang mit der Förderung grenzübergreifender Projekte durch die EU,
auch nach Abwicklung des Fördervorganges, erteilt.

Kromě toho se souhlas uděluje i pro uchování a využití adres pro předávání dalších informací v souvislosti s podporou přeshraničních projektů ze strany EU i po ukončení dotačního procesu.

Den Kooperationspartnern ist bekannt, dass die Sächsischen Staatsministerien und die Sächsische
Staatskanzlei, soweit dies zu ihrer Aufgabenerfüllung erforderlich ist, personenbezogene Daten nach § 4
Abs. 1 Satz 1 Gesetz über Fördermitteldatenbanken im Freistaat Sachsen (SächsFöDaG) verarbeiten

Kooperačním partnerům je známo, že saská státní ministerstva a Saská státní kancelář, je-li to potřebné
pro plnění jejich úkolů, smějí zpracovávat osobní data podle § 4 odst. 1 věty 1 Zákona o databázi dotací
ve Svobodném státu Sasko (SächsFöDaG). SAB je podle tohoto zákona povinna předávat příslušným

5.
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dürfen. Die SAB ist nach SächsFöDaG verpflichtet, durch Rechtsverordnung bestimmte Daten an die
zuständigen Stellen zu übermitteln.

subjektům data stanovená právními předpisy.

Die tschechischen Kooperationspartner willigen in die Verwaltung, Bearbeitung und Speicherung der
personenbezogenen Daten nach dem Datenschutzgesetz Nr. 101/2000 der Sammlung der Gesetze der
Tschechischen Republik, in der jeweils geltenden Fassung, während der Registrierung, Prüfung, Bewertung, Vertragsverhandlungen und -abschlüsse, Umsetzung und Projektbegleitung zum Zwecke der
Implementierung des Kooperationsprogramms ein.

Čeští kooperační partneři udělují souhlas ke správě, zpracování a uchovávání osobních údajů v souladu
s českým zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, během registrace, kontroly, hodnocení, kontraktace, realizace a monitorování
projektu pro účely implementace Programu spolupráce.

Die tschechischen Kooperationspartner willigen darin ein, dass alle Dokumente, die mit dem Projektantrag in Zusammenhang stehen, auf der Homepage des Ministeriums für Finanzen der Tschechischen
Republik nach § 18a des Gesetzes Nr. 218/2000 der Sammlung der Gesetze der Tschechischen Republik zu den Haushaltsregelungen, in der jeweils geltenden Fassung, veröffentlicht werden.

Čeští kooperační partneři udělují souhlas ke zveřejnění všech dokumentů souvisejících s projektovou
žádostí na internetových stránkách Ministerstva financí České republiky v souladu s § 18a zákona č.
218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Unterzeichnung durch den Lead-Partner

5.

Podpis lead partnera

Ort, Datum, Unterschrift der vertretungsberechtigten Person, Stempel

Místo, datum, podpis osoby oprávněné k zastupování, razítko

Name in Druckbuchstaben

Jméno tiskacími písmeny

Prof. Dr. - Ing. HANS MULLER-STEINHAGEN, Rektor

Prof. Dr. - Ing. HANS MÜLLER-STEINHAGEN, rektor

Unterzeichnung durch den/die Projektpartner

6.

Podpis/y projektového partnera/projektových partnerů

Projektpartner 1

Projektový partner 1

Ort, Datum, Unterschrift der vertretungsberechtigten, Stempel

Místo, datum, podpis osoby oprávněné k zastupování, razítko

Name in Druckbuchstaben

Jméno tiskacími písmeny

Prof. Dr. HUBERT BRAUN, Geschäftsführe

Prof. Dr. HUBERT BRAUN, ředitel

Für weitere Projektpartner kopieren Sie bitte die folgenden Zeilen und
tragen die fortlaufende Nummer und die entsprechenden Daten ein.

Pro další projektové partnery zkopírujte prosím následující řádky, pole
označte pořadovým číslem a doplňte příslušná data.

Projektpartner 2

Projektový partner 2

Ort, Datum, Unterschrift der vertretungsberechtigten, Stempel

Místo, datum, podpis osoby oprávněné k zastupování, razítko

Jméno tiskacími písmeny

MICHAEL GEISLER, Landrat

MICHAEL GEISLER, zemský rada

Projektpartner 3

Projektový partner 3

Ort, Datum, Unterschrift der vertretungsberechtigten, Stempel

Místo, datum, podpis osoby oprávněné k zastupování, razítko

Name in Druckbuchstaben

Jméno tiskacími písmeny

OLDŘICH BUBENÍČEK, Regionspräsident

OLDŘICH BUBENÍČEK, hejtman

Projektpartner 4

Projektový partner 4

Ort, Datum, Unterschrift der vertretungsberechtigten, Stempel

Místo, datum, podpis osoby oprávněné k zastupování, razítko

Name in Druckbuchstaben

Jméno tiskacími písmeny

Ing. DANIEL SZÓRÁD, Ph.D., Generaldirektor

Ing. DANIEL SZÓRÁD, Ph.D., generální ředitel

Projektpartner 5

Projektový partner 5

Ort, Datum, Unterschrift der vertretungsberechtigten, Stempel

Místo, datum, podpis osoby oprávněné k zastupování, razítko

Name in Druckbuchstaben

Jméno tiskacími písmeny

Mgr. MICHALA KOPEČKOVÁ

Mgr. MICHALA KOPEČKOVÁ
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Name in Druckbuchstaben

Sächsische Aufbaubank – Förderbank – Sitz: 01069 Dresden, Pirnaische Straße 9 SWIFT/BIC: SABDDE88XXX Gläubiger-ID: DE42ZZZ00000034715
Postanschrift: 01054 Dresden, Telefon 0351 4910-0, Telefax 0351 4910-4000 USt-ID: DE179593934 Internet: www.sab.sachsen.de

Saská rozvojová banka – dotační banka – sídlo: 01069 Dresden, Pirnaische Straße 9 SWIFT/BIC: SABDDE88XXX kód příjemce inkasa: DE42ZZZ00000034715
poštovní adresa: 01054 Dresden, telefon +49 (0)351 4910-0, telefax +49(0)351 4910-4000 DIČ: DE179593934 internet: www.sab.sachsen.de

Příloha č. 53 k usnesení č. 260/118R/2016

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: 16/SML3401 – dodatek č. 1
Číslo smlouvy u příjemce:

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE
uzavřené v souladu s ust. § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 250/2000 Sb.“)

Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Bc. Radka Havlicová, referent odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: havlicova.r@kr-ustecky.cz, 475 657 426
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 40184-0883028399/0800
a
Příjemce:
Tereza Lajblová
Bydliště:
E-mail/telefon:
Datum narození:
1982
Bank. spojení:

, 407 24 Valkeřice

I.
Smluvní strany se dohodly na změně článku II., která bude provedena změnou rozpočtu,
který je přílohou č. 1 smlouvy uzavřené na základě usnesení Rady Ústeckého kraje ze dne
18. 5. 2016 č. 63/111Z/2016, kterou byla žadateli poskytnuta dotace z Programu pro rozvoj
eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2013 až 2016 - Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje, na realizaci projektu „Pořízení medometu a doplňků ke stáčení medu a
včelaření“, v souvislosti se změnou provedenou usnesením Rady Ústeckého kraje ze dne
17. 8. 2016 č. XX/XXR/2016 takto:

Článek I. Předmět smlouvy, účel a výše dotace
1.

Poskytovatel v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. XX/XXXR/2016 ze dne
17. 8. 2016 poskytuje příjemci ze svého rozpočtu neinvestiční dotaci ve výši 7 987,- Kč
(slovy: sedmtisícdevětsetosmdesátsedmkorun českých), která bude převedena
bezhotovostně na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, pod UZ (účelovým
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znakem) 00202, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije
nejpozději do 31.7.2016.

Článek II. Podmínky použití dotace, doba, v níž má být dosaženo účelu, způsob
poskytnutí dotace
1) Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace
předloženého projektu „Pořízení medometu a doplňků ke stáčení medu a včelaření“, dle
poskytovatelem odsouhlaseného rozpočtu všech plánovaných příjmů a výdajů (dále jen
„plánovaný nákladový rozpočet“), a to v rozsahu v něm uvedeného procentuálního podílu
dotace na úhradě plánovaných uznatelných nákladů za dodržení druhového členění
plánovaného nákladového rozpočtu. Plánovaný nákladový rozpočet předložený
příjemcem v projektu je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet projektu
II.
Tento dodatek je uzavřen v souladu s ust. zákona č. 250/2000 Sb., dále se správním řádem.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením Rady
Ústeckého kraje č. XX/XXR/2016 ze dne 17. 8. 2016.

V Ústí nad Labem dne …………………

…………………………………………….
Poskytovatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet projektu

V ………………… dne ………………..

………………………………………………
Příjemce
. Tereza Lajblová

Příloha č. 54 k usnesení č. 260/118R/2016

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: 16/SML3357 – dodatek č. 1
Číslo smlouvy u příjemce:

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE
uzavřené v souladu s ust. § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 250/2000 Sb.“)

Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Bc. Radka Havlicová, referent odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: havlicova.r@kr-ustecky.cz, 475 657 426
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 40184-0883028399/0800
a
Příjemce:
Miroslav Pipota
Bydliště:
E-mail/telefon:
Datum narození:
Bank. spojení:

436 01 Litvínov
1948
číslo účtu:
I.

Smluvní strany se dohodly na změně článku II., která bude provedena změnou rozpočtu,
který je přílohou č. 1 smlouvy uzavřené na základě usnesení Rady Ústeckého kraje ze dne
18. 5. 2016 č. 63/111Z/2016, kterou byla žadateli poskytnuta dotace z Programu pro rozvoj
eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2013 až 2016 - Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje, na realizaci projektu „Podpora včelařů na území Ústeckého kraje“,
v souvislosti se změnou provedenou usnesením Rady Ústeckého kraje ze dne 17. 8. 2016
č. XX/XXR/2016 takto:

Článek II. Podmínky použití dotace, doba, v níž má být dosaženo účelu, způsob
poskytnutí dotace
1) Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace
předloženého projektu „Podpora včelařů na území Ústeckého kraje“, dle poskytovatelem
odsouhlaseného rozpočtu všech plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „plánovaný
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nákladový rozpočet“), a to v rozsahu v něm uvedeného procentuálního podílu dotace na
úhradě plánovaných uznatelných nákladů za dodržení druhového členění plánovaného
nákladového rozpočtu. Plánovaný nákladový rozpočet předložený příjemcem v projektu je
nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet projektu
II.
Tento dodatek je uzavřen v souladu s ust. zákona č. 250/2000 Sb., dále se správním řádem.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením Rady
Ústeckého kraje č. XX/XXR/2016 ze dne 17. 8. 2016.

V Ústí nad Labem dne …………………

…………………………………………….
Poskytovatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet projektu

V ………………… dne ………………..

………………………………………………
Příjemce
Miroslav Pipota

Příloha č. 55 k usnesení č. 260/118R/2016

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: 16/SML3310 – dodatek č. 1
Číslo smlouvy u příjemce:

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE
uzavřené v souladu s ust. § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 250/2000 Sb.“)

Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Bc. Radka Havlicová, referent odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: havlicova.r@kr-ustecky.cz, 475 657 426
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 40184-0883028399/0800
a
Příjemce:
Alexandr Guth
Bydliště:
E-mail/telefon:
Datum narození:
Bank. spojení:

400 10 Ústí nad Labem
1984
číslo účtu:
I.

Smluvní strany se dohodly na změně článku II., která bude provedena změnou rozpočtu,
který je přílohou č. 1 smlouvy uzavřené na základě usnesení Rady Ústeckého kraje ze dne
18. 5. 2016 č. 63/111Z/2016, kterou byla žadateli poskytnuta dotace z Programu pro rozvoj
eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2013 až 2016 - Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje, na realizaci projektu „Pořízení včelařského vybavení pro práci se včelami“,
v souvislosti se změnou provedenou usnesením Rady Ústeckého kraje ze dne 17. 8. 2016
č. XX/XXR/2016 takto:

Článek II. Podmínky použití dotace, doba, v níž má být dosaženo účelu, způsob
poskytnutí dotace
1) Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace
předloženého projektu „Pořízení včelařského vybavení pro práci se včelami“, dle
poskytovatelem odsouhlaseného rozpočtu všech plánovaných příjmů a výdajů (dále jen
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„plánovaný nákladový rozpočet“), a to v rozsahu v něm uvedeného procentuálního podílu
dotace na úhradě plánovaných uznatelných nákladů za dodržení druhového členění
plánovaného nákladového rozpočtu. Plánovaný nákladový rozpočet předložený
příjemcem v projektu je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet projektu
II.
Tento dodatek je uzavřen v souladu s ust. zákona č. 250/2000 Sb., dále se správním řádem.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením Rady
Ústeckého kraje č. XX/XXR/2016 ze dne 17. 8. 2016.

V Ústí nad Labem dne …………………

…………………………………………….
Poskytovatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet projektu

V ………………… dne ………………..

………………………………………………
Příjemce
Alexandr Guth

Příloha č. 56 k usnesení č. 260/118R/2016

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: 16/SML3390 – dodatek č. 1
Číslo smlouvy u příjemce:

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE
uzavřené v souladu s ust. § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 250/2000 Sb.“)

Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Bc. Radka Havlicová, referent odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: havlicova.r@kr-ustecky.cz, 475 657 426
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 40184-0883028399/0800
a
Příjemce:
Zdenka Bartošová Lacinová
Bydliště:
403 13 Řehlovice
E-mail/telefon:
Datum narození:
1970
Bank. spojení:
číslo účtu:
I.
Smluvní strany se dohodly na změně článku II., která bude provedena změnou rozpočtu,
který je přílohou č. 1 smlouvy uzavřené na základě usnesení Rady Ústeckého kraje ze dne
18. 5. 2016 č. 63/111Z/2016, kterou byla žadateli poskytnuta dotace z Programu pro rozvoj
eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2013 až 2016 - Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje, na realizaci projektu „Pořízení medometu a vybavení pro zpracování
medu“, v souvislosti se změnou provedenou usnesením Rady Ústeckého kraje ze dne 17. 8.
2016 č. XX/XXR/2016 takto:

Článek II. Podmínky použití dotace, doba, v níž má být dosaženo účelu, způsob
poskytnutí dotace
1) Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace
předloženého projektu „Pořízení medometu a vybavení pro zpracování medu“, dle
poskytovatelem odsouhlaseného rozpočtu všech plánovaných příjmů a výdajů (dále jen
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„plánovaný nákladový rozpočet“), a to v rozsahu v něm uvedeného procentuálního podílu
dotace na úhradě plánovaných uznatelných nákladů za dodržení druhového členění
plánovaného nákladového rozpočtu. Plánovaný nákladový rozpočet předložený
příjemcem v projektu je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet projektu
II.
Tento dodatek je uzavřen v souladu s ust. zákona č. 250/2000 Sb., dále se správním řádem.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením Rady
Ústeckého kraje č. XX/XXR/2016 ze dne 17. 8. 2016.

V Ústí nad Labem dne …………………

…………………………………………….
Poskytovatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet projektu

V ………………… dne ………………..

………………………………………………
Příjemce
Zdenka Bartošová Lacinová

Příloha č. 57 k usnesení č. 260/118R/2016

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: 16/SML1736 – dodatek č. 1
Číslo smlouvy u příjemce:

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE
uzavřené v souladu s ust. § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 250/2000 Sb.“)

Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Bc. Radka Havlicová, referent odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: havlicova.r@kr-ustecky.cz, 475 657 426
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 40184-0883028399/0800
a
Příjemce:
Son Le
Bydliště:
E-mail/telefon:
Datum narození:
Bank. spojení:

400 07 Ústí nad Labem –
1963
číslo účtu:
I.

Smluvní strany se dohodly na změně článku II., která bude provedena změnou rozpočtu,
který je přílohou č. 1 smlouvy uzavřené na základě usnesení Rady Ústeckého kraje ze dne
6. 4. 2016 č. 278/108Z/2016, kterou byla žadateli poskytnuta dotace z Programu pro rozvoj
eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2013 až 2016 - Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje, na realizaci projektu „Zavčelení městské části Krásné Březno“, v souvislosti
se změnou provedenou usnesením Rady Ústeckého kraje ze dne 17. 8. 2016
č. XX/XXR/2016 takto:

Článek II. Podmínky použití dotace, doba, v níž má být dosaženo účelu, způsob
poskytnutí dotace
1) Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace
předloženého projektu „Zavčelení městské části Krásné Březno“, dle poskytovatelem
odsouhlaseného rozpočtu všech plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „plánovaný
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nákladový rozpočet“), a to v rozsahu v něm uvedeného procentuálního podílu dotace na
úhradě plánovaných uznatelných nákladů za dodržení druhového členění plánovaného
nákladového rozpočtu. Plánovaný nákladový rozpočet předložený příjemcem v projektu je
nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet projektu
II.
Tento dodatek je uzavřen v souladu s ust. zákona č. 250/2000 Sb., dále se správním řádem.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením Rady
Ústeckého kraje č. XX/XXR/2016 ze dne 17. 8. 2016.

V Ústí nad Labem dne …………………

…………………………………………….
Poskytovatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet projektu

V ………………… dne ………………..

………………………………………………
Příjemce
Son Le

Příloha č. 58 k usnesení č. 260/118R/2016

Příloha č. 59 k usnesení č. 262/118R/2016

ÚSTECKÝ KRAJ
Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji
na období let 2017 až 2020 (dále jen “Program“)
Čl. 1
Základní princip
1)

Vyhlašovatelem Programu je Ústecký kraj se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02
Ústí nad Labem (dále jen „poskytovatel“).

2)

Program v návaznosti na zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a na Zásady pro poskytování dotací a
návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“)
upravuje postupy a stanoví základní pravidla při poskytování dotací v rámci tohoto
Programu. Na poskytnutí dotace není právní nárok.

3)

Poskytování dotací v rámci Programu je vedeno snahou podporovat v rámci jeho
možností, v souladu s jeho prioritami a v souladu s ustanoveními Smlouvy o fungování
Evropské unie a nařízeními Komise (EU)
-

č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy
o fungování Evropské unie na podporu de minimis, zveřejněno v Úředním věstníku
Evropské unie L 352/1 dne 24. 12. 2013,

- č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy
o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství, zveřejněno
v Úředním věstníku Evropské unie L 352/1 dne 24. 12. 2013,
- č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování
Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury, zveřejněno
v Úředním věstníku Evropské unie L 190/45 dne 28. 6. 2014,
upravujícími poskytování veřejné podpory, všestranný rozvoj území a uspokojování
potřeb občanů kraje v oblasti: ochrany životního prostředí, rozvoje zemědělství
a venkovských oblastí.
Čl. 2
Vymezení pojmů, základní náležitosti žádosti a její přílohy
1) Dotací v rámci vyhlášeného dotačního programu jsou finanční prostředky poskytnuté
z rozpočtu poskytovatele příjemci dotace na úhradu nákladů na realizaci projektu, který
byl předložen na základě dotačního programu vyhlášeného poskytovatelem, a který byl
určeným způsobem vybrán.
2) Žadatelem (příjemcem) o dotaci může být jakýkoliv subjekt (fyzická nebo právnická
osoba) splňující podmínky uvedené v odstavci „žadatel“ přílohy A1, B1, C1, D1 a E1
platné pro příslušnou oblast podpory tohoto Programu. Žadateli mimo takto vymezený
okruh žadatelů nevzniká právo na hodnocení jeho žádosti.
3) Podpora de minimis - podpora malého rozsahu (de minimis), kterou v případě tohoto
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Programu upravuje nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o
použití čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis,
nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití čl. 107 a 108
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství a
nařízení Komise (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a 108
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu a
akvakultury
Nařízení Komise stanoví pravidla, při jejichž dodržení je umožněno využití právních
výhod pro poskytování podpor, pokud podpora svou výší nepřekročí nařízením
stanovené stropy. Výše podpory pro jeden podnik činí dle nařízení Komise (EU) č.
1407/2013 maximálně částku 200 000 €, č. 1408/2013 maximálně částku 15 000 €, č.
717/2014 maximálně částku 30 000 €, za rozhodné období (tj. dotčený fiskální rok a jemu
předcházející dva fiskální roky (účetní období)). Výši již poskytnuté podpory lze ověřit
ve veřejné části registru de minimis umístěného na http://eagri.cz/public/app/RDM/Portal.
4) Úplnou žádostí o dotaci se rozumí vyplněný předepsaný formulář žádosti (příloha A2,
B2, C2, D2, E2) včetně:
a)
nedílných příloh vymezených v příloze A1, B1, C1, D1 a E1;
b)
povinných příloh (odst. 6 tohoto článku Programu);
včetně Projektu, viz příloha A3, B3, C3, D3, E3 a Položkového rozpočtu, viz
příloha A4, B4, C4, D4, E4.
Úplná žádost netrpí následujícími nedostatky: podání žádosti subjektem nesplňujícím
kritéria žadatele dle čl. 2 odst. 2 Programu; absence, neúplnost a chyby v předepsaných
formulářích; nedodržení procentuálního podílu dotace a maximální výše požadované
dotace dle čl. 4 odst. 3 Programu; zařazení neuznatelných nákladů dle čl. 2 odst. 10
Programu.
5)

Nedílné přílohy - vymezené v příloze A1, B1, C1, D1, E1.

6)

Povinné přílohy
a)
u právnických osob doklady osvědčující právní subjektivitu žadatele o dotaci (např.
výpis z obchodního rejstříku, výpis z registru ekonomických subjektů) a další
doklady (např. společenská smlouva, stanovy, statut, živnostenský list, zřizovací
listina), a to v kopii;
b)
doklady ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické
osoby, současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem
žadatele o dotaci navenek (podepisování smluv), a to v kopii;
c)
doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má
registrační povinnost), a to v kopii;
d)
doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to v kopii;
e)
čestné prohlášení o podpoře de minimis dle přílohy A5, B5, D5 a E5;
f)
projekt (čl. 2 odst. 7 Programu);
g)
položkový rozpočet projektu (čl. 2 odst. 8 Programu);

7) Projekt
Náležitosti viz příloha A3, B3, C3, D3, E3.
8) Položkový rozpočet projektu
Náležitosti viz příloha A4, B4, C4, D4, E4.
9) Uznatelný náklad je nezbytný náklad vynaložený na realizaci projektu, který není
definován jako neuznatelný v odst. 10) tohoto článku a který splňuje všechny následující
podmínky:
a)
vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
b)
vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu ve schváleném období
realizace,
c)
byl uhrazen do konce realizace projektu,
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d)

byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace, na jeho účetních
dokladech, v případě, že je povinen vést účetnictví dle platných předpisů, je
identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady.

10) Neuznatelný náklad je náklad na:
a)
pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
b)
dlužný úrok, penále, pokuty a jiné sankce,
c)
opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
d)
nákupy pozemků nebo budov,
e)
rekonstrukce a opravy nemovitostí,
f)
ztráty z devizových kurzů,
g)
občerstvení a reprezentativní pohoštění,
h)
nájemné s následnou koupí (leasing),
i)
cestovné nad rámec úpravy zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů, pro zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 tohoto
právního předpisu,
j)
mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě,
k)
náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).
Čl. 3
Vymezení eko-agro oblastí podpory
1)

Ochrana životního prostředí:
a) Obnova krajiny a biodiverzity na území Ústeckého kraje (Příloha A1 - A7);
- dotace bude poskytnuta dle nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 (pouze část z DT
1 a DT 2)
b) Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého
kraje (Příloha B1 – B7);
- dotace bude poskytnuta dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013
c) Podpora záchranných stanic na území Ústeckého kraje (Příloha C1 – C6);
- dotace nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu článku 107 odst. 1 Smlouvy
o fungování Evropské unie.

2)

Rozvoj zemědělství a venkovských oblastí:
a) Podpora včelařů na území Ústeckého kraje (Příloha D1 – D7);
- dotace bude poskytnuta dle nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 (pro DT 2)
b) Rybářství a rybníkářství na území Ústeckého kraje (Příloha E1 – E7);
- dotace bude poskytnuta dle nařízení Komise (EU) č. 717/2014.
Čl. 4
Podmínky pro poskytnutí dotace a její použití

1) Sledovaný záměr (důvody dotační podpory), předmět (účel dotace) a povaha dotace je
konkrétně stanovena v příloze A1, B1, C1, D1 a E1 Programu dle oblastí podpory
specifikovaných v čl. 3 odst. 1 písm. a), b), c) a čl. 3 odst. 2 písm. a), b) Programu.
2) Forma dotace poskytovaná dle tohoto Programu je investiční nebo neinvestiční.
3) Maximální procentuální podíl dotace a maximální výše poskytované dotace:
a) Maximální procentuální podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu
vzniklých v roce, kdy byla dotace poskytnuta, je 80 %. Konkrétní výše procentuálního
podílu dotace bude stanovena rozhodnutím orgánu Ústeckého kraje o poskytnutí
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dotace v závislosti na disponibilitě finančních prostředků v rozpočtu Ústeckého kraje
na jednotlivé oblasti podpory dle čl. 3 Programu. U oblasti podpory specifikované v čl.
3 odst. 1 písm. c) lze poskytnout dotaci až do výše 100 %. Předpokládaný roční
rozpočet Programu v rámci rozpočtu Ústeckého kraje činí částku 5 mil. Kč (viz
schválený rozpočet kraje na konkrétní období). Disponibilní prostředky pro dané
období jsou vždy součástí zveřejněné výzvy.
b) Maximální výše poskytované dotace na žádost v rámci oblastí podpory vymezených
v článku 3 Programu činí:
o Čl. 3 odst. 1 písm. a), b) 200 000 Kč neinvestičních výdajů (pozn. v případě
podpory lesní pedagogiky lze poskytnout na 1 výjezd maximálně 5 000 Kč za
podmínky, že subjekt může v kalendářním roce žádat maximálně 6 výjezdů, tj.
30 000 Kč a v případě zájmových kroužků je možné čerpat max. 50 000 Kč na
subjekt);
o Čl. 3 odst. 1 písm. c) 200 000 Kč v případě běžných výdajů, 500 000 Kč
v případě investičních výdajů;
o Čl. 3 odst. 2 písm. a) 20 000 Kč běžných výdajů,
o Čl. 3 odst. 2 písm. b) 200 000 Kč.
c) Minimální výše poskytované dotace pro vymezené oblasti v čl. 3 Programu je
stanovena na 5 000 Kč.
4)

Závazné termíny jednotlivých výzev pro předkládání dotací v rámci Programu
a) Termín vyhlášení výzvy k Programu: 1. čtvrtletí každého kalendářního roku
b) Aktuální výzva k Programu bude zveřejněna vždy nejpozději 30 dnů před počátkem
lhůty pro podání žádostí. Termín uzávěrky pro přijímání žádostí (konec lhůty pro
podání žádosti) je jeden měsíc od počátku lhůty pro podání žádostí, dané lhůty budou
přesně stanoveny vždy v aktuální výzvě zveřejněné na webových stránkách
poskytovatele;
c) Lhůta pro rozhodnutí o žádosti a termín vyhlášení výsledků výběru příjemců dotace:
nejpozději do 31. července kalendářního roku;
d) Rozhodnutí Rady nebo Zastupitelstva Ústeckého kraje o poskytnutí dotace bude
zveřejněno do 10 kalendářních dnů po zveřejnění příslušného usnesení na webových
stránkách poskytovatele;
e) Maximální termíny ukončení realizace projektu v roce, ve kterém bylo rozhodnuto o
poskytnutí dotace, jsou následující (členěno dle oblastí podpory dle čl. 3 Programu):
o Obnova krajiny a biodiverzity na území Ústeckého kraje, Rozvoj ekologické
výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje, Podpora
záchranných stanic na území Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst. 1 písm. a), b) c)
Programu):
do 31. 10. daného roku;
o Podpora včelařů na území Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst. 2 písm. a) Programu):
do 31. 8. daného roku;
o Rybářství a rybníkářství na území Ústeckého kraje (dle čl. 3 odst. 2 písm. b)
Programu:
do 31. 10. daného roku.
f) Termín pro předložení závěrečné zprávy a vyúčtování projektu je nejpozději do 30
dnů po ukončení projektu;
g) Období uznatelnosti nákladů: po dobu trvání projektu uvedenou žadatelem v žádosti
v kalendářním roce, v němž bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace, při respektování
maximálního termínu ukončení realizace projektu;
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(Poznámka: předložené kopie faktur a ostatních účetních dokladů včetně proplacení
veškerých nákladů budou uznatelné pouze s datem vystavení a uskutečněním
zdanitelného plnění do termínu ukončení realizace projektu);
h) Období udržitelnosti projektu je konkrétně stanoveno v příloze A1, B1, C1, D1, E1
Programu dle oblastí podpory vymezených v čl. 3 odst. 1 písm. a), b), c) a čl. 3 odst.
2 písm. a), b) Programu.
5)

Dotace bude poskytnuta na základě písemné Smlouvy o poskytnutí dotace.

6)

Dotace bude příjemci poskytnuta formou bezhotovostního převodu na jeho bankovní
účet, způsobem stanoveným ve Smlouvě o poskytnutí dotace:
a) zálohově po prokázání spoluúčasti (varianta pouze pro oblast podpory vymezenou
v čl. 3 odst. 1 písm. b) Programu);
b) na základě předložení závěrečné zprávy a vyúčtování projektu dle oblastí podpory
vymezené v čl. 3 odst. 1 písm. a), b), c) a čl. 3 odst. 2 písm. a), b) Programu.
Příspěvkové organizaci obce je dotace poskytnuta prostřednictvím bankovního účtu
jejího zřizovatele v souladu s § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.

7)

Dotaci lze použít jen na účel uvedený ve Smlouvě o poskytnutí dotace při dodržení
závazných ukazatelů.

8) Dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen přijatou dotaci
použít na financování projektu schváleného poskytovatelem.
9) Příjemce je povinen realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní
odpovědnost.
10) Je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění odpočtu této daně, bude dotace
poskytnuta na plnění bez DPH.
11) Příjemce dotace odpovídá za realizaci projektu v souladu se schváleným plánovaným
položkovým rozpočtem projektu, který je přílohou této smlouvy, a náklady projektu jak
celkové tak financované z dotace řádně a odděleně sleduje v účetnictví v případě, že je
povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů (varianta 2).
12) Konkrétní termín ukončení realizace projektu (uvedený v žádosti o dotaci) nepřekračující
maximální termín dle odst. 4) tohoto článku bude uveden ve Smlouvě o poskytnutí
dotace a stanoví se pro příjemce jako závazný ukazatel.
13) O změnách mezi různými druhy nákladů při dodržení stanoveného podílu dotace na
celkových uznatelných nákladech projektu a při splnění základního účelu projektu (čl. 4.
odst. 1 Programu) rozhoduje na základě odůvodněné žádosti příjemce orgán kraje, který
o poskytnutí finančních prostředků rozhodl. Změna musí být řešena číslovaným
písemným dodatkem k původní Smlouvě o poskytnutí dotace.
14) Dotace nebude poskytnuta žadateli:
a) vůči jehož majetku probíhá nebo v posledních 3 letech proběhlo insolvenční řízení, v
němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto,
že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs
zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa
podle zvláštních právních předpisů, nebo na jehož majetek byla nařízena exekuce,
b) který má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
c) který byl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s
předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin
proti majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární
orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či
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členem statutárního orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad
splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby,
d) který má splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění
nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti,
e) který má závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu poskytovatele,
f) kterému byla poskytnuta v předchozích letech dotace a nesplnil podmínky vymezené
dotačním programem a Smlouvou o poskytnutí dotace,
g) který obdržel v příslušném roce na stejný předmět dotace dotaci ze státního rozpočtu,
z rozpočtu územního samosprávného celku nebo z rozpočtu EU.
Čl. 5

Stanovení konzultačního místa
Doručovací adresa:
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Velká
Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
Datová schránka: t9zbsva
Pro osobní konzultace:
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, budova C,
Stroupežnického ul. 1326/16, č. dveří 211, kontaktní osoba: příslušný referent
životního prostředí a zemědělství (dále jen „ZPZ“).

Čl. 6
Předkládání žádosti o dotaci
1) Žadatel doručuje úplnou žádost dle čl. 2 odst. 4 Programu o dotaci na předepsaných
formulářích osobně, poštou, do datové schránky Ústeckého kraje, nebo e-mailem se
zaručeným elektronickým podpisem do epodatelny (epodatelna@kr-ustecky.cz) v termínu
dle čl. 4 odst. 4 Programu.
2) Je-li úplná žádost doručována poštou nebo osobně na podatelnu Krajského úřadu
Ústeckého kraje, musí být v zalepené obálce označené:
•
•
•

názvem dotačního programu a oblastí podpory dle čl. 3 Programu,
plným jménem (názvem) žadatele o dotaci a jeho adresou,
textem „NEOTVÍRAT“.

Adresa doručení:
Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
3) Je-li úplná žádost doručována do datové schránky Ústeckého kraje nebo e-mailem se
zaručeným elektronickým podpisem do elektronické podatelny Ústeckého kraje, musí
být z označení datové zprávy nebo z emailu zřejmé, že je doručován Krajskému úřadu
Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství a dále, že se jedná o žádost
o dotaci na konkrétní oblast podpory dle čl. 3 Programu.
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4) Úplné žádosti zaslané jakýmkoli jiným způsobem než je uvedeno v odst. 1) a 3) tohoto
článku (např. faxem nebo e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu) a žádosti
obdržené po termínu uzávěrky pro přijímání žádostí, nebudou hodnoceny.
5) Všechny došlé žádosti o dotaci a všechny jejich přílohy se archivují poskytovatelem a
žadatelům o dotaci se nevracejí. Kraj nehradí žadatelům náklady spojené se
zpracováním a předložením žádosti.
Čl. 7
Hodnocení žádostí a projektů
1)

Všechny žádosti řádně došlé dle čl. 6 odst. 1 Programu podléhají dvoufázovému
vyhodnocení. První fázi provádí odbor ZPZ z hlediska úplnosti žádosti a splnění
podmínek pro poskytnutí podpory a výsledek hodnocení předkládá výběrové komisi.
V druhé fázi výběrová komise hodnotí projekty z hlediska obsahové a ekonomické
úrovně a doporučuje vybrané projekty ke schválení orgánům poskytovatele dle
kompetencí vymezených zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů.
1.

Fáze - formální a předběžná věcná kontrola

Odbor ZPZ provede následující činnosti:
a) Kontrolu formální správnosti žádostí dle ustanovení čl. 2 odst. 4 Programu, tj. zda
žadatel, žádost, projekt a nákladový rozpočet vyhovují podmínkám Programu.
V případě chybějících nedílných a povinných příloh, uvedení nesprávných údajů v
žádosti a v případě projektů vykazujících v rozpočtu neuznatelné náklady či početní
chyby, vyzve odbor ZPZ žadatele k jejich opravě ve stanovené lhůtě do 10
kalendářních dnů od obdržení výzvy k odstranění nedostatků. Po doplnění budou
žádosti opět hodnoceny.
b)

Předběžné věcné zhodnocení projektů z hlediska souladu s oblastí podpory dle čl. 3
Programu a sledovaným záměrem dle čl. 4 odst. 1 Programu.

c)

Vyhodnocení, zda eventuálním poskytnutím dotace nebude porušeno pravidlo de
minimis. K tomu bude provedena kontrola a vyhodnocení dosud příjemci
poskytnutých podpor v registru de minimis.

d)

Zpracování výsledků kontroly žádostí jednotlivých žadatelů dle tohoto bodu do
tabelárního přehledu, ve kterém budou uvedeny identifikační údaje žadatele, názvy
projektů včetně jejich stručné anotace, celkové náklady projektu a výše požadované
dotace s vymezením procentuálního podílu dotace, který je stanoven jako
maximální a je závazným finančním ukazatelem v rámci celkových uznatelných
nákladů projektu. Tabelární přehled je podkladem pro jednání výběrové komise.
V případě neúplných žádostí, tj. pokud žadatel ve stanovené lhůtě nepředloží
opravené nedostatky dle písmene a) tohoto bodu, a dále v případě zjištěného
nesouladu po kontrole provedené dle písmen b), c) tohoto bodu, budou dotčené
žádosti navrženy bez dalšího hodnocení výběrové komisi k vyřazení.

2.
a)

Fáze hodnocení obsahové a ekonomické úrovně projektů
Odbor ZPZ předá výběrové komisi k druhé fázi hodnocení tabelární přehled
společně s úplnými žádostmi, které vyhověly podmínkám první fáze kontroly.
Výběrová komise pro hodnocení žádostí je jmenována Radou Ústeckého kraje a je
tvořena nejméně 3 zástupci samosprávných orgánů či jejich iniciativních a
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poradních orgánů. Výběrová komise si ze svých členů zvolí předsedu, jenž řídí
jednání komise.
b)

Závazný postup výběrové komise:
Každý člen výběrové komise hodnotí samostatně projekty z hlediska dále
uvedených kritérií. Součet přidělených bodů bude vydělen počtem přítomných členů
a zaokrouhlen na desetinu bodu.
Kritéria

Počet bodů

Kritéria obsahové úrovně
(míra naplnění cílů programu, přínos pro rozvoj oblasti podpory)
Kritéria ekonomické úrovně
(přiměřenost nákladů k dosaženému efektu)
Celkové hodnocení

max. 2 body
max. 2 body
max. 4 body

Na základě celkového hodnocení vyjádřeného výsledným počtem bodů budou
projekty vyhodnoceny následovně:
• nevyhovující projekty (navrženy k zamítnutí) 0 – 2,9 bodu;
• vyhovující projekty (navrženy k poskytnutí dotace) 3,0 – 4,0 bodu.
c)

d)

e)

Výběrová komise poté vyhotoví protokol jako podklad zpracování materiálu pro
jednání orgánů poskytovatele. Základem protokolu je tabelární přehled předložený
odborem ZPZ k jednání komise, doplněný o celkové hodnocení projektů vyjádřené
počtem dosažených bodů a stanovisko k hodnoceným projektům s vyčleněním:
a. vyhovující projekty navržené k poskytnutí dotace
b. projekty nevyhovující, navržené k zamítnutí a dále seznam žadatelů navržených
k zamítnutí dle 1. fáze hodnocení (písm. d)
c. projekty s neodstraněnými formálními nedostatky, které nebudou dále
hodnoceny dle Zásad čl. IX odst. 5).
V případě, kdy požadované prostředky budou převyšovat možnosti rozpočtu, bude
požadovaná výše dotace v rámci jednání komise jednotně u všech žadatelů
upravena s použitím shodného koeficientu. Tato úprava bude zaznamenána do
protokolu. Protokol musí být podepsán všemi přítomnými členy výběrové komise a
bude přílohou k materiálu pro jednání orgánů poskytovatele.
Na základě výzvy odboru ZPZ žadatel v případě, že nesouhlasí se snížením
procentuálního podílu dotace na celkových nákladech projektu, předloží rozpočet a
projekt upravený v závislosti na výši přidělené dotace, při zachování procentuálního
podílu dotace, který je stanoven jako maximální a je závazným finančním
ukazatelem v rámci celkových uznatelných nákladů projektu.
Výběrová komise může upravené projekty opětovně vyhodnotit z pohledu obsahové
a ekonomické úrovně dle výše uvedeného postupu a kritérií. Návrh na poskytnutí
dotace dle předchozího kriteriálního hodnocení opětovným hodnocením pozbývá
platnosti.

2)

Postup projednání žádostí v orgánech poskytovatele:
Materiál pro jednání orgánů poskytovatele na základě protokolu výběrové komise
vyhotoví odbor ZPZ, který jej následně předloží k projednání do nejbližšího jednání
těchto orgánů.

3)

Při stanovení kompetentního orgánu k rozhodování o poskytnutí Dotace a o uzavření
Smlouvy o poskytnutí dotace je určující částkou výše požadované Dotace v žádosti. O
žádostech obcí rozhoduje dle § 36 písm. d) Zákona o krajích vždy Zastupitelstvo Kraje.
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V ostatních případech o žádostech do 200 000 Kč v jednotlivém případě (tj. na jeden
Projekt) rozhoduje dle § 59 odst. 2 písm. a) Zákona o krajích Rada Kraje. V případě více
žádostí na tentýž Projekt se částky sčítají. To platí i pro případ souběhu Programových a
Individuálních dotací. O žádostech nad 200 000 Kč v jednotlivém případě rozhoduje dle
§ 36 písm. c) zákona o krajích Zastupitelstvo Kraje.
4)

Nevyhoví-li Poskytovatel žádosti, zajistí příslušný odbor bez zbytečného odkladu po
rozhodnutí příslušného orgánu Kraje sdělení žadateli, že jeho žádosti nebylo vyhověno a
důvod nevyhovění žádosti. Důvody nevyhovění žádosti jsou uvedeny v usnesení
příslušného orgánu Kraje, a to buď v jeho textu, nebo příloze. Pokud o návrhu na
poskytnutí Dotace příslušný orgán Kraje bez dalšího nerozhodne, je důvodem tato
skutečnost. Navrhne-li člen příslušného orgánu Kraje neposkytnout Dotaci, je povinen
toto odůvodnit pro případ, že by příslušný orgán Kraje jeho návrh přijal.
Čl. 8
Smlouva o poskytnutí dotace

1)

Smlouva o poskytnutí dotace se uzavírá jako smlouva veřejnoprávní v souladu s
ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (vzor je přílohou A7, B7, C6, D7, E7).

2)

V případě, že podpora je poskytována v režimu de minimis (čl. 3 odst. 1 písm. a), b) a čl.
3 odst. 2 písm. a), b) Programu) a že příjemcem podpory je subjekt, kterému byla
v rozhodném období poskytnuta podpora de minimis, je možno uzavřít smlouvu o
poskytnutí dotace pouze tehdy, pokud příjemce předloží při příležitosti jejího uzavírání
prohlášení dle příloh A5, B5, D5, E5.

3)

Příjemce je povinen zadávat veřejné zakázky v souladu s platnými právními předpisy,
dle zákona o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

4)

Smlouva bude včetně všech jejích dodatků uveřejněna Poskytovatelem v souladu se
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv.
Odbor ZPZ zajistí zveřejnění Smlouvy o poskytnutí dotace a jejích dodatků, pokud
dotace poskytnutá touto smlouvou přesahuje 50 000 Kč, nebo tuto částku v důsledku
uzavřeného dodatku přesáhne, a to na úřední desce Poskytovatele způsobem
umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace,
nebo jejího dodatku. Smlouva o poskytnutí dotace včetně dodatků musí být zveřejněna
nejméně po dobu 3 let ode dne zveřejnění (varianta v případě, že není dle stanovených
výjimek smlouva uveřejněna v registru smluv, platí pouze pro smlouvy uzavírané
s fyzickou osobou jednající mimo rámec své podnikatelské činnosti, s obcí
nevykonávající rozšířenou působnost, příspěvkovou organizací zřízenou touto obcí nebo
právnickou osobou, v níž má taková obec sama nebo s jinými takovými obcemi
většinovou účast).
Čl. 9
Kontrola využití dotace

Na poskytování a čerpání dotací dle Programu se vztahuje kontrola dle zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
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Čl. 10
Závěrečné vyhodnocení a vyúčtování dotace
1)

Dotace pro projekty v souladu s oblastmi podpory dle čl. 3 odst. 1 písm. a), b), c) a čl. 3
odst. 2 písm. a), b) Programu bude vyplacena jednorázově po předložení závěrečné
zprávy a vyúčtování projektu (finanční vypořádání dotace) dle standardizovaných vzorů
uvedených v příloze A6, B6, C5, D6 a E6 v termínu stanoveném ve smlouvě, za
předpokladu souladu realizovaného projektu s rozpočtem, který je nedílnou součástí
smlouvy. Pokud příjemce dotace nepředloží ve stanoveném termínu závěrečnou zprávu
včetně vyúčtování projektu, ale doručí odůvodněnou žádost o prodloužení termínu,
posoudí příslušný odbor důvody a může rozhodnout o prodloužení termínu pro
předložení, maximálně však do posledního dne lhůty stanovené v čl. 4 odst. 4 programu.

2)

Dotace v souladu s oblastí podpory dle čl. 3 odst. 1 písm. b) Programu bude v případě
varianty uvedené v čl. 4 odst. 6 písm. a) Programu vyplacena jednorázově (zálohou) po
prokázání finanční spoluúčasti na celkových nákladech projektu ve výši stanovené
smlouvou, a to předložením účetních dokladů. V tomto případě musí být závěrečná
zpráva a vyúčtování projektu doložena do 30 dnů po ukončení projektu dle vzoru
uvedeného v příloze B6, v souladu realizovaného projektu s rozpočtem, který je
nedílnou součástí smlouvy.

3)

Nevyčerpané finanční prostředky z dotace příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele,
ze kterého mu byly prostředky poskytnuty, nejpozději s předložením závěrečné zprávy a
vyúčtování, které bude předloženo v termínu uvedeném ve smlouvě. V případě vykázání
vyššího procentuálního podílu dotace na celkových uznatelných nákladech projektu,
stanoveného jako závazný finanční ukazatel, musí být prostředky, o které byl dohodnutý
podíl dotace překročen, vráceny. Tyto prostředky jejich příjemce poukáže zpět na účet
poskytovatele, z něhož mu byly poskytnuty, a to současně s předložením závěrečné
zprávy.

4)

Jestliže příjemce dotace ve stanoveném náhradním termínu nepředloží závěrečnou
zprávu a vyúčtování projektu nebo nevrátí nevyčerpané prostředky, jedná se o porušení
smlouvy o poskytnutí dotace, které bude řešeno jako porušení rozpočtové kázně
v souladu se zákonem a příslušným ujednáním smlouvy o poskytnutí dotace.
Čl. 11
Závěrečné ustanovení

V odůvodněných případech může rozhodnout o výjimce z tohoto programu Rada nebo
Zastupitelstvo Ústeckého kraje; výjimku může schválit ten orgán, který je oprávněn
rozhodnout o poskytnutí dotace podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů.
Program byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. xx/xxZ/2016 ze dne
xx. xx. 2016.
Schválený Program bude zveřejněn na úřední desce poskytovatele způsobem umožňující
dálkový přístup nejpozději 30 dní před počátkem lhůty pro podání žádostí. Program bude
zveřejněn nejméně po dobu 90 dnů ode dne zveřejnění.
Dnem zveřejnění Programu je ………….
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Příloha A1
Specifikace k oblasti podpory vymezené v čl. 3 odst. 1 písm. a) Programu pro rozvoj eko-agro
oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020 (dále jen „Program“)

Obnova krajiny a biodiverzity na území Ústeckého kraje
Žadatelem (příjemcem) dle čl. 2 odst. 2 Programu je
1. obec v územním obvodu kraje,
2. subjekt, který je právnickou nebo fyzickou osobou působící na území kraje, který splňuje
následující kritéria vhodnosti:
•

je přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako prostředník,

•

má stabilně a dostatečně zajištěno financování svých aktivit,

•

je zkušený a schopný k demonstrování svých kapacit pro vedení rozsáhlejší činnosti
odpovídající velikosti projektu, na který žádá dotaci.

Sledovaný záměr a předmět dotace dle čl. 4 odst. 1 Programu
Záměr poskytování dotace:
zvýšení biodiverzity a protierozní ochrany zemědělské půdy na území Ústeckého kraje
prostřednictvím opatření realizovaných mimo zastavěná území a zastavitelné plochy obcí.
Předmět dotace:
Dotační titul č. 1:
Zakládání, obnova, údržba, a péče o větrolamy, doprovodnou zeleň, břehové porosty a další
dřevinnou vegetaci rostoucí mimo les.
•

zakládání větrolamů a protierozních vegetačních prvků, obnova a péče o ně

•

zakládání, obnova a péče o břehové porosty

•

péče o památné stromy a aleje

•

využívání geograficky původních vzácných a ohrožených druhů dřevin při zakládání
nelesních vegetačních prvků

Dotační titul č. 2:
Péče o přírodní a přírodě blízké biotopy, které jsou stanovištěm regionálně vzácných a
ohrožených druhů rostlin a živočichů
•

likvidace invazních druhů rostlin

•

kosení travních porostů se zastoupením vzácných a ohrožených druhů

•

extensivní pastva travních porostů se zastoupením vzácných a ohrožených druhů

•

příprava a využití regionálních travních směsí pro zakládání a obnovu druhově bohatých
luk a pastvin

•

vytváření přírodních tůní, mokřadů a přírodě blízkých protipovodňových opatření

•

opatření pro zachování stepních biotopů

•

zakládání biopásů na orné půdě

Povaha dotace dle čl. 4 odst. 1 Programu
Dotace bude poskytována jako podpora de minimis podle nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 u
zakládání větrolamů a protierozních vegetačních prvků, obnovy a péče o ně a zakládání biopásů na
orné půdě.
Ostatní části titulů DT 1 a DT 2 nenaplňují znaky veřejné podpory ve smyslu článku 107 odst. 1
Smlouvy o fungování Evropské unie.
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Nedílné přílohy dle čl. 2 odst. 5 Programu jsou:
1. Čestné prohlášení o podpoře de minimis zpracované na předepsaném formuláři (pouze v případě
zakládání větrolamů a protierozních vegetačních prvků, obnovy a péče o ně a zakládání biopásů
na orné půdě).
2. Vyžaduje-li to povaha projektu:
•

doklad o vlastnictví či nájmu k pozemkům, objektům

•

souhlas vlastníka pozemků s realizací opatření, v případě výsadeb souhlas s trváním
projektu po dobu životnosti vysázených dřevin

•

vyjádření orgánu ochrany přírody a krajiny (úřadu ORP, na území CHKO nebo NP pak
správy CHKO nebo NP)

•

vyjádření orgánů místní samosprávy

Udržitelnost projektu v případě DT č. 1 dle čl. 4 odst. 4 Programu
Příjemce dotace je povinen zajistit po dobu 3 let následujících po roce vyplacení dotace následnou
péči o výsadby založené v rámci realizace projektu, což dokládá čestným prohlášením. V případě
nedodržení této povinnosti, které je příčinou úhynu výsadby v plném rozsahu, je příjemce povinen
vrátit poskytovateli třetinu poskytnuté dotace za každé nedokončené vegetační období výsadby.
Povinnost vrácení dotace nevznikne, pokud příjemce prokáže, že nezanedbal řádnou péči o výsadbu,
učinil dostupná opatření proti možným příčinám úhynu výsadby (zálivka, ožin, ochrana proti okusu
zvěří, ochrana proti mrazovým škodám atd.).
Závěrečné vyhodnocení a vyúčtování dotace dle čl. 10 Programu
V případě vykázaného nižšího procentuálního podílu spoluúčasti, při nedodržení druhového členění
plánovaného rozpočtu, popřípadě nedodržení plánovaného počtu jednotlivých komponentů bude
dotace krácena o alikvotní část.
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Příloha A2

Žádost o dotaci
v rámci Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020, oblast
podpory vymezená v čl. 3 odst. 1 písm. a) - Obnova krajiny a biodiverzity na území Ústeckého
kraje

I. Identifikace žadatele
Žadatel (jméno a příjmení, obchodní firma - celý název dle OR):
Identifikace osoby s podílem v této právnické osobě, popř. identifikace osob, v nichž má přímý podíl a
o výši tohoto podílu:
IČ (datum narození):
Sídlo (adresa trvalého bydliště):

DIČ:

Statutární zástupce:

Telefon:

e-mail:

Telefon:

e-mail:

(jméno, příjmení, titul, právní důvod zastoupení)

Zodpovědná osoba:
(jméno, příjmení, titul, právní důvod zastoupení)

Bankovní ústav (název):
Účetní období

Číslo účtu (vč. směrového
kódu):
od
do

Příjemce podpory de minimis v rozhodném období (nehodící se škrtněte)

ano

ne

Název zřizovatele (u příspěvkových organizací):
Číslo účtu zřizovatele (u příspěvkových organizací):

II. Identifikace projektu
Název projektu:
Dotační titul:

Místo realizace projektu:
Termín zahájení projektu

Termín ukončení projektu

(ve tvaru DD. MM. RRRR):

(doba dosažení účelu dotace)
(ve tvaru DD. MM. RRRR): (vč.
uhrazených nákladů)

III. Prohlášení
Žadatel prohlašuje, že údaje uvedené v této žádosti (i ve všech přílohách) jsou pravdivé.

IV. Přehled projektů, realizovaných žadatelem v průběhu předchozích 3 let za přispění
Ústeckého kraje
Číslo smlouvy

Název projektu
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Částka v Kč

V. Čestné prohlášení:

(platí pro fyzické osoby
podnikající*)

(platí pro právnické
osoby *)

((platí pro právnické
osoby, kde Statutárním
orgánem je právnická

vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční
řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl
zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo
nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo nebyla zavedena
nucená správa podle zvláštních právních předpisů, na majetek nebyla nařízena
exekuce, vůči žadateli, ani vůči žádnému podniku ve skupině podniků (pokud je
žadatel součástí skupiny podniků, se kterými je propojen, včetně podniků
zahraničních), nebyl vystaven inkasní příkaz pro navrácení protiprávní a neslučitelné
podpory, který dosud nebyl splacen.
žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin
proti majetku
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu nebyl pravomocně odsouzen
pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání žadatele,
nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti majetku
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby nebyl
pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti majetku

osoba*)

u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a
zdravotních pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti
žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za
závazky vůči státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního
prostředí, Státnímu pozemkovému úřadu a Celní správě, za vypořádání nelze
považovat posečkání úhrady dlužných závazků
žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu kraje, tzn. např., že
bylo ve stanoveném termínu předloženo řádné vyúčtování v případě, že byly žadateli
finanční prostředky v předchozích obdobích poskytnuty
žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako
prostředník, předložený projekt odpovídá zásadám efektivnosti, účelnosti a
hospodárnosti
žadatel zajistí následnou péči a udržitelnost projektu po dobu 3 let následujících od
realizace projektu a obdržení dotace
žadatel neobdržel v příslušném roce na stejný předmět dotace dotaci z jiných zdrojů
dle čl. 4, odst. 15 g)

V

dne

Podpis (podpis statutárního zástupce žadatele), razítko

*Povinné prohlášení - zaškrtněte pole dle skutečnosti
Přehled příloh: - projekt, položkový rozpočet projektu,
- čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis,
- nedílné přílohy dle přílohy A1,
- osvědčení o právní subjektivitě žadatele o dotaci,
- doklady o ustanovení statutárního zástupce,
- doklad o přidělení IČ, doklad o přidělení DIČ,
- doklad o zřízení běžného účtu.
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Příloha A3

Projekt žádosti
podané v rámci Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020,
oblast podpory vymezená v čl. 3 odst. 1 písm. a) Obnova krajiny a biodiverzity na území
Ústeckého kraje

Žadatel:
Sídlo, bydliště:
Název projektu:
Celkové náklady projektu, požadovaná dotace
Celkové náklady projektu:
Zdroje financování:
Požadovaná výše dotace od ÚK:
z toho neinvestiční náklady:
Podíl podpory:
%
z toho investiční náklady:
Cíl projektu: (stručně popsaný účel, kvantifikace měřitelných cílů, vymezení cílové skupiny, předpokládaný konečný přínos
a efekt pro cílovou skupinu a kraj)

Územní působnost projektu a místo realizace:
(působnost v rámci kraje, okresu, obce, upřesnění místa realizace – obec, katastrální území popř. číslo parcely)

Popis výchozího stavu:

(stručný popis výchozího stavu u žadatele o dotaci a jeho okolí, zdroje vstupních informací,
způsob jejich zpracování a vyhodnocení)

Navrhovaný postup realizace projektu:
(jednotlivé kroky a metody, které zajistí dosažení konečného cíle, klasifikace dílčích etap realizace)

Časový plán předpokládaného postupu realizace projektu:

(Dle etap: zpracování projektu, podání
žádosti, zahájení realizace, ukončení projektu, zpracování závěrečné zprávy a vyúčtování projektu). Poznámka: nejdříve 1.1.
20xx, nejpozději 31. 10. 20xx

Dne

Zpracoval:
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Podpis:

Příloha A4

Položkový rozpočet projektu
podaného v rámci Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až
2020, oblast podpory vymezená v čl. 3 odst. 1 písm. a) Obnova krajiny a biodiverzity na území
Ústeckého kraje

Žadatel:
Sídlo, bydliště:
IČ:
DIČ:
Název projektu:
Maximální podíl podpory 80 % celkových vynaložených nákladů
Hrazeno
z dotace Kč

Položky rozpočtu

Hrazeno
z jiných zdrojů Kč

Nákup materiálu (z toho rozepsat)

Nákup prací a služeb (z toho rozepsat)

Ostatní náklady (z toho rozepsat)

Celkem

Financování projektu

Kč

% z celkových
nákladů

Vlastní zdroje
Ostatní zdroje
Požadovaná dotace
Projekt celkem
Prohlášení: jsme plátci – neplátci* DPH. Bude - nebude* uplatněn nárok na odpočet DPH u příslušného správce daně.

V

dne

Podpis statutárního zástupce žadatele
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Příloha A5
Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis
Žadatel - příjemce podpory
Obchodní firma/název/jméno a příjmení
Sídlo/adresa:
IČO/datum narození:
Statutární zástupce:
1. Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá
kalendářní rok.
hospodářský rok (začátek ……………………., konec ……………………).
1

2. Podniky propojené s žadatelem o podporu
2

Žadatel o podporu se považuje za propojený s jinými podniky, pokud i tyto subjekty mezi
sebou mají některý z následujících vztahů:
a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům,
v jiném subjektu;
b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího nebo
dozorčího orgánu jiného subjektu;
c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s
daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu;
d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu
s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 50 % hlasovacích
práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu.
Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím
jednoho nebo více dalších subjektů, se také považují za podnik propojený s žadatelem o podporu.
Do výčtu podniků propojených přímo či zprostředkovaně se žadatelem o podporu se zahrnují osoby
zapsané v základním registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci
("registr osob") v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších
předpisů.
Žadatel prohlašuje, že
není ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem.
je ve výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky:
Obchodní firma
podniku/název/jméno a příjmení

Sídlo/adresa

IČO/datum narození

3. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích
nevznikl spojením podniků či nabytím podniku.
3
vznikl spojením (fúzí splynutím ) níže uvedených podniků:
4
nabytím (fúzí sloučením ) převzal jmění níže uvedeného/ých podniku/ů:
1

Za podnik lze považovat podnikatele definovaného v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Bližší informace o propojeném podniku naleznete v METODICKÉ PŘÍRUČCE k aplikaci pojmu „jeden podnik“
z pohledu pravidel podpory de minimis na stránkách ÚOHS www.compet.cz .
3
Viz § 62 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o přeměnách obchodních společností a družstev“).
2
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Obchodní firma
podniku/název/jméno a příjmení

IČO/datum
narození

Sídlo/adresa

Výše uvedené změny spočívající ve spojení či nabytí podniků
jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
4. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích
5

nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením ) podniku.
vznikl rozdělením níže uvedeného podniku:
Obchodní firma
podniku/název/jméno a příjmení

IČO/datum
narození

Sídlo/adresa

6

a převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá podpora de minimis použita .
Výše uvedené změny spočívající v rozdělení podniků
jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
5. Podniku (žadateli) byly přiděleny následující (dříve poskytnuté) podpory:
5.1 Podpora dle nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a
108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství, nebo dle
nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 ze dne 20. prosince 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES
na podporu de minimis v produkčním odvětví zemědělských produktů:
Žadatel – příjemce podpory
neobdržel
obdržel v rozhodném období podporu de minimis v celkové výši ……………………..€ a tato
výše nepřesahuje limit stanovený nařízením Komise (EU) č. 1408/2013 ve výši 15.000 €.
Poskytovatel podpory
obchodní firma /
IČO:
název / jméno

Datum
poskytnutí
7
podpory

Výše podpory
v Kč

8

v€

Celkem
5.2 Podpora dle nařízení Komise (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a 108
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury, nebo

4

Viz § 61 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev.
Viz § 243 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev
6
Pokud by na základě převzatých činností nebylo možné dříve poskytnuté podpory de minimis rozdělit, rozdělí se
podpora poměrným způsobem na základě účetní hodnoty vlastního kapitálu nových podniků k datu účinku
rozdělení (viz čl. 3 odst. 9 nařízení Komise (EU) č. 1407/2013, č. 1408/2013 a č. 717/2014).
7
Datem poskytnutí podpory se rozumí den vzniku právního nároku na podporu de minimis, tedy den účinnosti
právního úkonu, na základě kterého je podpora poskytována, zpravidla den uzavření příslušné smlouvy.
8
Pro přepočet se použije měnového kurzu Evropské centrální banky platného ke dni poskytnutí podpory. Kurzy
jsou zveřejněny v Úředním věstníku Evropské Unie.
5
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dle nařízení Komise (ES) č. 875/2007 ze dne 24. července 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy
o ES na podporu de minimis v odvětví rybolovu a o změně nařízení (ES) č. 1860/2004.
Žadatel – příjemce podpory
neobdržel
obdržel v rozhodném období podporu de minimis v celkové výši …………………….. € a tato
výše nepřesahuje limit stanovený nařízením Komise (EU) č. 717/2014 ve výši 30.000 €.
Poskytovatel podpory
obchodní firma /
IČO:
název / jméno

Datum
poskytnutí
7
podpory

Výše podpory
8

v Kč

v€

Celkem
5.3
a)
b)

jsem
nejsem subjektem působícím v odvětví silniční nákladní dopravy pro cizí potřebu ve
smyslu ustanovení nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití
článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.

a) Podpora dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a
108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, nebo dle nařízení Komise (ES)
č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis v
odvětví silniční dopravy.
Žadatel – příjemce podpory
neobdržel
obdržel v rozhodném období podporu de minimis v celkové výši …………………€ a tato výše
nepřesahuje limit stanovený nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ve výši 100.000 €.
Poskytovatel podpory
obchodní firma /
IČO:
název / jméno

Den poskytnutí
7
podpory

Výše podpory
8

v Kč

v€

Celkem
b) Podpora dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a
108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, nebo dle nařízení Komise (ES) č.
1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis
v ostatních odvětvích.
Žadatel – příjemce podpory
neobdržel
obdržel v rozhodném období podporu de minimis v celkové výši …………………€ a tato výše
nepřesahuje limit stanovený nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ve výši 200.000 €.
Poskytovatel podpory
obchodní firma /
IČO:
název / jméno

Datum
poskytnutí
7
podpory

Výše podpory
v Kč

8

v€

Celkem
6. Podpora dle nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím
služby obecného hospodářského zájmu.
Žadatel – příjemce podpory
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neobdržel
obdržel v rozhodném období podporu de minimis v celkové výši …………………€ a tato výše
nepřesahuje limit stanovený nařízením Komise (EU) č. 360/2012 ve výši 500.000 €.
Poskytovatel podpory
obchodní firma /
IČO:
název / jméno

Výše podpory

Datum
poskytnutí
7
podpory

v Kč

8

v€

Celkem
7. Subjekt činný ve více oblastech
Pokud subjekt (příjemce) podniká ve více sledovaných oblastech (dle různých nařízení na
podporu de minimis), je přidělení podpory v dané oblasti plně v odpovědnosti poskytovatele, který
o podpoře rozhoduje. Je možno poskytnout podporu jednomu podniku podle více nařízení,
maximálně do limitu 200 000 EUR v rozhodném období. Podpory pro zemědělskou prvovýrobu a
pro rybolov se do tohoto limitu načítají.
Subjektu (příjemci) poskytujícímu službu obecného hospodářského zájmu je možno poskytnout
podporu de minimis podle více nařízení maximálně do limitu 500 000 EUR v rozhodném období.
Podpory pro zemědělskou prvovýrobu, rybolov a pro ostatní odvětví poskytnuté na základě
nařízení č. 1407/2013 se do tohoto limitu načítají.
8. Žadatel níže svým podpisem
- potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně;
- se zavazuje k tomu, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního
procesu poskytnutí podpory de minimis bude neprodleně informovat poskytovatele dané
podpory o změnách, které u něj nastaly;
souhlasí se zpracováním svých osobních údajů obsažených v tomto prohlášení ve smyslu
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění p. p., za účelem evidence
podpor malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů
v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p.
9
Tento souhlas uděluji správci a zpracovateli , kterým je Ústecký kraj
pro všechny údaje obsažené v tomto prohlášení, a to po celou dobu 10 let ode dne udělení
souhlasu. Zároveň si je žadatel vědom svých práv podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů.
Datum a místo podpisu

Jméno a podpis osoby
oprávněné zastupovat
žadatele

Razítko (pokud je
součástí podpisu
žadatele)

9

Správcem je koordinační orgán ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory
a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p., zpracovatelem je poskytovatel podpory de minimis.
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Příloha A6
Závěrečná zpráva a vyúčtování projektu
podaného v rámci Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až
2020, oblast podpory vymezená v čl. 3 odst. 1 písm. a) Obnova krajiny a biodiverzity na území
Ústeckého kraje

Žadatel
Sídlo, bydliště
IČ
DIČ
Název projektu
Smlouva o poskytnutí dotace č.
Popis realizace projektu včetně dodržení harmonogramu

Kvalitativní a kvantitativní výstupy

Přínos projektu pro cílové skupiny

Celkové zhodnocení projektu

Zveřejnění publicity projektu dle čl. VI. Smlouvy o poskytnutí dotace) bylo zajištěno
formou:
V

Přílohy:

dne

Zpracoval

1/ Závěrečné vyúčtování čerpání dotace
2/ sešité kopie všech účetních dokladů označené pořadovými čísly uvedenými ve vyúčtování a na originále
opatřené číslem smlouvy a textem: „Projekt spolufinancován Ústeckým krajem“.
3/ doklad o zaúčtování pod UZ (v případě povinnosti zaúčtování pod UZ)
4/ případné další přílohy jako fotodokumentace, CD atd.
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Příloha č.1 závěrečné zprávy

Závěrečné vyúčtování čerpání (finanční vypořádání) dotace poskytnuté na základě smlouvy
č.
1/ přehled všech výdajů projektu
Výdajová položka

Číslo dokladu

Kč

Celkem

2/ přehled výdajů projektu hrazených z dotace v členění podle plánovaného položkového
rozpočtu (dle přílohy smlouvy)
Položka plánovaného rozpočtu

Skutečné náklady v Kč

Číslo dokladu

Kč

% celkových nákladů

Celkem

3/ Skutečné financování projektu
Financování projektu
Vlastní zdroje předkladatele
Poskytnutá dotace
Projekt celkem
Prohlášení: jsme plátci – neplátci* DPH. Byl – nebyl* uplatněn nárok na odpočet DPH u příslušného správce
daně.
V
dne

Podpis st. zástupce příjemce dotace

*nehodící se škrtněte
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Příloha A7

Vzor smlouvy (barevně či varianty – na výběr)
Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele:
Číslo smlouvy u příjemce:

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

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

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ/NEINVESTIČNÍ DOTACE
(dále jen „smlouva“)

strana 23 / 106

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

Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …..
ze dne ……. poskytuje příjemci z Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém
kraji na období let 2017 - 2020 investiční/neinvestiční dotaci ve výši ………….,- Kč
(slovy: ……..korun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet
příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, pod UZ (účelovým znakem) ………………,
za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději do
...................
Ujednání pro případ poskytnutí dotace příspěvkové organizaci obce:
Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …..
ze dne ……. poskytuje příjemci z Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém
kraji na období let 2017 - 2020 investiční/neinvestiční dotaci ve výši ………….,- Kč
(slovy: ……..korun českých), která bude převedena bezhotovostně příjemci
v souladu s ustanovením § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím
bankovního účtu zřizovatele příjemce, č. účtu:……., pod UZ (účelovým
znakem)……………, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije
nejpozději do ...................

2.

Dotace z Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období
2017 – 2020, ……………………….je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí
dotace ze dne……..

3.

Dotace je poskytnuta na realizaci projektu……….. /dotace je poskytnuta
na……………. (vypíše se účel) (dále jen ,,projekt“).

4.

(varianta č. 1) Dotace nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107
odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie.

4.

(varianta č. 2) Dotace je poskytována v režimu de minimis podle nařízení (EU)
č. 1408/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o
fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství,
zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 352/1 dne 24. 12. 2013.
Poskytovatel uzavírá tuto smlouvu na základě následujícího prohlášení příjemce.
Příjemce prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy se nezměnily okolnosti týkající
se příjemcem přijatých podpor de minimis, jež příjemce uvedl ve formuláři žádosti o
dotaci, a není mu známa překážka, která by bránila poskytnutí podpory de minimis
dle výše uvedeného nařízení Evropské komise.
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5. Dotace není slučitelná s dotací poskytnutou na stejný předmět z rozpočtu jiných
územních samosprávných celků, státního rozpočtu nebo fondů EU.
Článek II.
Podmínky použití dotace,
doba, v níž má být dosaženo účelu,
způsob poskytnutí dotace
1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace
předloženého projektu ...................................., dle poskytovatelem odsouhlaseného
rozpočtu všech plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „položkový rozpočet projektu“),
a to v rozsahu v něm uvedeného procentuálního podílu dotace na úhradě
plánovaných uznatelných nákladů za dodržení druhového členění položkového
rozpočtu. Položkový rozpočet projektu je nedílnou součástí této smlouvy jako její
příloha č. 2.
2. V položkovém rozpočtu projektu, který je přílohou této smlouvy, se za neuznatelný
náklad označují následující náklady:
………………………………………………….
3. Změny v rámci druhového členění rozpočtu je možné provádět pouze za podmínek
stanovených čl. 4. Programu. V těchto případech bude uzavírán dodatek ke smlouvě.
4. Termínem ukončení realizace projektu je ….. . Pro příjemce je tento termín stanoven
jako závazný ukazatel.
5. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od
.......... do …… (účinnost uznatelných nákladů, vč. uhrazených faktur).
6. Dotace bude poskytnuta bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví
této smlouvy/účet zřizovatele příjemce uvedený v čl. I. této smlouvy jednorázově/ve
splátkách ….. ve lhůtě do …. dnů po předložení závěrečné/průběžné zprávy a
kontrole finančního vypořádání poskytovatelem.
7. Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech projektu v maximální výši …………. %. Závazný ukazatel
musí být dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu za dodržení
druhového členění položkového rozpočtu projektu.
Článek III.
Práva a povinnosti příjemce
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace
poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
3. Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na
uplatnění odpočtu této daně.
4. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
položkovým rozpočtem projektu, který je přílohou této smlouvy, a jejich řádné a
oddělené sledování v účetnictví, pod daným účelovým znakem (UZ), vedeném
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v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska nákladů celého projektu.
5. Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály
účetních dokladů informací o tom, že projekt je spolufinancován Ústeckým krajem.
6. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace, a
to do 30 dnů od ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je
příjemce povinen předložit finanční vypořádání dotace. Ze závažných důvodů může
být termín předložení závěrečné zprávy na žádost příjemce, postupem dle Zásad,
prodloužen. Pokud byl projekt realizován před uzavřením této smlouvy, je příjemce
povinen předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace do 30 dnů
od uzavření této smlouvy.
I.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:

-

označení příjemce,

-

číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy,

-

popis realizace projektu včetně dodržování jeho harmonogramu,

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu,

-

přínos projektu pro cílové skupiny,

-

celkové zhodnocení projektu,

-

finanční vypořádání dotace, včetně účelového znaku.

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

přehled všech nákladů a výnosů projektu,

-

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

-

přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele,

-

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

7. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit
nahlížet do účetní evidence. Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak i po
ukončení realizace projektu.
8. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor životního
prostředí a zemědělství krajského úřadu o všech změnách týkajících se tohoto
smluvního vztahu, včetně identifikace příjemce nebo podpořeného projektu.
9. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke
skutečným nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný
ukazatel (viz čl. II odst. 7 smlouvy), poskytovatel nevyplatí příjemci prostředky, o
které byl dohodnutý podíl dotace překročen.
10. V případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady uvedené
v plánovaném nákladovém rozpočtu, poskytovatel odpovídajícím způsobem pokrátí
poskytnutou dotaci o její nečerpanou část.
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11. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na
realizaci projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7
kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně
informovat poskytovatele o vrácení dotace.
12. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad.
13. Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se příjemce stal dotovaným
zadavatelem ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 tohoto zákona a dodržovat
v souvislosti s čerpáním dotace veškeré další obecně závazné právní předpisy.
14. Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí o
jeho likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato až po
předchozím souhlasu poskytovatele. Příjemce je povinen poskytovateli poskytnout
veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru
poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace. Příjemce rovněž
informuje poskytovatele o sloučení či rozdělení svého podniku v rámci čestného
prohlášení, a dále informuje poskytovatele o sloučení či rozdělení svého podniku
neprodleně po této změně.
15. Příjemce je povinen s poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Ministerstvu zemědělství a Evropské
komisi.
Článek IV.
Porušení rozpočtové kázně
1. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení
peněžních prostředků poskytnutých jako dotace (§ 22 odst. 1 až 3 zákona č.
250/2000 Sb.). V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně tím,
že neoprávněně použije nebo zadrží poskytnutou dotaci, bude poskytovatel
postupovat dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. a bude příjemci uložen odvod včetně
penále za prodlení s odvodem ve výši stanovené platnými právními předpisy a
touto smlouvou.
2. Pokud příjemce předloží závěrečnou zprávu včetně finančního vypořádání
v termínu stanoveném ve smlouvě, ale finanční vypořádání nebo závěrečná zpráva
nebudou obsahovat všechny náležitosti stanovené ve smlouvě, dopustí se příjemce
porušení rozpočtové kázně až v případě, že nedoplní neúplnou závěrečnou zprávu
nebo finanční vypořádání ani po marném uplynutí náhradní lhůty 10 dnů ode dne
doručení výzvy poskytovatele k nápravě.
3. V případě porušení rozpočtové kázně, které poskytovatel považuje za méně
závažné, bude vždy uložen odvod za tato porušení procentem z celkové částky
poskytnuté dotace následovně:
a) předložení závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou – výše odvodu činí 5 %.
b) předložení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou – výše odvodu činí 10 %.
c) předložení doplněné závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše
odvodu činí 3 %.
d) předložení doplněné závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše
odvodu činí 6 %.
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e) nedodržení povinnosti vést dotaci v odděleném účetnictví – výše odvodu činí
10 %.
f)

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

g) nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků –
výše odvodu činí 5 %.
h) nedodržení povinnosti publicity neoznačením publikací, internetových stránek či
jiných nosičů ,,sponzorským vzkazem“ – výše odvodu činí 5 %.
i)

nedodržení povinnosti publicity neumístěním tabulky se ,,sponzorským vzkazem“
na stavbě nebo v její bezprostřední blízkosti (v případě investiční dotace) – výše
odvodu činí 5 %.

j)

………………….
Pozn.: V dotační smlouvě lze s přihlédnutím k podmínkám konkrétního dotačního
programu či poskytované dotace vymezit i další podmínky, jejichž porušení bude
považováno za méně závažné.

4. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou
odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných
zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve
výši nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky. Při neoprávněném
použití peněžních prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 250/2000
Sb. odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků,
mimo případů, kdy se podle této smlouvy (odst. 3 tohoto čl.) za porušení méně
závažné povinnosti uloží odvod nižší. Při porušení několika méně závažných
povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají. Odvody za porušení
rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše peněžních prostředků poskytnutých ke
dni porušení rozpočtové kázně. Při podezření na porušení rozpočtové kázně může
poskytovatel pozastavit poskytnutí peněžních prostředků, a to až do výše
předpokládaného odvodu. Pokud krajský úřad uloží odvod za porušení rozpočtové
kázně, v rozhodnutí uvede, že z uloženého odvodu bude odvedena pouze částka
ve výši rozdílu mezi uloženým odvodem a peněžními prostředky neposkytnutými z
důvodu podezření na porušení rozpočtové kázně. Pokud krajský úřad odvod
neuloží, poskytovatel poskytne pozastavené peněžní prostředky příjemci.
Článek V.
Výpověď a zrušení smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí …… Ve výpovědní lhůtě bude
pozastaveno vyplácení dotace.
2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů
uvedených v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh
doručen, s ním vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde
smluvní straně, která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen,
s ním nevysloví souhlas, smlouva nezaniká.
3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.
4. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správního řádu
Ministerstvo financí ČR.

strana 28 / 106

Článek VI.
Publicita
1.

Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést
fakt, že projekt byl podpořen Ústeckým krajem (poskytovatelem).

2. Na výstupech projektu typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede
příjemce skutečnost, že projekt podpořil poskytovatel (dále „Sponzorský vzkaz“) v
provedení respektující logomanuál poskytovatele. Příjemce podpisem smlouvy
výslovně prohlašuje, že se s daným logomanuálem seznámil.
3.

V případě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce (projektu), bude
na ní nebo v její bezprostřední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským
vzkazem“ v provedení respektující logomanuál poskytovatele. (Pozn.: V případě
neinvestiční dotace se daný odst. vypustí.)

4.

Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského
vzkazu“ ke schválení poskytovateli, případně upravit návrh podle námitek
poskytovatele a předložit ho poskytovateli ke konečnému schválení. Za
poskytovatele rozhoduje kontaktní osoba uvedená v označení smluvních stran.

5. Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, a to nejméně
po dobu ...........................:
a) logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na – pozvánkách,
plakátech, programech, vstupenkách souvisejících s akcí (projektem),
b) verbální prezentace poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích
pořádaných u příležitosti akce (projektu),
c) oficiální pozvání zástupců poskytovatele, volný vstup do VIP prostor pro
zástupce poskytovatele,
d) viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místech konání akce
(realizace projektu) v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce
(propagační komponent s logem si příjemce může po domluvě zapůjčit
od poskytovatele),
e) umístění reklamních panelů s prezentací poskytovatele v místě konání akce
(realizace projektu),
f) distribuce tiskových materiálů poskytovatele, které dodá poskytovatel mezi
hosty akce,
g) v případě videoprojekce odvysílání videospotu poskytovatele na (celoplošné)
obrazovce (videospot si příjemce po domluvě vyzvedne u poskytovatele),
h) prezentace poskytovatele moderátorem akce,
i) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách
souvisejících s konáním akce (realizací projektu),
6. Logo Ústeckého kraje (poskytovatele) je ochrannou známkou, která požívá ochrany
podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č.
6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně
některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších
předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.
Článek VII.
Ostatní ujednání
1. Tato smlouva bude zveřejněna dle §10d odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. na úřední
desce poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne
uzavření smlouvy, což se týká i případných dodatků ke smlouvě, a to po dobu
nejméně 3 let ode dne zveřejnění. (Pozn.: U smluv nad 50 000,- Kč či přesahujících
tuto částku uzavřeným dodatkem – platí pouze pro smlouvy uzavírané s fyzickou
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osobou jednající mimo rámec své podnikatelské činnosti, s obcí nevykonávající
rozšířenou působnost, příspěvkovou organizací zřízenou touto obcí nebo právnickou
osobou, v níž má taková obec sama nebo s jinými takovými obcemi většinovou
účast).
2. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly na tom, že
uveřejnění v registru smluv provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby
informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána příjemci do datové schránky
ID……./na e-mail: ……@....... (Pozn.: U ostatních smluv nad 50 000,- Kč či
přesahujících tuto částku uzavřeným dodatkem.)
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy
z ní vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., případně příslušná
ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž
každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
6. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího uzavření/var. u smluv
uveřejňovaných v registru smluv platná od 1. 7. 2017 - Tato smlouva nabývá
platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
7. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou/Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. ………… ze dne …………….

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
hejtman kraje

Příjemce

Přílohy:
Příloha č. 1 - Výpis/ kopie výpisu z ……… rejstříku/ evidence příjemce
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet projektu
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Příloha B1
Specifikace k oblasti podpory vymezené v čl. 3 odst. 1 písm. b) Programu pro rozvoj ekoagro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020 (dále jen „Program“)

Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území
Ústeckého kraje
Žadatelem (příjemcem) dle čl. 2 odst. 2 Programu je
1. obec v kraji
2. subjekt, který je právnickou nebo fyzickou osobou působící na území kraje, který splňuje
následující kritéria vhodnosti:
•

je přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako prostředník,

•

má stabilně a dostatečně zajištěno financování svých aktivit,

•

je zkušený a schopný k demonstrování svých kapacit pro vedení rozsáhlejší činnosti
odpovídající velikosti projektu, na který žádá dotaci.

Sledovaný záměr a předmět dotace dle čl. 4 odst. 1 Programu
Záměr poskytování dotace je v souladu s aktualizovanou Koncepcí environmentální výchovy,
vzdělávání a osvěty v Ústeckém kraji.
Předmět dotace:
Dotační titul č. 1:
Rozvoj EVVO ve školách a školských zařízeních
1.1. Podpora vzdělávání pedagogů všech stupňů a aprobací v oblasti EVVO a trvale udržitelného
rozvoje. Vzdělávací akce zaměřené na globální problémy, multikulturní výchovu, kulturní a
přírodní dědictví, lesní ekosystém, vodní ekosystém, ochrana životního prostředí,
obnovitelné a neobnovitelné přírodní zdroje, nakládání s odpady, krajina, biodiverzita.
1.2. Podpora vzdělávání předškolních a školních dětí a mládeže v oblasti EVVO a trvale
udržitelného rozvoje. Vzdělávací akce zaměřené na globální problémy, multikulturní
výchovu, kulturní a přírodní dědictví, lesní ekosystém, vodní ekosystém, ochrana životního
prostředí, obnovitelné a neobnovitelné přírodní zdroje, nakládání s odpady, krajina,
biodiverzita.
1.3. Podpora aktivní role škol a školských zařízení při vytváření mimoškolních aktivit s
environmentální tématikou (vlastní programy a projekty škol).
1.4. Podpora aktivit EVVO škol zajišťovaných ve spolupráci se zahraničními partnery s
přednostním zaměřením na zajišťování finančních zdrojů EU či partnerských států pro
společné projekty.
1.5. Podpora na tvorbu didaktických pomůcek rozšiřující výuku EVVO na škole.
Dotační titul č. 2:
Rozvoj EVVO v mimoškolní oblasti
2.1. Podpora aktivit realizovaných za účelem naplňování cílů EVVO, principů trvale udržitelného
rozvoje (Agenda 21, Zdravá města) realizovaných středisky ekologické výchovy,
neziskovými organizacemi, sdruženími, DDM a veřejně prospěšnými organizacemi
(semináře, kurzy, diskusní programy, soutěže a další konkrétní akce).
2.2. Podpora akcí realizovaných při příležitosti významných dat a událostí (např. Den Země,
Světový den vody, Ukliďme svět, Otevírání studánek).
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Dotační titul č. 3:
Podpora projektů EVVO
3.1. Podpora realizace konkrétních projektů v oblasti EVVO s důrazem na budování kladného
vztahu k přírodě, možnost aktivního zapojení do ochrany a péče o přírodu a životní prostředí
a posílení ohleduplnosti a odpovědnosti k přírodě (např. budování a péče o naučné stezky,
přírodní učebny, obnova a čištění studánek a menších vodních toků atd.).
Dotační titul č. 4:
Podpora lesní pedagogiky
4.1 Podpora vzdělávání lesních pracovníků – náklady na absolvování akreditovaného kurzu lesní
pedagogiky ukončeného certifikátem;
4.2 Podpora lesní pedagogiky formou úhrady nákladů školám a školským zařízením na dopravu
v maximální výši 5 000 Kč na 1 výjezd (maximálně 6 výjezdů na subjekt v kalendářním
roce).
Dotační titul č. 5
Zájmové kroužky – včelařský, myslivecký, rybářský
5.1 Podpora zájmových kroužků v rámci rozvoje EVVO v mimoškolní oblasti rozvíjející zejména
lesní ekosystém, vodní ekosystém, ochranu životního prostředí, biodiverzitu krajiny formou
nákladů na vybavení učeben pro zajištění výuky těchto kroužků (např. pořízení technického
vybavení, výukových a vzdělávacích programů, modelů).
Povaha dotace dle čl. 4 odst. 3 Programu
Dotace bude poskytována jako podpora de minimis podle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013.
Nedílné přílohy dle čl. 2 odst. 5 Programu jsou:
1. Čestné prohlášení o obdržení podpory de minimis zpracované na předepsaném formuláři
2. Vyžaduje-li to povaha projektu:
•

doklad o vlastnictví či nájmu k pozemkům, objektům

•

souhlas vlastníka pozemků s realizací opatření, v případě výsadeb souhlas s trváním
projektu po dobu životnosti vysázených dřevin

•

vyjádření orgánu ochrany přírody a krajiny (úřadu ORP, na území CHKO nebo NP pak
správy CHKO nebo NP)

Udržitelnost projektu v př. DT 4.1 dle čl. 4 odst. 4 Programu
Příjemce dotace je povinen zajistit po dobu 3 let následujících po roce vyplacení dotace
následnou péči o výsadby založené v rámci realizace projektu, což dokládá čestným
prohlášením. V případě nedodržení této povinnosti, které je příčinou úhynu výsadby v plném
rozsahu, je příjemce povinen vrátit poskytovateli třetinu poskytnuté dotace za každé
nedokončené vegetační období výsadby. Povinnost vrácení dotace nevznikne, pokud příjemce
prokáže, že nezanedbal řádnou péči o výsadbu, učinil dostupná opatření proti možným příčinám
úhynu výsadby (zálivka, ožin, ochrana proti okusu zvěří, ochrana proti mrazovým škodám atd.).
Závěrečné vyhodnocení a vyúčtování dotace dle čl. 10 Programu
V případě vykázaného nižšího procentuálního podílu spoluúčasti, při nedodržení druhového
členění plánovaného rozpočtu, popřípadě nedodržení plánovaného počtu jednotlivých
komponentů bude dotace krácena o alikvotní část.
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Příloha B2

Žádost o dotaci
v rámci Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020, oblast
podpory vymezená v čl. 3 odst. 1 písm. b) - Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty
(EVVO) na území Ústeckého kraje

I. Identifikace žadatele
Žadatel (jméno a příjmení, obchodní firma - celý název dle OR):
Identifikace osoby s podílem v této právnické osobě, popř. identifikace osob, v nichž má přímý podíl a
o výši tohoto podílu:
IČ (datum narození):
Sídlo (adresa trvalého bydliště):

DIČ:

Statutární zástupce:

Telefon:

e-mail:

Telefon:

e-mail:

(jméno, příjmení, titul, právní důvod zastoupení)

Zodpovědná osoba:
(jméno, příjmení, titul, právní důvod zastoupení)

Bankovní ústav (název):
Účetní období

Číslo účtu (vč. směrového
kódu):
od
do

Příjemce podpory de minimis v rozhodném období (nehodící se škrtněte)

ano

ne

Název zřizovatele (u příspěvkových organizací):
Číslo účtu zřizovatele (u příspěvkových organizací):

II. Identifikace projektu
Název projektu:
Dotační titul:

Místo realizace projektu:
Termín zahájení projektu

Termín ukončení projektu

(ve tvaru DD.MM.RRRR):

(doba dosažení účelu dotace)
(ve tvaru DD.MM.RRRR): (vč.
uhrazených nákladů)

III. Prohlášení
Žadatel prohlašuje, že údaje uvedené v této žádosti (i ve všech přílohách) jsou pravdivé.

IV. Přehled projektů, realizovaných žadatelem v průběhu předchozích 3 let za přispění
Ústeckého kraje
Číslo smlouvy

Název projektu

Částka v Kč

V. Čestné prohlášení:

(platí pro fyzické osoby
podnikající*)

(platí pro právnické
osoby *)

((platí pro právnické
osoby, kde Statutárním
orgánem je právnická
osoba*)

V

vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo,
insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo
insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě
nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek
byl zcela nepostačující nebo nebyla zavedena nucená správa podle
zvláštních právních předpisů, na majetek nebyla nařízena exekuce, vůči
žadateli, ani vůči žádnému podniku ve skupině podniků (pokud je žadatel
součástí skupiny podniků, se kterými je propojen, včetně podniků
zahraničních), nebyl vystaven inkasní příkaz pro navrácení protiprávní a
neslučitelné podpory, který dosud nebyl splacen.
žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata
souvisí s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský,
nebo trestný čin proti majetku
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu nebyl pravomocně
odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti
majetku
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby
nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo
trestný čin proti majetku
u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního
zabezpečení a zdravotních pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené
závazky po lhůtě splatnosti
žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům,
přičemž za závazky vůči státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu
fondu životního prostředí, Pozemkovému fondu a Celní správě, za
vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků
žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu kraje, tzn.
např. že bylo ve stanoveném termínu předloženo řádné vyúčtování v případě,
že byly žadateli finanční prostředky v předchozích obdobích poskytnuty
žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako
prostředník, předložený projekt odpovídá zásadám efektivnosti, účelnosti a
hospodárnosti
žadatel zajistí následnou péči a udržitelnost projektu po dobu 3 let
následujících od realizace projektu a obdržení dotace
žadatel neobdržel v příslušném roce na stejný předmět dotace dotaci z jiných
zdrojů dle čl. 4, odst. 15 g)
dne

Podpis (podpis statutárního zástupce žadatele), razítko

*Povinné prohlášení - zaškrtněte pole dle skutečnosti
Přehled příloh: - projekt, položkový rozpočet projektu,
- čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis,
- nedílné přílohy dle přílohy B1,
- osvědčení o právní subjektivitě žadatele o dotaci,
- doklady o ustanovení statutárního zástupce,
- doklad o přidělení IČ, doklad o přidělení DIČ,
- doklad o zřízení běžného účtu.
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Příloha B3

Projekt žádosti
podané v rámci Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020,
oblast podpory vymezená v čl. 3 odst. 1 písm. b) Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty
(EVVO) na území Ústeckého kraje

Žadatel:
Sídlo, bydliště:
Název projektu:
Celkové náklady projektu, požadovaná dotace
Celkové náklady projektu:
Zdroje financování:
Požadovaná výše dotace od ÚK:
z toho neinvestiční náklady:
Podíl podpory:
%
z toho investiční náklady:
Cíl projektu: (stručně popsaný účel, kvantifikace měřitelných cílů, vymezení cílové skupiny, předpokládaný konečný přínos
a efekt pro cílovou skupinu a kraj)

Územní působnost projektu a místo realizace:
(působnost v rámci kraje, okresu, obce, upřesnění místa realizace – obec, katastrální území popř. číslo parcely)

Popis výchozího stavu:

(stručný popis výchozího stavu u žadatele o dotaci a jeho okolí, zdroje vstupních informací,
způsob jejich zpracování a vyhodnocení)

Navrhovaný postup realizace projektu:
(jednotlivé kroky a metody, které zajistí dosažení konečného cíle, klasifikace dílčích etap realizace)

Časový plán předpokládaného postupu realizace projektu: (Dle etap: zpracování projektu, podání žádosti,
zahájení realizace, ukončení projektu, zpracování závěrečné zprávy a vyúčtování projektu). Poznámka: nejdříve 1.1. 20xx,
nejpozději 31. 10. 20xx

Dne

Zpracoval:
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Podpis:

Příloha B4

Položkový rozpočet projektu
podaného v rámci Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až
2020, oblast podpory vymezená v čl. 3 odst. 1 písm. b) Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a
osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje

Žadatel:
Sídlo, bydliště:
IČ:
DIČ:
Název projektu:
Maximální podíl podpory 80 % celkových vynaložených nákladů
Hrazeno
z dotace Kč

Položky rozpočtu

Hrazeno
z jiných zdrojů Kč

Nákup materiálu (z toho rozepsat)

Nákup prací a služeb (z toho rozepsat)

Ostatní náklady (z toho rozepsat)

Celkem

Financování projektu

Kč

% z celkových
nákladů

Vlastní zdroje
Ostatní zdroje
Požadovaná dotace
Projekt celkem
Prohlášení: jsme plátci – neplátci* DPH. Bude - nebude* uplatněn nárok na odpočet DPH u příslušného správce daně.

V

dne

Podpis statutárního zástupce žadatele
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Příloha B5
Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis
Žadatel - příjemce podpory
Obchodní firma/název/jméno a příjmení
Sídlo/adresa:
IČO/datum narození:
Statutární zástupce:
1.

Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá
kalendářní rok.
hospodářský rok (začátek ……………………., konec ……………………).
10

2. Podniky propojené s žadatelem o podporu
11

Žadatel o podporu se považuje za propojený s jinými podniky, pokud i tyto subjekty mezi
sebou mají některý z následujících vztahů:
a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům,
v jiném subjektu;
b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího nebo
dozorčího orgánu jiného subjektu;
c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s
daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu;
d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu
s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 50 % hlasovacích
práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu.
Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím
jednoho nebo více dalších subjektů, se také považují za podnik propojený s žadatelem o podporu.
Do výčtu podniků propojených přímo či zprostředkovaně se žadatelem o podporu se zahrnují osoby
zapsané v základním registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci
("registr osob") v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších
předpisů.
Žadatel prohlašuje, že
není ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem.
je ve výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky:
Obchodní firma
podniku/název/jméno a příjmení

Sídlo/adresa

IČO/datum narození

3. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích
nevznikl spojením podniků či nabytím podniku.
12
vznikl spojením (fúzí splynutím ) níže uvedených podniků:
10

Za podnik lze považovat podnikatele definovaného v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Bližší informace o propojeném podniku naleznete v METODICKÉ PŘÍRUČCE k aplikaci pojmu „jeden podnik“
z pohledu pravidel podpory de minimis na stránkách ÚOHS www.compet.cz .
12
Viz § 62 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o přeměnách obchodních společností a družstev“).
11
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13

nabytím (fúzí sloučením ) převzal jmění níže uvedeného/ých podniku/ů:
Obchodní firma
Sídlo/adresa
podniku/název/jméno a příjmení

IČO/datum
narození

Výše uvedené změny spočívající ve spojení či nabytí podniků
jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
4. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích
14

nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením ) podniku.
vznikl rozdělením níže uvedeného podniku:
Obchodní firma
podniku/název/jméno a příjmení

IČO/datum
narození

Sídlo/adresa

15

a převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá podpora de minimis použita .
Výše uvedené změny spočívající v rozdělení podniků
jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
5. Podniku (žadateli) byly přiděleny následující (dříve poskytnuté) podpory:
5.1
Podpora dle nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků
107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství,
nebo dle nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 ze dne 20. prosince 2007 o použití článků 87 a
88 Smlouvy ES na podporu de minimis v produkčním odvětví zemědělských produktů:
Žadatel – příjemce podpory
neobdržel
obdržel v rozhodném období podporu de minimis v celkové výši …………………….. € a tato
výše nepřesahuje limit stanovený nařízením Komise (EU) č. 1408/2013 ve výši 15.000 €.
Poskytovatel podpory
obchodní firma /
IČO:
název / jméno

Datum
poskytnutí
16
podpory

Výše podpory
v Kč

17

v€

Celkem

13

Viz § 61 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev.
Viz § 243 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev
15
Pokud by na základě převzatých činností nebylo možné dříve poskytnuté podpory de minimis rozdělit, rozdělí
se podpora poměrným způsobem na základě účetní hodnoty vlastního kapitálu nových podniků k datu účinku
rozdělení (viz čl. 3 odst. 9 nařízení Komise (EU) č. 1407/2013, č. 1408/2013 a č. 717/2014).
16
Datem poskytnutí podpory se rozumí den vzniku právního nároku na podporu de minimis, tedy den účinnosti
právního úkonu, na základě kterého je podpora poskytována, zpravidla den uzavření příslušné smlouvy.
17
Pro přepočet se použije měnového kurzu Evropské centrální banky platného ke dni poskytnutí podpory. Kurzy
jsou zveřejněny v Úředním věstníku Evropské Unie.
14
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5.2

Podpora dle nařízení Komise (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků
107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví
rybolovu a akvakultury, nebo dle nařízení Komise (ES) č. 875/2007 ze dne 24.
července 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v
odvětví rybolovu a o změně nařízení (ES) č. 1860/2004.

Žadatel – příjemce podpory
neobdržel
obdržel v rozhodném období podporu de minimis v celkové výši …………………….. € a tato
výše nepřesahuje limit stanovený nařízením Komise (EU) č. 717/2014 ve výši 30.000 €.
Poskytovatel podpory
obchodní firma /
IČO:
název / jméno

Datum
poskytnutí
7
podpory

Výše podpory
8

v Kč

v€

Celkem
5.3
a)
b)

jsem
nejsem subjektem působícím v odvětví silniční nákladní dopravy pro cizí potřebu ve
smyslu ustanovení nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití
článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.

a) Podpora dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků
107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, nebo dle nařízení
Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na
podporu de minimis v odvětví silniční dopravy.
Žadatel – příjemce podpory
neobdržel
obdržel v rozhodném období podporu de minimis v celkové výši …………………€ a tato výše
nepřesahuje limit stanovený nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ve výši 100.000 €.
Poskytovatel podpory
obchodní firma /
IČO:
název / jméno

Den poskytnutí
7
podpory

Výše podpory
8

v Kč

v€

Celkem
b) Podpora dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků
107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, nebo dle nařízení
Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na
podporu de minimis v ostatních odvětvích.
Žadatel – příjemce podpory
neobdržel
obdržel v rozhodném období podporu de minimis v celkové výši …………………€ a tato výše
nepřesahuje limit stanovený nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ve výši 200.000 €.
Poskytovatel podpory
obchodní firma /
IČO:
název / jméno

Datum
poskytnutí
7
podpory

Celkem
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Výše podpory
v Kč

8

v€

6. Podpora dle nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím
služby obecného hospodářského zájmu.
Žadatel – příjemce podpory
neobdržel
obdržel v rozhodném období podporu de minimis v celkové výši …………………€ a tato výše
nepřesahuje limit stanovený nařízením Komise (EU) č. 360/2012 ve výši 500.000 €.
Poskytovatel podpory
obchodní firma /
IČO:
název / jméno

Výše podpory

Datum
poskytnutí
7
podpory

v Kč

8

v€

Celkem
7. Subjekt činný ve více oblastech
Pokud subjekt (příjemce) podniká ve více sledovaných oblastech (dle různých nařízení na
podporu de minimis), je přidělení podpory v dané oblasti plně v odpovědnosti poskytovatele, který
o podpoře rozhoduje. Je možno poskytnout podporu jednomu podniku podle více nařízení,
maximálně do limitu 200 000 EUR v rozhodném období. Podpory pro zemědělskou prvovýrobu a
pro rybolov se do tohoto limitu načítají.
Subjektu (příjemci) poskytujícímu službu obecného hospodářského zájmu je možno poskytnout
podporu de minimis podle více nařízení maximálně do limitu 500 000 EUR v rozhodném období.
Podpory pro zemědělskou prvovýrobu, rybolov a pro ostatní odvětví poskytnuté na základě
nařízení č. 1407/2013 se do tohoto limitu načítají.
8. Žadatel níže svým podpisem
- potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně;
- se zavazuje k tomu, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního
procesu poskytnutí podpory de minimis bude neprodleně informovat poskytovatele dané
podpory o změnách, které u něj nastaly;
souhlasí se zpracováním svých osobních údajů obsažených v tomto prohlášení ve smyslu
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění p. p., za účelem evidence
podpor malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů
v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p.
18
Tento souhlas uděluji správci a zpracovateli , kterým je Ústecký kraj
pro všechny údaje obsažené v tomto prohlášení, a to po celou dobu 10 let ode dne udělení
souhlasu. Zároveň si je žadatel vědom svých práv podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů.
Datum a místo podpisu

Jméno a podpis osoby
oprávněné zastupovat
žadatele

Razítko (pokud je
součástí podpisu
žadatele)

18

Správcem je koordinační orgán ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory
a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p., zpracovatelem je poskytovatel podpory de minimis.
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Příloha B6
Závěrečná zpráva a vyúčtování projektu
podaného v rámci Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až
2020, oblast podpory vymezená v čl. 3 odst. 1 písm. b) Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a
osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje

Žadatel
Sídlo, bydliště:
IČ
DIČ
Název projektu
Smlouva o poskytnutí dotace č.
Popis realizace projektu včetně dodržení harmonogramu

Kvalitativní a kvantitativní výstupy

Přínos projektu pro cílové skupiny

Celkové zhodnocení projektu

Zveřejnění publicity projektu dle čl. VI. Smlouvy o poskytnutí dotace) bylo zajištěno
formou:
V

Přílohy:

dne

Zpracoval

1/ Závěrečné vyúčtování čerpání dotace
2/ sešité kopie všech účetních dokladů označené pořadovými čísly uvedenými ve vyúčtování a na originále
opatřené číslem smlouvy a textem: „Projekt spolufinancován Ústeckým krajem“.
3/ doklad o zaúčtování pod UZ (v případě povinnosti zaúčtování pod UZ)
4/ případné další přílohy jako fotodokumentace, CD atd.
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Příloha č.1 závěrečné zprávy

Závěrečné vyúčtování čerpání dotace poskytnuté na základě smlouvy
č.
1/ přehled všech výdajů projektu
Výdajová položka

Číslo dokladu

Kč

Celkem

2/ přehled výdajů projektu hrazených z dotace v členění podle plánovaného položkového
rozpočtu (dle přílohy smlouvy)
Položka plánovaného rozpočtu

Skutečné náklady v Kč

Číslo dokladu

Kč

% celkových nákladů

Celkem

3/ Skutečné financování projektu
Financování projektu
Vlastní zdroje předkladatele
Poskytnutá dotace
Projekt celkem
Prohlášení: jsme plátci – neplátci* DPH. Byl – nebyl* uplatněn nárok na odpočet DPH u příslušného správce
daně.
V
dne

Podpis st. zástupce příjemce dotace

*nehodící se škrtněte
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Příloha B7

Vzor smlouvy (barevně či varianty – na výběr)
Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele:
Číslo smlouvy u příjemce:

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

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

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

Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …..
ze dne ……. poskytuje příjemci z Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém
kraji na období let 2017 - 2020 investiční/neinvestiční dotaci ve výši ………….,- Kč
(slovy: ……..korun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet
příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, pod UZ (účelovým znakem) ………………,
za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději do
...................
Ujednání pro případ poskytnutí dotace příspěvkové organizaci obce:
Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …..
ze dne ……. poskytuje příjemci z Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém
kraji na období let 2017 - 2020 investiční/neinvestiční dotaci ve výši ………….,- Kč
(slovy: ……..korun českých), která bude převedena bezhotovostně příjemci
v souladu s ustanovením § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím
bankovního účtu zřizovatele příjemce, č. účtu:……., pod UZ (účelovým
znakem)……………, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije
nejpozději do ...................

2.

Dotace z Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období
2017 – 2020, ……………………….je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí
dotace ze dne……..

3.

Dotace je poskytnuta na realizaci projektu……….. /dotace je poskytnuta
na……………. (vypíše se účel) (dále jen ,,projekt“).

4. Dotace je poskytována v režimu de minimis podle nařízení (EU) č. 1407/2013 ze
dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské
unie na podporu de minimis, zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie
L 352/1 dne 24. 12. 2013. Poskytovatel uzavírá tuto smlouvu na základě
následujícího prohlášení příjemce.
Příjemce prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy se nezměnily okolnosti týkající
se příjemcem přijatých podpor de minimis, jež příjemce uvedl ve formuláři žádosti o
dotaci a není mu známa překážka, která by bránila poskytnutí podpory de minimis
dle výše uvedeného nařízení Evropské komise.
5. Dotace není slučitelná s dotací poskytnutou na stejný předmět z rozpočtu jiných
územních samosprávných celků, státního rozpočtu nebo fondů EU.
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Článek II.
Podmínky použití dotace,
doba, v níž má být dosaženo účelu,
způsob poskytnutí dotace
1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace
předloženého projektu ...................................., dle poskytovatelem odsouhlaseného
rozpočtu všech plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „položkový rozpočet projektu“),
a to v rozsahu v něm uvedeného procentuálního podílu dotace na úhradě
plánovaných uznatelných nákladů za dodržení druhového členění položkového
rozpočtu. Položkový rozpočet projektu je nedílnou součástí této smlouvy jako její
příloha č. 2.
2. V položkovém rozpočtu projektu, který je přílohou této smlouvy, se za neuznatelný
náklad označují následující náklady:
………………………………………………….
3. Změny v rámci druhového členění rozpočtu je možné provádět pouze za podmínek
stanovených čl. 4. Programu. V těchto případech bude uzavírán dodatek ke smlouvě.
4. Termínem ukončení realizace projektu je ….. . Pro příjemce je tento termín stanoven
jako závazný ukazatel.
5. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od
.......... do …… (účinnost uznatelných nákladů, vč. uhrazených faktur).
6. Dotace bude poskytnuta
Varianta č. 1
-

jednorázově bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví této
smlouvy/účet zřizovatele příjemce uvedený v čl. I. této smlouvy do 30 dnů
ode dne předložení dokladů prokazujících úhradu spoluúčasti.

Varianta č. 2
- bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy/účet
zřizovatele příjemce uvedený v čl. I. této smlouvy jednorázově/ve splátkách ….. ve lhůtě
do …. dnů po předložení závěrečné/průběžné zprávy a kontrole finančního vypořádání
poskytovatelem.
7. Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech projektu v maximální výši …………. %. Závazný ukazatel
musí být dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu za dodržení
druhového členění položkového rozpočtu projektu.
Článek III.
Práva a povinnosti příjemce
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace
poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
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3. Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na
uplatnění odpočtu této daně.
4. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
položkovým rozpočtem projektu, který je přílohou této smlouvy, a jejich řádné a
oddělené sledování v účetnictví, pod daným účelovým znakem (UZ), vedeném
v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska nákladů celého projektu.
5. Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály
účetních dokladů informací o tom, že projekt je spolufinancován Ústeckým krajem.
6. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace, a
to do 30 dnů od ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je
příjemce povinen předložit finanční vypořádání dotace. Ze závažných důvodů může
být termín předložení závěrečné zprávy na žádost příjemce, postupem dle Zásad,
prodloužen. Pokud byl projekt realizován před uzavřením této smlouvy, je příjemce
povinen předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace do 30 dnů
od uzavření této smlouvy.
I.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:

-

označení příjemce,

-

číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy,

-

popis realizace projektu včetně dodržování jeho harmonogramu,

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu,

-

přínos projektu pro cílové skupiny,

-

celkové zhodnocení projektu,

-

finanční vypořádání dotace, včetně účelového znaku.

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

přehled všech nákladů a výnosů projektu,

-

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

-

přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele,

-

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

7. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit
nahlížet do účetní evidence. Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak i po
ukončení realizace projektu.
8. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor životního
prostředí a zemědělství krajského úřadu o všech změnách týkajících se tohoto
smluvního vztahu, včetně identifikace příjemce nebo podpořeného projektu.
9. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke
skutečným nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný
ukazatel (viz čl. II odst. 7 smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace
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překročen, vrátit. Tyto prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele,
z něhož mu byly poskytnuty, a to současně s předložením závěrečné zprávy.
varianta pro případ poskytnutí dotace ex post:
V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke
skutečným nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný
ukazatel (viz čl. II odst. 7 smlouvy), poskytovatel nevyplatí příjemci prostředky, o
které byl dohodnutý podíl dotace překročen.
10. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla
poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady
uvedené v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně s předložením závěrečné
zprávy.
varianta pro případ poskytnutí dotace ex post:
V případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady uvedené
v plánovaném nákladovém rozpočtu, poskytovatel odpovídajícím způsobem pokrátí
poskytnutou dotaci o její nečerpanou část.
11. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na
realizaci projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7
kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně
informovat poskytovatele o vrácení dotace.
12. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad.
13. Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se příjemce stal dotovaným
zadavatelem ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 tohoto zákona a dodržovat
v souvislosti s čerpáním dotace veškeré další obecně závazné právní předpisy.
14. Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí o
jeho likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato až po
předchozím souhlasu poskytovatele. Příjemce je povinen poskytovateli poskytnout
veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru
poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace. Příjemce rovněž
informuje poskytovatele o sloučení či rozdělení svého podniku v rámci čestného
prohlášení, a dále informuje poskytovatele o sloučení či rozdělení svého podniku
neprodleně po této změně.
15. Příjemce je povinen s poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Ministerstvu zemědělství a Evropské
komisi.
Článek IV.
Porušení rozpočtové kázně
1. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení
peněžních prostředků poskytnutých jako dotace (§ 22 odst. 1 až 3 zákona č.
250/2000 Sb.). V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně tím,
že neoprávněně použije nebo zadrží poskytnutou dotaci, bude poskytovatel
postupovat dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. a bude příjemci uložen odvod včetně
penále za prodlení s odvodem ve výši stanovené platnými právními předpisy a
touto smlouvou.
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2. Pokud příjemce předloží závěrečnou zprávu včetně finančního vypořádání
v termínu stanoveném ve smlouvě, ale finanční vypořádání nebo závěrečná zpráva
nebudou obsahovat všechny náležitosti stanovené ve smlouvě, dopustí se příjemce
porušení rozpočtové kázně až v případě, že nedoplní neúplnou závěrečnou zprávu
nebo finanční vypořádání ani po marném uplynutí náhradní lhůty 10 dnů ode dne
doručení výzvy poskytovatele k nápravě.
3. V případě porušení rozpočtové kázně, které poskytovatel považuje za méně
závažné, bude vždy uložen odvod za tato porušení procentem z celkové částky
poskytnuté dotace následovně:
a) předložení závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou – výše odvodu činí 5 %.
b) předložení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou – výše odvodu činí 10 %.
c) předložení doplněné závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše
odvodu činí 3 %.
d) předložení doplněné závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše
odvodu činí 6 %.
e) nedodržení povinnosti vést dotaci v odděleném účetnictví – výše odvodu činí
10 %.
f)

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

g) nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků –
výše odvodu činí 5 %.
h) nedodržení povinnosti publicity neoznačením publikací, internetových stránek či
jiných nosičů ,,sponzorským vzkazem“ – výše odvodu činí 5 %.
i)

nedodržení povinnosti publicity neumístěním tabulky se ,,sponzorským vzkazem“
na stavbě nebo v její bezprostřední blízkosti (v případě investiční dotace) – výše
odvodu činí 5 %.

j)

………………….
Pozn.: V dotační smlouvě lze s přihlédnutím k podmínkám konkrétního dotačního
programu či poskytované dotace vymezit i další podmínky, jejichž porušení bude
považováno za méně závažné.

4. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou
odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných
zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve
výši nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky. Při neoprávněném
použití peněžních prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 250/2000
Sb. odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků,
mimo případů, kdy se podle této smlouvy (odst. 3 tohoto čl.) za porušení méně
závažné povinnosti uloží odvod nižší. Při porušení několika méně závažných
povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají. Odvody za porušení
rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše peněžních prostředků poskytnutých ke
dni porušení rozpočtové kázně. Při podezření na porušení rozpočtové kázně může
poskytovatel pozastavit poskytnutí peněžních prostředků, a to až do výše
předpokládaného odvodu. Pokud krajský úřad uloží odvod za porušení rozpočtové
kázně, v rozhodnutí uvede, že z uloženého odvodu bude odvedena pouze částka
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ve výši rozdílu mezi uloženým odvodem a peněžními prostředky neposkytnutými z
důvodu podezření na porušení rozpočtové kázně. Pokud krajský úřad odvod
neuloží, poskytovatel poskytne pozastavené peněžní prostředky příjemci.
Článek V.
Výpověď a zrušení smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí …… Ve výpovědní lhůtě bude
pozastaveno vyplácení dotace.
2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů
uvedených v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh
doručen, s ním vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde
smluvní straně, která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen,
s ním nevysloví souhlas, smlouva nezaniká.
3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.
4. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správního řádu
Ministerstvo financí ČR.
Článek VI.
Publicita
1. Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést
fakt, že projekt byl podpořen Ústeckým krajem (poskytovatelem).
2. Na výstupech projektu typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede
příjemce skutečnost, že projekt podpořil poskytovatel (dále „Sponzorský vzkaz“) v
provedení respektující logomanuál poskytovatele. Příjemce podpisem smlouvy
výslovně prohlašuje, že se s daným logomanuálem seznámil.
3.

V případě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce (projektu), bude
na ní nebo v její bezprostřední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským
vzkazem“ v provedení respektující logomanuál poskytovatele. (Pozn.: V případě
neinvestiční dotace se daný odst. vypustí.)

4.

Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského
vzkazu“ ke schválení poskytovateli, případně upravit návrh podle námitek
poskytovatele a předložit ho poskytovateli ke konečnému schválení. Za
poskytovatele rozhoduje kontaktní osoba uvedená v označení smluvních stran.

5. Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, a to nejméně
po dobu ...........................:
a) logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na – pozvánkách,
plakátech, programech, vstupenkách souvisejících s akcí (projektem),
b) verbální prezentace poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích
pořádaných u příležitosti akce (projektu),
c) oficiální pozvání zástupců poskytovatele, volný vstup do VIP prostor pro
zástupce poskytovatele,
d) viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místech konání akce
(realizace projektu) v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce
(propagační komponent s logem si příjemce může po domluvě zapůjčit
od poskytovatele),
e) umístění reklamních panelů s prezentací poskytovatele v místě konání akce
(realizace projektu),
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f)

6.

distribuce tiskových materiálů poskytovatele, které dodá poskytovatel mezi
hosty akce,
g) v případě videoprojekce odvysílání videospotu poskytovatele na (celoplošné)
obrazovce (videospot si příjemce po domluvě vyzvedne u poskytovatele),
h) prezentace poskytovatele moderátorem akce,
i) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách
souvisejících s konáním akce (realizací projektu),
Logo Ústeckého kraje (poskytovatele) je ochrannou známkou, která požívá ochrany
podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č.
6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně
některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších
předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.

Článek VII.
Ostatní ujednání
1. Tato smlouva bude zveřejněna dle § 10d odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. na úřední
desce poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne
uzavření smlouvy, což se týká i případných dodatků ke smlouvě, a to po dobu
nejméně 3 let ode dne zveřejnění. (Pozn.: U smluv nad 50 000,- Kč či přesahujících
tuto částku uzavřeným dodatkem – platí pouze pro smlouvy uzavírané s fyzickou
osobou jednající mimo rámec své podnikatelské činnosti, s obcí nevykonávající
rozšířenou působnost, příspěvkovou organizací zřízenou touto obcí nebo právnickou
osobou, v níž má taková obec sama nebo s jinými takovými obcemi většinovou
účast).
2. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly na tom, že
uveřejnění v registru smluv provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby
informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána příjemci do datové schránky
ID……./na e-mail: ……@....... (Pozn.: U ostatních smluv nad 50 000,- Kč či
přesahujících tuto částku uzavřeným dodatkem.)
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy
z ní vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., případně příslušná
ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž
každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
6. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího uzavření/var. u smluv
uveřejňovaných v registru smluv platná od 1. 7. 2017 - Tato smlouva nabývá
platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
7.

O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto
Radou/Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. ………… ze dne …………….
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V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
hejtman kraje

Příjemce

Přílohy:
Příloha č. 1 - Výpis/ kopie výpisu z ……… rejstříku/ evidence příjemce
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet projektu
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Příloha C1
Specifikace k oblasti podpory vymezené v čl. 3 odst. 1 písm. c) Programu pro rozvoj ekoagro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 - 2020 (dále jen „Program“)

Podpora záchranných stanic na území Ústeckého kraje
Žadatelem (příjemcem) dle čl. 2 odst. c) Programu je
Subjekt, který je právnickou nebo fyzickou osobou působící na území kraje, který splňuje
následující kritéria vhodnosti:
•

je přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako prostředník,

•

má stabilně a dostatečně zajištěno financování svých aktivit,

•

je zkušený a schopný k demonstrování svých kapacit pro vedení rozsáhlejší činnosti
odpovídající velikosti projektu, na který žádá dotaci.

Sledovaný záměr a předmět dotace dle čl. 4 odst. 1 Programu
Předmět dotace je zajištění péče o zraněné volně žijící druhy živočichů chráněných dle zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů na území Ústeckého
kraje v působnosti záchranné stanice:
Dotační titul č. 1:
Podpora na provoz záchranné stanice – finanční prostředky určené k realizaci péče o
handicapované zvláště chráněné živočichy podle § 48 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, na území Ústeckého kraje. Dotace je
určena zejména na úhradu nákladů spojených s jejich odchytem, převzetím, veterinárním
vyšetřením, ošetřením a léčbou, zpětným návratem do volné přírody, na nákup krmení a
náklady spojené s dopravou.
Dotační titul č. 2:
Investiční podpora záchranných stanic - finanční prostředky určené na rozšíření a údržbu
chovatelského zázemí spojené s péčí o handicapované zvláště chráněné živočichy podle
§ 48 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
(např. výstavba voliér….).
Povaha dotace dle čl. 4 odst. 1 Programu
Dotace nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování
Evropské unie.
Nedílné přílohy dle čl. 2 odst. 5 Programu jsou:
• doklad o vlastnictví či nájmu k pozemkům, objektům,
• platné rozhodnutí o povolení k provozování záchranné stanice dle § 5 odst. 9 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
• splňovat podmínky pro péči o handicapovaná zvířata dané zákonem č. 246/1992 Sb., na
ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů,
Závěrečné vyhodnocení a vyúčtování dotace dle čl. 10 Programu
V případě vykázaného nižšího procentuálního podílu spoluúčasti, při nedodržení druhového
členění plánovaného rozpočtu, popřípadě nedodržení plánovaného počtu jednotlivých
komponentů bude dotace krácena o alikvotní část.
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Příloha C2

Žádost o dotaci
v rámci Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020, oblast
podpory vymezená v čl. 3 odst. 1 písm. c) - Podpora záchranných stanic na území Ústeckého
kraje

I. Identifikace žadatele
Žadatel (jméno a příjmení, obchodní firma - celý název dle OR):
Identifikace osoby s podílem v této právnické osobě, popř. identifikace osob, v nichž má přímý podíl a
o výši tohoto podílu:
IČ (datum narození):
Sídlo (adresa trvalého bydliště):

DIČ:

Statutární zástupce:

Telefon:

e-mail:

Telefon:

e-mail:

(jméno, příjmení, titul, právní důvod zastoupení)

Zodpovědná osoba:
(jméno, příjmení, titul, právní důvod zastoupení)

Bankovní ústav (název):
Účetní období

Číslo účtu (vč. směrového
kódu):
od
do

Příjemce podpory de minimis v rozhodném období (nehodící se škrtněte)

ano

ne

Název zřizovatele (u příspěvkových organizací):
Číslo účtu zřizovatele (u příspěvkových organizací):

II. Identifikace projektu
Název projektu:
Dotační titul:
Místo realizace projektu:
Termín zahájení projektu

Termín ukončení projektu

(ve tvaru DD.MM.RRRR):

(doba dosažení účelu dotace)
(ve tvaru DD.MM.RRRR): (vč.
uhrazených nákladů)

III. Prohlášení
Žadatel prohlašuje, že údaje uvedené v této žádosti (i ve všech přílohách) jsou pravdivé.

IV. Přehled projektů, realizovaných žadatelem v průběhu předchozích 3 let za přispění
Ústeckého kraje
Číslo smlouvy

Název projektu
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Částka v Kč

V. Čestné prohlášení:

právnická osoba*)

vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo,
insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční
návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů
insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující nebo nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních
předpisů, na majetek nebyla nařízena exekuce, vůči žadateli, ani vůči žádnému
podniku ve skupině podniků (pokud je žadatel součástí skupiny podniků, se
kterými je propojen, včetně podniků zahraničních), nebyl vystaven inkasní příkaz
pro navrácení protiprávní a neslučitelné podpory, který dosud nebyl splacen
žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata
souvisí s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo
trestný čin proti majetku
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu nebyl pravomocně
odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti
majetku
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby nebyl
pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný
čin proti majetku
u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a
zdravotních pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě
splatnosti
žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za
závazky vůči státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního
prostředí, Pozemkovému fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat
posečkání úhrady dlužných závazků
žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu kraje, tzn. např. že
bylo ve stanoveném termínu předloženo řádné vyúčtování v případě, že byly
žadateli finanční prostředky v předchozích obdobích poskytnuty
žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako
prostředník, předložený projekt odpovídá zásadám efektivnosti, účelnosti a
hospodárnosti
žadatel zajistí následnou péči a udržitelnost projektu po dobu 3 let následujících
od realizace projektu a obdržení dotace
žadatel neobdržel v příslušném roce na stejný předmět dotace dotaci z jiných
zdrojů dle čl. 4, odst. 15 g)

V

dne

(platí pro fyzické osoby
podnikající*)

(platí pro právnické osoby *)

((platí pro právnické osoby,
kde Statutárním orgánem je

Podpis (podpis statutárního zástupce žadatele), razítko

*Povinné prohlášení - zaškrtněte pole dle skutečnosti
Přehled příloh: - projekt, položkový rozpočet projektu,
- čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis,
- nedílné přílohy dle přílohy C1,
- osvědčení o právní subjektivitě žadatele o dotaci,
- doklady o ustanovení statutárního zástupce,
- doklad o přidělení IČ, doklad o přidělení DIČ,
- doklad o zřízení běžného účtu.
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Příloha C3

Projekt žádosti
podané v rámci Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020,
oblast podpory vymezená v čl. 3 odst. 1 písm. c) Podpora záchranných stanic na území Ústeckého
kraje

Žadatel:
Sídlo, bydliště:
Název projektu:
Celkové náklady projektu, požadovaná dotace
Celkové náklady projektu:
Zdroje financování:
Požadovaná výše dotace od ÚK:
z toho neinvestiční náklady:
Podíl podpory:
%
z toho investiční náklady:
Cíl projektu: (stručně popsaný účel, kvantifikace měřitelných cílů, vymezení cílové skupiny, předpokládaný konečný přínos
a efekt pro cílovou skupinu a kraj)

Územní působnost projektu a místo realizace:
(působnost v rámci kraje, okresu, obce, upřesnění místa realizace – obec, katastrální území popř. číslo parcely)

Popis výchozího stavu:

(stručný popis výchozího stavu u žadatele o dotaci a jeho okolí, zdroje vstupních informací,
způsob jejich zpracování a vyhodnocení)

Navrhovaný postup realizace projektu:
(jednotlivé kroky a metody, které zajistí dosažení konečného cíle, klasifikace dílčích etap realizace)

Časový plán předpokládaného postupu realizace projektu:

(Dle etap: zpracování projektu, podání
žádosti, zahájení realizace, ukončení projektu, zpracování závěrečné zprávy a vyúčtování projektu). Poznámka: nejdříve 1.1.
20xx, nejpozději 31. 10. 20xx

Dne

Zpracoval:
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Podpis:

Příloha C4

Položkový rozpočet projektu
podaného v rámci Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až
2020, oblast podpory vymezená v čl. 3 odst. 1 písm. c) Podpora záchranných stanic na území
Ústeckého kraje

Žadatel:
Sídlo, bydliště:
IČ:
DIČ:
Název projektu:
Maximální podíl podpory 80 % celkových vynaložených nákladů
Hrazeno
z dotace Kč

Položky rozpočtu

Hrazeno
z jiných zdrojů Kč

Nákup materiálu (z toho rozepsat)

Nákup prací a služeb (z toho rozepsat)

Ostatní náklady (z toho rozepsat)

Celkem

Financování projektu

Kč

% z celkových
nákladů

Vlastní zdroje
Ostatní zdroje
Požadovaná dotace
Projekt celkem
Prohlášení: jsme plátci – neplátci* DPH. Bude - nebude* uplatněn nárok na odpočet DPH u příslušného správce daně.

V

dne

Podpis statutárního zástupce žadatele
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Příloha C5
Závěrečná zpráva a vyúčtování projektu
podaného v rámci Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až
2020, oblast podpory vymezená v čl. 3 odst. 1 písm. c) Podpora záchranných stanic na území
Ústeckého kraje

Žadatel
Sídlo, bydliště
IČ
DIČ
Název projektu
Smlouva o poskytnutí dotace č.
Popis realizace projektu včetně dodržení harmonogramu

Kvalitativní a kvantitativní výstupy

Přínos projektu pro cílové skupiny

Celkové zhodnocení projektu

Zveřejnění publicity projektu dle čl. VI. Smlouvy o poskytnutí dotace) bylo zajištěno
formou:
V

Přílohy:

dne

Zpracoval

1/ Závěrečné vyúčtování čerpání dotace
2/ sešité kopie všech účetních dokladů označené pořadovými čísly uvedenými ve vyúčtování a na originále
opatřené číslem smlouvy a textem: „Projekt spolufinancován Ústeckým krajem“.
3/ doklad o zaúčtování pod UZ (v případě povinnosti zaúčtování pod UZ)
4/ případné další přílohy jako fotodokumentace, CD atd.
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Příloha č.1 závěrečné zprávy

Závěrečné vyúčtování čerpání dotace poskytnuté na základě smlouvy
č.
1/ přehled všech výdajů projektu
Výdajová položka

Číslo dokladu

Kč

Celkem

2/ přehled výdajů projektu hrazených z dotace v členění podle plánovaného položkového
rozpočtu (dle přílohy smlouvy)
Položka plánovaného rozpočtu

Skutečné náklady v Kč

Číslo dokladu

Kč

% celkových nákladů

Celkem

3/ Skutečné financování projektu
Financování projektu
Vlastní zdroje předkladatele
Poskytnutá dotace
Projekt celkem
Prohlášení: jsme plátci – neplátci* DPH. Byl – nebyl* uplatněn nárok na odpočet DPH u příslušného správce
daně.
V
dne

Podpis st. zástupce příjemce dotace

*nehodící se škrtněte
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Příloha C6

Vzor smlouvy (barevně či varianty – na výběr)
Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele:
Číslo smlouvy u příjemce:

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

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

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ/NEINVESTIČNÍ DOTACE
(dále jen „smlouva“)
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Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
28/24Z/2015 ze dne 7. 9. 2015 schváleny Zásady pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“). Smlouva se
uzavírá v souladu s těmito Zásadami, které jsou pro příjemce závazné ve věcech touto
smlouvou neupravených.
Článek I.
Předmět smlouvy, účel a výše dotace
1. Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ….. ze
dne ……. poskytuje příjemci z Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji
na období let 2017 - 2020 investiční/neinvestiční dotaci ve výši ………….,- Kč (slovy:
……..korun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce uvedený
v záhlaví této smlouvy, pod UZ (účelovým znakem) ………………, za podmínky, že ji
příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději do ...................
Ujednání pro případ poskytnutí dotace příspěvkové organizaci obce:
Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ….. ze
dne ……. poskytuje příjemci z Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na
období let 2017 - 2020 investiční/neinvestiční dotaci ve výši ………….,- Kč (slovy:
……..korun českých), která bude převedena bezhotovostně příjemci v souladu s
ustanovením § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím bankovního účtu
zřizovatele příjemce, č. účtu:……., pod UZ (účelovým znakem)……………, za
podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději do ...................

2.

Dotace z Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2017 –
2020, ……………………….je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace ze
dne……..

3.

Dotace je poskytnuta na realizaci projektu……….. /dotace je poskytnuta
na……………. (vypíše se účel) (dále jen ,,projekt“).

4.

Dotace nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o
fungování Evropské unie.

5.

Dotace není slučitelná s dotací poskytnutou na stejný předmět z rozpočtu jiných
územních samosprávných celků, státního rozpočtu nebo fondů EU.
Článek II.
Podmínky použití dotace,
doba, v níž má být dosaženo účelu,
způsob poskytnutí dotace

1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace
předloženého projektu ...................................., dle poskytovatelem odsouhlaseného
rozpočtu všech plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „položkový rozpočet projektu“), a to
v rozsahu v něm uvedeného procentuálního podílu dotace na úhradě plánovaných
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uznatelných nákladů za dodržení druhového členění položkového rozpočtu. Položkový
rozpočet projektu je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.
2. V položkovém rozpočtu projektu, který je přílohou této smlouvy, se za neuznatelný náklad
označují následující náklady:
………………………………………………….
3. Změny v rámci druhového členění rozpočtu je možné provádět pouze za podmínek
stanovených čl. 4. Programu. V těchto případech bude uzavírán dodatek ke smlouvě.
4. Termínem ukončení realizace projektu je ….. . Pro příjemce je tento termín stanoven jako
závazný ukazatel.
5. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od ..........
do …… (účinnost uznatelných nákladů, vč. uhrazených faktur).
6. Dotace bude poskytnuta bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví této
smlouvy/účet zřizovatele příjemce uvedený v čl. I. této smlouvy jednorázově/ve splátkách
….. ve lhůtě do …. dnů po předložení závěrečné/průběžné zprávy a kontrole finančního
vypořádání poskytovatelem.
7. Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných uznatelných
nákladech projektu v maximální výši …………. %. Závazný ukazatel musí být dodržen ve
vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu za dodržení druhového členění
položkového rozpočtu projektu.
Článek III.
Práva a povinnosti příjemce
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace
poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
3. Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění
odpočtu této daně.
4. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
položkovým rozpočtem projektu, který je přílohou této smlouvy, a jejich řádné a
oddělené sledování v účetnictví, pod daným účelovým znakem (UZ), vedeném
v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to
jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska nákladů celého projektu.
5. Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály účetních
dokladů informací o tom, že projekt je spolufinancován Ústeckým krajem.
6. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace, a to do
30 dnů od ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce
povinen předložit finanční vypořádání dotace. Ze závažných důvodů může být termín
předložení závěrečné zprávy na žádost příjemce, postupem dle Zásad, prodloužen.
Pokud byl projekt realizován před uzavřením této smlouvy, je příjemce povinen předložit
poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace do 30 dnů od uzavření této
smlouvy.
I.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:

-

označení příjemce,
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-

číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy,

-

popis realizace projektu včetně dodržování jeho harmonogramu,

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu,

-

přínos projektu pro cílové skupiny,

-

celkové zhodnocení projektu,

-

finanční vypořádání dotace, včetně účelového znaku.

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

přehled všech nákladů a výnosů projektu,

-

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

-

přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele,

-

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

7. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit
nahlížet do účetní evidence. Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak i po ukončení
realizace projektu.
8. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor životního prostředí a
zemědělství krajského úřadu o všech změnách týkajících se tohoto smluvního vztahu,
včetně identifikace příjemce nebo podpořeného projektu.
9. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným
nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel (viz čl. II
odst. 7 smlouvy), poskytovatel nevyplatí příjemci prostředky, o které byl dohodnutý
podíl dotace překročen.
10. V případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady uvedené
v plánovaném nákladovém rozpočtu, poskytovatel odpovídajícím způsobem pokrátí
poskytnutou dotaci o její nečerpanou část.
11. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci
projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7 kalendářních
dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně informovat
poskytovatele o vrácení dotace.
12. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad.
13. Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se příjemce stal dotovaným
zadavatelem ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 tohoto zákona a dodržovat v souvislosti
s čerpáním dotace veškeré další obecně závazné právní předpisy.
14. Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí o jeho
likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato až po
předchozím souhlasu poskytovatele. Příjemce je povinen poskytovateli poskytnout
veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru
poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace. Příjemce rovněž informuje
poskytovatele o sloučení či rozdělení svého podniku v rámci čestného prohlášení, a
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dále informuje poskytovatele o sloučení či rozdělení svého podniku neprodleně po této
změně.
15. Příjemce je povinen s poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Ministerstvu zemědělství a Evropské komisi.
Článek IV.
Porušení rozpočtové kázně
1. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních
prostředků poskytnutých jako dotace (§ 22 odst. 1 až 3 zákona č. 250/2000 Sb.).
V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně tím, že neoprávněně
použije nebo zadrží poskytnutou dotaci, bude poskytovatel postupovat dle § 22 zákona
č. 250/2000 Sb. a bude příjemci uložen odvod včetně penále za prodlení s odvodem ve
výši stanovené platnými právními předpisy a touto smlouvou.
2. Pokud příjemce předloží závěrečnou zprávu včetně finančního vypořádání v termínu
stanoveném ve smlouvě, ale finanční vypořádání nebo závěrečná zpráva nebudou
obsahovat všechny náležitosti stanovené ve smlouvě, dopustí se příjemce porušení
rozpočtové kázně až v případě, že nedoplní neúplnou závěrečnou zprávu nebo finanční
vypořádání ani po marném uplynutí náhradní lhůty 10 dnů ode dne doručení výzvy
poskytovatele k nápravě.
3. V případě porušení rozpočtové kázně, které poskytovatel považuje za méně závažné,
bude vždy uložen odvod za tato porušení procentem z celkové částky poskytnuté
dotace následovně:
a) předložení závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené smlouvou –
výše odvodu činí 5 %.
b) předložení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené smlouvou –
výše odvodu činí 10 %.
c) předložení doplněné závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů od uplynutí náhradní
lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše odvodu činí 3
%.
d) předložení doplněné závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů od uplynutí náhradní
lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše odvodu činí 6
%.
e) nedodržení povinnosti vést dotaci v odděleném účetnictví – výše odvodu činí 10 %.
f)

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

g) nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků – výše
odvodu činí 5 %.
h) nedodržení povinnosti publicity neoznačením publikací, internetových stránek či
jiných nosičů ,,sponzorským vzkazem“ – výše odvodu činí 5 %.
i)

nedodržení povinnosti publicity neumístěním tabulky se ,,sponzorským vzkazem“ na
stavbě nebo v její bezprostřední blízkosti (v případě investiční dotace) – výše odvodu
činí 5 %.

j)

………………….
Pozn.: V dotační smlouvě lze s přihlédnutím k podmínkám konkrétního dotačního
programu či poskytované dotace vymezit i další podmínky, jejichž porušení bude
považováno za méně závažné.
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4. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou
odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných
zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve výši
nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky. Při neoprávněném použití
peněžních prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 250/2000 Sb.
odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků, mimo
případů, kdy se podle této smlouvy (odst. 3 tohoto čl.) za porušení méně závažné
povinnosti uloží odvod nižší. Při porušení několika méně závažných povinností se
odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají. Odvody za porušení rozpočtové kázně lze
uložit pouze do výše peněžních prostředků poskytnutých ke dni porušení rozpočtové
kázně. Při podezření na porušení rozpočtové kázně může poskytovatel pozastavit
poskytnutí peněžních prostředků, a to až do výše předpokládaného odvodu. Pokud
krajský úřad uloží odvod za porušení rozpočtové kázně, v rozhodnutí uvede, že z
uloženého odvodu bude odvedena pouze částka ve výši rozdílu mezi uloženým
odvodem a peněžními prostředky neposkytnutými z důvodu podezření na porušení
rozpočtové kázně. Pokud krajský úřad odvod neuloží, poskytovatel poskytne
pozastavené peněžní prostředky příjemci.
Článek V.
Výpověď a zrušení smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí …… Ve výpovědní lhůtě bude
pozastaveno vyplácení dotace.
2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených v §
167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním
vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně, která
návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví souhlas,
smlouva nezaniká.
3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.
4. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správního řádu
Ministerstvo financí ČR.
Článek VI.
Publicita
1. Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést fakt,
že projekt byl podpořen Ústeckým krajem (poskytovatelem).
2. Na výstupech projektu typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede
příjemce skutečnost, že projekt podpořil poskytovatel (dále „Sponzorský vzkaz“) v
provedení respektující logomanuál poskytovatele. Příjemce podpisem smlouvy výslovně
prohlašuje, že se s daným logomanuálem seznámil.
3.

V případě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce (projektu), bude na ní
nebo v její bezprostřední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem“ v
provedení respektující logomanuál poskytovatele. (Pozn.: V případě neinvestiční dotace
se daný odst. vypustí.)

4.

Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu“
ke schválení poskytovateli, případně upravit návrh podle námitek poskytovatele
a předložit ho poskytovateli ke konečnému schválení. Za poskytovatele rozhoduje
kontaktní osoba uvedená v označení smluvních stran.
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5.

6.

Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, a to nejméně
po dobu ...........................:
a) logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na – pozvánkách,
plakátech, programech, vstupenkách souvisejících s akcí (projektem),
b) verbální prezentace poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích
pořádaných u příležitosti akce (projektu),
c) oficiální pozvání zástupců poskytovatele, volný vstup do VIP prostor pro zástupce
poskytovatele,
d) viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místech konání akce
(realizace projektu) v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce (propagační
komponent s logem si příjemce může po domluvě zapůjčit od poskytovatele),
e) umístění reklamních panelů s prezentací poskytovatele v místě konání akce
(realizace projektu),
f) distribuce tiskových materiálů poskytovatele, které dodá poskytovatel mezi hosty
akce,
g) v případě videoprojekce odvysílání videospotu poskytovatele na (celoplošné)
obrazovce (videospot si příjemce po domluvě vyzvedne u poskytovatele),
h) prezentace poskytovatele moderátorem akce,
i) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách
souvisejících s konáním akce (realizací projektu),
Logo Ústeckého kraje (poskytovatele) je ochrannou známkou, která požívá ochrany
podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002
Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých
dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o
ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.

Článek VII.
Ostatní ujednání
1. Tato smlouva bude zveřejněna dle §10d odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. na úřední desce
poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření
smlouvy, což se týká i případných dodatků ke smlouvě, a to po dobu nejméně 3 let ode
dne zveřejnění. (Pozn.: U smluv nad 50 000,- Kč či přesahujících tuto částku uzavřeným
dodatkem – platí pouze pro smlouvy uzavírané s fyzickou osobou jednající mimo rámec
své podnikatelské činnosti, s obcí nevykonávající rozšířenou působnost, příspěvkovou
organizací zřízenou touto obcí nebo právnickou osobou, v níž má taková obec sama
nebo s jinými takovými obcemi většinovou účast).
2. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem
dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru
smluv provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této
smlouvy byla zaslána příjemci do datové schránky ID……./na e-mail: ……@....... (Pozn.:
U ostatních smluv nad 50 000,- Kč či přesahujících tuto částku uzavřeným dodatkem.)
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní
vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., případně příslušná ustanovení
občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
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6. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího uzavření/var. u smluv
uveřejňovaných v registru smluv platná od 1. 7. 2017 - Tato smlouva nabývá platnosti
dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
7.

O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou/Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. ………… ze dne …………….

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
hejtman kraje

Příjemce

Přílohy:
Příloha č. 1 - Výpis/ kopie výpisu z ……… rejstříku/ evidence příjemce
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet projektu
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Příloha D1
Specifikace k oblasti podpory vymezené v čl. 3 odst. 2 písm. a) Programu pro rozvoj eko-agro
oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 - 2020 (dále jen „Program“)

Podpora včelařů na území Ústeckého kraje
Žadatel (příjemce) dle čl. 2 odst. 2 Programu je vymezen podmínkami
Pouze fyzická osoba nepodnikající s trvalým bydlištěm a včelstvy umístěnými na území
Ústeckého kraje, která:
•

je přímo odpovědná za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako prostředník

•

má stabilně a dostatečně zajištěno financování svých aktivit

•

je zkušená a schopná k demonstrování svých kapacit odpovídajících velikosti projektu,
na který žádá dotaci

•

dosáhla věkové hranice 15 let ke dni podání žádosti, v
zastupována jeho zákonným zástupcem,

•

má zajištěnu odbornou garanci ze strany občanského sdružení působícího v oblasti
chovu včel potvrzením na formuláři žádosti i vyúčtování a dohled odborného garanta po
dobu udržitelnosti projektu

•

vylučuje společné včelaření mezi manžely nebo přímými příbuznými (děti, rodiče)

případě nezletilosti je

Sledovaný záměr a předmět dotace dle čl. 4 odst. 1 Programu
Záměr poskytování dotace:
zvrátit dlouhodobě nepříznivý vývoj, oživit zájmové včelaření podporou jak nových zájemců
o včelaření, tak i těch, kteří již včelaří, s cílem rovnoměrného zavčelení a ozdravění chovů
v jednotlivých katastrech Ústeckého kraje.
Předmět dotace
Dotační titul č. 1:
Založení chovu včel (žadatel dosud nevlastní žádná včelstva, úly a základní včelařské
vybavení)
Podaný projekt spočívá v pořízení:
a) minimálně tří a maximálně pěti včelstev podle platných veterinárních předpisů,
b) minimálně tří a maximálně pěti nových nástavkových úlů s oddělitelným monitorovacím
dnem a příslušenstvím,
c) základního včelařského vybavení (např. mezistěn, ochranného oděvu, kuřáku,
rozpěráku, odvíčkovací vidličky, rámků nebo přířezů).
Projekt musí vždy zahrnovat komponenty dle písm. a), b) i c) dotačního titulu č. 1.
Dotační titul č. 2:
Rozšíření chovu včel (žadatel je již registrován v souladu se zákonem č. 154/2000 Sb.,
o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých
souvisejících zákonů, v platném znění)
Podaný projekt spočívá:
a) v pořízení dalších maximálně pěti nových nástavkových úlů s oddělitelným
monitorovacím dnem a příslušenstvím
b) v pořízení dalšího technického včelařského vybavení (např. medomet, vařák,
manipulační technika)
c) ve výměně tří maximálně pěti typově zastaralých úlů za nové dle písm. a) za
předpokladu prokazatelné likvidace původních potvrzené odborným garantem
Projekt může zahrnovat komponenty pod písm. a), b) nebo c) dotačního titulu č. 2.
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Povaha dotace dle čl. 4 odst. 1 Programu
DT 1 - dotace nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování
Evropské unie.
DT 2 – dotace bude poskytována jako podpora de minimis podle nařízení Komise (EU) č. 1408/2013.
Udržitelnost projektu dle čl. 4 odst. 4 Programu
Příjemce dotace je povinen věnovat se osobně včelařství po dobu 3 let následujících po roce
vyplacení dotace. V případě nedodržení této povinnosti je příjemce povinen vrátit poskytovateli třetinu
poskytnuté dotace za každý nedokončený rok chovu včel. Povinnost vrácení dotace nevznikne,
pokud včelař prokáže, že nezanedbal řádnou péči o včelstva, chov včel nezanikl jeho vinou a včelař
učinil přiměřená preventivní opatření proti vnější příčině zániku chovu včel (mráz, choroby).
Nedílné přílohy dle čl. 2 odst. 5 Programu jsou:
Pro žadatele u dotačního titulu DT 2:
Čestné prohlášení o obdržení podpory de minimis zpracované na předepsaném formuláři.
Povinnosti nad rámec Programu
Příjemce dotace je povinen poskytnout pověřené osobě (ke dni vyhlášení tohoto Programu je
pověřenou osobou Českomoravská společnost chovatelů, a.s., se sídlem Hradištko 123, 252 09
Hradištko, IČ 26162539) v souladu se zákonem č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci
hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, (plemenářský
zákon) a podle § 80 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování
zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem,
v platném znění, údaje o počtu včelstev a umístění jednotlivých stanovišť včelstev k 1. září
kalendářního roku. Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť se předávají nejpozději do 15. září
kalendářního roku na formuláři, který chovateli včel poskytuje pověřená osoba.
Dle § 51 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a § 7 odst. 1 vyhlášky č. 327/2012
Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organizmů a dalších necílových organizmů při použití přípravků
na ochranu rostlin je povinen každý včelař podávat Hlášení o trvalém stanovišti včelstev na příslušný
obecní úřad.
Závěrečné vyhodnocení a vyúčtování dotace dle čl. 10 Programu
V případě vykázaného nižšího procentuálního podílu spoluúčasti, nedodržení druhového členění
plánovaného rozpočtu, popřípadě nedodržení plánovaného počtu jednotlivých komponentů bude
dotace krácena o alikvotní část.
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Příloha D2

Žádost o dotaci
v rámci Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020, oblast
podpory vymezená v čl. 3 odst. 2 písm. a) - Podpora včelařů na území Ústeckého kraje

I. Identifikace žadatele
Žadatel (jméno a příjmení):
Datum narození:
Adresa trvalého bydliště:

Adresa korespondenční:

Telefon:

Zodpovědná osoba:

e-mail:

(jméno, příjmení, titul,)

Bankovní ústav (název):

Číslo účtu (vč. směrového kódu):

Příjemce podpory de minimis v rozhodném období (nehodící

ano

ne

se škrtněte)

II. Identifikace projektu
Název projektu:
Dotační titul:

Místo realizace projektu:
Termín zahájení projektu

Termín ukončení projektu

(ve tvaru DD.MM.RRRR):

(doba dosažení účelu dotace)
(ve tvaru DD.MM.RRRR): (vč.
uhrazených nákladů)

III. Prohlášení
Žadatel prohlašuje, že údaje uvedené v této žádosti (i ve všech přílohách) jsou pravdivé.

IV. Přehled projektů, realizovaných žadatelem v průběhu předchozích 3 let za přispění
Ústeckého kraje
Číslo smlouvy

Název projektu
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Částka v Kč

V. Čestné prohlášení:

(platí pro fyzické osoby
podnikající*)

(platí pro právnické
osoby *)

((platí pro právnické
osoby, kde Statutárním
orgánem je právnická
osoba*)

V

vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo,
insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo
insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě
nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek
byl zcela nepostačující nebo nebyla zavedena nucená správa podle
zvláštních právních předpisů, na majetek nebyla nařízena exekuce.
žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata
souvisí s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský,
nebo trestný čin proti majetku
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu nebyl pravomocně
odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti
majetku
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby
nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo
trestný čin proti majetku
u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního
zabezpečení a zdravotních pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené
závazky po lhůtě splatnosti
žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům,
přičemž za závazky vůči státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu
fondu životního prostředí, Pozemkovému fondu a Celní správě, za
vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků
žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu kraje, tzn.
např. že bylo ve stanoveném termínu předloženo řádné vyúčtování v případě,
že byly žadateli finanční prostředky v předchozích obdobích poskytnuty
žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako
prostředník, předložený projekt odpovídá zásadám efektivnosti, účelnosti a
hospodárnosti
žadatel zajistí následnou péči a udržitelnost projektu po dobu 3 let
následujících od realizace projektu a obdržení dotace
žadatel neobdržel v příslušném roce na stejný předmět dotace dotaci z jiných
zdrojů dle čl. 4, odst. 15 g)
dne

Podpis (podpis statutárního zástupce žadatele), razítko

*Povinné prohlášení - zaškrtněte pole dle skutečnosti
Přehled příloh: - projekt, položkový rozpočet projektu,
- čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis,
- nedílné přílohy dle přílohy D1,
- doklad o zřízení běžného účtu.
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Příloha D3

Projekt žádosti
podané v rámci Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020,
oblast podpory vymezená v čl. 3 odst. 2 písm. a) Podpora včelařů na území Ústeckého kraje

Žadatel:
Sídlo, bydliště:
Název projektu:
Celkové náklady projektu, požadovaná dotace
Celkové náklady projektu:
Zdroje financování:
Požadovaná výše dotace od ÚK:
z toho neinvestiční náklady:
Podíl podpory:
%
z toho investiční náklady:
Cíl projektu: (stručně popsaný účel, kvantifikace měřitelných cílů, vymezení cílové skupiny, předpokládaný konečný přínos
a efekt pro cílovou skupinu a kraj)

Územní působnost projektu a místo realizace:
(působnost v rámci kraje, okresu, obce, upřesnění místa realizace – obec, katastrální území popř. číslo parcely)

Popis výchozího stavu:

(stručný popis výchozího stavu u žadatele o dotaci a jeho okolí, zdroje vstupních informací,
způsob jejich zpracování a vyhodnocení)

Navrhovaný postup realizace projektu:
(jednotlivé kroky a metody, které zajistí dosažení konečného cíle, klasifikace dílčích etap realizace)

Časový plán předpokládaného postupu realizace projektu:

(Dle etap: zpracování projektu, podání
žádosti, zahájení realizace, ukončení projektu, zpracování závěrečné zprávy a vyúčtování projektu). Poznámka: nejdříve 1.1.
20xx, nejpozději 31. 10. 20xx

Dne

Zpracoval:
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Podpis:

Příloha D4

Položkový rozpočet projektu
podaného v rámci Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až
2020, oblast podpory vymezená v čl. 3 odst. 2 písm. a) Podpora včelařů na území Ústeckého
kraje

Žadatel:
Sídlo, bydliště:

Název projektu:
Maximální podíl podpory 80 % celkových vynaložených nákladů
Hrazeno
z dotace Kč

Položky rozpočtu

Hrazeno
z jiných zdrojů Kč

Nákup materiálu (z toho rozepsat)

Nákup prací a služeb (z toho rozepsat)

Ostatní náklady (z toho rozepsat)

Celkem

Financování projektu

Kč

% z celkových
nákladů

Vlastní zdroje
Ostatní zdroje
Požadovaná dotace
Projekt celkem
Prohlášení: jsme plátci – neplátci* DPH. Bude - nebude* uplatněn nárok na odpočet DPH u příslušného správce daně.

V

dne

Podpis statutárního zástupce žadatele
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Příloha D5
Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis
Žadatel - příjemce podpory
Obchodní firma/název/jméno a příjmení
Sídlo/adresa:
IČO/datum narození:
Statutární zástupce:
1.

Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá
kalendářní rok.
hospodářský rok (začátek ……………………., konec ……………………).
19

2. Podniky propojené s žadatelem o podporu
20

Žadatel o podporu se považuje za propojený s jinými podniky, pokud i tyto subjekty mezi
sebou mají některý z následujících vztahů:
a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům,
v jiném subjektu;
b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího nebo
dozorčího orgánu jiného subjektu;
c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s
daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu;
d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu
s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 50 % hlasovacích
práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu.
Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím
jednoho nebo více dalších subjektů, se také považují za podnik propojený s žadatelem o podporu.
Do výčtu podniků propojených přímo či zprostředkovaně se žadatelem o podporu se zahrnují osoby
zapsané v základním registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci
("registr osob") v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších
předpisů.
Žadatel prohlašuje, že
není ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem.
je ve výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky:
Obchodní firma
podniku/název/jméno a příjmení

Sídlo/adresa

IČO/datum narození

3. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích
nevznikl spojením podniků či nabytím podniku.
21
vznikl spojením (fúzí splynutím ) níže uvedených podniků:
19

Za podnik lze považovat podnikatele definovaného v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Bližší informace o propojeném podniku naleznete v METODICKÉ PŘÍRUČCE k aplikaci pojmu „jeden podnik“
z pohledu pravidel podpory de minimis na stránkách ÚOHS www.compet.cz .

20

strana 73 / 106

22

nabytím (fúzí sloučením ) převzal jmění níže uvedeného/ých podniku/ů:
Obchodní firma
Sídlo/adresa
podniku/název/jméno a příjmení

IČO/datum
narození

Výše uvedené změny spočívající ve spojení či nabytí podniků
jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
4. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích
23

nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením ) podniku.
vznikl rozdělením níže uvedeného podniku:
Obchodní firma
podniku/název/jméno a příjmení

IČO/datum
narození

Sídlo/adresa

24

a převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá podpora de minimis použita .
Výše uvedené změny spočívající v rozdělení podniků
jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
5. Podniku (žadateli) byly přiděleny následující (dříve poskytnuté) podpory:
5.1
Podpora dle nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků
107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství,
nebo dle nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 ze dne 20. prosince 2007 o použití článků 87 a
88 Smlouvy ES na podporu de minimis v produkčním odvětví zemědělských produktů:
Žadatel – příjemce podpory
neobdržel
obdržel v rozhodném období podporu de minimis v celkové výši …………………….. € a tato
výše nepřesahuje limit stanovený nařízením Komise (EU) č. 1408/2013 ve výši 15.000 €.
Poskytovatel podpory
obchodní firma /
IČO:
název / jméno

Datum
poskytnutí
25
podpory

Výše podpory
v Kč

26

v€

Celkem
21

Viz § 62 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o přeměnách obchodních společností a družstev“).
22
Viz § 61 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev.
23
Viz § 243 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev
24
Pokud by na základě převzatých činností nebylo možné dříve poskytnuté podpory de minimis rozdělit, rozdělí
se podpora poměrným způsobem na základě účetní hodnoty vlastního kapitálu nových podniků k datu účinku
rozdělení (viz čl. 3 odst. 9 nařízení Komise (EU) č. 1407/2013, č. 1408/2013 a č. 717/2014).
25
Datem poskytnutí podpory se rozumí den vzniku právního nároku na podporu de minimis, tedy den účinnosti
právního úkonu, na základě kterého je podpora poskytována, zpravidla den uzavření příslušné smlouvy.
26
Pro přepočet se použije měnového kurzu Evropské centrální banky platného ke dni poskytnutí podpory. Kurzy
jsou zveřejněny v Úředním věstníku Evropské Unie.
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5.2

Podpora dle nařízení Komise (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků
107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu a
akvakultury, nebo dle nařízení Komise (ES) č. 875/2007 ze dne 24. července 2007 o
použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v odvětví rybolovu a o změně
nařízení (ES) č. 1860/2004.

Žadatel – příjemce podpory
neobdržel
obdržel v rozhodném období podporu de minimis v celkové výši …………………….. € a tato
výše nepřesahuje limit stanovený nařízením Komise (EU) č. 717/2014 ve výši 30.000 €.
Poskytovatel podpory
obchodní firma /
IČO:
název / jméno

Datum
poskytnutí
7
podpory

Výše podpory
8

v Kč

v€

Celkem
5.3
a)
b)

jsem
nejsem subjektem působícím v odvětví silniční nákladní dopravy pro cizí potřebu ve
smyslu ustanovení nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití
článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.

a) Podpora dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků
107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, nebo dle nařízení
Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na
podporu de minimis v odvětví silniční dopravy.
Žadatel – příjemce podpory
neobdržel
obdržel v rozhodném období podporu de minimis v celkové výši …………………€ a tato výše
nepřesahuje limit stanovený nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ve výši 100.000 €.
Poskytovatel podpory
obchodní firma /
IČO:
název / jméno

Den poskytnutí
7
podpory

Výše podpory
8

v Kč

v€

Celkem
b) Podpora dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků
107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, nebo dle nařízení
Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na
podporu de minimis v ostatních odvětvích.
Žadatel – příjemce podpory
neobdržel
obdržel v rozhodném období podporu de minimis v celkové výši …………………€ a tato výše
nepřesahuje limit stanovený nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ve výši 200.000 €.
Poskytovatel podpory
obchodní firma /
IČO:
název / jméno

Datum
poskytnutí
7
podpory

Celkem
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Výše podpory
v Kč

8

v€

6. Podpora dle nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím
služby obecného hospodářského zájmu.
Žadatel – příjemce podpory
neobdržel
obdržel v rozhodném období podporu de minimis v celkové výši …………………€ a tato výše
nepřesahuje limit stanovený nařízením Komise (EU) č. 360/2012 ve výši 500.000 €.
Poskytovatel podpory
obchodní firma /
IČO:
název / jméno

Výše podpory

Datum
poskytnutí
7
podpory

v Kč

8

v€

Celkem
7. Subjekt činný ve více oblastech
Pokud subjekt (příjemce) podniká ve více sledovaných oblastech (dle různých nařízení na
podporu de minimis), je přidělení podpory v dané oblasti plně v odpovědnosti poskytovatele, který
o podpoře rozhoduje. Je možno poskytnout podporu jednomu podniku podle více nařízení,
maximálně do limitu 200 000 EUR v rozhodném období. Podpory pro zemědělskou prvovýrobu a
pro rybolov se do tohoto limitu načítají.
Subjektu (příjemci) poskytujícímu službu obecného hospodářského zájmu je možno poskytnout
podporu de minimis podle více nařízení maximálně do limitu 500 000 EUR v rozhodném období.
Podpory pro zemědělskou prvovýrobu, rybolov a pro ostatní odvětví poskytnuté na základě
nařízení č. 1407/2013 se do tohoto limitu načítají.
8. Žadatel níže svým podpisem
- potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně;
- se zavazuje k tomu, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního
procesu poskytnutí podpory de minimis bude neprodleně informovat poskytovatele dané
podpory o změnách, které u něj nastaly;
souhlasí se zpracováním svých osobních údajů obsažených v tomto prohlášení ve smyslu
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění p. p., za účelem evidence
podpor malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů
v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p.
27
Tento souhlas uděluji správci a zpracovateli , kterým je Ústecký kraj
pro všechny údaje obsažené v tomto prohlášení, a to po celou dobu 10 let ode dne udělení
souhlasu. Zároveň si je žadatel vědom svých práv podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů.
Datum a místo podpisu

Jméno a podpis osoby
oprávněné zastupovat
žadatele

Razítko (pokud je
součástí podpisu
žadatele)

27

Správcem je koordinační orgán ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory
a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p., zpracovatelem je poskytovatel podpory de minimis.
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Příloha D6
Závěrečná zpráva a vyúčtování projektu
podaného v rámci Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až
2020, oblast podpory vymezená v čl. 3 odst. 2 písm. a) Podpora včelařů na území Ústeckého
kraje

Žadatel
Sídlo, bydliště
IČ
DIČ
Název projektu
Smlouva o poskytnutí dotace č.
Popis realizace projektu včetně dodržení harmonogramu

Kvalitativní a kvantitativní výstupy

Přínos projektu pro cílové skupiny

Celkové zhodnocení projektu

Zveřejnění publicity projektu dle čl. VI. Smlouvy o poskytnutí dotace) bylo zajištěno
formou:
V

Přílohy:

dne

Zpracoval

1/ Závěrečné vyúčtování čerpání dotace
2/ sešité kopie všech účetních dokladů označené pořadovými čísly uvedenými ve vyúčtování a na originále
opatřené číslem smlouvy a textem: „Projekt spolufinancován Ústeckým krajem“.
3/ doklad o zaúčtování pod UZ (v případě povinnosti zaúčtování pod UZ)
4/ případné další přílohy jako fotodokumentace, CD atd.
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Příloha č.1 závěrečné zprávy

Závěrečné vyúčtování čerpání dotace poskytnuté na základě smlouvy
č.
1/ přehled všech výdajů projektu
Výdajová položka

Číslo dokladu

Kč

Celkem

2/ přehled výdajů projektu hrazených z dotace v členění podle plánovaného položkového
rozpočtu (dle přílohy smlouvy)
Položka plánovaného rozpočtu

Skutečné náklady v Kč

Číslo dokladu

Kč

% celkových nákladů

Celkem

3/ Skutečné financování projektu
Financování projektu
Vlastní zdroje předkladatele
Poskytnutá dotace
Projekt celkem
Prohlášení: jsme plátci – neplátci* DPH. Byl – nebyl* uplatněn nárok na odpočet DPH u příslušného správce
daně.
V
dne

Podpis st. zástupce příjemce dotace

*nehodící se škrtněte
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Příloha D7

Vzor smlouvy (barevně či varianty – na výběr)

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

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

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

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ/NEINVESTIČNÍ DOTACE
(dále jen „smlouva“)

strana 79 / 106

Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
28/24Z/2015 ze dne 7. 9. 2015 schváleny Zásady pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“). Smlouva se
uzavírá v souladu s těmito Zásadami, které jsou pro příjemce závazné ve věcech touto
smlouvou neupravených.
Článek I.
Předmět smlouvy, účel a výše dotace
1. Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ….. ze
dne ……. poskytuje příjemci z Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji
na období let 2017 - 2020 investiční/neinvestiční dotaci ve výši ………….,- Kč (slovy:
……..korun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce uvedený
v záhlaví této smlouvy, pod UZ (účelovým znakem) ………………, za podmínky, že ji
příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději do ...................
Ujednání pro případ poskytnutí dotace příspěvkové organizaci obce:
Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ….. ze
dne ……. poskytuje příjemci z Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na
období let 2017 - 2020 investiční/neinvestiční dotaci ve výši ………….,- Kč (slovy:
……..korun českých), která bude převedena bezhotovostně příjemci v souladu s
ustanovením § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím bankovního účtu
zřizovatele příjemce, č. účtu:……., pod UZ (účelovým znakem)……………, za
podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději do ...................

2.

Dotace z Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2017 –
2020, ……………………….je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace ze
dne……..

3.

Dotace je poskytnuta na realizaci projektu……….. /dotace je poskytnuta
na……………. (vypíše se účel) (dále jen ,,projekt“).

4.

(varianta č. 1) Dotace nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107 odst. 1
Smlouvy o fungování Evropské unie.

4.

(varianta č. 2) Dotace je poskytována v režimu de minimis podle nařízení (EU) č.
1408/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování
Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství, zveřejněno
v Úředním věstníku Evropské unie L 352/1 dne 24. 12. 2013. Poskytovatel uzavírá
tuto smlouvu na základě následujícího prohlášení příjemce.
Příjemce prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy se nezměnily okolnosti týkající se
příjemcem přijatých podpor de minimis, jež příjemce uvedl ve formuláři žádosti o dotaci
a není mu známa překážka, která by bránila poskytnutí podpory de minimis dle výše
uvedeného nařízení Evropské komise.
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5.

Dotace není slučitelná s dotací poskytnutou na stejný předmět z rozpočtu jiných
územních samosprávných celků, státního rozpočtu nebo fondů EU, pokud to pravidla
pro poskytnutí těchto podpor nevylučují.
Článek II.
Podmínky použití dotace,
doba, v níž má být dosaženo účelu,
způsob poskytnutí dotace

1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace
předloženého projektu ...................................., dle poskytovatelem odsouhlaseného
rozpočtu všech plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „položkový rozpočet projektu“), a to
v rozsahu v něm uvedeného procentuálního podílu dotace na úhradě plánovaných
uznatelných nákladů za dodržení druhového členění položkového rozpočtu. Položkový
rozpočet projektu je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.
2. V položkovém rozpočtu projektu, který je přílohou této smlouvy, se za neuznatelný náklad
označují následující náklady:
………………………………………………….
3. Změny v rámci druhového členění rozpočtu je možné provádět pouze za podmínek
stanovených čl. 4. Programu. V těchto případech bude uzavírán dodatek ke smlouvě.
4. Termínem ukončení realizace projektu je ….. . Pro příjemce je tento termín stanoven jako
závazný ukazatel.
5. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od ..........
do …… (účinnost uznatelných nákladů, vč. uhrazených faktur).
6. Dotace bude poskytnuta bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví této
smlouvy/účet zřizovatele příjemce uvedený v čl. I. této smlouvy jednorázově/ve splátkách
….. ve lhůtě do …. dnů po předložení závěrečné/průběžné zprávy a kontrole finančního
vypořádání poskytovatelem.
7. Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných uznatelných
nákladech projektu v maximální výši …………. %. Závazný ukazatel musí být dodržen ve
vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu za dodržení druhového členění
položkového rozpočtu projektu.
Článek III.
Práva a povinnosti příjemce
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace
poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
3. Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění
odpočtu této daně.
4. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
položkovým rozpočtem projektu, který je přílohou této smlouvy, a jejich řádné a
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oddělené sledování v účetnictví, pod daným účelovým znakem (UZ), vedeném
v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to
jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska nákladů celého projektu.
5. Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály účetních
dokladů informací o tom, že projekt je spolufinancován Ústeckým krajem.
6. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace, a to do
30 dnů od ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce
povinen předložit finanční vypořádání dotace. Ze závažných důvodů může být termín
předložení závěrečné zprávy na žádost příjemce, postupem dle Zásad, prodloužen.
Pokud byl projekt realizován před uzavřením této smlouvy, je příjemce povinen předložit
poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace do 30 dnů od uzavření této
smlouvy.
I.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:

-

označení příjemce,

-

číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy,

-

popis realizace projektu včetně dodržování jeho harmonogramu,

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu,

-

přínos projektu pro cílové skupiny,

-

celkové zhodnocení projektu,

-

finanční vypořádání dotace, včetně účelového znaku.

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

přehled všech nákladů a výnosů projektu,

-

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

-

přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele,

-

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

7. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit
nahlížet do účetní evidence. Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak i po ukončení
realizace projektu.
8. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor životního prostředí a
zemědělství krajského úřadu o všech změnách týkajících se tohoto smluvního vztahu,
včetně identifikace příjemce nebo podpořeného projektu.
9. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným
nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel (viz čl. II
odst. 7 smlouvy), poskytovatel nevyplatí příjemci prostředky, o které byl dohodnutý
podíl dotace překročen.
10. V případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady uvedené
v plánovaném nákladovém rozpočtu, poskytovatel odpovídajícím způsobem pokrátí
poskytnutou dotaci o její nečerpanou část.
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11. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci
projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7 kalendářních
dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně informovat
poskytovatele o vrácení dotace.
12. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad.
13. Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se příjemce stal dotovaným
zadavatelem ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 tohoto zákona a dodržovat v souvislosti
s čerpáním dotace veškeré další obecně závazné právní předpisy.
14. Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí o jeho
likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato až po
předchozím souhlasu poskytovatele. Příjemce je povinen poskytovateli poskytnout
veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru
poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace. Příjemce rovněž informuje
poskytovatele o sloučení či rozdělení svého podniku v rámci čestného prohlášení, a
dále informuje poskytovatele o sloučení či rozdělení svého podniku neprodleně po této
změně.
15. Příjemce je povinen s poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Ministerstvu zemědělství a Evropské komisi.
Článek IV.
Porušení rozpočtové kázně
1. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních
prostředků poskytnutých jako dotace (§ 22 odst. 1 až 3 zákona č. 250/2000 Sb.).
V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně tím, že neoprávněně
použije nebo zadrží poskytnutou dotaci, bude poskytovatel postupovat dle § 22 zákona
č. 250/2000 Sb. a bude příjemci uložen odvod včetně penále za prodlení s odvodem ve
výši stanovené platnými právními předpisy a touto smlouvou.
2. Pokud příjemce předloží závěrečnou zprávu včetně finančního vypořádání v termínu
stanoveném ve smlouvě, ale finanční vypořádání nebo závěrečná zpráva nebudou
obsahovat všechny náležitosti stanovené ve smlouvě, dopustí se příjemce porušení
rozpočtové kázně až v případě, že nedoplní neúplnou závěrečnou zprávu nebo finanční
vypořádání ani po marném uplynutí náhradní lhůty 10 dnů ode dne doručení výzvy
poskytovatele k nápravě.
3. V případě porušení rozpočtové kázně, které poskytovatel považuje za méně závažné,
bude vždy uložen odvod za tato porušení procentem z celkové částky poskytnuté
dotace následovně:
a) předložení závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené smlouvou –
výše odvodu činí 5 %.
b) předložení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené smlouvou –
výše odvodu činí 10 %.
c) předložení doplněné závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů od uplynutí náhradní
lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše odvodu činí 3
%.
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d) předložení doplněné závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů od uplynutí náhradní
lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše odvodu činí 6
%.
e) nedodržení povinnosti vést dotaci v odděleném účetnictví – výše odvodu činí 10 %.
f)

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

g) nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků – výše
odvodu činí 5 %.
h) nedodržení povinnosti publicity neoznačením publikací, internetových stránek či
jiných nosičů ,,sponzorským vzkazem“ – výše odvodu činí 5 %.
i)

nedodržení povinnosti publicity neumístěním tabulky se ,,sponzorským vzkazem“ na
stavbě nebo v její bezprostřední blízkosti (v případě investiční dotace) – výše odvodu
činí 5 %.

j)

………………….
Pozn.: V dotační smlouvě lze s přihlédnutím k podmínkám konkrétního dotačního
programu či poskytované dotace vymezit i další podmínky, jejichž porušení bude
považováno za méně závažné.

4. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou
odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných
zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve výši
nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky. Při neoprávněném použití
peněžních prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 250/2000 Sb.
odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků, mimo
případů, kdy se podle této smlouvy (odst. 3 tohoto čl.) za porušení méně závažné
povinnosti uloží odvod nižší. Při porušení několika méně závažných povinností se
odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají. Odvody za porušení rozpočtové kázně lze
uložit pouze do výše peněžních prostředků poskytnutých ke dni porušení rozpočtové
kázně. Při podezření na porušení rozpočtové kázně může poskytovatel pozastavit
poskytnutí peněžních prostředků, a to až do výše předpokládaného odvodu. Pokud
krajský úřad uloží odvod za porušení rozpočtové kázně, v rozhodnutí uvede, že z
uloženého odvodu bude odvedena pouze částka ve výši rozdílu mezi uloženým
odvodem a peněžními prostředky neposkytnutými z důvodu podezření na porušení
rozpočtové kázně. Pokud krajský úřad odvod neuloží, poskytovatel poskytne
pozastavené peněžní prostředky příjemci.
Článek V.
Výpověď a zrušení smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí …… Ve výpovědní lhůtě bude
pozastaveno vyplácení dotace.
2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených v §
167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním
vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně, která
návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví souhlas,
smlouva nezaniká.
3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.
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4. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správního řádu
Ministerstvo financí ČR.
Článek VI.
Publicita
1. Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést fakt,
že projekt byl podpořen Ústeckým krajem (poskytovatelem).
2. Na výstupech projektu typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede
příjemce skutečnost, že projekt podpořil poskytovatel (dále „Sponzorský vzkaz“) v
provedení respektující logomanuál poskytovatele. Příjemce podpisem smlouvy výslovně
prohlašuje, že se s daným logomanuálem seznámil.
3.

V případě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce (projektu), bude na ní
nebo v její bezprostřední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem“ v
provedení respektující logomanuál poskytovatele. (Pozn.: V případě neinvestiční dotace
se daný odst. vypustí.)

4.

Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu“
ke schválení poskytovateli, případně upravit návrh podle námitek poskytovatele
a předložit ho poskytovateli ke konečnému schválení. Za poskytovatele rozhoduje
kontaktní osoba uvedená v označení smluvních stran.

5.

Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, a to nejméně
po dobu ...........................:
a) logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na – pozvánkách,
plakátech, programech, vstupenkách souvisejících s akcí (projektem),
b) verbální prezentace poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích
pořádaných u příležitosti akce (projektu),
c) oficiální pozvání zástupců poskytovatele, volný vstup do VIP prostor pro zástupce
poskytovatele,
d) viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místech konání akce
(realizace projektu) v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce (propagační
komponent s logem si příjemce může po domluvě zapůjčit od poskytovatele),
e) umístění reklamních panelů s prezentací poskytovatele v místě konání akce
(realizace projektu),
f) distribuce tiskových materiálů poskytovatele, které dodá poskytovatel mezi hosty
akce,
g) v případě videoprojekce odvysílání videospotu poskytovatele na (celoplošné)
obrazovce (videospot si příjemce po domluvě vyzvedne u poskytovatele),
h) prezentace poskytovatele moderátorem akce,
i) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách
souvisejících s konáním akce (realizací projektu),
Logo Ústeckého kraje (poskytovatele) je ochrannou známkou, která požívá ochrany
podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002
Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých
dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o
ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.

6.

Článek VII.
Ostatní ujednání
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1. Tato smlouva bude zveřejněna dle §10d odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. na úřední desce
poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření
smlouvy, což se týká i případných dodatků ke smlouvě, a to po dobu nejméně 3 let ode
dne zveřejnění. (Pozn.: U smluv nad 50 000,- Kč či přesahujících tuto částku uzavřeným
dodatkem – platí pouze pro smlouvy uzavírané s fyzickou osobou jednající mimo rámec
své podnikatelské činnosti, s obcí nevykonávající rozšířenou působnost, příspěvkovou
organizací zřízenou touto obcí nebo právnickou osobou, v níž má taková obec sama
nebo s jinými takovými obcemi většinovou účast).
2. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem
dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru
smluv provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této
smlouvy byla zaslána příjemci do datové schránky ID……./na e-mail: ……@....... (Pozn.:
U ostatních smluv nad 50 000,- Kč či přesahujících tuto částku uzavřeným dodatkem.)
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní
vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., případně příslušná ustanovení
občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
6. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího uzavření/var. u smluv
uveřejňovaných v registru smluv platná od 1. 7. 2017 - Tato smlouva nabývá platnosti
dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
7.

O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou/Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. ………… ze dne …………….

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
hejtman kraje

Příjemce

Přílohy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet projektu
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Příloha E1
Specifikace k oblasti podpory vymezené v čl. 3 odst. 2 písm. b) Programu pro rozvoj eko-agro
oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 - 2020 (dále jen „Program“)

Podpora rybářství a rybníkářství na území Ústeckého kraje
Žadatel (příjemce) dle čl. 3 odst. 2b) Programu je vymezen podmínkami
Subjekt, který je právnickou osobou působící na území Ústeckého kraje, nebo fyzickou
osobou s trvalým pobytem na území Ústeckého kraje, která splňuje následující kritéria
vhodnosti:
•

je přímo odpovědná za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako prostředník

•

má stabilně a dostatečně zajištěno financování svých aktivit

•

je zkušená a schopná k demonstrování svých kapacit odpovídajících velikosti projektu,
na který žádá dotaci

•

má zajištěnu odbornou garanci ze strany občanského sdružení působícího v oblasti
chovu ryb a dohled odborného garanta po dobu udržitelnosti projektu

Sledovaný záměr a předmět dotace dle čl. 4 odst. 1 Programu
Záměr poskytování dotace:
zvrátit dlouhodobě nepříznivý stav výskytu původních druhů ryb, oživit zájmové rybaření
podporou jak nových zájemců o rybářství, tak i těch, kteří již rybaří, s cílem ozdravění chovů
v jednotlivých vodních tocích a nádržích Ústeckého kraje.
Předmět dotace
Rybářství a rybníkářství - Podaný projekt spočívá v pořízení:
a) rybářského vybavení (např. sítě, kádě, rukávy, kesery, rybářské holínky, váhy aj.),
b) násady původních druhů ryb (pstruh potoční, lipan podhorní aj.), vyjma druhů ryb
podporovaných Ministerstvem zemědělství,
c) vnitřní vybavení líhní (např. žlaby, filtrace aj.).

Povaha dotace dle čl. 4 odst. 3 Programu
Dotace bude poskytována jako podpora de minimis podle nařízení Komise (EU) č. 717/2014.
Udržitelnost projektu dle čl. 4 odst. 5 Programu
Příjemce dotace je povinen věnovat se rybářství po dobu 3 let následujících po roce vyplacení
dotace. V případě nedodržení této povinnosti je příjemce povinen vrátit poskytovateli třetinu
poskytnuté dotace za každý nedokončený rok.
Nedílné přílohy dle čl. 2 odst. 5 Programu jsou:
•
•
•
•

čestné prohlášení o podpoře de minimis zpracované na předepsaném formuláři
doklad o vlastnictví či nájmu k vodním plochám
doklad o Schválení produkčního podniku akvakultury a registraci hospodářství
doklad o splnění předpokladu pro zajištění odbornosti projektu (např. funkce rybářského
hospodáře)
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Povinnosti nad rámec Programu
Příjemce dotace je povinen poskytnout pověřené osobě (ke dni vyhlášení tohoto Programu je
pověřenou osobou Českomoravská společnost chovatelů, a.s., se sídlem Hradištko 123, 252 09
Hradištko, IČ 26162539, nebo regionální pracoviště České Budějovice) v souladu se zákonem č.
154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých
souvisejících zákonů, v platném znění, (plemenářský zákon) a podle § 80 odst. 1 a 2 vyhlášky č.
136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence
hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, v platném znění, údaje o vysazení
původních druhů ryb (pstruh obecný, lipan podhorní). Hlášení se provádí každý rok do 31.7 a uvádí
se stav k 30.6. kalendářního roku na formuláři, který chovateli ryb poskytuje pověřená osoba.
Závěrečné vyhodnocení a vyúčtování dotace dle čl. 10 Programu
V případě vykázaného nižšího procentuálního podílu spoluúčasti, při nedodržení druhového členění
plánovaného rozpočtu, popřípadě nedodržení plánovaného počtu jednotlivých komponentů bude
dotace krácena o alikvotní část.
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Příloha E2

Žádost o dotaci
v rámci Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020, oblast
podpory vymezená v čl. 3 odst. 2 písm. b) - Podpora rybářství a rybníkářství na území Ústeckého
kraje

I. Identifikace žadatele
Žadatel (jméno a příjmení, obchodní firma - celý název dle OR):
Identifikace osoby s podílem v této právnické osobě, popř. identifikace osob, v nichž má přímý podíl a
o výši tohoto podílu:
IČ (datum narození):
Sídlo (adresa trvalého bydliště):

DIČ:

Statutární zástupce:

Telefon:

e-mail:

Telefon:

e-mail:

(jméno, příjmení, titul, právní důvod zastoupení)

Zodpovědná osoba:
(jméno, příjmení, titul, právní důvod zastoupení)

Bankovní ústav (název):
Účetní období

Číslo účtu (vč. směrového
kódu):
od
do

Příjemce podpory de minimis v rozhodném období (nehodící se škrtněte)

ano

ne

Název zřizovatele (u příspěvkových organizací):
Číslo účtu zřizovatele (u příspěvkových organizací):

II. Identifikace projektu
Název projektu:
Dotační titul:

Místo realizace projektu:
Termín zahájení projektu

Termín ukončení projektu

(ve tvaru DD.MM.RRRR):

(doba dosažení účelu dotace)
(ve tvaru DD.MM.RRRR): (vč.
uhrazených nákladů)

III. Prohlášení
Žadatel prohlašuje, že údaje uvedené v této žádosti (i ve všech přílohách) jsou pravdivé.

IV. Přehled projektů, realizovaných žadatelem v průběhu předchozích 3 let za přispění
Ústeckého kraje
Číslo smlouvy

Název projektu
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Částka v Kč

V. Čestné prohlášení:

(platí pro fyzické osoby
podnikající*)

(platí pro právnické
osoby *)

((platí pro právnické
osoby, kde Statutárním
orgánem je právnická

vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční
řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl
zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo
nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo nebyla zavedena
nucená správa podle zvláštních právních předpisů, na majetek nebyla nařízena
exekuce.
žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin
proti majetku
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu nebyl pravomocně odsouzen
pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání žadatele,
nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti majetku
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby nebyl
pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti majetku

osoba*)

u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a
zdravotních pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti
žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za
závazky vůči státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního
prostředí, Pozemkovému fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat
posečkání úhrady dlužných závazků
žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu kraje, tzn. např. že bylo
ve stanoveném termínu předloženo řádné vyúčtování v případě, že byly žadateli
finanční prostředky v předchozích obdobích poskytnuty
žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako
prostředník, předložený projekt odpovídá zásadám efektivnosti, účelnosti a
hospodárnosti
žadatel zajistí následnou péči a udržitelnost projektu po dobu 3 let následujících od
realizace projektu a obdržení dotace
žadatel neobdržel v příslušném roce na stejný předmět dotace dotaci z jiných zdrojů
dle čl. 4, odst. 15 g)

V

dne

Podpis (podpis statutárního zástupce žadatele), razítko
*Povinné prohlášení - zaškrtněte pole dle skutečnosti
** Identifikace osoby s podílem v této právnické osobě, popř. identifikace osob, v nichž má přímý podíl a o výši tohoto podílu.
Přehled příloh: - projekt, položkový rozpočet projektu,
- čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis,
- nedílné přílohy dle přílohy E1,
- osvědčení o právní subjektivitě žadatele o dotaci,
- doklady o ustanovení statutárního zástupce,
- doklad o přidělení IČ, doklad o přidělení DIČ,
- doklad o zřízení běžného účtu.
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Příloha E3

Projekt žádosti
podané v rámci Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020,
oblast podpory vymezená v čl. 3 odst. 2 písm. b) Podpora rybářství a rybníkářství na území
Ústeckého kraje

Žadatel:
Sídlo, bydliště:
Název projektu:
Celkové náklady projektu, požadovaná dotace
Celkové náklady projektu:
Zdroje financování:
Požadovaná výše dotace od ÚK:
z toho neinvestiční náklady:
Podíl podpory:
%
z toho investiční náklady:
Cíl projektu: (stručně popsaný účel, kvantifikace měřitelných cílů, vymezení cílové skupiny, předpokládaný konečný přínos
a efekt pro cílovou skupinu a kraj)

Územní působnost projektu a místo realizace:
(působnost v rámci kraje, okresu, obce, upřesnění místa realizace – obec, katastrální území popř. číslo parcely)

Popis výchozího stavu:

(stručný popis výchozího stavu u žadatele o dotaci a jeho okolí, zdroje vstupních informací,
způsob jejich zpracování a vyhodnocení)

Navrhovaný postup realizace projektu:
(jednotlivé kroky a metody, které zajistí dosažení konečného cíle, klasifikace dílčích etap realizace)

Časový plán předpokládaného postupu realizace projektu:

(Dle etap: zpracování projektu, podání
žádosti, zahájení realizace, ukončení projektu, zpracování závěrečné zprávy a vyúčtování projektu). Poznámka: nejdříve 1.1.
20xx, nejpozději 31. 10. 20xx

Dne

Zpracoval:
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Podpis:

Příloha E4

Položkový rozpočet projektu
podaného v rámci Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až
2020, oblast podpory vymezená v čl. 3 odst. 2 písm. b) Podpora rybářství a rybníkářství na území
Ústeckého kraje

Žadatel:
Sídlo, bydliště:
IČ:
DIČ:
Název projektu:
Maximální podíl podpory 80 % celkových vynaložených nákladů
Hrazeno
z dotace Kč

Položky rozpočtu

Hrazeno
z jiných zdrojů Kč

Nákup materiálu (z toho rozepsat)

Nákup prací a služeb (z toho rozepsat)

Ostatní náklady (z toho rozepsat)

Celkem

Financování projektu

Kč

% z celkových
nákladů

Vlastní zdroje
Ostatní zdroje
Požadovaná dotace
Projekt celkem
Prohlášení: jsme plátci – neplátci* DPH. Bude - nebude* uplatněn nárok na odpočet DPH u příslušného správce daně.

V

dne

Podpis statutárního zástupce žadatele
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Příloha E5
Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis
Žadatel - příjemce podpory
Obchodní firma/název/jméno a příjmení
Sídlo/adresa:
IČO/datum narození:
Statutární zástupce:
1.

Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá
kalendářní rok.
hospodářský rok (začátek ……………………., konec ……………………).
28

2. Podniky propojené s žadatelem o podporu
29

Žadatel o podporu se považuje za propojený s jinými podniky, pokud i tyto subjekty mezi
sebou mají některý z následujících vztahů:
a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům,
v jiném subjektu;
b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího nebo
dozorčího orgánu jiného subjektu;
c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s
daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu;
d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu
s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 50 % hlasovacích
práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu.
Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím
jednoho nebo více dalších subjektů, se také považují za podnik propojený s žadatelem o podporu.
Do výčtu podniků propojených přímo či zprostředkovaně se žadatelem o podporu se zahrnují osoby
zapsané v základním registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci
("registr osob") v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších
předpisů.
Žadatel prohlašuje, že
není ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem.
je ve výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky:
Obchodní firma
podniku/název/jméno a příjmení

Sídlo/adresa

IČO/datum narození

3. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích
nevznikl spojením podniků či nabytím podniku.
30
vznikl spojením (fúzí splynutím ) níže uvedených podniků:
28

Za podnik lze považovat podnikatele definovaného v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Bližší informace o propojeném podniku naleznete v METODICKÉ PŘÍRUČCE k aplikaci pojmu „jeden podnik“
z pohledu pravidel podpory de minimis na stránkách ÚOHS www.compet.cz .
30
Viz § 62 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o přeměnách obchodních společností a družstev“).
29
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31

nabytím (fúzí sloučením ) převzal jmění níže uvedeného/ých podniku/ů:
Obchodní firma
Sídlo/adresa
podniku/název/jméno a příjmení

IČO/datum
narození

Výše uvedené změny spočívající ve spojení či nabytí podniků
jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
4. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích
32

nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením ) podniku.
vznikl rozdělením níže uvedeného podniku:
Obchodní firma
podniku/název/jméno a příjmení

IČO/datum
narození

Sídlo/adresa

33

a převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá podpora de minimis použita .
Výše uvedené změny spočívající v rozdělení podniků
jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
5. Podniku (žadateli) byly přiděleny následující (dříve poskytnuté) podpory:
5.1
Podpora dle nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107
a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství, nebo
dle nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 ze dne 20. prosince 2007 o použití článků 87 a 88
Smlouvy ES na podporu de minimis v produkčním odvětví zemědělských produktů:
Žadatel – příjemce podpory
neobdržel
obdržel v rozhodném období podporu de minimis v celkové výši …………………….. € a tato
výše nepřesahuje limit stanovený nařízením Komise (EU) č. 1408/2013 ve výši 15.000 €.
Poskytovatel podpory
obchodní firma /
IČO:
název / jméno

Datum
poskytnutí
34
podpory

Výše podpory
v Kč

35

v€

Celkem

31

Viz § 61 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev.
Viz § 243 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev
Pokud by na základě převzatých činností nebylo možné dříve poskytnuté podpory de minimis rozdělit, rozdělí se podpora
poměrným způsobem na základě účetní hodnoty vlastního kapitálu nových podniků k datu účinku rozdělení (viz čl. 3 odst. 9
nařízení Komise (EU) č. 1407/2013, č. 1408/2013 a č. 717/2014).
34
Datem poskytnutí podpory se rozumí den vzniku právního nároku na podporu de minimis, tedy den účinnosti právního úkonu,
na základě kterého je podpora poskytována, zpravidla den uzavření příslušné smlouvy.
35
Pro přepočet se použije měnového kurzu Evropské centrální banky platného ke dni poskytnutí podpory. Kurzy jsou
zveřejněny v Úředním věstníku Evropské Unie.
32
33
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5.2

Podpora dle nařízení Komise (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a
108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu a
akvakultury, nebo dle nařízení Komise (ES) č. 875/2007 ze dne 24. července 2007 o použití
článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v odvětví rybolovu a o změně nařízení
(ES) č. 1860/2004.

Žadatel – příjemce podpory
neobdržel
obdržel v rozhodném období podporu de minimis v celkové výši …………………….. € a tato
výše nepřesahuje limit stanovený nařízením Komise (EU) č. 717/2014 ve výši 30.000 €.
Poskytovatel podpory
obchodní firma /
IČO:
název / jméno

Datum
poskytnutí
7
podpory

Výše podpory
8

v Kč

v€

Celkem
5.3
a)
b)

a)

jsem
nejsem subjektem působícím v odvětví silniční nákladní dopravy pro cizí potřebu ve
smyslu ustanovení nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití
článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.
Podpora dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a
108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, nebo dle nařízení Komise (ES)
č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis
v odvětví silniční dopravy.
Žadatel – příjemce podpory
neobdržel
obdržel v rozhodném období podporu de minimis v celkové výši …………………€ a tato výše
nepřesahuje limit stanovený nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ve výši 100.000 €.
Poskytovatel podpory
obchodní firma /
IČO:
název / jméno

Den poskytnutí
7
podpory

Výše podpory
8

v Kč

v€

Celkem
b)

Podpora dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a
108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, nebo dle nařízení Komise (ES)
č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis
v ostatních odvětvích.
Žadatel – příjemce podpory
neobdržel
obdržel v rozhodném období podporu de minimis v celkové výši …………………€ a tato výše
nepřesahuje limit stanovený nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ve výši 200.000 €.
Poskytovatel podpory
obchodní firma /
IČO:
název / jméno

Datum
poskytnutí
7
podpory

Celkem
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Výše podpory
v Kč

8

v€

6. Podpora dle nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím
služby obecného hospodářského zájmu.
Žadatel – příjemce podpory
neobdržel
obdržel v rozhodném období podporu de minimis v celkové výši …………………€ a tato výše
nepřesahuje limit stanovený nařízením Komise (EU) č. 360/2012 ve výši 500.000 €.
Poskytovatel podpory
obchodní firma /
IČO:
název / jméno

Výše podpory

Datum
poskytnutí
7
podpory

v Kč

8

v€

Celkem
7. Subjekt činný ve více oblastech
Pokud subjekt (příjemce) podniká ve více sledovaných oblastech (dle různých nařízení na
podporu de minimis), je přidělení podpory v dané oblasti plně v odpovědnosti poskytovatele, který
o podpoře rozhoduje. Je možno poskytnout podporu jednomu podniku podle více nařízení,
maximálně do limitu 200 000 EUR v rozhodném období. Podpory pro zemědělskou prvovýrobu a
pro rybolov se do tohoto limitu načítají.
Subjektu (příjemci) poskytujícímu službu obecného hospodářského zájmu je možno poskytnout
podporu de minimis podle více nařízení maximálně do limitu 500 000 EUR v rozhodném období.
Podpory pro zemědělskou prvovýrobu, rybolov a pro ostatní odvětví poskytnuté na základě
nařízení č. 1407/2013 se do tohoto limitu načítají.
8. Žadatel níže svým podpisem
- potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně;
- se zavazuje k tomu, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního
procesu poskytnutí podpory de minimis bude neprodleně informovat poskytovatele dané
podpory o změnách, které u něj nastaly;
souhlasí se zpracováním svých osobních údajů obsažených v tomto prohlášení ve smyslu
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění p. p., za účelem evidence
podpor malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů
v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p.
36
Tento souhlas uděluji správci a zpracovateli , kterým je Ústecký kraj
pro všechny údaje obsažené v tomto prohlášení, a to po celou dobu 10 let ode dne udělení
souhlasu. Zároveň si je žadatel vědom svých práv podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů.
Datum a místo podpisu

Jméno a podpis osoby
oprávněné zastupovat
žadatele

Razítko (pokud je
součástí podpisu
žadatele)

36

Správcem je koordinační orgán ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory
a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p., zpracovatelem je poskytovatel podpory de minimis.
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Příloha E6
Závěrečná zpráva a vyúčtování projektu
podaného v rámci Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až
2020, oblast podpory vymezená v čl. 3 odst. 2 písm. b) Podpora rybářství a rybníkářství na
území Ústeckého kraje

Žadatel
Sídlo, bydliště
IČ
DIČ
Název projektu
Smlouva o poskytnutí dotace č.
Popis realizace projektu včetně dodržení harmonogramu

Kvalitativní a kvantitativní výstupy

Přínos projektu pro cílové skupiny

Celkové zhodnocení projektu

Zveřejnění publicity projektu dle čl. VI. Smlouvy o poskytnutí dotace) bylo zajištěno
formou:
V

Přílohy:

dne

Zpracoval

1/ Závěrečné vyúčtování čerpání dotace
2/ sešité kopie všech účetních dokladů označené pořadovými čísly uvedenými ve vyúčtování a na originále
opatřené číslem smlouvy a textem: „Projekt spolufinancován Ústeckým krajem“.
3/ doklad o zaúčtování pod UZ (v případě povinnosti zaúčtování pod UZ)
4/ případné další přílohy jako fotodokumentace, CD atd.
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Příloha č.1 závěrečné zprávy

Závěrečné vyúčtování čerpání dotace poskytnuté na základě smlouvy
č.
1/ přehled všech výdajů projektu
Výdajová položka

Číslo dokladu

Kč

Celkem

2/ přehled výdajů projektu hrazených z dotace v členění podle plánovaného položkového
rozpočtu (dle přílohy smlouvy)
Položka plánovaného rozpočtu

Skutečné náklady v Kč

Číslo dokladu

Kč

% celkových nákladů

Celkem

3/ Skutečné financování projektu
Financování projektu
Vlastní zdroje předkladatele
Poskytnutá dotace
Projekt celkem
Prohlášení: jsme plátci – neplátci* DPH. Byl – nebyl* uplatněn nárok na odpočet DPH u příslušného správce
daně.
V
dne

Podpis st. zástupce příjemce dotace

*nehodící se škrtněte
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Příloha E7

Vzor smlouvy (barevně či varianty – na výběr)
Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele:
Číslo smlouvy u příjemce:

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

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

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

Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …..
ze dne ……. poskytuje příjemci z Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém
kraji na období let 2017 - 2020 investiční/neinvestiční dotaci ve výši ………….,- Kč
(slovy: ……..korun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet
příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, pod UZ (účelovým znakem) ………………,
za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději do
...................
Ujednání pro případ poskytnutí dotace příspěvkové organizaci obce:
Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …..
ze dne ……. poskytuje příjemci z Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém
kraji na období let 2017 - 2020 investiční/neinvestiční dotaci ve výši ………….,- Kč
(slovy: ……..korun českých), která bude převedena bezhotovostně příjemci
v souladu s ustanovením § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím
bankovního účtu zřizovatele příjemce, č. účtu:……., pod UZ (účelovým
znakem)……………, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije
nejpozději do ...................

2.

Dotace z Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období
2017 – 2020, ……………………….je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí
dotace ze dne……..

3.

Dotace je poskytnuta na realizaci projektu……….. /dotace je poskytnuta
na……………. (vypíše se účel) (dále jen ,,projekt“).

4. Dotace je poskytována v režimu de minimis podle nařízení (EU) č. 717/2014 ze
dne 27. 6. 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie
na podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury, zveřejněno
v Úredním věstníku Evropské unie L 190/45 dne 28. 6. 2014. Poskytovatel
uzavírá tuto smlouvu na základě následujícího prohlášení příjemce.
Příjemce prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy se nezměnily okolnosti týkající
se příjemcem přijatých podpor de minimis, jež příjemce uvedl ve formuláři žádosti o
dotaci a není mu známa překážka, která by bránila poskytnutí podpory de minimis
dle výše uvedeného nařízení Evropské komise.
5. Dotace není slučitelná s dotací poskytnutou na stejný předmět z rozpočtu jiných
územních samosprávných celků, státního rozpočtu nebo fondů EU.
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Článek II.
Podmínky použití dotace,
doba, v níž má být dosaženo účelu,
způsob poskytnutí dotace
1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace
předloženého projektu ...................................., dle poskytovatelem odsouhlaseného
rozpočtu všech plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „položkový rozpočet projektu“),
a to v rozsahu v něm uvedeného procentuálního podílu dotace na úhradě
plánovaných uznatelných nákladů za dodržení druhového členění položkového
rozpočtu. Položkový rozpočet projektu je nedílnou součástí této smlouvy jako její
příloha č. 2.
2. V položkovém rozpočtu projektu, který je přílohou této smlouvy, se za neuznatelný
náklad označují následující náklady:
………………………………………………….
3. Změny v rámci druhového členění rozpočtu je možné provádět pouze za podmínek
stanovených čl. 4. Programu. V těchto případech bude uzavírán dodatek ke smlouvě.
4. Termínem ukončení realizace projektu je ….. . Pro příjemce je tento termín stanoven
jako závazný ukazatel.
5. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od
.......... do …… (účinnost uznatelných nákladů, vč. uhrazených faktur).
6. Dotace bude poskytnuta bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví
této smlouvy/účet zřizovatele příjemce uvedený v čl. I. této smlouvy jednorázově/ve
splátkách ….. ve lhůtě do …. dnů po předložení závěrečné/průběžné zprávy a
kontrole finančního vypořádání poskytovatelem.
7. Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech projektu v maximální výši …………. %. Závazný ukazatel
musí být dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu za dodržení
druhového členění položkového rozpočtu projektu.
Článek III.
Práva a povinnosti příjemce
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace
poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.
2.

Dotaci nepřevést na jiný subjekt.

3. Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění
odpočtu této daně.
4. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
položkovým rozpočtem projektu, který je přílohou této smlouvy, a jejich řádné a
oddělené sledování v účetnictví, pod daným účelovým znakem (UZ), vedeném
v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a
to jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska nákladů celého projektu.
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5. Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály
účetních dokladů informací o tom, že projekt je spolufinancován Ústeckým krajem.
6. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace, a to
do 30 dnů od ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce
povinen předložit finanční vypořádání dotace. Ze závažných důvodů může být termín
předložení závěrečné zprávy na žádost příjemce, postupem dle Zásad, prodloužen.
Pokud byl projekt realizován před uzavřením této smlouvy, je příjemce povinen
předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace do 30 dnů od uzavření
této smlouvy.
I. Závěrečná zpráva musí obsahovat:
-

označení příjemce,

-

číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy,

-

popis realizace projektu včetně dodržování jeho harmonogramu,

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu,

-

přínos projektu pro cílové skupiny,

-

celkové zhodnocení projektu,

-

finanční vypořádání dotace, včetně účelového znaku.

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

přehled všech nákladů a výnosů projektu,

-

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

-

přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele,

-

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

7. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit
nahlížet do účetní evidence. Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak i po
ukončení realizace projektu.
8. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor životního prostředí
a zemědělství krajského úřadu o všech změnách týkajících se tohoto smluvního
vztahu, včetně identifikace příjemce nebo podpořeného projektu.
9. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke
skutečným nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný
ukazatel (viz čl. II odst. 7 smlouvy), poskytovatel nevyplatí příjemci prostředky, o
které byl dohodnutý podíl dotace překročen.
10. V případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady uvedené
v plánovaném nákladovém rozpočtu, poskytovatel odpovídajícím způsobem pokrátí
poskytnutou dotaci o její nečerpanou část.
11. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na
realizaci projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7
kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně
informovat poskytovatele o vrácení dotace.
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12. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad.
13. Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se příjemce stal dotovaným
zadavatelem ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 tohoto zákona a dodržovat
v souvislosti s čerpáním dotace veškeré další obecně závazné právní předpisy.
14. Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí o jeho
likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato až po
předchozím souhlasu poskytovatele. Příjemce je povinen poskytovateli poskytnout
veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru
poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace. Příjemce rovněž informuje
poskytovatele o sloučení či rozdělení svého podniku v rámci čestného prohlášení, a
dále informuje poskytovatele o sloučení či rozdělení svého podniku neprodleně po
této změně.
15. Příjemce je povinen s poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Ministerstvu zemědělství a Evropské
komisi.
Článek IV.
Porušení rozpočtové kázně
1. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení
peněžních prostředků poskytnutých jako dotace (§ 22 odst. 1 až 3 zákona č.
250/2000 Sb.). V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně tím,
že neoprávněně použije nebo zadrží poskytnutou dotaci, bude poskytovatel
postupovat dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. a bude příjemci uložen odvod včetně
penále za prodlení s odvodem ve výši stanovené platnými právními předpisy a
touto smlouvou.
2. Pokud příjemce předloží závěrečnou zprávu včetně finančního vypořádání
v termínu stanoveném ve smlouvě, ale finanční vypořádání nebo závěrečná zpráva
nebudou obsahovat všechny náležitosti stanovené ve smlouvě, dopustí se příjemce
porušení rozpočtové kázně až v případě, že nedoplní neúplnou závěrečnou zprávu
nebo finanční vypořádání ani po marném uplynutí náhradní lhůty 10 dnů ode dne
doručení výzvy poskytovatele k nápravě.
3. V případě porušení rozpočtové kázně, které poskytovatel považuje za méně
závažné, bude vždy uložen odvod za tato porušení procentem z celkové částky
poskytnuté dotace následovně:
a) předložení závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou – výše odvodu činí 5 %.
b) předložení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou – výše odvodu činí 10 %.
c) předložení doplněné závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše
odvodu činí 3 %.
d) předložení doplněné závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše
odvodu činí 6 %.
e) nedodržení povinnosti vést dotaci v odděleném účetnictví – výše odvodu činí
10 %.
f)

nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, že
projekt je spolufinancován Ústeckým krajem – výše odvodu činí 10 %.
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g) nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků –
výše odvodu činí 5 %.
h) nedodržení povinnosti publicity neoznačením publikací, internetových stránek či
jiných nosičů ,,sponzorským vzkazem“ – výše odvodu činí 5 %.
i)

nedodržení povinnosti publicity neumístěním tabulky se ,,sponzorským vzkazem“
na stavbě nebo v její bezprostřední blízkosti (v případě investiční dotace) – výše
odvodu činí 5 %.

j)

………………….
Pozn.: V dotační smlouvě lze s přihlédnutím k podmínkám konkrétního dotačního
programu či poskytované dotace vymezit i další podmínky, jejichž porušení bude
považováno za méně závažné.

4. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou
odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných
zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve
výši nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky. Při neoprávněném
použití peněžních prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 250/2000
Sb. odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků,
mimo případů, kdy se podle této smlouvy (odst. 3 tohoto čl.) za porušení méně
závažné povinnosti uloží odvod nižší. Při porušení několika méně závažných
povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají. Odvody za porušení
rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše peněžních prostředků poskytnutých ke
dni porušení rozpočtové kázně. Při podezření na porušení rozpočtové kázně může
poskytovatel pozastavit poskytnutí peněžních prostředků, a to až do výše
předpokládaného odvodu. Pokud krajský úřad uloží odvod za porušení rozpočtové
kázně, v rozhodnutí uvede, že z uloženého odvodu bude odvedena pouze částka
ve výši rozdílu mezi uloženým odvodem a peněžními prostředky neposkytnutými z
důvodu podezření na porušení rozpočtové kázně. Pokud krajský úřad odvod
neuloží, poskytovatel poskytne pozastavené peněžní prostředky příjemci.
Článek V.
Výpověď a zrušení smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí …… Ve výpovědní lhůtě bude
pozastaveno vyplácení dotace.
2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů
uvedených v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh
doručen, s ním vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde
smluvní straně, která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen,
s ním nevysloví souhlas, smlouva nezaniká.
3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.
4. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správního řádu
Ministerstvo financí ČR.
Článek VI.
Publicita
1. Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést
fakt, že projekt byl podpořen Ústeckým krajem (poskytovatelem).
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2. Na výstupech projektu typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede
příjemce skutečnost, že projekt podpořil poskytovatel (dále „Sponzorský vzkaz“) v
provedení respektující logomanuál poskytovatele. Příjemce podpisem smlouvy
výslovně prohlašuje, že se s daným logomanuálem seznámil.
3.

V případě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce (projektu), bude
na ní nebo v její bezprostřední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským
vzkazem“ v provedení respektující logomanuál poskytovatele. (Pozn.: V případě
neinvestiční dotace se daný odst. vypustí.)

4.

Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského
vzkazu“ ke schválení poskytovateli, případně upravit návrh podle námitek
poskytovatele a předložit ho poskytovateli ke konečnému schválení. Za
poskytovatele rozhoduje kontaktní osoba uvedená v označení smluvních stran.

5. Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, a to nejméně
po dobu ...........................:
a) logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na – pozvánkách,
plakátech, programech, vstupenkách souvisejících s akcí (projektem),
b) verbální prezentace poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích
pořádaných u příležitosti akce (projektu),
c) oficiální pozvání zástupců poskytovatele, volný vstup do VIP prostor pro
zástupce poskytovatele,
d) viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místech konání akce
(realizace projektu) v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce
(propagační komponent s logem si příjemce může po domluvě zapůjčit
od poskytovatele),
e) umístění reklamních panelů s prezentací poskytovatele v místě konání akce
(realizace projektu),
f) distribuce tiskových materiálů poskytovatele, které dodá poskytovatel mezi
hosty akce,
g) v případě videoprojekce odvysílání videospotu poskytovatele na (celoplošné)
obrazovce (videospot si příjemce po domluvě vyzvedne u poskytovatele),
h) prezentace poskytovatele moderátorem akce,
i) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách
souvisejících s konáním akce (realizací projektu),
6. Logo Ústeckého kraje (poskytovatele) je ochrannou známkou, která požívá ochrany
podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č.
6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně
některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších
předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.
Článek VII.
Ostatní ujednání
1. Tato smlouva bude zveřejněna dle §10d odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. na úřední
desce poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne
uzavření smlouvy, což se týká i případných dodatků ke smlouvě, a to po dobu
nejméně 3 let ode dne zveřejnění. (Pozn.: U smluv nad 50 000,- Kč či přesahujících
tuto částku uzavřeným dodatkem – platí pouze pro smlouvy uzavírané s fyzickou
osobou jednající mimo rámec své podnikatelské činnosti, s obcí nevykonávající
rozšířenou působnost, příspěvkovou organizací zřízenou touto obcí nebo právnickou
osobou, v níž má taková obec sama nebo s jinými takovými obcemi většinovou
účast).
2. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly na tom, že
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uveřejnění v registru smluv provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby
informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána příjemci do datové schránky
ID……./na e-mail: ……@....... (Pozn.: U ostatních smluv nad 50 000,- Kč či
přesahujících tuto částku uzavřeným dodatkem.)
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy
z ní vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., případně příslušná
ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž
každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
6. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího uzavření/var. u smluv
uveřejňovaných v registru smluv platná od 1. 7. 2017 - Tato smlouva nabývá
platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
7. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou/Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. ………… ze dne …………….

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
hejtman kraje

Příjemce

Přílohy:
Příloha č. 1 - Výpis/ kopie výpisu z ……… rejstříku/ evidence příjemce
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet projektu
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Přehled žádostí o dotaci z Fondu vodního hospodářství ÚK - navržených k poskytnutí dotace

Datum podání
žádosti

Žadatel

IČ

Název projektu

KOROZLUKY a SEDLEC splašková
kanalizace a ČOV

Příloha č. 60 k usnesení č. 263/118R/2016

Celkové
náklady
projektu v Kč

Podíl
požadované
dotace k
celkovým
nákladům
projektu v %

výstavba nové ČOV pro 200 EO a výstavbu tlakové kanalizace,
vč. elektropřípojek a vodov. Přípojek pro ČOV

16 415 632

26,25

4 309 103,00

5

4 309 103,00

Anotace projektu

Požadovaná výše
Bodové hodnocení
dotace z FVH ÚK v
dle kritérií ZFVH
Kč

Doporučená výše
dotace ke schválení v
Kč

28.6.2016

Obec Korozluky

265993

29.6.2016

Město Dubí

266281 Dubí, Běhánky - splašková kanalizace

výstavba kanalizační sítě Dubí - Běhánky pro 256 TŽO NAVÝŠENÍ STÁVAJÍCÍ DOTACE (2 500 tis. Kč)

22 365 760

12,88

2 880 000,00

5

2 880 000,00

15.2.2016

Obec Dolní Habartice

555924 Rozšíření vodovodního řadu

Stavba vodovodního řadu - k napojení obyvatel bez dostupných
vodních zdrojů, umožnění výstavby nových RD

2 712 737

70,00

1 898 915,89

4

1 898 915,89

24.5.2016

Obec Labská Stráň

555991

Rekonstrukce havarijního stavu čistírny odpadních vod obce v
CHKO Labské pískovce

2 374 117

31,03

736 630,00

4

736 630,00

6.6.2016

Obec Prackovice nad
Labem

264229 Prodloužení výtlaku z ČS 8

Stavba kanalizační stoky tlakové kanalizace v délce 155 m pro
veřejnou potřebu

1 493 552

69,00

1 030 550,00

4

1 030 550,00

23.6.2016

obec Markvartice

555916

Likvidace splaškových vod z objektů
MŠ a ZŠ Markvartice

Rekonstrukce a intenzifikace stávajících ČOV pro objekt ZŠ a MŠ
v obci Markvartice.

1 468 081

70,00

1 026 955,00

4

1 026 955,00

29.6.2016

Město Velký Šenov

261734

Velký Šenov - obnova
vodohospodářské infrastruktury

Výstavba vodovodního řadu - zokruhování vodovodního
přivaděče pro město Velký Šenov (přivaděč z hl. zdroje města +
vodní zdroj Malý Šenov)

4 928 813

35,40

1 755 800,00

4

1 755 800,00

7.7.2016

Obec Mariánské
Radčice

Splašková kanalizace a čistírna
266078 odpadních vod v obci Mariánské
Radčice

stavba kanalizačních stok, kanalizačních objektů, čistírny
odpadních vod pro 450 EO a jiných součástí kanalizace pro
veřejnou potřebu

42 837 683

12,60

5 395 500,00

4

5 395 500,00

7.7.2016

Město Vroutek

265705

VROUTEK, ul. Sadová - rozšíření
kanalizace a vodovodu

Stavba kanalizačních stok a jiných kanalizačních objektů a stavba
vodovodního řadu

7 812 379

12,00

937 485,00

4

937 485,00

7.7.2016

Obec Vršovice

831841

Kanalizace Vršovice a převod
splaškových vod na ČOV Louny

Vybudování splaškové kanalizace v obci Vršovice. Snížení
znečištění řeky Ohře splaškovými vodami

13 086 178

22,00

2 878 959,00

4

2 878 959,00

11.7.2016

obec Žalany

266655 Dostavba kanalizace Žalany

Dostavba splaškové kanalizace - 1,6 km gravitační kanalizace,
0,541 km tlakové kanalizace a 3 ČSOV

24 175 700

22,30

5 391 100,00

4

5 391 100,00

11.7.2016

obec Srbice

266591 Kanalizace v obci Srbice

Rozšíření a úprava stávající jednotné kanalizační sítě ve Starých
a Nových Srbicích. Gravitační kan. 1 626,2 m, tlaková kan. 2
076,6 m

49 995 536

10,70

5 349 500,00

4

5 349 500,00

11.7.2016

Obec Velké Březno

Velké Březno Mlýnská ulice - obnova
vodovodu, ČOV Velké Březno celková výměna zařízení česlí pro
267139 ČOV, Velké Březno - výměna
vodovodu v čísto MK Zadní a propoj
do MK Nová, Valtířov - kolonka celková obnova ČSOV

1) Výměna poruchového potrubí Mlýnská - Zadní ul. V délce 205
m. 2) rekonstrukce ČOV - výměna části zařízení pro hrubé
předčištění ČOV Velké Březno (samočístící česle, šnekový
dopravník shrabků, el. Rozváděč). 3) Rekonstrukce ČSOV
Valtířov - výměna netěsnící akumulační jímky, armaturní komory
se souvisejícími technologiemi k ČSOV

4 365 095

70,00

3 055 566,55

4

3 055 566,55

27.6.2016

Město Výsluní

262251 Výsluní - výstavba dešťové kanalizace svedení dešťových vod od komunikací do místních vototečí.

3 640 246

70,00

2 548 172,00

3

2 548 172,00

7.7.2016

Město Terezín

264474 Kanalizace obce a ČOV Počaply

Odkanalizování celé místní části Počaply novou splaškovou
kanalizací zakončenou novou ČOV pro 200 EO

18 973 939

10,41

1 975 000,00

3

1 975 000,00

Celkem

Rekonstrukce stávající BČOV v obci
Labská Stráň

41 169 236,44

41 169 236,44

Přehled žádostí o dotaci z Fondu vodního hospodářství ÚK - doporučených k zamítnutí dotace

Datum podání
žádosti

Žadatel

IČ

Název projektu

obec Tašov

556904 Havarijní stav rybníka

11.7.2016

obec Veselé

Rozšíření vodovodní sítě v obci
555908
Veselé

11.7.2016

obec Patokryje

266124 Patokryje - splašková kanalizace

11.7.2016

obec Hřivice

264971

11.7.2016

obec Údlice

262153 Výstavba kanalizace v obci Přečaply

26.5.2016

Město Louny

11.7.2016

obec Jimlín

11.7.2016

Městys Peruc

11.7.2016

Hřivice - kanalizace a ČOV,
Touchovice - splašková kanalizace

Celkové
náklady
projektu v Kč

Podíl
požadované
dotace k
celkovým
nákladům
projektu v %

1 922 690

70,00

1 345 800,00

3

3 999 928

27,00

1 079 900,00

3

4 798 670

70,00

3 359 069,00

3

53 640 655

5,79

3 105 794,00

3

5 414 750

56,00

3 032 259,85

3

6 591 097

52,49

2 859 000,00

2

22 469 560

16,50

3 707 400,00

2

39 966 856

12,27

4 904 000,00

2

408 977

70,00

286 281,00

2

Vybudování dešťové kanalizace (pro balastní vody) v délce 534 m
s vyústěním do Divokého potoka.

5 068 128

70,00

3 547 689,94

1

Vybudování nové gravitační stokové sítě s kanalizačnímí
přípojkamiukončených revizními šachtami pro stávající 4 obytné
domy - ul. Lipská č.p. 2130-2133

1 648 528

70,00

1 153 970,00

1

4 755 525

48,00

2 279 000,00

1 248 551

70,00

873 980,00

Anotace projektu

odstranění havarijního stavu hráze ohrožující nemovitosti pod
rybníkem. Vybudování nového výpustného zařízení
Rozšíření vodovodní sítě v obci (střední a východní část), kde je
individuální zásobování vodou ze studní. Jedná se o 1, 677 km
sítě.
Odvedení splaškových vod z dosud neodkanalizovaných RD.
Tlaková kanalizace v délce 2,227 km bude napojena na stávající
s napojením na ČOV
Výstavba systému pro odvádění splaškových vod v délce 7 708 m
z obce Hřivice a místní části Touchovice na společnou ČOV v
obci Hřivice pro 700 EO.

Výstavba tlakové splaškové kanalizace v obci Údlice, části
Přečaply s odvodem do ČOV v Údlicích. Kanalizace v délce 1,9
km.
Odkanalizování a obecní ČOV m. č.
Stavba vegetační - kořenové ČOV pro 150 EO a přístavba
265209
kanalizace v městské části Brloh v délce 1,13 km.
Brloh, Louny
Realizace IV. etapy výstavby splaškové kanalizace 2,584 m a 2
556327 Kanalizace Jimlín - Zeměchy, IV. Etapa ČSOV v obci Jimlín a Zeměchy. Likvidace splaškových vod ve
stávající ČOV
Výstavba ČOV, 2 ks ČS, kanalizačních stok v délce 4 789,5 m.
265331 Telce - ČOV a kanalizace
ČOV mechanicko-biologická pro 600 EO z důvodu napojení obce
Vrbičany.

Stavba a zařízení na ochranu před povodněmi a
vodohospodářská opatření spojená s obnovou environ. Funkcí
území před přelivem. Sanace břehů 49,6 m a zdí rybníka k
zachování průtočnosti.

11.7.2016

obec Janov

556025 Spodní rybník Janov

15.6.2016

Město Litvínov

266027

17.6.2016

Statutární město
Chomutov

Odkanalizování lokality Chomutov,
261891
ulice Lipská

13.7.2016

obec Kunratice

831379 Kunratice - rekonstrukce vodního díla Protipovodňové opatření - obnova retenční nádrže v centru obce

13.7.2016

obec Malá Veleň

525049 Vodovod Soutěsky

Zatrubnění balastních vod Žižkova
ulice, Litvínov

vybudování vodovodního řadu k propojení systému v m.č. Malá
Veleň - Soutěsky

Požadovaná výše
Bodové hodnocení
dotace z FVH ÚK v
dle kritérií ZFVH
Kč

Podání žádosti po
termínu k podání
žádosti. Termín do
11. 7. 2016, žádost
podána dne
13.7.2016

Příloha č. 61 k usnesení č. 264/118R/2016

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: 15/SML2535 – dodatek č. 1
Číslo smlouvy u příjemce:

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE
uzavřené v souladu s ust. § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“)

Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Romana Maturkaničová, referent odboru životního prostředí a
zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: maturkanicova.r@kr-ustecky.cz, 475 657 637
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 40184-0883028399/0800
a
Příjemce:
Město Hrob
Sídlo:
U radnice 234, 417 04 Hrob
Zastoupený:
Karlem Hirschem, starostou města Hrob
Kontaktní osoba: Karel Hirsch, starosta města
E-mail/telefon: starosta@mestohrob.cz
IČ (RČ):
00266337
DIČ:
CZ00266337
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1060451369/0800

I.
Smluvní strany se dohodly na změně článku II. odst. 3) smlouvy uzavřené na základě
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 7. 9. 2015 č. 101/24Z/2015, kterým byla
městu Hrob poskytnuta dotace z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje na realizaci
stavby „Křižanov – splašková kanalizace, I. a II. etapa“.
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Článek II.
3)

Termínem ukončení realizace projektu je den splnění závazného technického ukazatele
dle čl. II. odst. 7) a 8), nejpozději do 30. 6. 2016 s akceptací termínu 31. 8. 2016 pro
vydání kolaudačního souhlasu stavby. V případě, že bude závěrečná zpráva předložena
v termínu stanoveném smlouvou, nejedná se o porušení rozpočtové kázně.
II.

Tento dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 166 odst. 1 správního řádu.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. xx/xxZ/2016 ze dne 5. 9. 2016.

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

………………………………………………

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje
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Příjemce
Město Hrob
Karel Hirsch, starosta města

Příloha č. 62 k usnesení č. 265/118R/2016
okres

ORP

obec

Navrhovaná
aktualizace
PRVKÚK
č. 30

část název části požadavek
kódu obce
od

projektovaná zpracovatel
cena dle
metodiky
401/201015000

podklady

realizace

typ změny

tis. Kč

4

Ústí n.
Labem

Ústí n.
Labem

Habrovany

0309. Habrovany
01

obce
Habrovany

6 785

Ing. Pavel
Drozd, J.K.
Tyka 2627,
41501 Teplice

Návrh na
změnu
PRVKÚK
ze dne
4.3.2016

2016-2017

Individuální
řešení OV
nahrazeno
centrálním
odkanalizováním

trvale bydlící
PRVKÚK
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Stávající znění PRVKÚK:
Obec Habrovany nemá kanalizační síť, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV Bystřany.
Výhled:
Odkanalizování stávající zástavby bude i nadále řešeno individuálně.
Po roce 2015 navrhujeme rekonstrukci stávajících bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Bystřany.
Změna výhledového stavu:
V obci je navržena kombinovaná veřejná kanalizační síť o celkové délce 1,4km. Gravitační část sítě je navržena z PVC KG trub o DN 200-300 a celkové délce 716m, tlaková část sítě je navržena z HDPE trub o světlosti d50 a d63 a celkové délce 622m. Společně s
kanalizací bude vystavěno 28ks šachet DN400, 5ks čerpacích šachet sdružených, 7ks domovních čerpacích šachet a obecní ČOV o kapacitě 250EO, na kterou budou odváděny odpaní vody z obce. ČOV je navržena jako mechanicko-biologická ČOV s SBR nádrží,
předřazenou separační kalovou nádrží, součástí je i vyrovnávací nádrž s instalovanou mikrofiltrací.
Závěr: Navržená koncepce řeší centrální likvidaci odpadních vod v obci prostřednictvím kombinovaného kanalizačního systému zakončeného ČOV, na místo individuálního způsobu řešení odpadních vod navrženého v PRVKÚK. Odkanalizování obce je plánováno etapovitě.
Stěžejní je I. etapa v rámci níž má být řešena oblast zastavěná bytovými domy, která je obcí vnímána jako nejproblematičtější z hlediska negativního ovlivňování Radejčínského potoka a byla hlavním důvodem pro navržení centrálního způsobu řešení odpadních vod v obci
Habrovany. Navržený záměr centrálního odkanalizování obce na místní ČOV pro 250 EO je podpořen kladným stanoviskem správce povodí, vodoprávního úřadu a dotčeným orgánem územního plánování, který i přes souhlasné stanovisko upozornil na navržené umístění
ČOV, které neodpovídá územnímu plánu. Řešení nesouladu s územním plánem je na straně obce, ale nebrání projednání návrhu změny PRVKÚK, který je podkladem územně plánovací dokumentace. Investiční náklady řešení předpokládaného v PRVKÚK (rekonstrukce
bezodtokých jímek) ve výši 3,5 mil. Kč jsou oproti navrženému řešení centrálního odkanalizování obce ve výši 8,4 mil. Kč nižší, nicméně je nutné kromě ekonomického porovnání zohlednit i zatížení Radejčínského potoka nedostatečně čištěnými odpadními vodami a
umístění zástavby obce v CHKO České středohoří. Měrný investiční náklad na 1 řešeného obyvatele pro navrhovanou změnu záměru odpovídá 30 tis. Kč (45 tis. Kč dle zpracovatele), což je akceptovatelná částka v rámci ekonomického posouzení efektivity záměru.
Zpracovatel předkládaného návrhu změny výhledového stavu provedl výpočet investičních nákladů dle studie ústavu územního plánování z roku 2012. Ceny uvedené v této studii se reálným cenám přibližují více než investiční náklady vypočtené dle metodického pokynu
MZe. Nicméně pro ekonomické porovnání návrhu navržené změny s původní koncepcí uvedenou se stávajícím PRVKÚK je tento výpočet dostačující. Navrženou změnu PRVKÚK je možné doporučit ZÚK ke schválení.

Příloha č. 63 k usnesení č. 265/118R/2016
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje

A.3 Popis vodovodů a kanalizací v obcích

Návrh_Změny_2016
CZ042.3510.4214.0309 Habrovany
.0309.01 Habrovany
identifikační číslo obce 003639
kód obce 00001
Návrh změny 2016 je vyznačen červeně kurzívou

PODKLADY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z roku 2001
Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních
vod
Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické
výkazy
Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s.
Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s.
Územní plán sídelního útvaru Habrovany z roku 04/2000, vypracoval ing.arch. Jiří
Adamczyk – A-PROJEKT, ing.arch. Jiří Adamczyk
Žádost obce Habrovany o změnu PRVKUK ze dne 7.3.2016

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)
Obec Habrovany leží jižně od Ústí nad Labem v nadmořské výšce 230 – 250 m n. m. Jedná
se o obec do 190 trvale bydlících obyvatel. Zástavba je soustředěná, obec je zastavěna
převážně rodinnými domy. Nepředpokládá se nárůst obyvatel. V obci je rybník a dvě požární
nádrže. Protéká zde Radejčínský potok. Obec náleží do povodí Labe a do CHKO České
středohoří a nezasahuje do žádného ochranného pásma. V obci nejsou pracovní příležitosti.

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
Obec Habrovany je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Dolní Zálezly
OZ-SK-UL.024 vodovodem OZ–SK–UL.024.2. Zdrojem vody je VDJ Habrovany – 1 x 250 m3
(270,00 / 273,30 m n. m.), který je zásobován vodou z oblastního vodovodu Žernoseky.
Do vodojemu je čerpáno z čerpací stanice Radejčín.
Na vodovod je napojeno 20 % obyvatel. 80 % obyvatel je pitnou vodou zásobeno
individuálně. Vodovod je v majetku SVS a.s., vodojem v majetku fyzické osoby a
provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
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Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna se
uvažuje s postupnou rekonstrukcí a napojením dalších obyvatel.

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU
Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Ostrov, Sebuzín,
Tlučeň.
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně
příslušného hygienika.

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
Obec Habrovany nemá kanalizační síť, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou
akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV Bystřany.

×××××
Odkanalizování stávající zástavby bude i nadále řešeno individuálně.
Po roce 2015 navrhujeme rekonstrukci stávajících bezodtokových jímek s vyvážením na
ČOV Bystřany.
V obci je navržena kombinovaná veřejná kanalizační síť o celkové délce 1,4km. Gravitační
část sítě je navržena z PVC KG trub o DN 200-300 a celkové délce 716m, tlaková část sítě
je navržena z HDPE trub o světlosti d50 a d63 a celkové délce 622m. Společně s kanalizací
bude vystavěno 28ks šachet DN400, 5ks čerpacích šachet sdružených, 7ks domovních
čerpacích šachet a obecní ČOV o kapacitě 250EO, na kterou budou odváděny odpaní vody
z obce. ČOV je navržena jako mechanicko-biologická ČOV s SBR nádrží, předřazenou
separační kalovou nádrží, součástí je i vyrovnávací nádrž s instalovanou mikrofiltrací.
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Příloha č. 64 k usnesení č. 266/118R/2016
Pravidla
pro zpracování, projednání a schválení průběžné aktualizace
Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje

Článek 1
Úvodní ustanovení a vymezení pojmů
1) K zajištění jednotného postupu při zpracování, projednání a schvalování průběžných
aktualizací Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje (dále též „Plán rozvoje“
nebo „PRVKÚK“), vyvolaných návrhy změn výhledového stavu nebo návrhy na doplnění
aktuálního stavu systému zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních
vod, předkládaných krajskému úřadu obcemi, vydává Ústecký kraj „Pravidla pro
zpracování, projednání a schválení průběžné aktualizace Plánu rozvoje vodovodů
a kanalizací Ústeckého kraje“ (dále jen „Pravidla“). Tato Pravidla vychází z ustanovení
§ 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon) ve spojení s ustanoveními § 3 a 4 vyhlášky Ministerstva
zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích.
2) Plán rozvoje se aktualizuje v části věnované stávajícímu stavu, nebo v části věnované
výhledovému stavu, zásobování obcí nebo jejich částí pitnou vodou a odvedení a čištění
odpadních vod z těchto obcí nebo jejich částí.
3) Skutečnosti vyžadující průběžnou aktualizaci PRVKÚK:
a) současný stav zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod
v obci nebo její části neodpovídá stavu uvedenému ve schváleném PRVKÚK,
např. skutečný stav neodpovídá popisu v textové kartě obce, skutečný stav není
zakreslen v mapové části, stávající vodohospodářská infrastruktura není finančně
vyčíslena v tabulkové části,
b) plánovaný záměr výstavby vodovodu nebo kanalizace v obci nebo v její části se
liší od výhledového stavu navrženého v PRVKÚK, a to z hlediska technického,
ekonomického, popřípadě i kapacitního,
Jedná se o tzv. změnu koncepce technického řešení návrhu investice nebo
modernizace či rekonstrukce vodovodu, definovaného v § 2 odst. 1 zákona nebo
kanalizace definované v § 2 odst. 2 zákona (mimo kanalizace dešťové), a s tím
související ekonomické řešení zásobování pitnou vodou nebo odkanalizování a
čištění odpadních vod v dané obci nebo v její části, oproti řešení uvedenému ve
schváleném znění PRVKÚK (např. podstatná změna délky vodovodu nebo
kanalizace v řešeném území, změna z gravitační kanalizace na tlakovou kanalizaci či
s přečerpáváním ve stokové síti, změna technologie ČOV, změna z domovních
čistíren odpadních vod na centrální ČOV, připojení na ČOV v jiné obci či na ČOV
průmyslového podniku apod.).
Nově navrhované technické řešení a s tím související ekonomické řešení musí
splňovat výhodnější technické, ekonomické a ekologické parametry a výstupy, než
řešení navržené v PRVKÚK.
c) Změna hranic kraje vymezená ústavním zákonem č. 347/1997 Sb., o vytvoření
vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona, ve znění
pozdějších předpisů.
d) Změna příslušnosti obce k obci s rozšířenou působností (vodoprávnímu úřadu), která
je stanovena ve vyhlášce Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních
obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou
působností, ve znění pozdějších předpisů.
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e) Jiná skutečnost vývoje demografických údajů než byla předpokládána v PRVKÚK
(musí být prokázána skutečným nárůstem počtu obyvatel, nikoliv pouze záměrem
výstavby nových bytových jednotek nebo zainvestováním pozemků k jejich
výstavbě).
f)

Změna vyplývající zejména z nových právních předpisů nebo z nových základních
podmínek, za nichž byl PRVKÚK zpracován, projednán a schválen, např.
předpokládaný vývoj kvality nebo kapacity vodního zdroje, průtokové poměry
vodních toků (recipientů), nové zdroje znečištění podzemních nebo povrchových vod
apod.

4) Aktualizaci PRVKÚK nevyžaduje:
a) jiná doba realizace technického řešení zásobování pitnou vodou nebo
odkanalizování a čištění odpadních vod v dané obci nebo její části, než je navržena
v časovém rozvrhu schváleného PRVKÚK, pokud tato iniciativa nezpůsobí odčerpání
finančních zdrojů určených k realizaci prioritních technických řešení v požadovaném
časovém horizontu,
b) změna investičních nákladů z titulu inflace či nárůstu tržních cen,
c) nové vymezení hranice aglomerace.
5) Zainvestování nových stavebních ploch, s výjimkou přivedení pitné vody k obvodu
nové stavební plochy a odvedení odpadních vod z obvodu nové stavební plochy,
se v PRVKÚK neřeší. Z toho důvodu nemůže být zainvestování těchto ploch předmětem
návrhu na změnu výhledového stavu uvedeného v PRVKÚK. Po realizaci takovéhoto
záměru bude tato skutečnost zahrnuta do platného PRVKÚK na základě návrhu obce na
doplnění aktuálního stavu dle čl. 3 těchto Pravidel.
Článek 2
Předkladatelé návrhu na změnu výhledového stavu nebo doplnění PRVKÚK
1) Návrh na změnu výhledu či doplnění PRVKÚK, resp. jeho průběžnou aktualizaci, podává
obec, v jejímž správním území má být aktualizace provedena. Pokud aktualizaci
navrhuje jiný subjekt, předkládá návrh na změnu výhledu či doplnění prostřednictvím
obce. Předkladatel je povinen si ještě před samotným zpracováním návrhu zajistit
nezbytné podklady (stávající textovou, tabulkovou a grafickou část platného PRVKÚK),
např. stažením dostupných podkladů z webových stránek kraje, jsou-li k dispozici,
popřípadě si podklady vyžádat od kontaktní osoby pro agendu PRVKÚK, která je
uvedena na webových stránkách kraje (www.kr-ustecky.cz).
Článek 3
Podklady a postup při předkládání návrhu na doplnění PRVKÚK
1) Návrh na doplnění aktuálního stavu zásobování pitnou vodou, odvádění odpadních vod
a jejich čištění, se podává písemně Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského
úřadu Ústeckého kraje (dále jen „ZPZ“), který tyto návrhy eviduje a vyřizuje.
2) Návrh na doplnění aktuálního stavu musí obsahovat:
a) zhodnocení současného stavu systému zásobování pitnou vodou nebo
odkanalizování a čištění odpadních vod obce nebo její části, včetně identifikačních
údajů uvedených v příloze č. 1 Pravidel,
b) kolaudační souhlas staveb, popřípadě po předchozí domluvě i dokumentace
skutečného provedení stavby či zjednodušená dokumentace (pasport) stavby, dle
§ 125 zákona č 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon, ve znění pozdějších předpisů),
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c) jednotlivé aktualizované popisy systémů vodovodů a kanalizací obce nebo její části,
ve kterých byl doplněn aktuální stav, zapracované v textové kartě příslušné obce,
v rozsahu původních popisů, ve formátu DOCX nebo DOC – ve stávající kartě
budou aktualizované skutečnosti a údaje odlišeny od původních oranžovou barvou
a kurzívou, popis bude v záhlaví označen textem „Doplnění 20XX (daný rok)“,
d) tabulkovou část obsahující demografické, bilanční, technické a ekonomické údaje,
do které bude zapracován doplněný stav, buď ve formátu XLSX nebo XLS, ve
stávajících tabulkách budou aktualizované skutečnosti a údaje odlišeny od
původních oranžovou barvou,
e) mapovou část obsahující aktualizované zákresy systémů vodovodů a kanalizací
v návaznosti na geografický informační systém – v podobě digitální vektorové vrstvy
(GIS vrstva) ve formátu ESRI shapefile, DGN, DWG aj. (po domluvě) s popisem
každé vrstvy
Článek 4
Podklady a postup při předkládání návrhu změny výhledu v PRVKÚK
1) Návrh změny výhledového stavu zásobování pitnou vodou, odvádění odpadních vod a
jejich čištění, se podává písemně Odboru životního prostředí a zemědělství (dále jen
ZPZ) Krajského úřadu Ústeckého kraje, který tyto návrhy eviduje a vyřizuje.
2) Navrhovaná změna výhledového stavu PRVKÚK musí obsahovat:
a) řádně vyplněný tiskopis návrhu změny, který je přílohou č. 1 Pravidel,
b) aktualizované popisy výhledového stavu u systému vodovodů a kanalizací
jednotlivých obcí nebo jejich částí (pokud je obec v PRVKÚK rozdělena na místní
části, je nutné toto členění zachovat, nelze ekonomicky ani graficky slučovat
jednotlivé místní části, i když spolu těsně sousedí a mají společný vodovod či
kanalizaci), zapracované v textové kartě příslušné obce v rozsahu původních popisů,
ve formátu DOCX nebo DOC, ve stávající kartě budou aktualizované skutečnosti
a údaje (navržené technické řešení, včetně nových návrhových hodnot) odlišeny od
původních modrou barvou a kurzívou, popis bude v záhlaví označen textem „Změna
20XX (daný rok)“ ve stejném stylu a barvě, ve kterém jsou psány navržené změny,
c) tabulkovou část obsahují demografické, bilanční, technické a ekonomické údaje, do
které bude zapracován navržený výhled, buď ve formátu XLSX nebo XLS, ve
stávajících tabulkách budou aktualizované skutečnosti a údaje odlišeny od původních
modrou barvou
d) mapovou část obsahující zákresy nově navrhovaných systémů vodovodů a kanalizací
v návaznosti na geografický informační systém – v podobě digitální vektorové vrstvy
(GIS vrstva) ve formátu ESRI shapefile, DGN, DWG aj. (po domluvě) s popisem
každé vrstvy,
e) doklady o projednání se subjekty stanovenými v § 4 odst. 5 zákona, tj. s obcemi,
s vlastníky a provozovateli vodovodů a kanalizací, kterých se tato navrhovaná změna
výhledového stavu týká, s dotčeným orgánem územního plánování, s příslušným
vodoprávním úřadem a s příslušným správcem povodí.
3) ZPZ je oprávněn vyžádat si další potřebné doklady nebo odborné posudky.
Článek 5
Přijímání návrhů změn nebo doplnění, průběh jejich vyhodnocení a schvalování
1) Návrhy na změnu výhledu nebo doplnění PRVKÚK přijímá ZPZ průběžně.
2) ZPZ zkontroluje náležitosti návrhu a provede jeho posouzení. V případě, že nebude
návrh kompletní, vyzve předkladatele návrhu k jeho doplnění.
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3) ZPZ kompletní návrh na změnu výhledu v PRVKÚK projedná s Ministerstvem
zemědělství, popřípadě s dalšími ministerstvy uvedenými v § 4 odst. 5 zákona. Od
projednání se upouští v případech, kdy se jedná o doplnění aktuálního stavu zásobování
pitnou vodou odvádění odpadních vod a jejich čištění.
4) Předložené návrhy na změnu výhledu po projednání s příslušnými ministerstvy předloží
odbor ZPZ ke schválení orgánům kraje v souladu s jejich jednacím řádem s tím, že
k navrhovaným změnám výhledu PRVKÚK ZPZ zpracuje pro orgány kraje stanovisko.
5) Návrhy na doplnění aktuálního stavu PRVKÚK předloží odbor ZPZ orgánům kraje v
souladu s jejich jednacím řádem.
6) Zastupitelstvem schválené průběžné aktualizace (návrhy změn výhledového stavu
a návrhy na doplnění aktuálního stavu) budou následně zapracovány do úplného znění
PRVKÚK.
7) ZPZ do 30 dnů po schválení Zastupitelstvem Ústeckého kraje písemně oznámí obcím,
zda byl jejich návrh na změnu výhledu či doplnění stávajícího stavu akceptován, či nikoli.
V případě neschválení návrhu bude uveden stručný důvod.
8) Přehled schválených průběžných aktualizací PRVKÚK za uplynulý kalendářní rok
oznamuje ZPZ Ministerstvu zemědělství ČR vždy do 31. ledna následujícího
kalendářního roku.
Článek 6
Závěrečné ustanovení
1) Za aktualizaci těchto Pravidel zodpovídá ZPZ.
2) Tato Pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem Ústeckého
kraje.
3) Tato Pravidla byla projednána na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 05.09.2016
a schválena Usnesením č. 00/0Z/2016.
4) Tato Pravidla ruší Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změny Plánu rozvoje
vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje ze dne 4. 9. 2013.

Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje
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Ústí nad Labem, dne 00.00.2016

Příloha č. 1
NÁVRH ZMĚNY PLÁNU ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ ÚSTECKÉHO KRAJE
(PRVKÚK)
1.1 Název předkladatele (obce)
1.2 Adresa a identifikační údaje předkladatele
Ulice:

Č. p.:

Obec:

PSČ:

Tel./fax

E-mail:

IČ:
1.3 Statutární zástupce předkladatele
Příjmení, jméno, titul:
Funkce:
Telefon (mobil):

E-mail:

1.4 Osoba pověřená jednáním o návrhu změny PRVKÚK
Příjmení, jméno, titul:
Funkce:
Telefon (mobil):

E-mail:

2. Obce (popř. místní části) dotčené navrhovanou změnou PRVKÚK:
Název obce:
Název místní části:
Počet trvale bydlících obyvatel:
Počet obyvatel dotčených navrhovanou změnou:
Obecní úřad s rozšířenou působností:
3. Původní znění výhledového stavu uvedeného v textové kartě obce (místní části obce) PRVKÚK:

4. Nově navrhované znění výhledového stavu v textové kartě obce (místní části obce) PRVKÚK:
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5. Odůvodnění navržené změny PRVKÚK (popište výchozí situaci, která Vás vedla k podání návrhu změny
a odůvodněte, proč je nově navržené řešení optimálnější než řešení dosavadní, lze doložit samostatnou
přílohou):

6. Předpokládaný harmonogram realizace záměru, který je předmětem navrhované změny PRVKÚK:

7. Předpokládaná výše nákladů nově navrženého řešení, včetně porovnání s dosavadním řešením
uvedeným v PRVKÚK, stanovená v souladu s platným Metodickým pokynem Ministerstva zemědělství
pro výpočet pořizovací ceny objektů podle orientačních ukazatelů do VÚME (vybrané údaje majetkové
evidence vodovodů a kanalizací).

8. Předpokládaná výše nákladů na údržbu a provoz navržené infrastruktury a předpokládaná výše
vodného a stočného, která bude vybírána po realizaci nově navrženého řešení. Aktuální Metodické
pokyny pro výpočet těchto hodnot lze nalézt na internetových stránkách Ministerstva zemědělství. Pokud
je obec rozdělena do několika místních částí je nutné náklady vypočítat pro každou místní část zvlášť. (lze
doložit samostatným rozpočtem):

9. Předpokládaný zdroj financování navrhovaných opatření:
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10. Doklady o projednání s dotčenými dle Článku 4 odst. 2 písm. e) pravidel:
ano / ne*

obec ....................................dotčená změnou
(pokud není sama předkladatelem návrhu)

ze dne:

ano / ne*

vlastník změnou dotčené infrastruktury:
.......................................................

ze dne:

ano / ne*

provozovatel změnou dotčené infrastruktury:
…………………………………………………….

ze dne:

ano / ne*

dotčený orgán územního plánování
......................................................

ze dne:

ano / ne*

příslušný vodoprávní úřad
......................................................

ze dne:

ano / ne*

správce povodí – Povodí Ohře/Labe*, s.p.
…………………………………………………

ze dne:

*nehodící se škrtněte

11. Přílohy: (vyjmenujte všechny přílohy včetně příloh na elektronických nosičích)

12. Prohlášení žadatele
Prohlašuji, že uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a nezatajuji žádné okolnosti důležité k posouzení návrhu
změny výhledu PRVKÚK.

V……………………………………. Dne………………..

Razítko a podpis statutárního zástupce

Příloha č. 65 k usnesení č. 278/118R/2016

RSDr. Milan Pipal

předseda Regionální rady
Sídlo:
Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 240 600
e-mail: milan.pipal@nuts2severozapad.cz
www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu

Datum:
Vyřizuje/telefon:
Číslo jednací:

15. srpna 2016
Hruška/736 650 685
RRSZ 8963/2016

Vážený pane hejtmane,
dne 29. 2.2016 poskytl Ústecký kraj na základě Prováděcí smlouvy o poskytnutí dotace Regionální
radě regionu soudržnosti Severozápad dotaci na rok 2016 ve výši 9.534.000,- Kč, a to v tomto
členění:
v Kč

činnost
činnost ÚRR
projekty ROP

druh
neinvestice

částka
1 239 000

investice

8 284 000

neinvestice

11 000

celkem

9 534 000

Dotace na spolufinancování projektů ROP Severozápad (investiční výdaje) nebyla vyčerpána
v celé výši. Vzhledem k aktuální situaci na ROP Severozápad, kdy má Úřad Regionální rady
regionu soudržnosti Severozápad zapotřebí tyto nedočerpané prostředky použít na financování
vlastní činnosti, zejm. k financování aktivit souvisejících s uzavíráním programu, si vás dovolujeme
požádat o převedení zbývajících 3.291.109,- Kč na činnost Úřadu Regionální rady regionu
soudržnosti Severozápad (neinvestiční výdaje).
Částka dotace se nijak nemění, pouze by došlo ke změně poměru investic/neinvestic, a to takto:
v Kč

činnost
činnost ÚRR
projekty ROP
celkem

druh
neinvestice

částka
4 530 109

investice

4 992 891

neinvestice

11 000
9 534 000

Takto přesunuté finanční prostředky budou řádně vyúčtovány v termínu do 15. 2. následujícího
kalendářního roku.
Předem vám velice děkuji za vstřícnost.
S pozdravem
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RSDr. Milan Pipal

předseda Regionální rady

Vážený pan
Oldřich Bubeníček
hejtman
Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
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