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 120. schůze Rady Ústeckého kraje – IV. volební období 2012 – 2016,
konané dne 14. 9. 2016 od 10:05 hodin do 11:50 hodin
v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 1/120R/2016
Zahájení – určení ověřovatelů zápisu a usnesení
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
ověřovatele zápisu a usnesení ze 120. zasedání Rady Ústeckého kraje:
1.
Mgr. Martina Kliku, MBA
2.
RSDr. Stanislava Rybáka
Usnesení č. 2/120R/2016
Schválení programu
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
upravený program 120. schůze Rady Ústeckého kraje ve IV. volebním období 2012 – 2016.
Usnesení č. 3/120R/2016
Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)bere na vědomí
splnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje z IV. volebního období 2012
– 2016
1. Usnesení č. 77/92R/2015 Informace o připravovaných projektech na revitalizace rašelinišť
2. Usnesení č. 45/94R/2015 C-03 Zvýšení příspěvku zřizovatele na provoz a stanovení
účelového investičního příspěvku pro rok 2015 – Střední odborná škola energetická a
stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková
organizace
3. Usnesení č. 222/98R/2015 B-02 Projekt centralizace nákupů pro příspěvkové organizace
zřizované Ústeckým krajem v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví – informace o dalším
postupu
4. Usnesení č. 72/100R/2015 Nakládání s majetkem
5. Usnesení č. 194/100R/2015 Projekty Ústeckého kraje pro operační programy v plánovacím
období 2014 – 2020
6. Usnesení č. 113/103R/2016 Nakládání s majetkem
7. Usnesení č. 178/103R/2016 Projekty Ústeckého kraje pro operační programy v plánovacím
období 2014 – 2020
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8. Usnesení č. 28/104R/2016 Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická,
Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most,
příspěvková organizace – personální záležitosti
9. Usnesení č. 65/106R/2016 Nakládání s majetkem
10. Usnesení č. 70/106R/2016 Nakládání s majetkem
11. Usnesení č. 92/106R/2016 Nakládání s majetkem
12. Usnesení č. 43/108R/2016 B-02 Stanovení účelového investičního příspěvku pro rok 2016 –
Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, příspěvková organizace
13. Usnesení č. 126/108R/2016 Nakládání s majetkem
14. Usnesení č. 269/108R/2016 B-03 Aktualizace odvodů z fondů investic příspěvkových
organizací Ústeckého kraje v oblasti sociální pro rok 2016
15. Usnesení č. 70/110R/2016 Nakládání s majetkem
16. Usnesení č. 71/110R/2016 Nakládání s majetkem
17. Usnesení č. 72/110R/2016 Nakládání s majetkem
18. Usnesení č. 16/111R/2016 Účast Ústeckého kraje na investičním veletrhu EXPO REAL
Mnichov
19. Usnesení č. 17/113R/2016 C-01 Dotační program „Podpora zvýšení komfortu pacientů při
poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje - 2016“ - vyhodnocení
20. Usnesení č. 18/113R/2016 D-01 Program „Podpora aktivit zaměřených na zlepšení
zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“ – vyhodnocení
21. Usnesení č. 27/113R/2016 D-02 Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na
pevná paliva (kotlíková dotace) – poskytnutí dotace
22. Usnesení č. 28/113R/2016 Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná
paliva (kotlíková dotace) – změna usnesení
23. Usnesení č. 35/113R/2016 Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická,
Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, příspěvková
organizace – personální záležitosti
24. Usnesení č. 37/113R/2016 C-02 Stipendijní program Ústeckého kraje pro vysokoškolské
studenty – vyhlášení 13. ročníku programu od akademického roku 2016/2017
25. Usnesení č. 12/114R/2016 Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná
paliva (kotlíková dotace) – poskytnutí dotace
26. Usnesení č. 16/114R/2016 C-01 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže – žádosti o dotaci
27. Usnesení č. 25/114R/2016 D Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji v roce
2016 – výsledky
28. Usnesení č. 18/115R/2016 Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná
paliva (kotlíková dotace) – změna usnesení
29. Usnesení č. 23/115R/2016 Stipendijní program Ústeckého kraje – 9. ročník 2012/2013 –
odložení plnění závazku vyplývajícího ze Smlouvy o zařazení do stipendijního programu
Ústeckého kraje
30. Usnesení č. 24/115R/2016 Školské rady
31. Usnesení č. 28/115R/2016 Výjimka z počtu žáků dle § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů
32. Usnesení č. 29/115R/2016 Souhlas zřizovatele s pokračováním v základním vzdělávání do
konce školního roku 2016/2017
33. Usnesení č. 30/115R/2016 Zřízení přípravné třídy základní školy
34. Usnesení č. 31/115R/2016 Zřízení přípravného stupně základní školy speciální
35. Usnesení č. 36/115R/2016 Dotační program: „Sport 2016“ – dodatek ke smlouvě
36. Usnesení č. 37/115R/2016 Dotační program: „Sport 2016“ – zrušení části usnesení, přidělení
dotace
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37. Usnesení č. 45/115R/2016 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem
„Nová komunikace u města Roudnice nad Labem“ formou jednacího řízení bez uveřejnění
38. Usnesení č. 102/115R/2016 Nakládání s majetkem
39. Usnesení č. 180/115R/2016 Aktualizace odpisového plánu a zvýšení příspěvku na provoz
pro Severočeskou vědeckou knihovnu v Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci
40. Usnesení č. 184/115R/2016 C-02 Veřejná zakázka na dodávky zařízení pro měření
ultrajemných částic v rámci projektu OdCom
41. Usnesení č. 8/116R/2016 Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná
paliva (kotlíková dotace)
42. Usnesení č. 10/116R/2016 Platový výměr ředitelky školy zřizované Ústeckým krajem
43. Usnesení č. 11/116R/2016 Odměna ředitelce školy zřizované Ústeckým krajem
44. Usnesení č. 14/116R/2016 D-01 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební
práce s názvem „SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ Chomutov – úprava pracoviště
Černovická na přestěhování truhlárny“ formou otevřeného řízení
45. Usnesení č. 16/116R/2016 Dohoda o předání prostor Pamětní síně Emila Filly na zámku v
Peruci
46. Usnesení č. 10/117R/2016 Projekt SMART akcelerátor - schválení partnerské smlouvy mezi
UK a ICUK, z.s.
47. Usnesení č. 14/117R/2016 Školská rada
48. Usnesení č. 34/117R/2016 C-01 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s
názvem „Poskytování ekonomického, daňového a účetního poradenství v období 20162021“ formou zjednodušeného podlimitního řízení
49. Usnesení č. 35/117R/2016 D-01 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s
názvem „SPZ Triangle – Autobusové zastávky II. etapa“ PD formou otevřeného řízení
50. Usnesení č. 36/117R/2016 D-01 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s
názvem „SPZ Triangle – Spojovací komunikace Triangle City - Jih“ PD formou otevřeného
řízení
51. Usnesení č. 38/117R/2016 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební
práce s názvem „SPZ Triangle – zpřístupnění Staňkovického rozptylu pro menší investory“
zadávané formou jednacího řízení bez uveřejnění
52. Usnesení č. 39/117R/2016 Přerušení projekčních prací na akci „SPZ Triangle – výstavba
nové požární stanice“ dle smlouvy č. 16/SML/2460/INV/78/PD, IČ + AD
53. Usnesení č. 42/117R/2016 D-01 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s
názvem „Dopravní obslužnost Ústeckého kraje v letech 2017 - 2021 - vnitrozemská plavba
po řece Labi Litoměřice - Ústí nad Labem - Děčín“ formou otevřeného řízení
54. Usnesení č. 44/117R/2016 Smlouva o spolupráci s městem Litoměřice
55. Usnesení č. 46/117R/2016 Stanovení odměny řediteli Ústavu archeologické památkové péče
severozápadních Čech, v.v.i.
56. Usnesení č. 48/117R/2016 Poskytnutí účelově určeného příspěvku pro Oblastní muzeum v
Chomutově, příspěvkovou organizaci pro rok 2016
57. Usnesení č. 49/117R/2016 Převod části prostředků rezervního fondu k posílení fondu
investic pro Zámek Nový Hrad, příspěvkovou organizaci pro rok 2016
58. Usnesení č. 50/117R/2016 Převod finančních prostředků z rezervního fondu k posílení
fondu investic u Severočeské hvězdárny a planetária v Teplicích, příspěvkové organizace
pro rok 2016
59. Usnesení č. 55/117R/2016 Převod části prostředků rezervního fondu k posílení fondu
investic pro rok 2016 – Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace
60. Usnesení č. 56/117R/2016 Hodnocení ředitelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje v
oblasti sociální za 1. pololetí 2016
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61. Usnesení č. 61/117R/2016 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s
názvem „Zařízení pro měření ultrajemných částic v rámci projektu OdCom“ zadávané ve
zjednodušeném podlimitním řízení
62. Usnesení č. 62/117R/2016 D-01 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na
dodávky s názvem „Zařízení pro měření ultrajemných částic v rámci projektu OdCom“
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
63. Usnesení č. 63/117R/2016 D-01 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na
dodávky s názvem „Zařízení pro měření ultrajemných částic v rámci projektu OdCom“
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení
64. Usnesení č. 64/117R/2016 C-01 Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého
rozsahu na služby s názvem „Plány péče o MZCHÚ Ústeckého kraje“
65. 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
66. Usnesení č. 41/118R/2016 Změna termínu plnění „SPZ Triangle – čistírna technologických
odpadních vod“ PD
67. Usnesení č. 44/118R/2016 C-01 Řešení systému vytápění areálu SŠT Most
68. 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
B) souhlasí
se změnou termínu plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje:
1. Usnesení č. 70/107R/2016 C-01 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby
,,Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o., Domov důchodců Libochovice – výměna oken
a rekonstrukce obvodového pláště (včetně zateplení) všech pavilonů“, PD+IČ+AD zadávané
formou zjednodušeného podlimitního řízení na 31. 12. 2016
2 . Usnesení č. 13/113R/2016 B-02 Oznámení předběžných informací o záměru zahájit
zadávací řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Poskytování užívacích práv k
programovým produktům společnosti Microsoft Corporation“ formou otevřeného řízení,
Schválení textu Smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o
zmocnění centrálního zadavatele, schválení Čestného prohlášení k problematice Microsoft
na 31. 10. 2016
Usnesení č. 4/120R/2016
Poskytnutí finančního daru Krajské radě seniorů Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), o poskytnutí
finančního daru v celkové výši 30.000,- Kč Krajské radě seniorů Ústeckého kraje,
V Jirchářích 705/3, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 02254867, a uzavření darovací smlouvy dle
přílohy č. 1 tohoto usnesení
Usnesení č. 5/120R/2016
SPZ Triangle – uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci se spol. Nexen Tire Corporation Czech
s.r.o. a Hasičským záchranným sborem Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
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dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci se společností Nexen Tire Corporation
Czech s.r.o., IČ: 03614131, a Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Ústeckého
kraje, IČ: 70886300, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.
Usnesení č. 6/120R/2016
Nabídka připojení k e-infrastruktuře CESNET pro Ústecký kraj skrze nepřímého připojovatele
Krajskou zdravotní a.s.
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informace o možnosti připojení k e-infrastruktuře CESNET pro Ústecký kraj skrze nepřímého
připojovatele Krajskou zdravotní a.s..
B) schvaluje
výjimku ze směrnice ředitele KÚ ÚK č. S-3/2012 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek
Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi, schválené usnesením
Rady ÚK č. 58/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012, v platném znění, čl. 3., odst. 3.2.8., podle čl. 7.
odst. 7.3 těchto pravidel, pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby VZ-INF8/INV/2016 s názvem „Připojení Ústeckého kraje k e-infrastruktuře CESNET“
zadavatelem Ústecký kraj s tím, že Ústecký kraj jako zadavatel může veřejnou zakázku
malého rozsahu zadat přímo dodavateli: CESNET z.s.p.o., Zikova 4, 160 00 Praha 6, a to za
podmínek:
celková nabídková cena: 969.600,- Kč bez DPH,
celková nabídková cena: 1.173.216,- Kč s 21% DPH.
C) ukládá
Bc. Janu Jelínkovi, vedoucímu odboru informatiky a organizačních věcí, aby zabezpečil další
nezbytné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu, zejména předložení smlouvy na plnění
předmětu této veřejné zakázky malého rozsahu k podpisu.
Termín: 30. 10. 2016
Usnesení č. 7/120R/2016
Přehled pohledávek příspěvkových organizací oblasti zdravotnictví zřizovaných Ústeckým krajem
k 30. 06. 2016
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
předložený přehled pohledávek po lhůtě splatnosti příspěvkových organizací oblasti
zdravotnictví zřizovaných Ústeckým krajem k 30. 06. 2016.
Usnesení č. 8/120R/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 příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba
Ústeckého kraje, příspěvková organizace na rok 2016 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
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V případě navýšení odpisového plánu o odpisy z movitého majetku jde o navýšení bez nároku
na rozpočet Ústeckého kraje a za podmínky vyrovnaného hospodaření,
B) rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších
předpisů, u Kojeneckých ústavů Ústeckého kraje, příspěvkové organizace o zvýšení závazného
ukazatele - objem prostředků na platy v absolutní výši - pro rok 2016 o částku 456 tis. Kč na
celkový objem 43 671 tis. Kč, za podmínky vyrovnaného hospodaření, bez nároku na rozpočet
Ústeckého kraje.
Usnesení č. 9/120R/2016
Žádost o změnu v uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Podpora
začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2016“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 16/SML2969, kterým
se stanoví závazný finanční ukazatel, tj. podíl dotace na celkových nákladech projektu, ve
výši 62,7 %.

B) ukládá
Ing. Jaroslavě Kusznirukové, vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů,
předložit hejtmanovi Ústeckého kraje Oldřichu Bubeníčkovi k podpisu dodatek dle bodu A)
tohoto usnesení.
Termín: 15. 10. 2016
Usnesení č. 10/120R/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. 15/SML1823 o poskytnutí
dotace.
B) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje vzít na vědomí:
informaci hejtmana ÚK o uzavřeném dodatku ke smlouvě č. 15/SML2015 o poskytnutí
dotace.
C) ukládá
RSDr. Stanislavu Rybákovi, 1. náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit návrh
Zastupitelstvu Ústeckého kraje dle bodu B) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2016
Usnesení č. 11/120R/2016
Mediální informace o výsledcích výběrového řízení na provozovatele letecké záchranné služby v
Ústeckém kraji
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A) podporuje
aktivitu Asociace zdravotnických záchranných služeb České republiky a Společnosti urgentní
medicíny a medicíny katastrof, České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně týkající
se výběrového řízení na provozovatele letecké záchranné služby v Ústeckém kraji
B) vyjadřuje znepokojení
nad mediálně prezentovanou informací, že vrtulníky vítězného uchazeče společnosti Air Transport Europe, spol. s. r. o. nesplňují bezpečnostní podmínky spojené s provozem letecké
záchranné služby v Ústeckém kraji, především platnou plnou certifikaci v kategorii A
C) schvaluje
návrh dopisu MUDr. Svatoplukovi Němečkovi, ministru zdravotnictví ČR, aby bylo
provedeno nové komplexní zhodnocení bezpečnostních rizik spojených s provozem letecké
záchranné služby všech uchazečů o tento tendr v zájmu bezpečnosti pacientů i posádek
letecké záchranné služby nejen v Ústeckém kraji.
Usnesení č. 12/120R/2016
Vnitřní platový předpis pro školy a školská zařízení zřizované Ústeckým krajem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

ruší
Vnitřní platový předpis pro školy a školská zařízení zřizované Ústeckým krajem stanovený
Radou Ústeckého kraje usnesením č. 16/97R/2015 ze dne 11. listopadu 2015.

B)

stanoví
Vnitřní platový předpis pro školy a školská zařízení zřizované Ústeckým krajem s účinností
od 1. 9. 2016, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

C)

ukládá
Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci části B) tohoto usnesení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 31. 10. 2016

Usnesení č. 13/120R/2016
Platové výměry ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

stanoví
dle ust. § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat od 1. 9. 2016

příloha č. 1
1.
2.
3.

4.

platový výměr č.

Mgr. Lenka Laubrová
Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace
Mgr. Václav Lešanovský
Gymnázium Děčín, příspěvková organizace
PaedDr. Milan Rieger
Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková
organizace
PaedDr. Bc. Miroslav Řebíček
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4670
4671
4672

4673

5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.
17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.
24.

25.

Gymnázium, Žatec, Studentská 1075, příspěvková organizace
RNDr. Zdeněk Bergman
Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, příspěvková organizace
Miloš Štyks
Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, příspěvková
organizace
Mgr. Marek Bušek
Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600, příspěvková organizace
Ing. Alfréd Dytrt
Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace
Ing. Mgr. Bc. Michal Šidák
Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem,
Stavbařů 5, příspěvková organizace
Mgr. Petr Dobeš
Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková organizace
Mgr. Karel Vacek
Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace
Mgr. Bc. Jaroslav Zahrádka
Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace
Mgr. Jan Novák
Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková
organizace
Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D.
Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace
Ing. Jaroslava Kovandová
Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459,
příspěvková organizace
Mgr. Bc. Jiří Bejček
Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace
Ing. Jiří Petrášek
Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvková
organizace
Ing. Eva Klímová
Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec,
příspěvková organizace
Ing. Roman Jireš
Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí
nad Labem, příspěvková organizace
Ing. Jana Poláková
Gymnázium a Střední průmyslová škola, Duchcov, příspěvková organizace
PaedDr. Zdeněk Hrdina
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň,
Komenského 562, příspěvková organizace
Mgr. Ladislav Pokorný
Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková
organizace
Mgr. Martina Černá
Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace
Mgr. Bc. Rudolf Sochor
Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, příspěvková
organizace
Ing. Libor Kunte, Ph.D.
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4674
4675
4676
4677
4678

4679
4680
4681
4682

4683
4684

4685
4686

4687

4688

4689
4690

4691

4692
4693

4694

26.

27.

28.
29.
30.

31.
32.

33.

34.
35.

36.

37.

38.
39.

40.

41.

42.

43.

44.

Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín
– Libverda, příspěvková organizace
Bc. Pavla Matějková
Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková
organizace
Mgr. Pavel Caitaml
Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem,
příspěvková organizace
Mgr. Aleš Frýdl
Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace
PaedDr. Karel Vokáč
Střední škola technická, Most, příspěvková organizace
Ing. Václav Sailer
Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov,
příspěvková organizace
Ing. Mgr. Bc. Zdeněk Pešek, MBA
Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace
PaedDr. Hana Praženicová
Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most,
příspěvková organizace
Mgr. Jan Mareš, MBA
Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední
zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace
Mgr. Milan Soukup
Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace
Mgr. Bc. Jaroslav Mareš
Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková
organizace
PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.
Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a
technická, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Mgr. Jiří Nekuda
Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice,
Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace
Ing. Jitka Francírková
Střední odborná škola, Litvínov-Hamr, příspěvková organizace
Mgr. Bc. Jana Férová
Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková
organizace
Mgr. Bc. Jiří Uher
Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, příspěvková
organizace
Mgr. Jaromíra Venclíčková
Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková
organizace
Mgr. Helena Všetečková, Ph.D.
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem,
Neklanova 1806, příspěvková organizace
Mgr. Simona Vágnerová
Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny,
příspěvková organizace
Mgr. Kateřina Boudníková
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4695

4696

4697
4698
4699

4700
4701

4702

4703
4704

4705

4706

4707
4708

4709

4710

4711

4712

4713

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.
53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.
62.

Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, příspěvková organizace
Ing. Bc. Jana Vacková
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní,
Děčín, příspěvková organizace
Ing. Josef Nehyba
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem,
Špindlerova 690, příspěvková organizace organizace
PhDr. Miroslava Zoubková
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad
Labem, Palachova 35, příspěvková organizace
Ing. Jitka Hašková
Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní
akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most,
příspěvková organizace
PhDr. Jiří Konvalinka
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134,
příspěvková organizace
Ing. Bc. Petr Jakubec
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb
a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace
Ing. Jan Lacina
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50,
příspěvková organizace
Mgr. Bc. Iveta Krzáková
Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace
Mgr. Radka Hubálková
Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Neklanova 1807, příspěvková
organizace
Mgr. Hana Slapničková
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková
organizace
Mgr. Blanka Stádníková
Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, příspěvková
organizace
Mgr. Jan Preiss
Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola,
Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace
Mgr. Bc. Martina Brhelová
Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem,
Pod Parkem 2788, příspěvková organizace
Mgr. Bc. Monika Kadlecová
Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, Tyršova 710, příspěvková
organizace
PhDr. Mgr. Hana Ajmová
Základní škola profesora Zdeňka Matějčka, Most, Zdeňka Štěpánka 340,
příspěvková organizace
RNDr. Jana Gottfriedová
Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny, příspěvková
organizace
Mgr. Alexandr Bednář
Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace
Mgr. Bc. Roman Stružinský
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4714

4715

4716

4717

4718

4719

4720

4721
4722

4723

4724

4725

4726

4727

4728

4729

4730
4731

63.
64.

65.
66.
67.

68.

69.

70.
71.

72.

73.

74.
75.
76.
77.

78.

79.

80.
81.

82.

Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Děčín, příspěvková
organizace
Mgr. Bc. Vladimír Šamša
Speciální základní škola a Praktická škola, Rumburk, příspěvková organizace
Mgr. Bc. Eva Franzová
Speciální základní škola a Praktická škola, Česká Kamenice, Jakubské nám.
113, příspěvková organizace
Mgr. Bc. Venuše Svobodová
Speciální základní škola, Louny, Poděbradova 640, příspěvková organizace
Mgr. Hana Moravcová
Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní 300, příspěvková organizace
Mgr. Jaroslav Červinka
Speciální základní škola a Mateřská škola, Varnsdorf, T. G. Masaryka 1804,
příspěvková organizace
Mgr. Bc. Dagmar Kellnerová
Speciální základní škola a Mateřská škola, Teplice, U Červeného kostela 110,
příspěvková organizace
Mgr. Bc. Vanda Korandová
Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská
1331, příspěvková organizace
Bc. Libuše Houdová
Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace
Mgr. Bc. Ivana Pettrichová
Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna,
Dlažkovice 1, příspěvková organizace
PhDr. Mgr. Bc. Leoš Moravec
Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková
organizace
Jana Dykastová
Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, Smetanova 12, příspěvková
organizace
Mgr. Bc. Jan Blažek
Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace
Mgr. Radovan Konečný
Dětský domov a Školní jídelna, Krupka, Libušín 151, příspěvková organizace
PaedDr. Milan Vostrý
Dětský domov a Školní jídelna, Tisá 280, příspěvková organizace
Mgr. Bc. Alena Novotná
Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Špálova 2, příspěvková
organizace
Ing. Bc. Marcela Stütz
Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková
organizace
Mgr. Jitka Pojmanová
Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov, Čelakovského 822, příspěvková
organizace
Mgr. Zdeněk Šimek
Dětský domov a Školní jídelna, Mašťov, příspěvková organizace
Mgr. Hana Melzerová
Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Truhlářova 16, příspěvková
organizace
Mgr. Radka Badinková
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4732
4733

4734
4735
4736

4737

4738

4739
4740

4741

4742

4743
4744
4745
4746

4747

4748

4749
4750

4751

83.
84.

85.

86.

87.

88.
89.
90.
91.

92.
93.

94.

95.
96.
97.
98.

99.

B)

Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková
organizace
Mgr. Lenka Woloszczuková
Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec, příspěvková organizace
Mgr. Martina Stawiarzová
Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková
organizace
Mgr. Iva Hřídelová
Dětský domov „Země dětí“ a Školní jídelna, Česká Kamenice, Komenského
491, příspěvková organizace
Bc. Regina Krausová
Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková
organizace
Daniela Jetelová
Základní umělecká škola, Děčín IV – Podmokly, Čs. legií 243/29, příspěvková
organizace
Mgr. Pavel Kacafírek
Základní umělecká škola, Rumburk, Růžová 3/1416, příspěvková organizace
Bc. Jarmila Šenová
Základní umělecká škola, Varnsdorf, Národní 512, příspěvková organizace
Bc. Šárka Gauseová
Základní umělecká škola Ivana Kawaciuka, Duchcov, příspěvková organizace
Mgr. Vladislava Kaiserová
Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem, Štefánikova 761, příspěvková
organizace
Jiřina Němcová
Základní umělecká škola, Teplice, Chelčického 4, příspěvková organizace
Jan Beneš
Základní umělecká škola, Ústí nad Labem-Neštěmice, Národní 209,
příspěvková organizace
Bc. Marek Korbélyi
Základní umělecká škola Evy Randové, Ústí nad Labem, W. Churchilla 4,
příspěvková organizace
Helena Švábová
Dům dětí a mládeže, Rumburk, U stadionu 1133, příspěvková organizace
Bc. Věra Matoušová
Dům dětí a mládeže, Žatec, Obránců míru 638, příspěvková organizace
Aleš Perch
Dům dětí a mládeže, Teplice, Masarykova 70, příspěvková organizace
Mgr. Eva Hrbáčková
Dům dětí a mládeže „Sluníčko“, Duchcov, Družby 1006, příspěvková
organizace
Mgr. Bc. Blahoslava Pekařová
Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace

4752
4753

4754

4755

4756

4757
4758
4759
4760

4761
4762

4763

4764
4765
4766
4767

4768

ukládá
Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 12. 10. 2016
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Usnesení č. 14/120R/2016
Stipendijní program Ústeckého kraje – 12. ročník 2015/2016 – odložení plnění závazků
vyplývajících ze Smluv o zařazení do stipendijního programu Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1. žádost
materiálu
2. žádost
materiálu

, JID 119091/2016/KUUK, dle přílohy č. 1 předloženého
, JID 104898/2016/KUUK, dle přílohy č. 2 předloženého

B) rozhoduje
1. dle čl. VIII. bod 1. Stipendijního programu Ústeckého kraje o odložení plnění závazku
daného čl. III. „Závazky studenta“ Smlouvy o zařazení do stipendijního programu
Ústeckého kraje č. 15/SML2740-09.
je odloženo plnění závazku
na základě uvedených a doložených skutečností pro období od 1. 6. 2016 do 19. 7. 2016, tj.
ode dne následujícího po dni ukončení jejího studia jako takového do dne před dobou
vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání od 20. 7. 2016.
2. 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. 15/SML2777-46.
je odloženo plnění závazku
na základě uvedených a doložených skutečností pro období od 10. 6. 2016 do 17. 7. 2016,
tj. ode dne následujícího po dni ukončení jejího studia jako takového do dne před dobou
vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání od 18. 7. 2016.
C) ukládá
Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zajistit vyrozumění
jmenovaných o přijatém usnesení.
Termín: 31. 10. 2016
Usnesení č. 15/120R/2016
Partnerství v projektu – oblast školství
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
v souladu s ust. § 59 odst. 1 písm. i) zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 32a odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve
znění pozdějších předpisů s realizací a partnerstvím v projektech následujících organizací:
1. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova
35, příspěvková organizace, IČO: 00673358, sídlo: Palachova 35, 400 01 Ústí nad Labem;
název projektu: „Přeshraniční síť ve zdravotnictví Sasko – Česká republika“ v rámci
Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 - 2020
2. Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická
škola, Chomutov, příspěvková organizace, IČO: 41324641, sídlo: Na Průhoně 4800, 430 11
Chomutov; název projektu: „Konrad Zuse hledí přes hranice“ v rámci Programu spolupráce
Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 - 2020
3. Střední škola technická, Most, příspěvková organizace, IČ: 25441892, sídlo: Dělnická 21, 434
01 Most; název projektu: „Podpora středoškolského vzdělávání chanovských žáků“, reg. č.
CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000222 v rámci OP VVV, výzva č. 02_15_007,
Inkluzivní
vzdělávání v prioritní ose 3 OP
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B)

ukládá
Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 10. 2016

Usnesení č. 16/120R/2016
Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný rozvoj PAŽIT_2016 – přidělení dotace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění
pozdějších předpisů o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje
na realizaci programu „Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný rozvoj
PAŽIT_2016“ pro:
1.1. Základní školu Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvkovou
organizaci, IČO: 44555474, sídlo: Anežky České 702/17, 400 07 Ústí nad Labem,
ve výši 21 500,- Kč
1.2. Základní školu Děčín I, Komenského náměstí 622/3, příspěvkovou organizaci,
IČO: 72743492, sídlo: Komenského náměstí 622/3, 405 02 Děčín I, ve výši
12 500,- Kč
1.3. Základní školu Budyně nad Ohří, okres Litoměřice, příspěvkovou organizaci,
IČO: 72742640, sídlo: Školská 196, 411 18 Budyně nad Ohří, ve výši 16 000,- Kč
1.4. Základní školu a Mateřskou školu Libouchec, příspěvkovou organizaci, IČO:
70942927, sídlo: Libouchec 157, 403 35 Libouchec, ve výši 30 000,- Kč
a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 3 tohoto
usnesení s uvedenými žadateli.
2. dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí účelově určeného příspěvku zřizovatele na realizaci
programu „Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný rozvoj
PAŽIT_2016“ pro příspěvkovou organizaci Ústeckého kraje, Gymnázium Václava
Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace, IČO: 61357235, sídlo:
Poděbradova 661, 440 62 Louny, ve výši 14 500,- Kč

B)

ukládá
Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 11. 11. 2016

Usnesení č. 17/120R/2016
Souhlas se zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Restaurátorské
práce v Beuronské kapli v budově B Gymnázia Teplice“, formou zjednodušeného podlimitního
řízení zadavatelem – Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, příspěvková organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
1. se zahájením zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem
„Restaurátorské práce v Beuronské kapli v budově B Gymnázia Teplice“, VZ-297/2016
formou zjednodušeného podlimitního řízení podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. f), § 25
písm. a) a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
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předpisů (dále též „zákon“), zadavatelem – Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11,
příspěvková organizace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. se způsobem hodnocení nabídek podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové
ceny bez DPH, přičemž hodnocena bude cena bez včetně DPH. V případě shodných
nabídkových cen uchazečů na 1. – 3. místě rozhodne o pořadí náhodný výběr losem,
k němuž budou přizváni zástupci uchazečů, jichž se losování týká.
3. s požadavky na prokázání kvalifikace uchazečů:
 základní kvalifikační předpoklady
- dle § 53 odst. 1 písm. a) až l) zákona, způsobem dle § 53 odst. 3 zákona;
 profesní kvalifikační předpoklady
- dle § 54 písmene a) zákona s tím, že uchazeč doloží výpis z obchodního rejstříku či
jiné evidence, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů,
- dle § 54 písmene b) zákona s tím, že uchazeč doloží doklad o oprávnění
k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci.
- dle § 54 písmene d) zákona s tím, že uchazeč doloží doklad osvědčující odbornou
způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost
zabezpečuje. Uchazeč předloží kopii platného povolení k restaurování vydané
Ministerstvem kultury ČR nebo obdobný doklad vydaný členským státem
Evropské unie v případě osoby oprávněné k restaurování podle § 14a a § 14b
zákona o státní památkové péči, a to minimálně v rozsahu specializace:
restaurování nástěnných maleb,
Dodavatel současně doloží doklad o vztahu mezi dodavatelem a osobou jejímž
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, např. podepsanou smlouvu
uzavřenou se subdodavatelem v souladu s ustanovením § 51 odst. 4 zákona nebo
čestné prohlášení o pracovněprávním či obdobném vztahu s touto osobou apod.
 ekonomická a finanční způsobilost
- dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona uchazeč prokáže čestným prohlášením o své
ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.
 technické kvalifikační předpoklady
- dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona s tím, že uchazeč doloží seznam nejméně 1
významné služby na restaurování nástěnných maleb z 19. století nebo z počátku 20.
století poskytnuté uchazečem v posledních 3 letech, s uvedením jejich rozsahu a
doby poskytnutí, minimální hodnota této služby musí být 300 000,- Kč bez DPH.
Přílohou tohoto seznamu musí být ke každé zakázce:
1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány
veřejnému zadavateli, nebo
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než
veřejnému zadavateli, nebo
3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění uchazeče, není-li
současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů
spočívajících na její straně.
Splnění kvalifikace prokáže uchazeč v nabídce čestným prohlášením dle § 62 odst. 3
zákona, z jehož obsahu bude zřejmé, že uchazeč kvalifikační předpoklady požadované
zadavatelem splňuje. Vybraný uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen
před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů
prokazujících splnění kvalifikace. Předkládané doklady prokazující splnění základních
kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 dnů ke dni
podání nabídky uchazečem.
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4. s využitím práva zadavatele vyhradit si v zadávacích podmínkách
- dle § 60 odst. 2 zákona možnost oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče, který
nesplnil kvalifikaci v požadovaném rozsahu, zveřejněním tohoto oznámení na profilu
zadavatele;
- dle § 76 odst. 6 zákona možnost oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče, jehož
nabídka byla při posouzení nabídek vyřazena, zveřejněním tohoto oznámení na profilu
zadavatele;
- dle § 81 odst. 4 zákona možnost uveřejnit do 5 pracovních dnů po přijetí rozhodnutí
o výběru nejvhodnější nabídky oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu
zadavatele s tím, že okamžikem zveřejnění se oznámení o výběru nejvhodnější
nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným
uchazečům.
5. se zasláním výzvy těmto zájemcům: dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
6. s pověřením hodnotící komise plněním funkce komise pro otevírání obálek (podle § 71
odst. 3 zákona) a posouzením kvalifikace (podle § 59 odst. 3 zákona).
7. se jmenováním hodnotící komise podle § 74 zákona: dle přílohy č. 3 předloženého
materiálu.
Usnesení č. 18/120R/2016
Výsledek veřejnosprávní kontroly – Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková
organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
předloženou informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace:
Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace.
B)

ukládá
1. dle ustanovení § 28 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci:
Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace, IČ: 44555423,
sídlo: Ústí nad Labem, Jateční 22, PSČ: 400 01, odvod ve výši 10 199,- Kč do
rozpočtu zřizovatele za porušení rozpočtové kázně, ke kterému došlo v období roku
2015.
Termín: 31. 10. 2016
2.

Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části B) 1 tohoto usnesení.
Termín: 30. 9. 2016

Usnesení č. 19/120R/2016
Výsledek veřejnosprávní kontroly – Speciální základní škola, Louny, Poděbradova 640,
příspěvková organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
předloženou informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace:
Speciální základní škola, Louny, Poděbradova 640, příspěvková organizace.
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B)

ukládá
1. dle ustanovení § 28 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci: Speciální základní
škola, Louny, Poděbradova 640, příspěvková organizace, IČ: 49120115, sídlo: Louny,
Poděbradova 640, PSČ: 440 01, odvod ve výši 1,59 Kč do rozpočtu zřizovatele za
porušení rozpočtové kázně, ke kterému došlo v období roku 2014.
Termín: 31. 10. 2016
2. Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části B) 1 tohoto usnesení.
Termín: 30. 9. 2016

Usnesení č. 20/120R/2016
Výsledek veřejnosprávní kontroly – Dům dětí a mládeže „Sluníčko“, Duchcov, Družby 1006,
příspěvková organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
předloženou informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace: Dům
dětí a mládeže „Sluníčko“, Duchcov, Družby 1006, příspěvková organizace.

B)

ukládá
1. dle ustanovení § 28 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci: Dům dětí a mládeže
„Sluníčko“, Duchcov, Družby 1006, příspěvková organizace, IČ: 46071245, sídlo:
Duchcov, Družby 1006, PSČ: 419 01, odvod ve výši 14,- Kč do rozpočtu zřizovatele za
porušení rozpočtové kázně, ke kterému došlo v období roku 2014.
Termín: 31. 10. 2016
2. Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části B) 1 tohoto usnesení.
Termín: 30. 9. 2016

Usnesení č. 21/120R/2016
Výsledek veřejnosprávní kontroly – Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9,
příspěvková organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
předloženou informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace: Střední
zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace.

B)

ukládá
1. dle ustanovení § 28 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci: Střední zdravotnická
škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace, IČ: 00673781, sídlo: Děčín IV,
Čsl. mládeže 5/9, PSČ: 405 02, odvod ve výši 15 472,- Kč do rozpočtu zřizovatele za
porušení rozpočtové kázně, ke kterému došlo v období roku 2014.
Termín: 31. 10. 2016
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2. Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části B) 1 tohoto usnesení.
Termín: 30. 9. 2016
Usnesení č. 22/120R/2016
Výsledek veřejnosprávní kontroly – Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní,
stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
předloženou informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace: Vyšší
odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková
organizace.

B)

ukládá
1. dle ustanovení § 28 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci: Vyšší odborná škola a
Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace, IČ:
47274689, sídlo: Děčín I, Čs. armády 10, PSČ: 405 02, odvod ve výši 91,47 Kč do
rozpočtu zřizovatele za porušení rozpočtové kázně, ke kterému došlo v období roku 2014.
Termín: 31. 10. 2016
2. Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části B) 1 tohoto usnesení.
Termín: 30. 9. 2016

Usnesení č. 23/120R/2016
Výsledek veřejnosprávní kontroly – Základní umělecká škola Evy Randové, Ústí nad Labem, W.
Churchilla 4, příspěvková organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
předloženou informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace:
Základní umělecká škola Evy Randové, Ústí nad Labem, W. Churchilla 4, příspěvková
organizace.

B)

ukládá
1. dle ustanovení § 28 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci: Základní umělecká škola
Evy Randové, Ústí nad Labem, W, Churchilla 4, příspěvková organizace, IČ: 00831085,
sídlo: Ústí nad Labem, W, Churchilla 4, PSČ: 400 01, odvod ve výši 18,- Kč do rozpočtu
zřizovatele za porušení rozpočtové kázně, ke kterému došlo v období roku 2014.
Termín: 31. 10. 2016
2. Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části B) 1 tohoto usnesení.
Termín: 30. 9. 2016
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Usnesení č. 24/120R/2016
Zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz pro rok 2016 – Střední škola technická, Most,
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, Most, příspěvkovou organizaci, IČO: 00125423, sídlo:
Most, Dělnická 21, PSČ: 434 01, o 1 462 tis. Kč na celkový objem 19 767 tis. Kč, na
pořízení šatních skříněk.

B)

ukládá
1. Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 14. 10. 2016
2. statutárnímu orgánu příspěvkové organizace dle části A) tohoto usnesení předložit
vyúčtování příspěvku na provoz.
Termín: 15. 12. 2016

Usnesení č. 25/120R/2016
Zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz a stanovení účelového investičního příspěvku
pro rok 2016 – Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1.
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz pro rok
2016, pro Střední školu stavební a strojní, Teplice, příspěvkovou organizaci, IČO:
00497088, sídlo: Teplice, Fr. Šrámka 1350, PSČ: 415 02, o 711 tis. Kč na celkový
objem 15 010 tis. Kč, na vybavení a dokončení oprav domova mládeže (Fr. Šrámka
1350).
2.

B)

dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o stanovení závazného ukazatele účelového investičního
příspěvku pro rok 2016, pro Střední školu stavební a strojní, Teplice, příspěvkovou
organizaci, IČO: 00497088, sídlo: Teplice, Fr. Šrámka 1350, PSČ: 415 02, ve výši 397
tis. Kč, na dofinancování rekonstrukce domova mládeže (Fr. Šrámka 1350).

ukládá
1. Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) 1. tohoto usnesení.
Termín: 14. 10. 2016
2. statutárnímu orgánu příspěvkové organizace dle části A) 2. tohoto usnesení předložit
vyúčtování příspěvku na provoz.
Termín: 15. 12. 2016
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Usnesení č. 26/120R/2016
Poskytnutí účelově určeného příspěvku zřizovatele pro rok 2016 – Střední škola stavební a
strojní, Teplice, 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 poskytnutí účelově určeného příspěvku zřizovatele pro rok 2016, pro
Střední školu stavební a strojní, Teplice, příspěvkovou organizaci, IČO: 00497088, sídlo:
Teplice, Fr. Šrámka 1350, PSČ: 415 02, ve výši 543 tis. Kč, na zabezpečení činnosti
Regionální fotbalové akademie Ústeckého kraje.

B)

ukládá
1. Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 14. 10. 2016
2. statutárnímu orgánu příspěvkové organizace dle části A) tohoto usnesení předložit
vyúčtování příspěvku na provoz.
Termín: 31. 1. 2017

Usnesení č. 27/120R/2016
Použití nedočerpaného účelového investičního příspěvku – Střední lesnická škola a Střední
odborná škola, Šluknov, příspěvková organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
nedočerpání účelového investičního příspěvku pro rok 2016 ve výši 154 tis. Kč, stanoveného
usnesením Rady Ústeckého kraje č. 43/108R/2016 ze dne 6. 4. 2016 pro Střední lesnickou
školu a Střední odbornou školu, Šluknov, příspěvkovou organizaci, ve výši 884 tis. Kč,
na nákup devítimístného osobního vozidla.

B)

souhlasí
s použitím nedočerpaného účelového investičního příspěvku pro rok 2016 ve výši 154 tis.
Kč, pro Střední lesnickou školu a Střední odbornou školu, Šluknov, příspěvkovou
organizaci, IČO: 47274719, sídlo: Šluknov, T. G. Masaryka 580, PSČ: 107 77, na nákup 2
varných kotlů (T. G. Masaryka 580).

C)

ukládá
statutárnímu orgánu příspěvkové organizace dle části B) tohoto usnesení předložit vyúčtování
nedočerpaného účelového investičního příspěvku.
Termín: 15. 12. 2016

Usnesení č. 28/120R/2016
Výkon zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti školství
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
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dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s přijetím finančního daru a
s nabytím majetku formou daru do vlastnictví příspěvkových organizací uvedených v
příloze č. 4 tohoto usnesení.

Usnesení č. 29/120R/2016
Přehled pohledávek příspěvkových organizací Ústeckého kraje k 30. 6. 2016 – oblast školství
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
přehled pohledávek příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti školství k 30. 6. 2016,
dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu.
Usnesení č. 30/120R/2016
Hry VIII. letní olympiády dětí a mládeže České republiky v Jihomoravském kraji v roce 2017
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
základní informace o Hrách VIII. letní olympiády dětí a mládeže České republiky v
Jihomoravském kraji ve dnech 24. – 29. 6. 2017 a informaci o předpokládaných finančních
nákladech na reprezentaci Ústeckého kraje při Hrách VIII. letní olympiády dětí a mládeže
České republiky v Jihomoravském kraji v roce 2017.
B) schvaluje
1. účast reprezentace Ústeckého kraje na Hrách VIII. letní olympiády dětí a mládeže České
republiky v Jihomoravském kraji ve dnech 24. – 29. 6. 2017 s maximálními finančními
náklady 2.707.00,- Kč s DPH.
2. formu bezúplatného převodu reprezentačního oblečení na účastníky Ústeckého kraje Her
VIII. letní olympiády dětí a mládeže České republiky v Jihomoravském kraji ve dnech
24. – 29. 6. 2017 pro celkem 340 osob reprezentace včetně VIP osob a vlajkonoše výpravy
Ústeckého kraje ve složení: letní bunda, letní kalhoty, letní sportovní tričko, čepice a
batoh.
Předpokládaná maximální cena za uvedenou soupravu: 3.500,- Kč s DPH.
C) ukládá
Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci bodu B) tohoto usnesení.
Termín: 24. 6. 2017
Usnesení č. 31/120R/2016
Podpora TJ/SK 2016 – žádosti o dotaci
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
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1. dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí neinvestiční dotace na projekty právnickým osobám dle
přílohy 5 tohoto usnesení.
2. dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č.
3 předloženého materiálu s žadateli uvedenými v příloze 5 tohoto usnesení.
3. 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 žadatelům dle
přílohy 6 tohoto usnesení.
B) ukládá
Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2016
Usnesení č. 32/120R/2016
Informace o přijatých darech za 1. pololetí roku 2016 příspěvkovými organizacemi zřizovanými
Ústeckým krajem - oblast školství
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
informace o peněžních a nepeněžních darech přijatých v 1. pololetí roku 2016 příspěvkovými
organizacemi (školy a školská zařízení) zřizovanými Ústeckým krajem dle přílohy č. 1
předloženého materiálu.
Usnesení č. 33/120R/2016
Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 10/2016
Rada Ústeckého kraje po projednání
provádí
I. dle § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, rozpočtové opatření - zvýšení rozpočtu Ústeckého kraje
o 55 502 tis. Kč na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 15 190 443 tis. Kč:
1) zvýšení o částku 2 242 tis. Kč
příjmy
příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – zvýšení o částku 242 tis. Kč
– prezentace NET4GAZ na akci „Atletika pro děti“
přijaté neinvestiční dary – zvýšení o částku 2 000 tis. Kč – příjem peněžitého daru od:
 Nadace ČEZ – 1 000 tis. Kč
 České spořitelny, a. s. – 1 000 tis. Kč
běžné výdaje
odbor kancelář hejtmana – zvýšení o částku 2 242 tis. Kč:
 SH ČMS – Krajské sdružení hasičů Ústeckého kraje na projekt „Podpora činnosti
mladých hasičů v Ústeckém kraji“, částka 1 000 tis. Kč
 TJ zdravotně postižených Nola, Teplice na podporu paralympijského týmu, částka
300 tis. Kč
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 Hospic Sv. Štěpána, z. s., Litoměřice na obnovu podlahové krytiny, částka 200 tis.
Kč

 Hospic Most, o. p. s. na obnovu výpočetní techniky, částka 200 tis. Kč
 ostatní služby – na akce: „Na koni do školy“, „adventní koncert“ a další, částka
542 tis. Kč

2) zvýšení o částku 1 467 tis. Kč
příjmy
přijaté pojistné náhrady – zvýšení o částku 1 467 tis. Kč
běžné výdaje
odbor kancelář hejtmana – zvýšení o částku 14 tis. Kč – opravy a údržba
odbor kancelář ředitele – zvýšení o částku 71 tis. Kč – opravy a údržba
odbor ekonomický – zvýšení o částku 59 tis. Kč – centrální rezerva
odbor majetkový – zvýšení o částku 1 tis. Kč – pojistné plnění pro Krajskou majetkovou,
příspěvkovou organizaci
odbor školství, mládeže a tělovýchovy – zvýšení o částku 1 249 tis. Kč – pojistné plnění pro
příspěvkové organizace:
 Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Děčín, příspěvková organizace,
částka 364 tis. Kč
 Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, částka 336 tis. Kč
 Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední
zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace, částka 188 tis. Kč
 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad
Labem, příspěvková organizace, částka 156 tis. Kč
 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459,
příspěvková organizace, částka 113 tis. Kč
 Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod
Parkem 2788, příspěvková organizace, částka 32 tis. Kč
 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín,
příspěvková organizace, částka 29 tis. Kč
 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem,
Palachova 35, příspěvková organizace, částka 28 tis. Kč
 Gymnázium Děčín příspěvková organizace, částka 2 tis. Kč
 Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec,
příspěvková organizace, částka 1 tis. Kč
odbor sociálních věcí – zvýšení o částku 72 tis. Kč – pojistné plnění pro Centrum sociální
pomoci, Litoměřice, příspěvkovou organizaci
odbor zdravotnictví – zvýšení o částku 1 tis. Kč – pojistné plnění pro Zdravotnickou
záchrannou službu Ústeckého kraje, příspěvkovou
organizaci

3) zvýšení o částku 22 tis. Kč
příjmy
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – zvýšení o částku 22 tis. Kč – na základě zápisu ze
Škodní komise 1/2016
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běžné výdaje
odbor ekonomický – zvýšení o částku 3 tis. Kč – centrální rezerva
odbor informatiky a organizačních věcí – zvýšení o částku 19 tis. Kč:
 spotřební materiál – 2 tis. Kč
 opravy a udržování – 17 tis. Kč
4) zvýšení o částku 151 tis. Kč
příjmy
ostatní přijaté vratky transferů, Fond Ústeckého kraje – zvýšení o částku 151 tis. Kč
– vratky z minulých let od:
 Český svaz kanoistů, Praha – projekt „Mistroství světa klubových posádek dračích
lodí“, částka 150 tis. Kč
 Bezpečně na silnicích, o. p. s., Liberec – projekt „Na kole jen s přilbou“, částka
1 tis. Kč
běžné výdaje
odbor strategie, přípravy a realizace projektů, Fond Ústeckého kraje – zvýšení
o částku 151 tis. Kč – rezerva

5) zvýšení o částku 1 462 tis. Kč za podmínky schválení závazných ukazatelů Radou
Ústeckého kraje
příjmy
ostatní přijaté vratky transferů – zvýšení o částku 1 462 tis. Kč – vratka z minulých let od
Střední školy technické, Most, příspěvkové
organizace
běžné výdaje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy – zvýšení o částku 1 462 tis. Kč – Podpora Páteřních
škol a optimalizace vzdělávací soustavy
6) snížení o částku 18 tis. Kč
příjmy
odvody příspěvkových organizací – snížení o částku 18 tis. Kč – SPZ Triangle, příspěvková
organizace
běžné výdaje
odbor kancelář ředitele – snížení o částku 18 tis. Kč – snížení příspěvku zřizovatele na
provoz SPZ Triangle, příspěvkové organizace
7) zvýšení o částku 128 tis. Kč
příjmy
odvody příspěvkových organizací – zvýšení o částku 123 tis. Kč – oblast sociálních věcí
sankční platby a náklady řízení – zvýšení o částku 5 tis. Kč – porušení rozpočtové kázně
běžné výdaje

24

odbor sociálních věcí – zvýšení o částku 128 tis. Kč – UZ 193 – Podpora Ústeckého kraje
na sociální služby – malý dotační program
– rezerva

8) zvýšení o částku 358 tis. Kč za podmínky schválení závazných ukazatelů Radou
Ústeckého kraje
příjmy
odvody příspěvkových organizací – zvýšení o částku 358 tis. Kč – oblast sociálních věcí
běžné výdaje
odbor sociálních věcí – zvýšení o částku 358 tis. Kč – příspěvek na provoz na rok 2016 :
 Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace
– zvýšení o 422 tis. Kč
 Domov sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace
– zvýšení o 16 tis. Kč
 Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace – zvýšení o 8 tis. Kč
 Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvková organizace
– snížení o 5 tis. Kč
 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, příspěvková
organizace – snížení o 83 tis. Kč
9) zvýšení o částku 721 tis. Kč
příjmy
odvody příspěvkových organizací – zvýšení o částku 721 tis. Kč:
 oblast sociálních věcí – zvýšení o částku 627 tis. Kč
 oblast zdravotnictví – zvýšení o částku 94 tis. Kč
běžné výdaje
odbor ekonomický – zvýšení o částku 627 tis. Kč – centrální rezerva
odbor zdravotnictví – zvýšení o částku 94 tis. Kč – příspěvek zřizovatele na provoz pro
Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje,
příspěvkovou organizaci

10) snížení o částku 256 tis. Kč za podmínky schválení závazných ukazatelů Radou
Ústeckého kraje
příjmy
odvody příspěvkových organizací – snížení o částku 256 tis. Kč – oblast kultury
a památkové péče
běžné výdaje
odbor kultury a památkové péče – snížení o částku 256 tis. Kč – příspěvek zřizovatele na
provoz pro Severočeskou vědeckou knihovnu v Ústí
nad Labem, příspěvkovou organizaci
11) zvýšení o částku 432 tis. Kč
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příjmy
sankční platby přijaté od jiných subjektů – zvýšení o částku 432 tis. Kč – porušení
rozpočtové kázně od příjemce:
 SOŠ energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola
Chomutov, p. o. – 254 tis. Kč
 Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, p. o.
– 110 tis. Kč
 M.A.R.S. Audio, s. r. o., Most – 64 tis. Kč
 Vzdělávací centrum, GENESIA, z. s. – 4 tis. Kč
běžné výdaje
odbor strategie, přípravy a realizace projektů – zvýšení o částku 432 tis. Kč – vratky do
státního rozpočtu:
 podíl státního rozpočtu – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České
republiky – 68 tis. Kč
 podíl EU – Platební a certifikační orgán – 364 tis. Kč
12) zvýšení o částku 30 398 tis. Kč
příjmy
příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – zvýšení o částku 112 tis. Kč
– strategická průmyslová zóna Triangle
příjmy z prodeje pozemků – zvýšení o částku 30 286 tis. Kč – strategická průmyslová zóna
Triangle – příjmy z prodeje pozemků vázané na
dotaci
běžné výdaje
odbor ekonomický – zvýšení o částku 27 458 tis. Kč:
 průmyslová zóna Triangle – daň z přidané hodnoty – 8 987 tis. Kč
 centrální rezerva – 18 471 tis. Kč
odbor majetkový – zvýšení o částku 1 211 tis. Kč – daň z nabytí nemovitých věcí
odbor investiční – zvýšení o částku 452 tis. Kč – strategická průmyslová zóna Triangle
– výsadba zelených clon
kapitálové výdaje
odbor investiční – zvýšení o částku 1 277 tis. Kč – strategická průmyslová zóna Triangle
– likvidace splaškových vod

13) zvýšení o částku 4 980 tis. Kč
kapitálové příjmy
příjmy z prodeje pozemků – zvýšení o částku 2 190 tis. Kč
příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí – zvýšení o částku 2 790 tis. Kč
běžné výdaje
odbor ekonomický – zvýšení o částku 106 tis. Kč – centrální rezerva
odbor majetkový – zvýšení o částku 123 tis. Kč – Krajská majetková, příspěvková
organizace – příspěvek na provoz

26

kapitálové výdaje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy – zvýšení o částku 4 751 tis. Kč – rezerva z prodeje
nemovitého majetku

14) zvýšení o částku 1 082 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – UZ 13 013 – zvýšení o částku 1 082 tis. Kč – dotace
z Ministerstva práce a sociálních věcí České
republiky
běžné výdaje
odbor regionálního rozvoje, Fond rozvoje Ústeckého kraje – UZ 13 013 – zvýšení
o částku 1 082 tis. Kč – Operační program
Zaměstnanost na realizaci projektu „Program
podpory mladých lidí na trhu práce v regionu
Děčínska a Šluknovského výběžku - CESTA“
– ostatní služby

15) zvýšení o částku 9 528 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – zvýšení o částku 9 528 tis. Kč – dotace z Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky:
 UZ 33 050 – Podpora školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve
školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských
zařízeních na období září – prosinec 2016 – zvýšení o 2 296 tis. Kč
 UZ 33 160 – Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol
a studentů vyšších odborných škol na období leden – červen 2016
– snížení o částku 243 tis. Kč
 UZ 33 215 – Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se
zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním
znevýhodněním na rok 2016 – modul A – zvýšení o částku
2 178 tis. Kč
 UZ 33 457 – Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se
zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním
znevýhodněním – modul B – zvýšení o částku 5 297 tis. Kč
běžné výdaje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy – zvýšení o částku 9 528 tis. Kč:
 UZ 33 050 – Podpora školních psychologů a školních speciálních
pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských
poradenských zařízeních na období září – prosinec 2016 pro
obecní a krajské školy dle přílohy č 2 předloženého materiálu
– zvýšení o částku 2 296 tis. Kč
 UZ 33 160 – vratka dotace v rámci rozvojového programu na Podporu sociálně
znevýhodněných
romských
žáků
středních
škol
a studentů vyšších odborných škol na období leden – červen
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2016 pro krajské organizace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
snížení o částku 243 tis. Kč
UZ 33 215 – Rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky
a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky
a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2016
– modul A pro soukromé školy dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
– zvýšení o částku 2 178 tis. Kč
UZ 33 457 – Rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky
a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky
a studenty se sociálním znevýhodněním – modul B pro obecní
a krajské školy dle přílohy č. 5 předloženého materiálu – zvýšení o
částku 5 297 tis. Kč

16) zvýšení o částku 236 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – zvýšení o částku 216 tis. Kč – dotace z Ministerstva kultury
České republiky:
 UZ 34 012 – program Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví
podprogram C, výkupy kulturních předmětů a předmětů kulturní
hodnoty mimořádného významu, částka 25 tis. Kč
 UZ 34 013 – program Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví
v části D – preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí,
částka 142 tis. Kč
 UZ 34 070 – program Podpora tradiční lidové kultury – regionální pracoviště,
částka 49 tis. Kč
přijaté investiční transfery – UZ 34 946 – zvýšení o částku 20 tis. Kč – program Integrovaný
systém ochrany movitého kulturního dědictví v části
B – dokumentace a evidence movitého kulturního
dědictví
běžné výdaje
odbor kultury a památkové péče – zvýšení o částku 216 tis. Kč – neinvestiční dotace pro:
 UZ 34 012 – Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace
– výkupy kulturních předmětů a předmětů kulturní hodnoty
mimořádného
významu
na
rok
2016“,
částka
25 tis. Kč
 UZ 34 013: – Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace na
akci „Odvlhčovač 4 ks“, částka 74 tis. Kč
– Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace na akci „Soubor
kramářských tisků – 6 ks špalíčků, 7 volných tisků“, částka 42 tis. Kč
– Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace na akci
„Rokokový kabinet
–
2.
etapa restaurování“,
částka
26 tis. Kč
muzeum
v Teplicích,
příspěvková
organizace
na realizaci projektu „ Příprava nominací k zápisu do Seznamu
nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky,
příprava krajských seznamů nemateriálních statků tradiční lidové
kultury“, částka 49 tis. Kč

 UZ 34 070 – Regionální
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kapitálové výdaje
odbor kultury a památkové péče – UZ 34 946 – zvýšení o částku 20 tis. Kč
– investiční účelová dotace pro Regionální muzeum
v Teplicích, příspěvkovou organizaci na akci
„Digitální fotoaparát s objektivem
17) zvýšení o částku 331 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – zvýšení o částku 331 tis. Kč – dotace z Ministerstva práce
a sociálních věcí České republiky:
 UZ 13 010 – Státní příspěvek na výkon pěstounské péče – zvýšení o částku
72 tis. Kč
 UZ 13 013 – Operační program zaměstnanost – zvýšení o částku 259 tis. Kč
běžné výdaje
odbor sociálních věcí – zvýšení o částku 331 tis. Kč:
 UZ 13 010 – Státní příspěvek na výkon pěstounské péče – služby, částka
72 tis. Kč
 UZ 13 013 – dotace pro Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves,
příspěvkovou organizaci na projekt
„Sousedé
vedle
nás
– pokračujeme“, částka 259 tis. Kč
18) zvýšení o částku 625 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – UZ 98 335 – zvýšení o částku 625 tis. Kč – dotace
z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu
běžné výdaje
odbor zdravotnictví – UZ 98 335 – zvýšení o částku 625 tis. Kč – neinvestiční transfer na
úhradu
doložených
nákladů
vynaložených
v souvislosti se zabráněním vzniku, rozvoje a šíření
onemocnění tuberkulózou za I. čtvrtletí roku 2016
dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
19) zvýšení o částku 1 613 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery:
• dotace z Ministerstva zemědělství České republiky – UZ 29 009 – zvýšení
o částku 1 500 tis. Kč
• dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu:
 UZ 98 278 – dotace na náhradu škody způsobenou vybranými zvláště
chráněnými živočichy, zvýšení o částku 10 tis. Kč
 UZ 98 297 – zajištění likvidace nepoužitých léčiv, zvýšení o částku
103 tis. Kč
běžné výdaje
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odbor životního prostředí a zemědělství – zvýšení o částku 1 613 tis. Kč:

UZ 29 009 – dotace pro Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí na
akci „Hrazení bystřin Tiský potok, km 2,60 – 4,70“, částka
1 500 tis. Kč

UZ 98 278 – dotace pro ZEMPSPOL s. r. o., Velký Šenov na náhradu škody
způsobenou vlkem na hospodářských zvířatech na ovčí farmě v obci
Liščí, částka 10 tis. Kč

UZ 98 297 – zajištění likvidace nepoužitých léčiv, částka 103 tis. Kč

II. dle § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, rozpočtové opatření – přesun finančních prostředků při zachování
celkového objemu příjmů a výdajů rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 15 190 443 tis. Kč:
1) přesun ve výši 884 tis. Kč
běžné výdaje
odbor kancelář hejtmana – UZ 44 – snížení o částku 884 tis. Kč – propagační materiály
odbor regionálního rozvoje – zvýšení o částku 884 tis. Kč – Cestovní ruch – publikační
materiály
2) přesun ve výši 496 tis. Kč
běžné výdaje
odbor dopravy a silničního hospodářství – snížení o částku 496 tis. Kč – Koncepce
rozvoje silnic II. a III. třídy na území Ústeckého kraje
odbor kancelář hejtmana – zvýšení o částku 180 tis. Kč – studie, analýzy a poradenské
služby
odbor kancelář ředitele – zvýšení o částku 200 tis. Kč:
 ostatní osobní výdaje – 140 tis. Kč
 cestovné – 60 tis. Kč
odbor regionálního rozvoje – zvýšení o částku 116 tis. Kč – Cestovní ruch – publikační
materiály
3) přesun ve výši 4 000 tis. Kč
běžné výdaje
odbor ekonomický – snížení o částku 4 000 tis. Kč – centrální rezerva
odbor kancelář ředitele – zvýšení o částku 4 000 tis. Kč:
 platy zaměstnanců – 2 640 tis. Kč
 pojistné na sociální zabezpečení – 1 000 tis. Kč
 pojistné na zdravotní pojištění – 360 tis. Kč

4) přesun ve výši 543 tis. Kč za podmínky schválení závazných ukazatelů Radou
Ústeckého kraje
běžné výdaje
odbor ekonomický – snížení o částku 543 tis. Kč – centrální rezerva
odbor školství, mládeže a tělovýchovy – UZ 212 – zvýšení o částku 543 tis. Kč
– Regionální fotbalová akademie Ústeckého kraje –
rezerva
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5) přesun ve výši 500 tis. Kč
běžné výdaje
odbor informatiky a organizačních věcí – snížení o částku 200 tis. Kč – spotřební materiál
odbor kancelář ředitele – zvýšení o částku 80 tis. Kč – školení, vzdělávání
kapitálové výdaje
odbor informatiky a organizačních věcí – snížení o 300 tis. Kč – Kybernetická
bezpečnost
odbor kancelář ředitele – zvýšení o částku 420 tis. Kč:
 drobná technická zhodnocení budov – zvýšení o 340 tis. Kč
 komplexní klimatizace budovy A Krajského úřadu
– zvýšení o 80 tis. Kč

Ústeckého

kraje

6) přesun ve výši 187 tis. Kč
běžné výdaje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy – snížení o 187 tis. Kč – program Podpora
zemědělského vzdělávání
odbor majetkový – zvýšení o částku 187 tis. Kč – Krajská majetková, příspěvková
organizace – účelový příspěvek zřizovatele
7) přesun ve výši 137 tis. Kč
běžné výdaje
odbor dopravy a silničního hospodářství – snížení o částku 137 tis. Kč – koncepce
rozvoje silnic II. a III. třídy na území Ústeckého
kraje
odbor legislativně - právní – zvýšení o částku 137 tis. Kč – soudní poplatek
8) přesun ve výši 280 tis. Kč
běžné výdaje
odbor regionálního rozvoje – snížení o částku 280 tis. Kč – publikační materiály
odbor informatiky a organizačních věcí – zvýšení o částku 280 tis. Kč – výpočetní
technika
9) přesun ve výši 1 700 tis. Kč
běžné výdaje
odbor životního prostředí a zemědělství – snížení o částku 1 700 tis. Kč – Program
poskytování podpor na hospodaření v lesích
v Ústeckém kraji
odbor regionálního rozvoje – zvýšení o částku 1000 tis. Kč – publikační materiály
kapitálové výdaje
odbor kancelář ředitele – zvýšení o částku 700 tis. Kč – komplexní klimatizace budovy C
Krajského úřadu Ústeckého kraje
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Usnesení č. 34/120R/2016
Finanční hospodaření Ústeckého kraje za I. pololetí 2016
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
finanční hospodaření Ústeckého kraje za I. pololetí roku 2016 dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu, včetně jím zřízených příspěvkových organizací.
Usnesení č. 35/120R/2016
Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Poskytování ekonomického,
daňového a účetního poradenství v období 2016-2021“ zadávané formou zjednodušeného
podlimitního řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) b e r e n a v ě d o m í
1. Protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky na služby s názvem
„Poskytování ekonomického, daňového a účetního poradenství v období 2016-2021“ dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. Protokol o posouzení kvalifikace na plnění veřejné zakázky na služby s názvem
„Poskytování ekonomického, daňového a účetního poradenství v období 2016-2021“ dle
přílohy č. 2 předloženého materiálu.
3. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na služby s názvem
„Poskytování ekonomického, daňového a účetního poradenství v období 2016-2021“ dle
přílohy č. 3 předloženého materiálu.
4. Smlouvu z nabídky vybraného uchazeče na plnění veřejné zakázky na služby s názvem
„Poskytování ekonomického, daňového a účetního poradenství v období 2016-2021“ dle
přílohy č. 4 předloženého materiálu.
5. Smlouvu z nabídky uchazeče druhého v pořadí na plnění veřejné zakázky na služby s
názvem „Poskytování ekonomického, daňového a účetního poradenství v období 20162021“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu.
B)

rozhoduje
- podle ustanovení § 81 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění (dále jen „zákon“) o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče, jehož nabídka
byla podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena vyhodnocena jako
nejnižší a o přidělení této zakázky uchazeči AGIS, spol. s r.o., Moskevská 1/14, Most, PSČ
43401, IČO: 613 26 151 za podmínek uvedených v nabídce:
Celková nabídková cena bez DPH:
4 380 000,00 Kč
Celková nabídková cena včetně DPH:
5 299 800,00 Kč
- pokud vybraný uchazeč AGIS, spol. s r.o., Moskevská 1/14, Most, PSČ 43401, IČO: 613
26 151 neposkytne řádnou součinnost k uzavření smlouvy ve lhůtě 15 dnů od doručení
výzvy k předložení dokladů prokazujících splnění kvalifikace před uzavřením smlouvy,
uzavře zadavatel smlouvu podle § 82 odst. 4 zákona s uchazečem druhým v pořadí:
Ekonompri s.r.o., Ústí nad Labem, Bezručova 213/22, PSČ 400 01, IČO: 640 50 467 za
podmínek uvedených v nabídce:
Celková nabídková cena bez DPH:
4 800 000,00 Kč
Celková nabídková cena včetně DPH:
5 808 000,00 Kč

C)

ukládá
1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, uzavřít a podepsat smlouvu
s vybraných uchazečem.
Termín: 31. 10. 2016
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2. Ing. Stanislavu Dostálovi, vedoucímu ekonomického odboru, zabezpečit veškeré další
úkony zadavatele u této veřejné zakázky, zejména připravit k uzavření smlouvu
s vybraným uchazečem a další úkony související s tímto zadávacím řízením.
Termín: 31. 10. 2016
Usnesení č. 36/120R/2016
Přehled pohledávek Ústeckého kraje vedených Krajským úřadem Ústeckého kraje k 30. 6. 2016
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
1) předložený přehled pohledávek po lhůtě splatnosti Ústeckého kraje k 30. 6. 2016,
2) návrh na odpis nedoplatků pro nedobytnost ve smyslu ustanovení § 158 zákona č. 280/2009
Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého materiálu.
Usnesení č. 37/120R/2016
Návrh smlouvy o centralizovaném zadávání dodávek tepla od Severočeské teplárenské, a.s.. v
Mostě a Litvínově
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, o uzavření „Smlouvy o společném postupu zadavatelů při
centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele“ na dodávky tepla pro
Ústeckým krajem zřizované příspěvkové organizace a Krajskou zdravotní, a.s., ve městech
Most a Litvínov od Severočeské teplárenské, a.s., Teplárenská 2, 434 03 Most 3, IČO:
28733118, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

B)

ukládá
Ing. Františku Končelovi, vedoucímu investičního odboru, připravit k uzavření „Smlouvu o
společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního
zadavatele“ “ na dodávky tepla pro Ústeckým krajem zřizované příspěvkové organizace a
Krajskou zdravotní, a.s., ve městech Most a Litvínov od Severočeské teplárenské, a.s.,
Teplárenská 2, 434 03 Most 3, IČO: 28733118, a předložit ji k podpisu hejtmanovi ÚK.
Termín: 30. 9. 2016

Usnesení č. 38/120R/2016
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spojení zadavatelů pro účely společného postupu směřujícího k zadání
veřejné zakázky „Přestanov – Okružní křižovatka silnic I/13 a II/253“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spojení zadavatelů pro účely společného
postupu směřujícího k zadání veřejné zakázky „Přestanov – Okružní křižovatka silnic I/13
a II/253“ mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále také jen „ŘSD“) a Ústeckým krajem
dle přílohy č. 7 tohoto usnesení.

B)

ukládá
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Ing. Františku Končelovi, vedoucímu odboru investičního krajského úřadu, zabezpečit
realizaci bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 10. 2016
Usnesení č. 39/120R/2016
Zvýšení příspěvku zřizovatele na provoz a změna závazného ukazatele – objem prostředků na
platy pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci pro rok 2016
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 u
příspěvkové organizace Krajská majetková, příspěvková organizace o 123 tis. Kč na celkovou
částku 21 743 tis. Kč, z toho částka 37 tis. Kč představuje zvýšení závazného ukazatele –
objem prostředků na platy v absolutní výši na celkový objem 6 614 tis. Kč. Částka ve výši 86
tis. Kč je určena na pokrytí nákladů za opravy v objektech bývalého hraničního přechodu
Horní Jindřichov.

B)

ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, zajistit veškeré potřebné
úkony vedoucí k realizaci bodu A) tohoto usnesení a zajistit vyúčtování účelového zvýšení
příspěvku zřizovatele na provoz.
Termín: 30. 9. 2016

Usnesení č. 40/120R/2016
Přehled pohledávek Krajské majetkové, příspěvkové organizace po splatnosti nad 1 rok k 30. 6.
2016
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
předložený přehled pohledávek Krajské majetkové, příspěvkové organizace po splatnosti nad 1
rok k 30. 6. 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

Usnesení č. 41/120R/2016
Krajská majetková, příspěvková organizace – mimořádná odměna
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) stanoví
dle ust. § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve
znění pozdějších předpisů odměnu Ing. Miluši Srbkové, MBA, ředitelce Krajské majetkové,
příspěvkové organizace, Ústí nad Labem, Na Schodech 1535/4 za úspěšné plnění pracovních
úkolů dle přílohy č. l předloženého materiálu.
B) ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, zabezpečit veškeré potřebné
úkony k realizaci části A) tohoto usnesení dle předloženého materiálu.
Termín: 31. 12. 2016
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Usnesení č. 42/120R/2016
Plná moc pro společnost Weil, Gotshal & Manges s.r.o.
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
informaci o skutečnosti, že společnost DPÚK a.s., IČO: 254 97 961, se sídlem Praha 5,
Lumiérů 181/41, PSČ 152 00, podala dne 18. 2. 2013 správní žalobu k Městskému soud v
Praze proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 18. 12. 2012, č.j.: MV-117728-7/ODK2012, a proti jemu předcházejícímu rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje č.j.
585/DS/2009, JID 117759/2012/KUUK, ze dne 29. 8. 2012, a domáhá se jejich zrušení.
Společnost DPÚK se v rámci správního řízení, jež vyústilo ve vydání napadeného rozhodnutí
Ministerstva vnitra, domáhala zaplacení částky 47.054.057,32 Kč s příslušenstvím z titulu
údajného nároku na vyrovnání finančního břemene za období od 1. května do 30. června
2006;

B)

zmocňuje
JUDr. Karla Muzikáře, LL.M. (C.J.), advokáta, zapsaného v seznamu advokátů vedeném
Českou advokátní komorou pod registračním číslem 8185, k zastupování Ústeckého kraje
v rámci řízení dle bodu A) tohoto usnesení dle přílohy č. 1 tohoto materiálu;

C)

ukládá
Ing. Jindřichu Fraňkovi, vedoucímu odboru DS, zabezpečit ve spolupráci s advokátní
kanceláří Weil, Gotshal & Manges s.r.o. nezbytné úkony dle bodu B) tohoto usnesení.
Termín: ihned

Usnesení č. 43/120R/2016
Výroční zpráva Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p.o. za rok 2015
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
předloženou Výroční zprávu Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace
za rok 2015 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.
Usnesení č. 44/120R/2016
Změna účelu čerpání vykázané úspory z účelového investičního příspěvku – akce „nákup
techniky“ pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci pro rok 2016
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
změnu účelu čerpání vykázané úspory z účelového investičního příspěvku – akce „nákup
techniky“, schváleného dle usnesení Rady Ústeckého kraje 33/68R/2014 ze dne 26. 11. 2014,
usnesení Rady Ústeckého kraje 206/98R/2015 ze dne 25. 11. 2015 a usnesení Rady
Ústeckého kraje 252/108R/2016 ze dne 6. 4. 2016 ve výši 9 tis. Kč k posílení účelového
investičního příspěvku – akce „příprava staveb“;
Usnesení č. 45/120R/2016
Předložení pohledávek po splatnosti k 30. 6. 2016 Správy a údržby silnic Ústeckého kraje,
příspěvkové organizace pro rok 2016
Rada Ústeckého kraje po projednání
35

bere na vědomí
soupis pohledávek po lhůtě splatnosti k 30. 6. 2016 v celkové hodnotě 575.606,65 Kč
příspěvkové organizace Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace;
Usnesení č. 46/120R/2016
Souhlas se zahájením zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„Okružní křižovatka Duchcov“
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
1. se zahájením zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„Okružní křižovatka Duchcov“ 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
v oborech:
 Provádění staveb, jejich změna a odstraňování
 Provádění montáží, oprav, revizí a zkoušek elektrických zařízení
 Provádění montáží, oprav, revizí a zkoušek plynových zařízení
 Projektová činnost ve výstavbě
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, a to doložením osvědčení autorizovaného inženýra
nebo osoby usazené nebo osoby hostující nebo jiné dle § 7 odst. 1 zákona č.
360/1992Sb. v platném znění, vydaného ČKAIT v oboru:
 Dopravní stavby
 Technologická zařízení staveb

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. 3 písm. a) seznam významných staveb poskytnutých dodavatelem
v posledních 5 letech a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších
z těchto stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu, místo
provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební
práce provedeny řádně a odborně. Zájemce splňuje technický kvalifikační
předpoklad, pokud v seznamu významných služeb poskytovaných v posledních 5
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4.
5.
6.
7.
8.

letech uvede, že realizoval alespoň 6 staveb na pozemních komunikacích s níže
vymezeným předmětem plnění a minimální úrovní:
 2 stavby okružních křižovatek ve finančním objemu minimálně 8 mil. Kč bez
DPH za každou z nich,
 2 stavby veřejného osvětlení v minimální délce 100 m u každé z nich,
 2 stavby na výstavbě nebo přeložce plynovodů v minimální délce 100 m u
každé z nich.
- dle § 56 odst. 3 písm. b) zákona uchazeč předloží seznam techniků, jež se budou
podílet na plnění veřejné zakázky, a to minimálně 1 osobu stavbyvedoucího a 1
osobu způsobilou k prevenci rizik, přičemž
osoba v pozici,, stavbyvedoucí“, která musí splňovat:
 minimálně 5 let praxe v oboru pozemních staveb nebo dopravních staveb
 VŠ nebo SŠ vzdělání stavebního směru
 autorizace v oboru pozemní stavby dopravní stavby
 zkušenosti z realizace nejméně 1 dokončeného stavebního projektu, jehož
předmětem byla výstavba okružní křižovatky v minimálním finančním
objemu 8 mil. Kč bez DPH a
osoba způsobilá k prevenci rizik:
 5 let praxe v oblasti BOZP, PO a prevence rizik
 VŠ nebo SŠ vzdělání
 doklad prokazující způsobilost podle zák. č. 309/2006 Sb., kterým se
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
 přičemž jako bezpečnostní technik, požární technik, manažer jakosti nebo
osoba způsobilá k prevenci rizik působil min. u 1 obdobné zakázky.
s tím, že zadavatel bude požadovat poskytnutí jistoty dle § 67 ZVZ ve výši 360.000,- 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.

Usnesení č. 47/120R/2016
Memorandum o společném postupu při zabezpečení zimní a běžné údržby silnic I. třídy
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o úpravě znění Memoranda o společném postupu při zabezpečení zimní a běžné
údržby silnic I. třídy schváleného usnesením Rady ÚK č. 176/115R/2016 na jednání RÚK dne
7. 7. 2016
B) rozhoduje
o uzavření Memoranda o společném postupu při zabezpečení zimní a běžné údržby silnic
I. třídy ve znění dle přílohy č. 8 tohoto usnesení.
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Usnesení č. 48/120R/2016
Spolupráce Ústeckého kraje na pořádání Národního zahájení XIII. ročníku Festivalu muzejních
nocí v roce 2017
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle § 59 odst. 3) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), o spolupráci Ústeckého
kraje s Asociací muzeí a galerií České republiky, z. s.., Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1 –
Nové Město, IČ: 61383716, na pořádání Národního zahájení XIII. ročníku Festivalu
muzejních nocí v roce 2017.

B)

ukládá
Mgr. Radku Spálovi, vedoucímu odboru kultury a památkové péče, zabezpečit realizaci části
A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 6. 2017

Usnesení č. 49/120R/2016
Projekty Ústeckého kraje v oblasti kultury na rok 2017 – žádosti o dotace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o podání projektové žádosti Ústeckým krajem a o realizaci projektu:
1. Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace, projekt „Katalog výstavy
Kachle a kachlová kamna severozápadních Čech“ v rámci výběrového dotačního
řízení Ministerstva kultury ČR na rok 2017 - program Podpora projektů zaměřených
na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií, s vlastním
finančním podílem příspěvkové organizace 135.000,- Kč.
2. Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace, projekt „Katalog výstavy k
120. výročí otevření teplického muzea veřejnosti“ v rámci výběrového dotačního
řízení Ministerstva kultury ČR na rok 2017 - program Podpora projektů zaměřených
na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií, s vlastním
finančním podílem příspěvkové organizace 48.000,- Kč.
2. o zpracování projektové žádosti a realizací projektu „Prezentace Hornické kulturní
krajiny Krušnohoří/Erzgebirge v muzeích Ústeckého kraje“, v rámci výběrového
dotačního řízení Ministerstva kultury ČR na rok 2017 - program Podpora pro památky
UNESCO, s vlastním finančním podílem kraje 50.000,- Kč.

B) ukládá
Mgr. Radku Spálovi, vedoucímu odboru kultury a památkové péče, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 11. 2016
Usnesení č. 50/120R/2016
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 16/SML2723 ze dne 29. 7. 2016
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 dle přílohy č. 9 tohoto
usnesení.
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B) ukládá
Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, předložit Zastupitelstvu Ústeckého kraje návrh
tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2016
Usnesení č. 51/120R/2016
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 16/SML2729 ze dne 11. 8. 2016
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 dle přílohy č. 10 tohoto
usnesení.

B)

ukládá
Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, předložit Zastupitelstvu Ústeckého kraje návrh
tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2016

Usnesení č. 52/120R/2016
Personální záležitosti organizací zřizovaných Ústeckým krajem v oblasti kultury
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1. oznámení o ukončení působení ve funkci ředitele Ing. Aleše Brožka Severočeské vědecké
knihovny v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, ke dni 31. 1. 2017
2. Zápis z výběrového řízení na funkci ředitele Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad
Labem, příspěvkové organizace, ze dne 2. 9. 2016 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
B) stanoví
v souladu s § 224, odst. 2) zákona 262/2006 Sb., zákoník práce, odměnu Ing. Alešovi
Brožkovi, řediteli Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace,
při příležitosti odchodu do starobního důchodu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
C) jmenuje
dle ust. § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení):
1.

Mgr. Janu Linhartovou, nar.
, do funkce ředitelky Severočeské vědecké
knihovny v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, na dobu určitou od 1. 2. 2017 do 31.
1. 2019, s možností prodloužení na dobu neurčitou.

2.

Mgr. Josefa Kabáta, nar.
, do funkce ředitele Zámku Nový Hrad, příspěvkové
organizace, na dobu neurčitou s účinností od 1. 1. 2017.

3.

Mgr. Michala Soukupa, nar.
, do funkce ředitele Oblastního muzea v Mostě,
příspěvkové organizace, na dobu neurčitou s účinností od 1. 2. 2017.

D) ukládá
Mgr. Radku Spálovi, vedoucímu odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu
Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci části B) a C) tohoto usnesení.
Termín: 1. 2. 2017
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Usnesení č. 53/120R/2016
Aktualizace odpisových plánů a úprava příspěvku zřizovatele na provoz pro příspěvkové
organizace v oblasti sociální pro rok 2016
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
upravené odpisové plány příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociální na rok
2016 dle přílohy č. 11 tohoto usnesení. V případě navýšení odpisového plánu 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, o úpravě závazného ukazatele – příspěvku na provoz na rok 2016
– z důvodu zvýšení či snížení odpisů o odpisy nemovitého majetku u příspěvkových
organizací Ústeckého kraje v oblasti sociální dle přílohy č. 12 tohoto usnesení,
2. dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 28 odst. 6 písm. b) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů o úpravě
závazného ukazatele – výši povinného odvodu z odpisů majetku na rok 2016 z fondu
investic u příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociální dle přílohy č. 13
tohoto usnesení.
C) ukládá
Ing. Petře Lafkové, vedoucí odboru sociálních věcí
a) připravit a doručit příspěvkovým organizacím písemné rozhodnutí zřizovatele
o úpravě uložení odvodu odpisů
Termín: 14. 10. 2016
b) aktualizovat finanční tok příspěvku na provoz a odvodu z fondu investic příspěvkových
organizací
Termín: 14. 10. 2016
Usnesení č. 54/120R/2016
Přehled pohledávek příspěvkových organizací oblasti sociální zřizovaných Ústeckým krajem k 30.
6. 2016
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
předložený přehled pohledávek po lhůtě splatnosti příspěvkových organizací oblasti sociální
zřizovaných Ústeckým krajem k 30. 6. 2016
B) ukládá
1. řediteli Centra sociální pomoci Litoměřice, příspěvkové organizace, doložit
prokazatelnými doklady vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti nad 1 rok provedené
v období leden – červen 2016
Termín: 27. 10. 2016
2.

Ing. Petře Lafkové, vedoucí odboru sociálních věcí, provedení metodické dohlídky
vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti nad 1 rok provedené v období leden – červen
2016 Centrem sociální pomoci Litoměřice, příspěvkové organizace.
Termín: 16. 12. 2016
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Usnesení č. 55/120R/2016
Převod části prostředků rezervního fondu k posílení fondu investic pro rok 2016 – Domovy
sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace
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, a § 30 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s převodem části prostředků rezervního
fondu k posílení fondu investic pro rok 2016 příspěvkové organizace Domovy sociálních
služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace, ve výši 471 tis. Kč na akci „Oplocení DpS
a DOZP Mašťov“
B) ukládá
Ing. Petře Lafkové, vedoucí odboru sociálních věcí, zabezpečit veškeré potřebné úkony
k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 14. 9. 2016
Usnesení č. 56/120R/2016
Výkon zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociální
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
1.

dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s nabytím majetku do vlastnictví
příspěvkové organizace Domov „Bez zámků“ Tuchořice, příspěvková organizace, formou
finančního daru od:
- THERMOIL s.r.o., Kašparova 1844/8, 415 01 Teplice, IČ: 60279206, ve výši
10 000,Kč na materiální zajištění sportovních a kulturních akcí pro uživatele DBZ Tuchořice
a uživatele ostatních organizací, kteří se akcí zúčastní

2. dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s nabytím majetku do vlastnictví
příspěvkové organizace Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace, formou
finančního daru od:
- SEMILEAS, a.s., Husova 4, 513 01 Semily, IČ: 25930044, ve výši 20 000,- Kč na kulturní
a sportovní vyžití uživatelů
-

3 000,- Kč na kulturní a sportovní vyžití uživatelů
na zájmovou a kulturní činnost uživatelů

,

,

, ve výši

, ve výši 12 000,- Kč

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

, ve výši 20 000,Kč k úhradě léků a zdravotních pomůcek a k zabezpečení výchovných společenských a
sportovních akcí pro uživatele

4. dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, a § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s nabytím majetku do vlastnictví příspěvkové
organizace Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace, formou
věcného daru na zajištění kulturních akcí a aktivizačních činnosti uživatelů od:
- OZ BRÁZDA ŽATEC s.r.o, Harlacherova 3321/10, Záběhlice, 106 00 Praha 10,
IČ: 62742710, potraviny v hodnotě 500,- Kč, z toho 269,- Kč pro uživatele Domova
pro osoby se zdravotním postižením Kadaň, Dvořákova ul. a 231,- Kč pro uživatele
Domova pro osoby se zdravotním postižením Kadaň, Březinova ul., které jsou součástí
příspěvkové organizace
- DOBRÝ NÁPOJ s.r.o., Zahradní 999/29, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 02357836, potraviny
v hodnotě 2 000,- Kč, z toho 1 077,- Kč pro uživatele Domova pro osoby se zdravotním
postižením Kadaň, Dvořákova ul. a 923,- Kč pro uživatele Domova pro osoby se
zdravotním postižením Kadaň, Březinova ul., které jsou součástí příspěvkové organizace
- Bidvest Czech Republic s.r.o., V Růžovém údolí 553, Mikovice, 278 01 Kralupy nad
Vltavou, IČ: 28234642, potraviny v hodnotě 5 000,- Kč, z toho 2 692,- Kč pro uživatele
Domova pro osoby se zdravotním postižením Kadaň, Dvořákova ul. a 2 308,- Kč
pro uživatele Domova pro osoby se zdravotním postižením Kadaň, Březinova ul., které
jsou součástí příspěvkové organizace
- JAPEK, s.r.o., Podkrušnohorská 210, Janov, 435 42 Litvínov, IČ: 47283939, potraviny
v hodnotě 2 000,- Kč, z toho 1 077,- Kč pro uživatele Domova pro osoby se zdravotním
postižením Kadaň, Dvořákova ul. a 923,- Kč pro uživatele Domova pro osoby se
zdravotním postižením Kadaň, Březinova ul., které jsou součástí příspěvkové organizace
Usnesení č. 57/120R/2016
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení EIA záměru „LOVOSICE-Průmyslová zóna
II“ oznamovatele ARMEX Oil s.r.o.
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 6 odst. 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, k oznámení záměru „LOVOSICE-Průmyslová zóna II“ oznamovatele
ARMEX Oil s.r.o. takto:
Nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení č. 58/120R/2016
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení EIA záměru „Novostavba haly na stavební
p. č. 158 a p. p. č. 43/9 a 44/1 v k. ú. Martiněves u Děčína“ oznamovatele DS Smith Packaging
Czech Republic s.r.o.
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
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dle § 6 odst. 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, k oznámení záměru „Novostavba haly na stavební p. č. 158 a p. p. č.
43/9 a 44/1 v k. ú. Martiněves u Děčína“ oznamovatele DS Smith Packaging Czech Republic
s.r.o., takto:
Rada Ústeckého kraje nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení č. 59/120R/2016
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k posudku EIA záměru „Těžba štěrkopísku Číňov“
oznamovatele Severočeské pískovny a štěrkovny, s.r.o.
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 9 odst. 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, k posudku
záměru „Těžba štěrkopísku Číňov“, oznamovatele Severočeské pískovny a štěrkovny s.r.o,
takto:
Rada Ústeckého kraje souhlasí s vydáním souhlasného stanoviska k záměru.
Usnesení č. 60/120R/2016
Aktualizace č. 30.3 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací ÚK
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit 30.3 aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací

Ústeckého kraje, zpracovanou ve smyslu § 4 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, která obsahuje aktualizaci technického řešení
odvedení a čištění odpadních vod v obci Údlice, místní část Přečaply, dle příloh č. 14 a č. 15
tohoto usnesení.
B)

ukládá
Mgr. Arno Fišerovi, členovi Rady Ústeckého kraje, předložit návrh aktualizace č. 30.3
Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje ke schválení Zastupitelstvu
Ústeckého kraje.
Termín: 30. 12. 2016

Usnesení č. 61/120R/2016
Revitalizace zahrad příspěvkových organizací kraje – podání žádostí o dotaci z Operačního
programu Životní prostředí
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o podání žádostí o dotaci a realizaci projektů z Operačního programu Životní prostředí:
1. Revitalizace zahrady Logopedické ZŠ Měcholupy
2. Revitalizace zahrady Psychiatrické léčebny Petrohrad
3. Revitalizace a obnova zahrady DNS Čížkovice
4. Obnova historické zámecké zahrady Snědovice
5. Revitalizace zahrady DSS Litvínov
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B)

ukládá
RNDr. Zuzaně Kadlecové, vedoucí odboru regionálního rozvoje, zabezpečit podání žádostí o
dotaci projektů uvedených v bodě A) tohoto usnesení
Termín: 17. 10. 2016

Usnesení č. 62/120R/2016
Labská stezka – etapa 3
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
realizaci výstavby části Labské stezky, UČS 3.3.1 v trase Velké Žernoseky, přívoz – Velké
Žernoseky, viadukt.

B)

ukládá
RNDr. Zuzaně Kadlecové, vedoucí odboru regionálního rozvoje, provést zadávací řízení
veřejné zakázky na stavební práce a zajistit realizaci stavby.
Termín: 30. 9. 2017

Usnesení č. 63/120R/2016
Vyřazení a likvidace dlouhodobého hmotného majetku
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
návrh likvidační komise ze dne 1. 9. 2016 na vyřazení dlouhodobého majetku dle Návrhů č.
16/VP0250, 16/VP0255 a 16/VP0256 do likvidační komise o vyřazení movitého majetku,
uvedených v přílohách č. 1 – 3 předloženého materiálu, které likvidační komisi předložil

Návrh č.
16/VP0250
16/VP0255

16/VP0256

Číslo karty
Název
DM (inv.číslo)
42/00-000201 PZ Triangle - vlečka
42/00-000418 PZ Triangle - vlečka
CSP Litoměřice – Revitalizace areálu
42/00-000145
ÚSP
Jiřetín pod Jedlovou – 4. část – Rozvoj
41/00-000004
a modernizace silnic II. a III. třídy
Jiřetín pod Jedlovou – 4. část – Rozvoj
41/00-000095
a modernizace silnic II. a III. třídy
41/00-000096 Obchvat Libochovice
REKO silnice II/240 – D8 42/00-000007
Lovečkovice
42/00-000026 Okružní křižovatky na II/246 Louny
D8-výstavba obchvatu Strážky - Ústí
42/00-000030
nad Labem, sil. II/528
Okružní křižovatka Bohušovice nad
42/00-000045
Ohří
42/00-000410 Jiřetín pod Jedlovou přeložka ČEZ
CELKEM

odbor investiční, a to:
B)

Množství Účetní
k vyřazení hodnota
1
0 Kč
1
0 Kč

Pořizovací cena
8 161 684,32 Kč
300,00 Kč

1

0 Kč

2 533 615,00 Kč

1

0 Kč

4 830 000,00 Kč

1

0 Kč

1 791 300,00 Kč

1

0 Kč

12 513 000,00 Kč

1

0 Kč

2 326 960,00 Kč

1

0 Kč

1 006 750,00 Kč

1

0 Kč

7 282 520,00 Kč

1

0 Kč

912 730,00 Kč

1

0 Kč
0 Kč

50 292,00 Kč
41 409 151,32 Kč

ukládá
Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, zajistit vyřazení dlouhodobého
majetku dle bodu A) tohoto usnesení z účetní a majetkové evidence Krajského úřadu
Ústeckého kraje a zajistit jeho fyzickou likvidaci.
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Termín: 31. 10. 2016
Usnesení č. 64/120R/2016
Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Plány péče
o MZCHÚ Ústeckého kraje“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
Zápis o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s
názvem „Plány péče o MZCHÚ Ústeckého kraje“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

B)

rozhoduje
O výběru nejvhodnější nabídky uchazečů, jejichž nabídka byla podle základního
hodnotícího kritéria vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou na část zakázky
č. 5 PR Myslivna, č. 6 PR Na loučkách a PR Prameniště Chomutovky a č. 7 PR
Pístecký les a o přidělení těchto částí zakázky uchazeči Mgr. Vladimír Melichar,
Křižíkova 1373/9, 360 01 Karlovy Vary IČ: 65541227 a na část zakázky č. 3 PR Černá
louka, č. 4 PR Černý rybník, č. 8 PR Rač a č. 9 PP Slatiniště u Vrbky a o přidělení
těchto částí zakázky uchazeči Salvia – ekologický institut, z.s., Bohnická 66/11, 181 00
Praha 8 IČ: 26568578 a dle § 81 odst. 2) zákona o výběru nejvhodnější nabídky toho
uchazeče, jehož nabídka nebyla hodnocena na části zakázky č. 1 PR Blatenský les, č. 2 PR
Buky a javory v Gabrielce, PR Buky nad Kameničkou a PP Kokrháč, č. 10 PR Světlík
a č. 11 PR Velký rybník a o přidělení těchto částí zakázky uchazeči Mgr. Radim Kočvara,
Záříčí 92, 768 11 Chropyně IČ: 73068021 za těchto podmínek uvedených v nabídkách
uchazečů:

- část č. 1 PR Blatenský svah
Celková nabídková cena bez DPH:
24 000,00 Kč (29 040,- Kč včetně DPH)
- část č. 2 PR Buky a javory v Gabrielce, PR Buky nad Kameničkou a PP Kokrháč
Celková nabídková cena bez DPH:
88 000,00 Kč (106 480,- Kč včetně DPH)
- část č. 3 PR Černá louka
Celková nabídková cena bez DPH:
74 000,00 Kč (neplátce DPH)
- část č. 4 PR Černý rybník
Celková nabídková cena bez DPH:
45 000,00 Kč (neplátce DPH)
- část č. 5 PR Myslivna
Celková nabídková cena bez DPH:
65 000,00 Kč (78 650,00 Kč včetně DPH)
- část č. 6 PR Na loučkách a PR Prameniště Chomutovky
Celková nabídková cena bez DPH:
122 000,00 Kč (147 620,00 Kč včetně DPH)
- část č. 7 PR Pístecký les
Celková nabídková cena bez DPH:
23 000,00 Kč (27 830,00 Kč včetně DPH)
- část č. 8 PR Rač
Celková nabídková cena bez DPH:
35 000,00 Kč (neplátce DPH)
- část č. 9 PP Slatiniště u Vrbky
Celková nabídková cena bez DPH:
19 000,00 Kč (neplátce DPH)
- část č. 10 PR Světlík
Celková nabídková cena bez DPH:
46 000,00 Kč (55 660,00 Kč včetně DPH)
- část č. 11 PR Velký rybník
Celková nabídková cena bez DPH:
58 000,00 Kč (70 180,00 Kč včetně DPH)
C)

ukládá
45

Ing. Monice Zeman, MBA, zástupci ředitele KÚ pro výkon přenesené působnosti, vedoucí
odboru životního prostředí a zemědělství, zabezpečit nezbytné úkony této veřejné zakázky a
uzavřít a podepsat smlouvy s vybranými uchazeči.
Termín: 15. 10. 2016
Usnesení č. 65/120R/2016
Vyhodnocení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Zpráva o
uplatňování Územní energetické koncepce Ústeckého kraje“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
Zápis o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby
s názvem „Zpráva o uplatňování Územní energetické koncepce Ústeckého kraje“, dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu.

B)

rozhoduje
O výběru nejvhodnější nabídky uchazeče, jehož nabídka byla podle základního hodnotícího
kritéria vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, a o přidělení této zakázky
uchazeči ENERGO-ENVI, s.r.o., Na březince 930/6, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ:
29054672 za těchto podmínek:
- celková nabídková cena bez DPH: 234 000,- Kč,
- celková nabídková cena včetně DPH 21 %: 283 140,- Kč.

C)

ukládá
Ing. Monice Zeman, MBA, zástupci ředitele pro výkon přenesené působnosti, vedoucí
Odboru životního prostředí a zemědělství, uzavřít a podepsat smlouvu s vybraným
uchazečem.
Termín: 31. 10. 2016

Seznam příloh:
Příloha č. 1 k usnesení č. 4/120R/2016

–

Text darovací smlouvy uzavírané mezi Ústeckým
krajem a Krajskou radou seniorů Ústeckého kraje

Příloha č. 2 k usnesení č. 5/120R/2016

–

Smlouva o vzájemné spolupráci

Příloha č. 3 k usnesení č. 16/120R/2016 –

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace

Příloha č. 4 k usnesení č. 28/120R/2016 –

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

Příloha č. 5 k usnesení č. 31/120R/2016 –

Seznam doporučených žádostí – do 200 tis.

Příloha č. 6 k usnesení č. 31/120R/2016 –

Seznam nedoporučených žádostí – do 200 tis.

Příloha č. 7 k usnesení č. 38/120R/2016 –

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spojení zadavatelů pro
účely společného postupu směřujícího k zadání
veřejné zakázky „Přestanov – Okružní křižovatka
silnic I/13 a II/253“
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Příloha č. 8 k usnesení č. 47/120R/2016 –

Memorandum o společném postupu při zabezpečení
zimní a běžné údržby silnic I. třídy

Příloha č. 9 k usnesení č. 50/120R/2016 –

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 16/SML2723 ze dne 29.
7. 2016

Příloha č. 10 k usnesení č. 51/120R/2016 – Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 16/SML2729 ze dne 11.
8. 2016
Příloha č. 11 k usnesení č. 53/120R/2016 – Upravený odpisový plán na rok 2016 – tabulka č. 2
Příloha č. 12 k usnesení č. 53/120R/2016 – Aktualizace závazného ukazatele - příspěvek na
provoz pro rok 2016 příspěvkových organizací
Ústeckého kraje z důvodu změny – tabulka č. 1
Příloha č. 13 k usnesení č. 53/120R/2016 – Upravený odvod z fondu investic (FI) příspěvkové
organizace do rozpočtu zřizovatele v r. 2016 –
tabulka č. 3
Příloha č. 14 k usnesení č. 60/120R/2016 – Navrhovaná aktualizace PRVKÚK č. 30.3

Příloha č. 15 k usnesení č. 60/120R/2016 – Návrh textové karty obce Údlice MČ Přečaply
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Příloha č. 1 k usnesení č. 4/120R/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:
Dárce:
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., pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu: 882733379/0800
Ing. Luboš Trojna, vedoucí odboru kancelář hejtmana
Krajského úřadu Ústeckého kraje
trojna.l@kr-ustecky.cz / 475 657 754

(dále jen „dárce“)
a
Obdarovaný:
Krajská
rada
Ústeckého kraje
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

seniorů
V Jirchářích 705/3, 400 01 Ústí nad Labem
Aloisem Malým, předsedou Krajské rady seniorů
Ústeckého kraje
02254867

Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2900371631/2010
Zástupce pro věcná jednání:
Alois Malý, předseda Krajské rady seniorů Ústeckého kraje
E-mail/telefon:
amaly@seznam.cz / 607 572 271
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 41269,
pod sp. zn. L 41269
(výpis z registru ekonomických subjektů tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě )
(dále jen „obdarovaný“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

strana 1 / 3

DAROVACÍ SMLOUVU:
I.
Předmět daru
Předmětem daru je peněžní částka ve výši 30.000 Kč (slovy: třicettisíc korun českých) (dále
jako „dar“).
II.
Projevy vůle
1. Dárce touto smlouvou daruje dar obdarovanému, který jej za podmínek uvedených v této
smlouvě přijímá.
2. Dar je dárcem poskytován obdarovanému za podmínky, že předmět daru bude použit
jako odměna pro tři vítězné kluby seniorů v soutěži „Nejaktivnější klub seniorů Ústeckého
kraje“ za rok 2016 a to způsobem 1. místo – 15.000 Kč; 2. místo – 10.000 Kč; 3. místo
5.000 Kč.
3. Obdarovaný se zavazuje předat dárci do 31. 1. 2017 písemnou zprávu a doklady o
použití darovaných finančních prostředků. Pokud je obdarovaný plátcem DPH, který
uplatňuje odpočet DPH na vstupu (tj. při pořízení zdanitelného plnění), mohou být
finanční prostředky poskytnuté podle této smlouvy použity k úhradě části cen zboží
a služeb bez DPH. Obdarovaný se zavazuje použít peněžitý dar v souladu se zásadami
účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti.
4. Obdarovaný se zavazuje, že v případě, že do data sjednaného výše v čl. 2 odst. 3 této
smlouvy neprokáže použití poskytnutých finančních prostředků pro účely uvedené v čl. 2.
odst. 2 této smlouvy nebo použije pouze jejich část, vrátí je zcela, či jejich nevyčerpanou
část, na účet dárce, č. ú. 882733379/0800, nejpozději do 28. 2. 2017.
5. Obdarovaný se zavazuje umožnit dárci nahlédnout do svého účetnictví a dalších
případných podkladů tak, aby bylo možno ověřit věrohodnost účelu daru, způsob a výši
čerpání darovaných finančních prostředků a následně zjistit užití věcí a práv z daru
pořízených.
III.
Ostatní ujednání
1. Dar bude obdarovanému dárcem poukázán na účet č. 2900371631/2010 vedený u Fio
banky, a.s., a to do 15 dnů ode dne uzavření této smlouvy.
2. Dar je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie
(Smlouva o založení Evropského společenství).
IV.
Závěrečná ustanovení
1. Dárce tímto potvrzuje, že o poskytnutí daru bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje
usnesením č. ……………. ze dne............2016
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných
a číslovaných dodatků.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
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příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a právními předpisy upravujícími
hospodaření územních samosprávných celků.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 paré s platností originálu, přičemž každá ze smluvních
stran obdrží 2 vyhotovení.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
V.
Podpisy smluvních stran
Dárce i obdarovaný shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním 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 ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Dárce

Obdarovaný

Ústecký kraj

Krajská rada seniorů Ústeckého kraje

Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

Alois Malý, předseda

Přílohy:
Příloha č. 1 – Výpis z registru ekonomických subjektů
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Příloha č. 2 k usnesení č. 5/120R/2016

SMLOUVA O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI
podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a § 19 zákona č. 320/2015 Sb., zákon o Hasičském záchranném
sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), kterou
uzavřely tyto smluvní strany:
Ústecký kraj, IČ 70 89 21 56,
se sídlem Velká hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem,
zastoupený Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
(dále jen „Ústecký kraj“)
a
Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, IČ 70 88 63 00,
se sídlem Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem,
zastoupená plk. Ing. Romanem Vyskočilem, ředitelem HZS Ústeckého kraje
(dále jen „HZS ÚLK“)
a
Nexen Tire Corporation Czech s.r.o., IČ 03 61 41 31,
se sídlem Radlická 3185/1c, Smíchov, 150 00 Praha 5,
zastoupená panem KYU UK KIM, jednatelem společnosti,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C, 234656
(dále jen „společnost Nexen“)
Čl. I
Preambule
1.

Ústecký kraj je zřizovatelem strategické průmyslové zóny Triangle ležící na katastrálních územích
obcí Staňkovice, Velemyšleves, Žiželice a Bitozeves v okrese Louny (dále jen „zóna“). Ústecký kraj
má zájem na rozvoji zóny a zvýšení obsazenosti zóny průmyslovými podniky za účelem vytvoření
nových pracovních míst.

2.

V souvislosti s prosazováním svých zájmů v oblasti zóny má Ústecký kraj zájem na zlepšování
podmínek pro zajištění účinné ochrany života a zdraví občanů a majetku před požáry a poskytování
pomoci při mimořádných událostech. V souvislosti s tím, Ústecký kraj navrhl vybudování stanice
HZS ÚLK, jež by sloužila v prvé řadě pro účely zajištění požární ochrany na území zóny, zejména
pak jako alternativa k jednotce hasičského záchranného sboru podniku (dále jen „HZSP“) pro
rezidentní subjekty, jimž vznikne při jejich činnosti povinnost zřídit jednotku HZSP. Takové subjekty
mohou v souladu s ustanovením § 69a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“) místo zřízení vlastní jednotky HZSP zajistit plnění
svých povinností na úseku požární ochrany na základě smlouvy s Českou republikou, jež je
zastoupena Hasičským záchranným sborem kraje.

3.

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

4.

V souvislosti s výstavbou podniku a jeho následným provozováním vznikají společnosti Nexen
zejména na základě zákona o PO, povinnosti na úseku požární ochrany, které musí společnost
Nexen plnit. Společnosti Nexen, jako právnické osobě, která má v úmyslu provozovat činnosti ve
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smyslu ustanovení § 4 odst. 2 a 3 zákona o PO, vznikne mimo jiné povinnost ve smyslu ustanovení
§ 67 zřídit HZSP k plnění úkolů podle § 70 zákona o PO.
Čl. II
Předmět smlouvy
1.

Předmětem této smlouvy je stanovení základního rámce vzájemné spolupráce smluvních stran při
realizaci společného záměru, kterým je vybudování a provozování stanice HZS ÚLK v zóně a
deklarace uzavření vzájemných smluvních vztahů, které povedou k dosažení daného cíle.

2.

Smluvní strany se zavazují plnit povinnosti stanovené touto smlouvou a poskytovat si nezbytnou
součinnost v zájmu úspěšné realizace společného záměru.

3.

Na základě této smlouvy smluvní strany dále vzájemně bilaterálně upraví vzájemné vztahy tak, aby
byl společný záměr úspěšně realizován a byla zajištěna akceschopnost jednotek HZS ÚLK v
souladu s požadavky a potřebami zóny a přilehlého okolí v souladu s právním řádem České
republiky.
Čl. III
Výstavba a provoz stanice

1.

Záměrem Ústeckého kraje je vybudování stanice typu P3 pro HZS ÚLK, včetně příjezdových
komunikací, manipulačních ploch, oplocení areálu a jiných staveb, zařízení či sítí nutných pro její
provoz (dále jen „stanice“). Budova stanice a areál stanice musí odpovídat zákonným požadavkům
na stavbu tohoto typu a bude naplňovat požadované normy, zejména ČSN 735710, musí odpovídat
sjednanému účelu a z pohledu kvalitativního a stavebnětechnického musí vycházet z potřeb HZS
ÚLK ve vztahu k zajištění efektivního plnění povinností HZS ÚLK a zóny dle této smlouvy. Stanice
bude vybudována na místě a podle požadavků uvedených ve specifikaci, která tvoří přílohu č. 1
k této smlouvě.

2.

HZS ÚLK se zavazuje stanici převzít, provozovat ji a dislokovat v ní jednotku požární ochrany
určenou zejména pro zónu.

3.

Za účelem naplnění záměru dle odst. 1 a 2 tohoto článku je předpokládáno uzavření samostatné
smlouvy o vybudování a provozování stanice a dalších náležitostech mezi Ústeckým krajem a HZS
ÚLK v termínu do 31. 12. 2016.
Čl. IV
Jednotka HZSP

1.

V souladu s ustanovením § 69a zákona o PO mezi HZS ÚLK a společností Nexen bude uzavřena
samostatná veřejnosprávní smlouva o zajištění plnění základních úkolů HZSP společnosti Nexen
prostřednictvím HZS ÚLK v areálu podniku společnosti Nexen prostřednictvím jednotky HZS ÚLK,
a to nejpozději do 31. 12. 2016.

2.

V rámci výše uvedené veřejnosprávní smlouvy bude sjednán finanční příspěvek společnosti Nexen
na činnost jednotky HZS ÚLK, jejímž prostřednictvím bude zajištěno plnění základních úkolů HZSP
společnosti Nexen v areálu podniku společnosti Nexen. Finanční příspěvek bude poskytován
zejména za účelem zajištění personálního i materiálního vybavení stanice (zejména motorová
vozidla, výzbroj, výstroj a jiná technika) a za účelem zajištění akceschopnosti jednotky a provozu
stanice.
Čl. V
Závěrečná ujednání

1.

Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom náleží
každé ze smluvních stran.

2.

Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu ostatních
smluvních stran postoupit žádná práva, nároky ani povinnosti dle této smlouvy.

3.

Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných, vzájemně
odsouhlasených dodatků podepsaných všemi smluvními stranami.
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4.

Neplatnost nebo nevynutitelnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost
nebo nevynutitelnost ostatních ustanovení. Smluvní strany vyvinou veškeré úsilí, aby dotčená
ustanovení nahradily ustanovením platným a vynutitelným, které svým smyslem a účelem v
nejvyšší možné míře odpovídá dotčenému ustanovení.

5.

Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu
poslední smluvní stranou.

6.

Tato smlouva se uzavírá na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. X ze dne XX. XX. XXXX .

V Ústí nad Labem dne ___. ___. _____

V Ústí nad Labem dne ___. ___. _____

_________________________
plk. Ing. Roman Vyskočil
vrchní rada
ředitel HZS Ústeckého kraje

_________________________
Oldřich Bubeníček, hejtman
Ústecký kraj

V Praze dne ___. ___. _____

_________________________
KYU UK KIM, jednatel
Nexen Tire Corporation Czech s .r. o.
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Příloha č. 1
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Příloha č. 3 k usnesení č. 16/120R/2016

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

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

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

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

(dále jen „poskytovatel“)
a
Příjemce:
Sídlo:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:
(dále jen „příjemce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
k realizaci programu „Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný rozvoj
PAŽIT“
(dále jen „smlouva“)
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bod 8.5 příloha 1

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.
Poskytnutí dotace
1. Poskytovatel v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. ……….. ze dne
………….. poskytuje příjemci ze svého rozpočtu neinvestiční účelovou 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) …………..
2. Poskytnutá dotace je slučitelnou podporou ve smyslu článku 107 Smlouvy o fungování
Evropské unie.
Článek II.
Účel, na který je dotace určena,
doba, v níž má být dosaženo účelu,
způsob poskytnutí dotace
1. Dotace je příjemci poskytnuta za účelem úhrady nákladů pobytu žáků (ubytování,
stravování) v rámci realizace programu „Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich
všestranný rozvoj PAŽIT 2016“ (dále jen „Program“) na základě žádosti příjemce ze dne
……………….. která je přílohou č. 1 této smlouvy. Výše dotace je stanovena v souladu
s bodem V. programu.
2. Doba, v níž má být dosaženo účelu, je stanovena do 21. 10. 2016. Pro příjemce dotace je
tento termín stanoven jako závazný ukazatel.
3. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. bod 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s účelem poskytnutí dotace a vzniklých v době
od 1. 1. 2016 do 21. 10. 2016.
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s realizací programu ve schváleném období
realizace,
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce na jeho účetních dokladech,
je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady,
- splňuje podmínky vyhlášení programu.
Neuznatelný náklad je náklad na:
-

pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
dlužný úrok,
opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
nákupy pozemků a budov,
rekonstrukce a opravy nemovitostí,
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-

-

ztráty z devizových kurzů,
občerstvení a reprezentativní pohoštění,
nájemné s následnou koupí (leasing),
cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, pro zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 tohoto právního
předpisu,
mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě,
náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nemoc).

4. Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet zřizovatele příjemce
uvedený v čl. I. této smlouvy do 30 ti dnů ode dne uzavření této smlouvy.
Článek III.
Práva a povinnosti příjemce
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
a) Použít dotaci pouze k účelu, pro který byla dotace poskytnuta, a v souladu
s podmínkami sjednanými v této smlouvě.
b) Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
c) Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění
odpočtu této daně.
d) Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků a vést řádné a oddělené
sledování dotace v účetnictví, pod daným účelovým znakem (UZ), vedeném
v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
e) Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály
účetních dokladů informací o tom, že projekt je spolufinancován Ústeckým krajem.
f)

Příjemce je povinen předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití
poskytnuté dotace, a to po vyplacení dotace, nejpozději však do 31. 1. 2017. 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.
I. Závěrečná zpráva musí obsahovat:
-

označení příjemce,

-

číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy,

-

celkové zhodnocení,

-

přínos pro cílovou skupinu,

-

finanční vypořádání dotace.

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

přehled všech nákladů,

-

přehled nákladů hrazených z dotace (v členění dle účelového určení),

-

přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele,
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-

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

-

kopie dokladů o jednotlivých předáních finanční podpory žákům (v případě
nezletilosti zákonným zástupcům), ve výši dle čl. V programu, kteří se pobytu
zúčastnili.

g) Vrátit nepoužité finanční prostředky (nevyčerpanou část dotace) na účet
poskytovatele, z něhož byla dotace poskytnuta současně s předložením závěrečné
zprávy.
h) Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci
programu poskytnuta, v případě, že se pobyt neuskuteční, nejpozději do 7
kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně
informovat poskytovatele o vrácení dotace.
i)

Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků dotace a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní evidence.

j)

Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor školství, mládeže a
tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje o všech změnách, týkajících se
identifikace příjemce nebo realizace účelu.

k) Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad.
l)

Veškeré změny týkající se smluvního vztahu neprodleně písemně oznámit
poskytovateli. Každá změna smluvních ujednání musí být řešena číslovaným
písemným dodatkem k původní smlouvě.

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

nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů 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 %,
4. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají. 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 30 dnů ode dne jejího doručení příjemci.
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 realizaci programu
uvést fakt, že při realizace programu byla podpořena Ústeckým krajem (poskytovatelem).
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2. Zveřejňovat při všech příležitostech, že realizace programu je podporována Ústeckým
krajem a uvádět logo programu „PAŽIT“ na všech propagačních materiálech
souvisejících s realizací programu.
3. Logo Ústeckého kraje i logo „PAŽIT“ 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. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého názvu, IČ, sídla, dotačního titulu a výše
poskytnuté dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně přístupného informačního
registru vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou
písemných a číslovaných dodatků.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní
vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., správního řádu, případně
příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního řádu.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž příjemce
obdrží 1 vyhotovení, poskytovatel 2 vyhotovení.
5. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího uzavření.
6. Poskytovatel potvrzuje, že:
o poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje
usnesením č. …………………. ze dne ……………...

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman kraje

Příjemce

Přílohy:
Příloha č. 1 - Žádost
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Příloha č. 4 k usnesení č. 28/120R/2016

Přehled organizací žádajících o souhlas s přijetím finančního daru do vlastnictví příspěvkových organizací
č.ř.

název organizace

finanční dar
1. Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u
Šluknova 417, příspěvková organizace,
IČO: 00412074, sídlo: Lipová u Šluknova
417, PSČ: 407 81
2. Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv.
Kateřiny, Dolní 310, příspěvková
organizace, IČO: 47326484, sídlo: Hora
Sv. Kateřiny, Dolní 310, PSČ: 435 46
nabytí majetku formou daru
1. Dětský domov, Vysoká Pec 145,
příspěvková organizace, IČO: 61345717,
sídlo: Vysoká Pec 145, PSČ: 431 59

účel přijetí daru

dárce

ve výši

na pořízení dioptrických brýlí pro
projektu "Přál bych si" - lépe cítit

, v rámci

3 000,00

na pořízení jízdního kola pro
"Přál bych si"

, v rámci projektu

7 000,00

na pořízení jízdního kola pro
"Přál bych si"

, v rámci projektu

7 500,00

doprava autobusy na letní tábor v Ohrazenicích

30 000,00

2. Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47,
příspěvková organizace, IČO: 61515876,
sídlo: Tuchlov 47, Ohníč PSČ: 417 65

obuv a oblečení

24 142,00

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

automatická pračka

24 000,00

Příloha č. 5 k usnesení č. 31/120R/2016
Seznam doporučených žádostí
CHOMUTOV
ČÍSLO
NÁZEV
ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub
CV
2
Chomutov

NÁZEV PROJEKTU
Střelecké naděje
65080033
SSK Chomutov

CV

4

BK Levharti Chomutov s.r.o.

28673590

CV

7

TJ DNT Kadaň z.s.

00525618

CV

8

TJ Lokomotiva, z.s. Chomutov

CV

10

TJ Jiskra Kovářská

CV

19

FC Chomutov, s.r.o.

DĚČÍN
ČÍSLO
DC

NÁZEV
4

IČO

14867788

DC

9

BOX CLUB ČESKÁ KAMENICE, z.s.

70843244

DC

15

TJ Spartak Jiříkov, z.s.

18382801

DC

17

DC

20

Tělocvičná jednota Sokol Jalůvčí

00554391

DC

21

FK Jílové o.s.

46717803

HC Roudnice nad Labem, z.s.

46771794

Fit klub ŠSK a SPV při ZŠ U Nemocnice
22851038
Rumburk, z.s.

LITOMĚŘICE
ČÍSLO
NÁZEV

IČO

LT

2

LT

4

LT

6

Fotbalový klub Vchynice

46772014

LT

12

Judo Club LITOKAN Litoměřice

46768351

LT

17

Tělovýchovná jednota Sokol
Libochovany, o.s.

LT

22

Sportovní klub Židovice

LOUNY
ČÍSLO

Asociace sportovních klubů Lovosice 18380468
oddíl kopané

NÁZEV

46771760

43003

Chomutov

30 000

Mánesova

4980

43001

Chomutov

30 000

U Splitu

1703

43201

Kadaň

30 000

17. listopadu

5461

43004

Chomutov

30 000

Náměstí Jana
Švermy

64

43186

Kovářská

30 000

Mostecká

5886

43001

Chomutov

SÍDLO
Kamenec

1054/24a

40753

Jiříkov

U Nemocnice

1132/5

40801

Rumburk

Svatopluka Čecha

69

40502

Děčín

Za stadionem

180

40502

Jílové

30 000

Třída T.G.Masaryka

2498

41301

Roudnice nad
Labem

Fotbal dětem

30 000

U Stadionu

1022

41002

Lovosice

Vybavení fotbalové
přípravky

30 000

Vchynice

62

41002

Vchynice

30 000

Družstevní

1757/27

41201

Litoměřice

30 000

Libochovany

32

41103

Libochovany

30 000

Židovice

78

41183

Židovice

NÁZEV PROJEKTU
Mantinely na
minihokej

PŘIDĚLENÁ DOTACE

Obnova
sportovního areálu

NÁZEV PROJEKTU PŘIDĚLENÁ DOTACE
Zkvalitnění
30 000
jezdeckého areálu
Louny
Oprava osvětlení v
30 000
sokolovně
Výměna branek
30 000
Podpora mládeže
30 000
2016

6

LN

10

FK Dobroměřice z.s.

62247956

LN

15

Tělovýchovná jednota SOKOL
Tuchořice z.s.

61357308

Obnova
sportovního areálu

LN

18

Tělocvičná jednota SOKOL Louny

00556149

Radostně do
tělocvičny

SÍDLO

SÍDLO
Parašutistů

2985

44001

Louny

Zeměchy

54

44001

Jimlín

Vroutek
53

44001

Dobroměřice

30 000

Tuchořice

95

43969

Tuchořice

30 000

Osvoboditelů

638

44001

Louny

Průběžná

3182

43401

Most

MO

4

TJ Kopisty

Hamerská

166

43542

Litvínov

NÁZEV PROJEKTU PŘIDĚLENÁ DOTACE
Skokanský můstek
30 000
pro BMX
Zajištění chodu
areálu TJ Kopisty
47326930
30 000
pro celoroční
sportovní činnost
22896287
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43982

Pražská

IČO

Klub freestylového lyžování Most z.s.

Jílové

Rumburská

LN

1

40701
40721

5

MO

42
368

LN

NÁZEV

804

Nerudova

4

Tělovýchovná jednota Sokol Zeměchy,
18380247
z.s.
62251155
Fotbalový klub Vroutek

Blatenská

Česká
Kamenice

LN

MOST
ČÍSLO

60275677

SÍDLO

30 000

NÁZEV PROJEKTU PŘIDĚLENÁ DOTACE
"Údržba sportovišť
30 000
2016"
Naladění mládeže
30 000
na sport
"Oprava
30 000
zavlažování"
V tělocvičně hravě
30 000
a zdravě
Údržba areálu a
30 000
nákup vybavení
Bezpečné branky
30 000
pro přípravku

Tréninkové
pomůcky
Zkvalitnění zázemí
46771352
pro děti

IČO

Jezdecký klub BON EQUI Club Louny
z.s.

Vybavení klubovny
a šaten BK

Sportovní vybavení
pro děti
Vybavení
47795913
tanečního sálu
Nákup
47792523 bezpečnostních
branek
Vybavení
25024329
sportovním
materiálem

IČO

Fotbalový klub Jiskra Modrá, z.s.

PŘIDĚLENÁ DOTACE

SÍDLO

bod 8.20 příloha 1
MO

6

MO

10

MO

12

MO

18

Mostecký fotbalový klub, o.p.s.

25400835

Tělovýchovná jednota Sokol Bečov z.s. 47324520
TJ Baník Meziboří

62209400

Sportovní vybavení
pro dorost
Oprava střechy
sportovní haly
Podpora dětí a
mládeže

Fotbalová akademie Josefa Masopusta
42140331 Sportovní materiál
o.s.

ÚSTÍ NAD LABEM
ČÍSLO
NÁZEV

IČO

UL

1

TENIS CLUB ÚSTÍ NAD LABEM

UL

2

TJ Slovan Chabařovice, z.s.

UL

4

TJ SVAH Všebořice, z.s.

NÁZEV PROJEKTU
Vybavení
18380514
sportovním
materiálem
Podpora TJ/SK
18383483
2016
27051251

30 000

U rybníka

151

43401

Most

30 000

Bečov

8

42526

Bečov

30 000

Okružní

223

43513

Meziboří

30 000

Svatopluka Čecha

275

43401

Most

PŘIDĚLENÁ DOTACE

Údržba areálu

Materiálně
technické vybavení
Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad
44226110 mládeže a údžba
Labem
sportovišť TJ
Spartak ÚL

SÍDLO

30 000

Masarykova

974/232

40001

Ústí nad
Labem

30 000

Za stadionem

657

40317

Chabařovice

30 000

Štursova

362/71

40010

Ústí nad
Labem

30 000

Masarykova

228

40001

Ústí nad
Labem

UL

5

UL

7

Tělocvičná jednota Sokol Libouchec

44557914

Sokolské hřiště
dětem

30 000

Libouchec

357

40335

Libouchec

UL

14

TJ Mojžíř

44552521

Oprava zavlažování
+ vybavení

30 000

Žitná

68

40331

Ústí nad
LabemNeštěmice

1987

41501

Teplice

Jiráskova

303

41752

Hostomice

Kyselská
Důlní

391/8
85

41801
41801

Bílina
Bílina
Kostomlaty
pod
Milešovkou

TEPLICE
ČÍSLO

NÁZEV

IČO

NÁZEV PROJEKTU PŘIDĚLENÁ DOTACE
Vybavení areálu
30 000
Anger
Zázemí pro děti a
30 000
mládež
Děti a sport
30 000
Obnova házišť
30 000

SÍDLO

TP

4

SK Junior Teplice z.s.

44223706

TP

5

Fotbalový klub Hostomice, z.s.

49087002

TP
TP

8
14

Fotbalový klub Bílina
Klub rybolovné techniky Bílina

22833978
26540631

TP

15

Klub rybolovné techniky Kostomlaty
pod Milešovkou

27033589

Vybavení dětí
uhlíkovými pruty

30 000

Hlavní

12

41754

TP

17

Tělocvičná jednota Sokol Duchcov

46069593

Vybavení
sportovišť

30 000

Tyršova

13

41901
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Proboštovská

Duchcov

Příloha č. 6 k usnesení č. 31/120R/2016
Seznam nedoporučených žádostí
DĚČÍN
Číslo

NÁZEV

DC

1

Sportovní klub dětí a mládeže Děčín

DC

2

VTP PROSTOR o.s.

DC

3

TJ Spartak Boletice n. L., z.s.

DC

5

SK STAP - TRATEC Vilémov, spolek

DC

6

Sportovní klub Děčín, z.s.

DC

7

Fotbalový klub Varnsdorf a.s.

IČO

NÁZEV PROJEKTU

OKRES

DŮVOD

Děčín

nedostatek finančních prostředků

Děčín

nedostatek finančních prostředků

Děčín

nedostatek finančních prostředků

Děčín

nedostatek finančních prostředků

00524417 Sportovní činnost dětí a mládeže

Děčín

nedostatek finančních prostředků

28741528 Sportovní vybavení pro dorost

Děčín

nedostatek finančních prostředků

22663177

Děčín

nedostatek finančních prostředků

00527076 Oprava sociálního zázemí SKDM
Oprava sportovního nářadí GSK
Děčín
14868156 Údržba a opravy sportoviště
Nákup bezpečnostních branek
46797718
pro přípravku
46797696

DC

8

DC

10

TJ Slavoj Děčín, z.s.

40229734 Rekonstrukce odvodnění hřiště

Děčín

nedostatek finančních prostředků

DC

11

Karatedó Steklý, z.s.

66102014

Děčín

nedostatek finančních prostředků

DC

12

SK Březiny z.s.

46717161

Děčín

nedostatek finančních prostředků

DC

13

TJ Slovan Varnsdorf z.s.

00524361

Odrážeče pro děti a mládež
Zajištění sportování dětí a
mládeže
Oprava vstupní chodby
tělocvičny pod Náměstím

Děčín

nedostatek finančních prostředků

DC

14

SK Viktorie, z.s.

27049752

nedostatek finančních prostředků

Fotbalová akademie šluknovského výběžku o.s.

DC

16

TJ Kajak Děčín z.s.

DC

18

Okresní fotbalový svaz DĚČÍN

DC

19

Fotbalový klub Dolní Poustevna, z.s.

DC

22

TJ SK Markvartice

Sportovní vybavení pro žáky

Přijďte mezi nás, bude nás víc

Děčín

Pořízení nové závodní lodě pro
00554472
reprezentantku ČR
22882804
Sportovní vybavení

Děčín

nedostatek finančních prostředků

Děčín

nedostatek finančních prostředků

70802980

Děčín

nedostatek finančních prostředků

Děčín

nedostatek finančních prostředků

Zajištění podmínek pro sport

46797980 Pořízení bezpečnostních branek

CHOMUTOV
ČÍSLO

NÁZEV

IČO

NÁZEV PROJEKTU

OKRES

DŮVOD

Volejbalový klub Jirkov, z.s.

46789804

Sportovní a materiální výbava

CHOMUTOV

nedostatek finančních prostředků

CV

1

CV

3

SK Ervěnice - Jirkov z.s.

47797967

Bezpečné branky pro mládež

CHOMUTOV

nedostatek finančních prostředků

CV

5

Karate klub Kadaň a Klášterec, z.s.

61342912

Zlepšení úderových technik

CHOMUTOV

nedostatek finančních prostředků

CV

6

Florbal Chomutov, z.s.

68954107

Revitalizace tenisového kurtu

CHOMUTOV

nedostatek finančních prostředků

CV

9

Spolek Hokejový klub Klášterec nad Ohří

47792981

Tréninkové vybavení pro děti

CHOMUTOV

nedostatek finančních prostředků

CV

11

Krasobruslařský klub Chomutov, z.s.

68435975

CV

12

Fotbalový klub Rašovice, spolek

61345059

CV

13

TJ VEROS Chomutov z.s.

00525294

CV
CV

14
15

Sportclub 80 Chomutov z.s.
JUNIOR CHOMUTOV, z.s.

43227406
26640651

CV

16

TJ SOKOL VILÉMOV

47792213

CV
CV
CV

17
18
20

Tělovýchovná jednota SPARTA Radonice, z. s.
TJ SLOVAN Vejprty
Lyžařský klub Jirkov, z.s.

65079906
00526185
47793015

Vybavení sportovním
materiálem
Vybavení šaten
Renovace části sportovního
areálu
Hledáme mladé kajakáře
Údržba fotbalového hřiště
Zlepšit materiální vybavení pro
pohybové aktivity dětí
Máme rádi pohyb
Přenosné branky pro žáky
Údržba a nákup materiálu

NÁZEV

IČO

CHOMUTOV

nedostatek finančních prostředků

CHOMUTOV

nedostatek finančních prostředků

CHOMUTOV

nedostatek finančních prostředků

CHOMUTOV
CHOMUTOV

nedostatek finančních prostředků
nedostatek finančních prostředků

CHOMUTOV

nedostatek finančních prostředků

CHOMUTOV
CHOMUTOV
CHOMUTOV

nedostatek finančních prostředků
nedostatek finančních prostředků
nedostatek finančních prostředků

NÁZEV PROJEKTU

OKRES

DŮVOD

LITOMĚŘICE
ČÍSLO
LT

1

Sport judo Litoměřice z. s.

62768514

Sportovní vybavení

LITOMĚŘICE

nedostatek finančních prostředků

LT

3

Sportovní klub Roudnice nad Labem

00483443

Založení mužstva m. dorostu

LITOMĚŘICE

nedostatek finančních prostředků

LT

5

Sportovní klub SOKOL Malé Žernoseky

46770062

Tréninkové vybavení pro děti

LITOMĚŘICE

nedostatek finančních prostředků

LT

7

Oprava dlažby šatny a provozní
údržba sporotvní haly

LITOMĚŘICE

nedostatek finančních prostředků

LT

8

Tělovýchovná jednota Podřipan Rovné, z.s.

46771310 Podpora zlepšení podmínek dětí

LITOMĚŘICE

nedostatek finančních prostředků

LT

9

Tělocvičná jednota Sokol Roudnice nad Labem

44224907

Údržba Tyršova domu

LITOMĚŘICE

nedostatek finančních prostředků

LT

10

Tělocvičná jednota Sokol Budyně nad Ohří

43226833

Vybavení klubovny nábytkem

LITOMĚŘICE

nedostatek finančních prostředků

LT

11

Tělocvičná jednota Sokol Litoměřice

41326334

LITOMĚŘICE

nedostatek finančních prostředků

LT

13

SH SAHARA Vědomice, z.s.

68954727

Oprava a údržba sportovního
zázemí
Revitalizace hrací plochy

LITOMĚŘICE

nedostatek finančních prostředků

LT

14

FK Lounky Chodouny, z.s.

46770241

Podpora FK Lounky Chodouny

LITOMĚŘICE

nedostatek finančních prostředků

LT

15

Tenisový klub Roudnice nad Labem, z.s.

00673013

Zlepšení podmínek TK

LITOMĚŘICE

nedostatek finančních prostředků

46771395 Hygiena sportovního prostředí

LITOMĚŘICE

nedostatek finančních prostředků

Oprava střechy sportoviště
Oprava sociálního zařízení pro
veřejnost

LITOMĚŘICE

nedostatek finančních prostředků

LITOMĚŘICE

nedostatek finančních prostředků

Fotbal, volejbal, všestrannost

LITOMĚŘICE

nedostatek finančních prostředků

BASKETBALOVÝ KLUB REAL ROUDNICE NAD LABEM, z.s. 62768557

LT

16

Tělocvičná Jednota Sokol Bohušovice nad Ohří

LT

18

Slavoj Litoměřice, z.s.

14866170

LT

19

SK Sokol Brozany, z.s.

46768203

LT

20

Tělocvičná jednota Sokol Mšené lázně

00554464
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LT

21

Sportovní klub VIKTORIE Kleneč

46770658

Udržitelnost sportu Kleneč

LITOMĚŘICE

nedostatek finančních prostředků

LT

23

SK Štětí, z.s.

00556076

Příprava sportovišť a lodí

LITOMĚŘICE

nedostatek finančních prostředků

NÁZEV
TJ Lokomotiva Žatec, z.s.
JUNIORSKÝ FITNESS KLUB, z.s.
VK Sever Žatec z.s.

IČO
49120247
26543567
41326849

NÁZEV PROJEKTU
Vybavení vodácké loděnice
Nová sportovní podlaha
Dovybavení náčiním

OKRES
LOUNY
LOUNY
LOUNY

DŮVOD
nedostatek finančních prostředků
nedostatek finančních prostředků
nedostatek finančních prostředků

LOUNY
ČÍSLO
LN
1
LN
2
LN
7
LN

8

Tělovýchovná jednota Stadion Louny, zapsaný spolek

44223714

Údržba areálu, velomateriál

LOUNY

nedostatek finančních prostředků

LN
LN
LN

9
11
12

SK HAVRAN Kryry
Spolek Sportovní klub Černčice
Fotbalový klub Postoloprty

49120166
60275791
46762281

Výstavba hřiště
Oprava a údržba sportovišť
Obnova vybavení

LOUNY
LOUNY
LOUNY

nedostatek finančních prostředků
nedostatek finančních prostředků
nedostatek finančních prostředků

LN

13

Sportovní klub Cítoliby, z.s.

49120395 Podpora mládežnického sportu

LOUNY

nedostatek finančních prostředků

LN
LN
LN

14
16
17

Tělovýchovná jednota Sokol Líšťany z.s.
TJ Sokol Chožov z.s.
HC Slovan Louny

49120271
61357065
00556823

Obnova zařízení
Děti a mládež pro sport
Vybavení kabin

LOUNY
LOUNY
LOUNY

nedostatek finančních prostředků
nedostatek finančních prostředků
nedostatek finančních prostředků

MOST
ČÍSLO
MO

2

NÁZEV
Atletika Litvínov, z.s.

IČO
63125366

NÁZEV PROJEKTU
Opravy doskočišť

OKRES
MOST

DŮVOD
nedostatek finančních prostředků

MO

3

TJ Kopisty

47326930

Zajištění chodu areálu TJ Kopisty
pro celoroční sportovní činnost

MOST

nedostatek finančních prostředků

MO
MO
MO

5
7
8

Plavecký klub Litvínov, z.s.
FBC Vipers Most z.s.
Plavecký klub Most

62209744
26519577
22825843

Sportovní vybavení
Klubovna pro florbal - Most
Sportovní vybavení

MOST
MOST
MOST

nedostatek finančních prostředků
nedostatek finančních prostředků
nedostatek finančních prostředků

MO

9

Tělovýchovná jednota Sokol Horní Jiřetín, z.s.

47326921 Lepší podmínky = lepší výsledky

MOST

nedostatek finančních prostředků

MO

11

Table-tenis club Chemopetrol Litvínov

63125064

Obnova sportovního vybavení

MOST

nedostatek finančních prostředků

MO

13

Tělovýchovná jednota Litvínov Sportovní soukromé
základní školy

47326824

Sportovní dovybavení

MOST

nedostatek finančních prostředků

MO

14

SK BIVOJ LITVÍNOV

70880166 Sportovní vybavení pro mládež

MOST

nedostatek finančních prostředků

22689508

MOST

nedostatek finančních prostředků

MO

15

HC NORDICS MOST, z.s.

MO

16

I. Golf Club Most, o. s.

47325518 Školní golf - SNAG CoachingSet

MOST

nedostatek finančních prostředků

MO

17

HK Baník Most

22824995 Příprava prvoligového družstva

MOST

nedostatek finančních prostředků

TEPLICE
ČÍSLO

NÁZEV

TP

1

TJ Sokol Srbice, z.s.

TP

2

Draci Bílina o.s.

TP

3

TJ Hvězda Trnovany, z.s.

TP
TP

6
7

SK Baník Modlany z.s.
TJ Glaverbel Czech Teplice

IČO

Sportovní projekt

OKRES

DŮVOD

61515493 Sportovní vybavení pro mládež

NÁZEV PROJEKTU

TEPLICE

nedostatek finančních prostředků

66091217

TEPLICE

nedostatek finančních prostředků

47767456 Oprava šaten v budově kabin TJ

TEPLICE

nedostatek finančních prostředků

49086740
46069631

TEPLICE
TEPLICE

nedostatek finančních prostředků
nedostatek finančních prostředků

TEPLICE

nedostatek finančních prostředků

TEPLICE

nedostatek finančních prostředků

TEPLICE

Koncepce sportu

TEPLICE

nedostatek finančních prostředků

Vybavení pro nové hokejisty

TP

9

WAL, z.s.

26580110

TP

10

TJ Lokomotiva Teplice, z.s.

47767553

Údržba a vybavení areálu
Aktivním pohybem ke zdraví
Vybavení sportovním
materiálem
Oprava sociálního zařízení

TP

11

FK Teplice a.s.

25028715

Zkvalitnění tréninku mládeže

TP

12

TJ Baník Osek, z.s.

TP

13

BK Teplice, o.s.

61515264

Rekonstrukce basketbalových
košů a materiálí vybavení

TEPLICE

nedostatek finančních prostředků

TP

16

KLUB KL SPORT, o.s.

49089871

Patříme do týmu

TEPLICE

nedostatek finančních prostředků

ÚSTÍ NAD LABEM
ČÍSLO

46070796 Vybavení klubovny Osecké chaty

NÁZEV

IČO

NÁZEV PROJEKTU

OKRES

DŮVOD

UL

3

Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z.s.

44226306

Materiálové vybavení pro ŽK

ÚSTÍ NAD LABEM

nedostatek finančních prostředků

UL

6

Házenskářský sportovní klub Tygři Ústí nad Labem

26598400

Materiálně technické vybavení
mládeže HSK Tygři ÚL

ÚSTÍ NAD LABEM

nedostatek finančních prostředků

UL

8

FK Jiskra Velké Březno

40232379

Podpora zlepší podmínek dětí

ÚSTÍ NAD LABEM

nedostatek finančních prostředků

UL

9

KASUGA z.s.

04022262 Nákup bezpečnostních žíněnek

ÚSTÍ NAD LABEM

nedostatek finančních prostředků

UL

10

Městský plavecký klub Ústí nad Labem

26647567

"Destička pro každého"

ÚSTÍ NAD LABEM

nedostatek finančních prostředků

UL

11

Sportovní klub Kamura Ryu Shotokan

66110351

Nákup sportovního vybavení

ÚSTÍ NAD LABEM

nedostatek finančních prostředků

ÚSTÍ NAD LABEM

nedostatek finančních prostředků

ÚSTÍ NAD LABEM
ÚSTÍ NAD LABEM
ÚSTÍ NAD LABEM

nedostatek finančních prostředků
nedostatek finančních prostředků
nedostatek finančních prostředků

UL

12

FK Český Lev Neštěmice

69291969

UL
UL
UL

13
15
16

Beach Aréna Ústí, z.s.
Florbal Ústí, z. s.
FK Slovan Chabařovice, z.s.

22675264
01495615
44554184

Vybavení sportovním
materiálem
Zvýšení bezpečnosti areálu
Mantinely
Sportovní materiál pro děti
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Příloha č. 7 k usnesení č. 38/120R/2016

DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O SPOJENÍ ZADAVATELŮ PRO ÚČELY SPOLEČNÉHO
POSTUPU SMĚŘUJÍCÍHO K ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Evid.č. smlouvy ŘSD ČR:
49/2015/Ln-35100
Evid.č. smlouvy Ústecký kraj:
15/SML2908/INV/SP
uzavřený mezi smluvními stranami, jimiž jsou:
A. Ředitelství silnic a dálnic ČR
Se sídlem:
Zastoupeno:
Nadřízený orgán:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
zřizovací listina:

Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
Ing. Martinem Vidimským, ředitelem Správy Chomutov, se sídlem
v Chomutově, Kochova 3975, 430 01 Chomutov
Ministerstvo dopravy ČR
65993390
CZ65993390
KB Praha
19-9177810237/0100
č.j. 433/2005-410-PRIV/2

(dále jen: ŘSD ČR nebo smluvní strana A)
a
B. Ústecký kraj
Se sídlem:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupen:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
IČO:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:
5512232/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. František Končel, vedoucí odboru investičního Krajského
úřadu Ústeckého kraje,
tel. 475 657 319
koncel.f@kr-ustecky.cz

(dále jen Kraj nebo smluvní strana B)

takto:
1.1. Smluvní strany shodně konstatují, že mezi nimi byla dne 21.12.2015 uzavřena
shora uvedená SMLOUVA O SPOJENÍ ZADAVATELŮ PRO ÚČELY
SPOLEČNÉHO POSTUPU SMĚŘUJÍCÍHO K ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (dále
též „smlouva“).
1.2. Smluvní strany se dohodly, že od nabytí účinnosti tohoto dodatku se smlouva
mění takto:
Odstavce 1, 2, 4 a 5, Článku III. CENA STAVBY, ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ STAVBY
A OBJEKTU, které dosud zní:
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1. Konstatuje se, že výše předpokládaných finančních nákladů na zhotovení Stavby
je stanovena na základě projektu s tím, že celkový rozpočet Stavby činí částku
18.459.513,80 Kč včetně DPH a rozpočtové rezervy (součet ceny Objektu 1 a 10%
rozpočtové rezervy a Objektu 2 a 10% rozpočtové rezervy). V této smlouvě nejsou
řešeny stavební objekty SO 102 – Komunikace pro pěší, SO 401 – Veřejné osvětlení
a SO 801 – Zeleň stavby „ Přestanov – Okružní křižovatka silnic I/13 a II/253“.
Zhotovení těchto stavebních objektů zajistí v samostatném smluvním vztahu na své
náklady obec Přestanov, která se stane vlastníkem těchto stavebních objektů.
2. Konstatuje se dále, že předpokládané finanční náklady na zhotovení Objektu 1 činí
dle projektu částku 16.207.211,66 Kč včetně DPH (cena je složena ze základní ceny
Objektu 1 bez DPH + 10% rezerva ze základní ceny a k jejich součtu je připočtena
DPH z tohoto součtu) a na zhotovení Objektu 2 činí dle projektu částku 2.252.302,14
Kč vč. DPH (cena je složena ze základní ceny Objektu 2 bez DPH + 10% rezerva ze
základní ceny a k jejich součtu je připočtena DPH z tohoto součtu).
4. Sjednává se, že smluvní strany A a B jsou povinny zajistit finanční prostředky
odpovídající jejich podílům na spolufinancování Objektu, jak uvedeno v článku III.
této Smlouvy a zajistit financování Objektu dle odsouhlaseného harmonogramu prací
na Objektu.
Smluvní strana B prohlašuje, že má na základě předpokládaných finančních nákladů
na zhotovení Stavby, který zpracovalo ŘSD ČR, ve schváleném rozpočtu na rok
2015 vyčleněnou částku ve výši 2.252.302,14 Kč vč. DPH. Přesná výše finančních
prostředků potřebných k financování Objektu 2, které smluvní strana zajistí, bude
upřesněna na základě Veřejné zakázky. Finanční prostředky budou stranou B
uvolňovány dle průběžné fakturace na Objektu 2.
5. Sjednává se, že v zadávacích podmínkách Veřejné zakázky bude výslovně
uvedena maximální předpokládaná a očekávaná cena za zhotovení Objektu 2 právě
ve výši 2.252.302,14 Kč včetně rozpočtové rezervy, která činí 10% a DPH.
nově zní:
1. Konstatuje se, že výše předpokládaných finančních nákladů na zhotovení Stavby
je stanovena na základě projektu s tím, že celkový rozpočet Stavby činí částku
19.861.166,34 Kč včetně DPH. V této smlouvě nejsou řešeny stavební objekty SO
102 – Komunikace pro pěší, SO 401 – Veřejné osvětlení a SO 801 – Zeleň stavby „
Přestanov – Okružní křižovatka silnic I/13 a II/253“. Zhotovení těchto stavebních
objektů zajistí v samostatném smluvním vztahu na své náklady obec Přestanov,
která se stane vlastníkem těchto stavebních objektů.
2. Konstatuje se dále, že předpokládané finanční náklady na zhotovení Objektu 1 činí
dle projektu částku 17.072.313,97 Kč včetně DPH a na zhotovení Objektu 2 činí dle
projektu částku 2.788.852,37 Kč vč. DPH.
4. Sjednává se, že smluvní strany A a B jsou povinny zajistit finanční prostředky
odpovídající jejich podílům na spolufinancování Objektu, jak uvedeno v článku III.
této Smlouvy a zajistit financování Objektu dle odsouhlaseného harmonogramu prací
na Objektu.
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Smluvní strana B prohlašuje, že má na základě předpokládaných finančních nákladů
na zhotovení Stavby, který zpracovalo ŘSD ČR, ve schváleném rozpočtovém
výhledu na léta 2017-2021 pro rok 2017 vyčleněnou částku ve výši 2.788.852,37 Kč
vč. DPH. Přesná výše finančních prostředků potřebných k financování Objektu 2,
které smluvní strana zajistí, bude upřesněna na základě Veřejné zakázky. Finanční
prostředky budou stranou B uvolňovány dle průběžné fakturace na Objektu 2.
5. Sjednává se, že v zadávacích podmínkách Veřejné zakázky bude výslovně
uvedena maximální předpokládaná a očekávaná cena za zhotovení Objektu 2 právě
ve výši 2.788.852,37 Kč včetně DPH.
1.3 Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
1.4 Tento Dodatek č. 1 je dán na třech stranách textu a ve čtyřech stejnopisech, po
dvou pro každou smluvní stranu.
1.5 Kraj prohlašuje, že o uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo rozhodnuto Radou
Ústeckého kraje usnesením č. … ze dne … .
1.6 Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem jeho uzavření.
1.7 Tento Dodatek č. 1 bude v úplném znění uveřejněn spolu se smlouvou
prostřednictvím registru smluv v souladu s § 8 odst. 3 zákona č. 340/2015 Sb.
Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede Ústecký
kraj.
V Chomutově, dne:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ing. Martin Vidimský
ředitel Správy Chomutov

V Ústí nad Labem, dne:

Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje
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Příloha č. 8 k usnesení č. 47/120R/2016

Příloha č. 9 k usnesení č. 50/120R/2016

Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:

16/SML2723

DODATEK Č. 1

k smlouvě č. 16/SML2723 o poskytnutí neinvestiční dotace

v rámci „Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2016“
uzavřené dne 29. 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
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:
Obec Řehlovice
Sídlo:
Řehlovice 1, 403 13 Řehlovice
Zastoupený:
Josefem Macháčkem, starostou
Kontaktní osoba: Hana Drbalová
E-mail/telefon
drbalova@rehlovice.cz / +420 414 120 707
IČ:
00266981
DIČ:
Bank. spojení: Komerční banka
číslo účtu: 78-4520530257/0100
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy a dohodly se na těchto
změnách:

Článek 1
Mění text v Článku II. odstavec 2 takto,
z původního
Termínem ukončení realizace projektu je 30. 9. 2016.
na text nový:
Termínem ukončení realizace projektu je 31. 12. 2016.
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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 Řehlovicích dne

……………………………………

………………………………………….

Poskytovatel
Ústecký Kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman kraje

Příjemce
Obec Řehlovice
Josef Macháček, starosta
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Příloha č. 10 k usnesení č. 51/120R/2016

Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:

16/SML2729

DODATEK Č. 1

k smlouvě č. 16/SML2729 o poskytnutí neinvestiční dotace

v rámci „Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2016“
uzavřené dne 11. 8. 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
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:
Římskokatolická farnost Benešov nad Ploučnicí
Sídlo:
Kostelní 70, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
Zastoupený:
P. Vojtěch Suchý, administrátor
Kontaktní osoba: P. Vojtěch Suchý
E-mail/telefon
v.suchy@jesuit.cz / +420 603 188 219
IČ:
46717544
DIČ:
Bank. spojení: Poštovní spořitelna a.s.
číslo účtu: 169985925/0300
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy a dohodly se na těchto
změnách:

Článek 1
Mění text v Článku II. odstavec 2 takto,
z původního
Termínem ukončení realizace projektu je 30. 11. 2016.
na text nový:
Termínem ukončení realizace projektu je 30. 10. 2017.
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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 Benešově nad Ploučnicí dne

……………………………………

………………………………………….

Poskytovatel
Ústecký Kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman kraje

Příjemce
Římskokatolická farnost
Benešov nad Ploučnicí
P. Vojtěch Suchý, administrátor
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Příloha č. 11 k usnesení č. 53/120R/2016

Příloha č. 12 k usnesení č. 53/120R/2016
Aktualizace závazného ukazatele - příspěvek na provoz pro rok 2016 příspěvkových organizací Ústeckého kraje z
důvodu navýšení odvodu z odpisů nemovitého majetku
v tis. Kč

Závazný ukazatel - příspěvek na provoz 2016
Č.ř.

Zkrácený název příspěvkové organizace

Č.org. schválený stav

Oblast sociálních věcí

zvýšení/
snížení

transfer
konečný stav
(účet 403)

66 426

358

0

66 784

1

Domov Severka Jiříkov, p.o.

1605

12 922

8

0

12 930

2

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška Kamenice, p.o.

1607

6 705

-83

0

6 622

3

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o.

2601

18 880

422

0

19 302

4

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice,
p.o.

6601

20 881

-5

0

20 876

5

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o.

6603

7 038

16

0

7 054

zpracoval: odbor SV
datum: srpen 2016

1

Příloha č. 13 k usnesení č. 53/120R/2016

v tis. Kč

Odpisy 2016

Odvody 2016

roční stav podle stavu majetku k 7/2016
Zkrácený název
č.
příspěvkové organizace org.

Oblast sociálních věcí

schválené/
upravené odpisy
movitého
majetku

změna

odpisy
movitého
majetku

odpisy
movitého
majetku účet 401
kryté

odpisy
movitého
majetku účet 403
nekryté

schválené/
upravené odpisy
nemovitého
majetku

odpisy
změna nemovitého
majetku

schválený/ schválený/
upravený upravený
odpisy
odpisy
odpisy
odvod
odvod
nemovitého nemovitého celkem
majetku účet 401
kryté

(nemov.
majetek)

majetku účet 403
nekryté

(mov.
majetek)

ZMĚNA ODVODU
zvýšení/
snížení
(z nemov.
majete)u

zvýšení/
snížení
(z mov.
majetku)

upravený upravený
upravený
odvod
odvod (z
odvod
(z nemov.
mov.
(celkem)
majetku) majetku)

5 053

328

5 381

5 282

99

10 624

441

11 065

10 364

701

16 446

10 006

2 040

358

0

10 364

2 040

12 404

1605

1 602

10

1 612

1 612

0

4 322

8

4 330

4 330

0

5 942

4 322

1 302

8

0

4 330

1 302

5 632

1607

234

0

234

234

0

697

0

697

614

83

931

697

156

-83

0

614

156

770

2601

974

269

1 243

1 243

0

674

422

1 096

1 096

0

2 339

674

0

422

0

1 096

0

1 096

Podkrušnohorské domovy
6601
4 sociálních služeb Dubí Teplice, p.o.

1 010

-10

1 000

1 000

0

1 810

-5

1 805

1 805

0

2 805

1 810

395

-5

0

1 805

395

2 200

6603

737

47

784

784

0

2 212

16

2 228

1 950

278

3 012

1 934

187

16

0

1 950

187

2 137

7601

496

12

508

409

99

909

0

909

569

340

1 417

569

0

0

0

569

0

569

Domov Severka Jiříkov,
1
p.o.
Domovy pro osoby se
2 zdravotním postižením
Oleška - Kamenice, p.o.
3

5

Domovy sociálních služeb
Kadaň a Mašťov, p.o.

Domovy sociálních služeb
Háj a Nová Ves, p.o.

Domovy pro osoby se
6 zdravotním postižením
Ústí nad Labem, p.o.

zpracoval: odbor SV
datum: srpen 2016

Příloha č. 14 k usnesení č. 60/120R/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

3

Chomutov

Chomutov

Údlice

0062. Přečaply
02

obce Údlice

3 135

Ing. Robert
Klement,
Prokopa
Velkého 570,
438 01 Žatec

Návrh na
2016-2017
změnu
PRVKÚK
ze dne
11.11. 2015

gravitační
kanalizace
nahrazena
tlakovou

trvale bydlící
PRVKÚK

trvale
bydlící
dle
údajů
obce

rekreanti
PRVKÚK

Měrný investiční aglomenáklad na 1
race
řešeného obyvatele
pro navrhovanou
změnu

2010

2015

2015

2010

2015

(tis.Kč/1 TBO)

131

133

140

0

0

26 125

ne

investice do
roku 2020 v
PRVKÚK

údaje PRVKÚK
přepočtené dle
metodiky 401/201015000

tis. Kč

tis. Kč

8 898

7 653

Stávající znění PRVKÚK:
V Přečaplech není vybudovaná splašková kanalizace, pouze kanalizace dešťová se zaústěním do potoka. Odpadní vody jsou likvidovány individuálně pomocí septiků s odtokem do vodoteče – 50% obyvatel a bezodtokových jímek s odvozem na ČOV Údlice 2 km – 50%. Je
navržena výstavba gravitační kanalizační sítě z plastových trub DN 250 v celkové délce 1257 m s gravitačním svedením do čerpací stanice s následným odvedením splaškových vod pomocí výtlaku DN 90 v délce 1085 m do stávající kanalizace obce Údlice se zakončením
na stávající ČOV Údlice.
Výhled:
Je navržena výstavba gravitační kanalizační sítě z plastových trub DN 250 v celkové délce 1257 m s gravitačním svedením do čerpací stanice s následným odvedením splaškových vod pomocí výtlaku DN 90 v délce 1085 m do stávající kanalizace obce Údlice se
zakončením na stávající ČOV Údlice.
Změna výhledového stavu:
V Přečaplech bude zřízena tlaková kanalizace DN 50 až DN 80 v celkové délce 1,9 km s domovními čerpacími šachtami u každého produkčního místa splaškových vod. Odpadní vody budou zaústěny do kanalizačního systému města Údlice a čištěny na ČOV Údlice.
Závěr: Návrh koncepce řeší náhradu plánované gravitační kanalizační sítě s přečerpáváním za tlakovou kanalizaci s domovními čerpacími šachtami u každého produkčního místa. Část koncepce, spočívající v odvedení odpadních vod z místní části Přečaply do
kanalizačního systému města Údlice a jejich následné čištění na městské ČOV, zůstává zachována. Obec navrženou změnu výhledového stavu zdůvodňuje nižšími investičními náklady tlakové kanalizace (3,135 mil. Kč) o proti gravitační (7,653 mil. Kč), rozdíl IN činí 4,518
ve prospěch tlakové kanalizace. Gravitační kanalizace je zpravidla pokládána v místě vozovky. Spáva a údžba silnic Ústeckého kraje v loňském roce začala vyžadovat nový potah v celé šířce vozovky, čímž se záměry výstvaby kanalizací značně prodražují. Tato skutečnost
není zohledněna ve výpočtu investičních nákladů dle metodiky MZe. Dalším důvodem je dle zpracovatele nemožnost gravitačního odkanalizování některých lokalit. K záměru tlakové kanalizace se kladně vyjádřil správce povodí i vodoprávní úřad. Na výstavbu tlakové
kanalizace je již vydáno stavební povolení. Provozovatel provozně souvidející kanalizace a ČOV Údlice, společnost SčVK, a.s., se k záměru, i jako budoucí možný provozovatel, vyjádřila kladně. Měrný investiční náklad na jednoho odkanalizovaného trvale bydlícího
obyvatele činí 26 125 Kč. K návrhu změny bylo doloženo i porovnání provozních nákladů tlakové (7 400 Kč/rok) a gravitační (53 571 Kč/rok) kanalizace. Provozní náklady hovoří ve prospěch tlakové kanalizace, nicméně v tomto předloženém porovnání není zohledněno, že
u tlakové kanalizace se zvyšují náklady všech odběratelů, kteří mají na své přípojce umístěny tlakové čerpací stanice. Náklady na obnovu a provoz ČS jdou za majitely připojených nemovitostí. Předloženou změnu PRVKUK lze podpořit a doporučit Zastupitelstvu ÚK ke
schválení pokud žadatel doloží většinu písemných souhlasů budoucích odběratelů (uvažuje se s napojením 120 obyvatel ze 140 trvale bydlících) s umístěním domovních tlakových čerpacích stanic na svých pozemcích, aby bylo jednozanečně prokázáno, že navržená
koncepce je do budoucna opravdu uskutečnitelná.

Příloha č. 15 k usnesení č. 60/120R/2016
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje

A.3 Popis vodovodů a kanalizací v obcích

Změna 2009
Návrh_Změna 2016
CZ042.3503.4203.0062 Údlice
.0062.02 Přečaply
identifikační číslo obce 017260
kód obce 00002
Změna 2009 je vyznačena modře kurzívou
Návrh změny 2016 je vyznačen červeně kurzívou

PODKLADY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z roku 2001
Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace 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.
Urbanistická studie pro rozvoj obcí Údlice - Přečaply roku 1994, vypracoval AAM – Ing.
arch. J. Rotyka
Žádost obce Údlice o změnu PRVKUK ze dne 11. 9. 2009
Žádost obce Údlice o změnu PRVKUK ze dne 11. 11. 2015

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)
Místní část obce Údlice - Přečaply leží jihovýchodně od města Chomutova v zemědělské
oblasti v nadmořských výškách 275 - 290 m n.m. Jedná se o obec do 130 trvale bydlících
obyvatel. Zástavba venkovskými rodinnými domy je soustředěná, po okraji rozptýlená podél
místní komunikace. Jižní částí obce protéká potok Chomutovka, který náleží do povodí Ohře.
Do budoucna nelze předpokládat výrazný rozvoj. V obci je firma LUFTUNGSTECHNIK M.
Ordos – výroba vzduchotechniky. Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat nebo mírně
stoupat s ohledem na novou výstavbu.

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
Obec Přečaply je napojena na skupinový vodovod z vodojemu Údlický vrch 1000 m3
(369,95/ 365,50 m n.m.) potrubím DN 250 (eternit) přes obec Údlice do obce Přečaply (OPSK.CV.001.6). Odbočka do samotné obce je DN 100, rozvody po obci jsou DN 100 - 80.
Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s., provozovatelem
jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
×××××
Vodovod je realizován na celý rozsah zástavby a je v poměrně dobrém stavu (z roku 1962),
některé úseky vyžadují rekonstrukci.

______________________________________________________________________________________________________
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., útvar projekce Liberec
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Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje

A.3 Popis vodovodů a kanalizací v obcích

Změna 2009
Návrh_Změna 2016
NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU
Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
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. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu.
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů
územně příslušného hygienika.

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
V Přečaplech není vybudovaná splašková kanalizace, pouze kanalizace dešťová se
zaústěním do potoka. Odpadní vody jsou likvidovány individuálně pomocí septiků s odtokem
do vodoteče – 50% obyvatel a bezodtokových jímek s odvozem na ČOV Údlice 2 km – 50%.

×××××
Výhledově se uvažuje s oddílnou kanalizací a malou čistírnou odpadních vod. Realizace po
roce 2015.
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách
likvidovány na čistírně odpadních vod Údlice.
Je navržena výstavba gravitační kanalizační sítě z plastových trub DN 250 v celkové délce
1257 m s gravitačním svedením do čerpací stanice s následným odvedením splaškových
vod pomocí výtlaku DN 90 v délce 1085 m do stávající kanalizace obce Údlice se
zakončením na stávající ČOV Údlice.
V Přečaplech bude zřízena tlaková kanalizace DN 50 až DN 80 v celkové délce 1,9 km
s domovními čerpacími šachtami u každého produkčního místa splaškových vod. Odpadní
vody budou zaústěny do kanalizačního systému města Údlice a čištěny na ČOV Údlice.
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