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 124. schůze Rady Ústeckého kraje – IV. volební období 2012 – 2016,
konané dne 9. 11. 2016 od 10:10 hodin do 11:45 hodin
v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 1/124R/2016
Zahájení – určení ověřovatelů zápisu a usnesení
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
ověřovatele zápisu a usnesení ze 124. zasedání Rady Ústeckého kraje:
1. Jaroslava Komínka
2. Janu Vaňhovou
Usnesení č. 2/124R/2016
Schválení programu
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
upravený program 124. schůze Rady Ústeckého kraje ve IV. volebním období 2012 – 2016.
Usnesení č. 3/124R/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. 279/118R/2016 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
službu s názvem „Přeprava a odstranění léčiv v Ústeckém kraji 2017 - 2018“
2. 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“
3. Usnesení č. 54/120R/2016 B-01 Přehled pohledávek příspěvkových organizací oblasti
sociální zřizovaných Ústeckým krajem k 30. 6. 2016
4. Usnesení č. 64/120R/2016 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu
na služby s názvem „Plány péče o MZCHÚ Ústeckého kraje“
5. Usnesení č. 22/121R/2016 Platové výměry ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných
Ústeckým krajem
6. Usnesení č. 24/121R/2016 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební
práce s názvem „Dětský domov a ŠJ Hora Svaté Kateřiny – zateplení objektu“ zadávané
formou jednacího řízení bez uveřejnění
7. Usnesení č. 140/121R/2016 C-01 Dofinancování propadu výnosů příspěvkových organizací
zřizovaných Ústeckým krajem v oblasti sociální pro rok 2016
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8. Usnesení č. 27/122R/2016 B-01 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 16/SML3782 ze dne 22.
7. 2016 uzavřené v rámci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „PZ Triangle –
Triangle City a zázemí občanské vybavenosti II“
9. Usnesení č. 50/122R/2016 Memorandum o spolupráci při realizaci systémového projektu z
ESF „Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň“
10. Usnesení č. 51/122R/2016 Memorandum o spolupráci při realizaci systémového projektu z
ESF „Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni
krajů“
11. Usnesení č. 54/122R/2016 Rekonstrukce objektu č. p. 118 DOZP Brtníky, p. o., předložení
projektu do Integrovaného regionálního operačního programu
12. Usnesení č. 55/122R/2016 Projekt „Založení místní akční skupiny v regionu Vršac –
přípravná fáze a přenos know-how“
13. Usnesení č. 57/122R/2016 Nová pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem
a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi
14. Usnesení č. 58/122R/2016 Nová pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem
a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi
15. Usnesení č. 59/122R/2016 Nová pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem
a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi
16. Usnesení č. 60/122R/2016 Nová pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem
a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi
17. Usnesení č. 64/122R/2016 Nová pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem
a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi
18. Usnesení č. 65/122R/2016 Nová pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem
a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi
B) souhlasí
se změnou termínu plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje:
1. Usnesení č. 61/120R/2016 Revitalizace zahrad příspěvkových organizací kraje – podání
žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na 30.06.2017
2. Usnesení č. 24/122R/2016 Návrh smlouvy se Severočeskou teplárenskou, a.s., o vybudování
nových výměníkových stanic pro objekty Střední školy technické v Mostě, p. o., a jejich
provozování na 20.11.2016
3. Usnesení č. 53/122R/2016 C-01 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na
stavební práce s názvem „Rekonstrukce silnice II/227,II/225 hranice Stř. kr. - Žatec“
zadávané formou otevřeného řízení na 15.11.2016
Usnesení č. 4/124R/2016
Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Poskytování užívacích práv
k programovým produktům společnosti Microsoft Corporation“ zadávané formou otevřeného
řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
1. Protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky na služby s názvem
„Poskytování užívacích práv k programovým produktům společnosti Microsoft
Corporation“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. Protokol o posouzení kvalifikace na plnění veřejné zakázky na služby s názvem
„Poskytování užívacích práv k programovým produktům společnosti Microsoft
Corporation“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.

2

3. Protokol o posouzení kvalifikace č. 2 na plnění veřejné zakázky na služby s názvem
„Poskytování užívacích práv k programovým produktům společnosti Microsoft
Corporation“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.
4. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na služby s názvem
„Poskytování užívacích práv k programovým produktům společnosti Microsoft
Corporation“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.
5. Smlouvu o dílo z nabídky vybraného uchazeče na plnění veřejné zakázky na služby s
názvem „Poskytování užívacích práv k programovým produktům společnosti Microsoft
Corporation“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu.
6. Smlouvu o dílo z nabídky uchazeče druhého v pořadí na plnění veřejné zakázky na služby
s názvem „Poskytování užívacích práv k programovým produktům společnosti Microsoft
Corporation“ dle přílohy č. 6 předloženého materiálu.
7. Smlouvu o dílo z nabídky uchazeče třetího v pořadí na plnění veřejné zakázky na služby s
názvem „Poskytování užívacích práv k programovým produktům společnosti Microsoft
Corporation“ dle přílohy č. 7 předloženého materiálu.
B)

rozhoduje
1. podle ustanovení § 81 odst. 1 písm. b) zákona o výběru nabídky uchazeče AutoCont CZ
a.s. U Nádraží 3, 415 01 Teplice, IČO: 47676795, který podal nabídku s nejnižší
nabídkovou cenou a o uzavření smlouvy s tímto uchazečem na realizaci této veřejné
zakázky, a to za podmínek uvedených v jeho nabídce:
Celková nabídková cena v Kč bez DPH:
12 659 400,00
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH:

15 317 874,00

2. pokud vybraný uchazeč AutoCont CZ a.s. U Nádraží 3, 415 01 Teplice, IČO: 47676795
neposkytne řádnou součinnost k uzavření smlouvy dle § 82 odst. 2 zákona ve lhůtě 15 dnů
po uplynutí lhůty pro podání námitek, uzavře zadavatel smlouvu podle § 82 odst. 4 zákona
s uchazečem druhým v pořadí: SoftwareONE Czech Republic s.r.o., Vyskočilova
1461/2a, 140 00 Praha 4, IČO: 24207519, a to za podmínek uvedených v jeho nabídce:
Celková nabídková cena v Kč bez DPH:
14 178 528,00
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH:

17 156 018,88

3. pokud uchazeč druhý v pořadí, SoftwareONE Czech Republic s.r.o., Vyskočilova
1461/2a, 140 00 Praha 4, IČO: 24207519 neposkytne součinnost k uzavření smlouvy ve
lhůtě 15 dnů od doručení výzvy k uzavření smlouvy, uzavře zadavatel smlouvu podle § 82
odst. 4 zákona s uchazečem třetím v pořadí: exe, a.s., odštěpný závod, Budějovická
778/3a, 140 00 Praha 4 – Michle, IČO: 05099994, a to za podmínek uvedených v jeho
nabídce:
Celková nabídková cena v Kč bez DPH:
14 347 320,00
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH:
C)

17 360 257,20

ukládá
1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat smlouvu s vybraným
uchazečem.
Termín: 20. 12. 2016
2. Ing. Františkovi Končelovi, vedoucímu investičního odboru, zajistit splnění všech dalších
úkonů této veřejné zakázky souvisejících s jejím přidělením a připravit k uzavření smlouvu
na plnění této veřejné zakázky s vybraným uchazečem a předložit ji k podpisu hejtmanovi
Ústeckého kraje.
Termín: 5. 1. 2017
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Usnesení č. 5/124R/2016
Trestní řízení ROP SZ – stanovisko k uplatnění náhrady škody v občanskoprávním řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
právní stanovisko Advokátní kanceláře Benešová, Beránek, Blaha ze dne 18. 10. 2016
k dalšímu postupu Ústeckého kraje při vymáhání náhrady škody uplatněné v rámci trestního
řízení sp. zn. 51 T 17/2013 vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem dle přílohy č. 2 a
informace obsažené v důvodové zprávě předloženého materiálu.
B) souhlasí
s návrhem dalšího postupu dle důvodové zprávy předloženého materiálu, tj. zejména vyčkání
právní moci rozsudku vydaného v adhezním řízení, pokračování jednání s Regionální radou
regionu soudržnosti Severozápad a zjišťování informací o postupech dalších poškozených.
Usnesení č. 6/124R/2016
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci mezi Ústeckým krajem a společností Severočeské
doly a.s. na rok 2016
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci ze dne 2. 11. 2015 mezi
Ústeckým krajem a Severočeskými doly a.s., se sídlem v Chomutově, Boženy Němcové
5359, PSČ: 430 01, IČ 49901982, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Usnesení č. 7/124R/2016
Schválení Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi Ústeckým krajem a společností Severočeské doly
a.s. na rok 2017
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 59 odst. 2 písm. e) a § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, o přijetí daru a o uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci
mezi Ústeckým krajem a Severočeskými doly a.s., se sídlem v Chomutově, Boženy
Němcové 5359, PSČ: 430 01, IČ 499 01 982 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.
Usnesení č. 8/124R/2016
Výkon zakladatelských funkcí Ústeckého kraje ke společnosti Krajská zdravotní, a.s.
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
návrh představenstva společnosti Krajská zdravotní, a.s. ze dne 18. 10. 2016 na zvýšení
základního kapitálu společnosti peněžitým vkladem

B)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout
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dle § 36 písm. l) a m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o zvýšení majetkové účasti ve společnosti Krajská zdravotní, a.s.
se sídlem Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13, IČ: 25488627, a to
peněžitým vkladem ve výši 3.000.000,00 Kč s tím, že zvýšení základního kapitálu
je jediným akcionářem realizováno za účelem podpory vědeckovýzkumných aktivit
společnosti
2. uložit
Radě Ústeckého kraje, aby rozhodla ve věci jediného akcionáře společnosti Krajská
zdravotní, a.s. dle § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a za podmínek dle bodu 1) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2016
C)

ukládá
RSDr. Stanislavu Rybákovi, 1. náměstku hejtmana Ústeckého kraje, předložit tento
materiál na nejbližším jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2016

Usnesení č. 9/124R/2016
Informace o uzavřených dodatcích ke smlouvám o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
informaci hejtmana ÚK o uzavřeném dodatku ke smlouvě č. 16/SML0248 o poskytnutí
dotace.
Usnesení č. 10/124R/2016
Zajištění letadel pro Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci
– žádost o informaci
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
návrh dopisu MUDr. Svatoplukovi Němečkovi, ministru zdravotnictví ČR, s žádostí
o informace ve věci zajištění letadel pro Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje,
příspěvkovou organizaci, dle přílohy č. 1 materiálu
Usnesení č. 11/124R/2016
Stipendijní program Ústeckého kraje – 10. ročník 2013/2014 – odložení plnění závazku
vyplývajícího ze Smlouvy o zařazení do stipendijního programu Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
žádost
materiálu,

, JID 159747/2016/KUUK, dle přílohy č. 1 předloženého

B) rozhoduje
dle čl. VIII. bod 1. Stipendijního programu Ústeckého kraje o odložení plnění závazku daného
čl. III. „Závazky studenta“ Smlouvy o zařazení do stipendijního programu Ústeckého kraje č.
13/SML2286-08.
je dodatečně odloženo plnění závazku
na základě uvedených a doložených skutečností pro období od 24. 5. 2016 do 31. 8. 2016, tj.
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ode dne následujícího po dni ukončení jejího studia jako takového do dne před dobou vedení
v evidenci uchazečů o zaměstnání od 1. 9. 2016.
C) ukládá
Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zajistit vyrozumění
jmenované o přijatém usnesení.
Termín: 12. 12. 2016
Usnesení č. 12/124R/2016
Soutěž „Župná kalokagatia 2016“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí účelově určeného příspěvku zřizovatele pro Gymnázium Václava Hlavatého,
Louny, Poděbradova 661, příspěvkovou organizaci, IČO: 61357235, sídlo: Poděbradova
661, Louny, PSČ: 440 62, ve výši 12 000,- Kč na pokrytí nákladů spojených s účastí v
soutěži „Župná kalokagatia 2016“.

B)

ukládá
Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k naplnění části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2016

Usnesení č. 13/124R/2016
Podpora mezinárodní spolupráce a vzdělávacích aktivit
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí účelově určeného příspěvku zřizovatele na uspořádání mezinárodního zasedání
„Rozdíly a společné prvky duálního odborného vzdělávání na VOŠ resp. profesních
akademiích v ČR a SRN“ pro Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu strojní,
stavební a dopravní, Děčín, příspěvkovou organizaci, IČO: 47274689, sídlo: Čs. armády
10, 405 02 Děčín I, ve výši 5 000,- Kč.

B)

ukládá
1 . Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2016
2. Statutárnímu orgánu příspěvkové organizace, dle části A) tohoto usnesení, předložit
vyúčtování účelově určeného příspěvku.
Termín: do 20 pracovních dní po realizaci aktivit, nejpozději však do 31. 12. 2016

Usnesení č. 14/124R/2016
Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný rozvoj PAŽIT_2016 – přidělení dotace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění
pozdějších předpisů o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje na
realizaci programu „Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný rozvoj
PAŽIT_2016“ pro:
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1. Základní školu Antonína Sochora Duchcov, Teplická ul. 13, okres Teplice, IČO:
70880077, sídlo: Teplická 13, 419 01 Duchcov, ve výši 16 000,- Kč
2. Základní školu Litoměřice, Ladova 5, IČO: 46773380, sídlo: Ladova 5, 412 01
Litoměřice, ve výši 20 000,- Kč.
a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 3 tohoto
usnesení s uvedeným žadatelem.
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. 15/124R/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), v platném znění
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s udělením výjimky z počtu dětí v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
v platném znění a § 7 odst. 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých
náležitostech plnění povinné školní docházky pro Speciální základní školu a Mateřskou
školu, Teplice, U Červeného kostela 110, příspěvkovou organizaci, sídlo: U Červeného
kostela 110, 415 02 Teplice, IČ: 70839913
B) ukládá
Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 11. 2016
Usnesení č. 16/124R/2016
Zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz pro rok 2016 – Dětský domov „Země dětí“ a
Školní jídelna, Česká Kamenice, Komenského 491, 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
Dětský domov „Země dětí“ a Školní jídelnu, Česká Kamenice, Komenského 491,
příspěvkovou organizaci, IČO: 00412058, sídlo: Česká Kamenice, Komenského 491, PSČ:
407 21, ve výši 322 tis. Kč na celkový objem 4 017 tis. Kč, na provedení speciální ochranné
dezinsekce, na obnovu podlahových krytin a na nákup setu pračka + sušička.

B)

ukládá
1.
Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 11. 2016
2.

statutárnímu orgánu příspěvkové organizace dle části A) tohoto usnesení předložit
vyúčtování příspěvku na provoz.
Termín: 30. 12. 2016
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Usnesení č. 17/124R/2016
Stanovení účelového investičního příspěvku pro rok 2016 – Školní statek, Roudnice nad Labem,
Vědomice 37, příspěvková organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o stanovení závazného ukazatele účelového investičního příspěvku
pro rok 2016, pro Školní statek, Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvkovou
organizaci, IČO: 00081701, sídlo: Roudnice nad Labem, Vědomice 37, PSČ: 413 01, ve
výši 327 tis. Kč, na nákup osobního automobilu.

B)

ukládá
1. Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 11. 2016
2.

statutárnímu orgánu příspěvkové organizace dle části A) tohoto usnesení předložit
vyúčtování investičního příspěvku.
Termín: 30. 12. 2016

Usnesení č. 18/124R/2016
Výkon zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti školství
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s přijetím finančního daru a
s nabytím majetku formou daru do vlastnictví příspěvkových organizací uvedených v
příloze č. 4 tohoto usnesení.
Usnesení č. 19/124R/2016
Souhlas s vyhodnocením zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Restaurátorské
práce v Beuronské kapli v budově B Gymnázia Teplice“ formou zjednodušeného podlimitního
řízení zadavatele Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, příspěvková organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
1. Protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky na služby s názvem
„Restaurátorské práce v Beuronské kapli v budově B Gymnázia Teplice“, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu.
2 . Protokol o posouzení kvalifikace pro plnění veřejné zakázky na služby s názvem
„Restaurátorské práce v Beuronské kapli v budově B Gymnázia Teplice“, dle přílohy č.
2 předloženého materiálu.
3 . Protokol o posouzení nabídek pro plnění veřejné zakázky na služby s názvem
„Restaurátorské práce v Beuronské kapli v budově B Gymnázia Teplice“, dle přílohy č.
3 předloženého materiálu.
4 . Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek pro plnění veřejné zakázky na služby s názvem
„Restaurátorské práce v Beuronské kapli v budově B Gymnázia Teplice“, dle přílohy č.
4 předloženého materiálu

B)

souhlasí
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se zadáním veřejné zakázky na služby s názvem „Restaurátorské práce v Beuronské kapli
v budově B Gymnázia Teplice“ zadavatele Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11,
příspěvková organizace podle ustanovení § 81 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon“), uchazeči RE,
s.r.o., sídlo: Mánesova 1643/92, Praha 2, PSČ 120 00, IČO: 48591441, za podmínek
uvedených v jeho nabídce, a to:
Nabídková cena bez DPH:
2.381.600,- Kč
2.741.840,- Kč

Nabídková cena s DPH:

Usnesení č. 20/124R/2016
Naplňování Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 – žádost o dotaci
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o vyhlášení dotačního programu MŠMT na rok 2017 „Naplňování Koncepce
podpory mládeže na krajské úrovni“ dle přílohy č. 5 tohoto usnesení.
B) schvaluje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, podání žádosti do dotačního programu MŠMT „Naplňování Koncepce podpory
mládeže na krajské úrovni“ pro rok 2017 dle přílohy č. 6 tohoto usnesení.
C) rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o zveřejnění výzvy k předkládání žádostí o individuální dotaci na podporu aktivit k
„Naplňování Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020“ dle přílohy č. 7 tohoto
usnesení s tím, že následné rozdělení finančních prostředků bude provedeno poskytováním
individuálních dotací na základě uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, to vše
za podmínky schválení rozpočtu Ústeckého kraje na r. 2017 a přidělení dotace od MŠMT.
D) zřizuje
dle § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, výběrovou komisi pro hodnocení předložených žádostí o individuální
dotaci na podporu aktivit k „Naplňování Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020“.
E) jmenuje
dle § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, členy výběrové komise pro hodnocení předložených žádostí o
individuální dotaci na podporu aktivit k „Naplňování Koncepce podpory mládeže na období
2014-2020“ ve složení:
1.
Pavel Kucler, předseda (krajský koordinátor soutěží)
2.
Člen(ka), Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Ústeckého
kraje – jméno bude upřesněno později
3.
Mgr. Petra Vaverková, členka (referentka oddělení pro mládež, tělovýchovu a volný
čas)
4. Bc. Jaroslav Černý, člen (zástupce Domu dětí a mládeže a Zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace (IČO:
75150131)
5.
Člen(ka), Zástupkyně Gymnázia, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace
(IČO: 44555423) – jméno bude upřesněno později.
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Usnesení č. 21/124R/2016
Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 13/2016
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
20 883 tis. Kč na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 15 759 343 tis. Kč:

1) zvýšení o částku 50 tis. Kč
příjmy
ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – zvýšení o částku 50 tis. Kč – propadlá jistina
veřejné zakázky „Komunikační kampaň - 15 let
existence Ústeckého kraje“
běžné výdaje
odbor ekonomický – zvýšení o částku 50 tis. Kč – centrální rezerva
2) zvýšení o částku 1 335 tis. Kč
příjmy
sankční platby přijaté od jiných subjektů – zvýšení o částku 1 335 tis. Kč – porušení
rozpočtové kázně v rámci projektů Globálního
grantu Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost od příjemce:
 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb
a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p. o. – 1 000 tis. Kč
 Czech Republic Investment, a. s. – 283 tis. Kč
 WHITE LIGHT I, z. ú. – 28 tis. Kč
 VVV Most, s. r. o. – 23 tis. Kč
 ALMA VIS, z. s. – 1 tis. Kč
běžné výdaje
odbor strategie, přípravy a realizace projektů – zvýšení o částku 1 335 tis. Kč – vratky do
státního rozpočtu:
 podíl státního rozpočtu – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České
republiky – 200 tis. Kč
 podíl EU – Platební a certifikační orgán – 1 135 tis. Kč
3) zvýšení o částku 1 573 tis. Kč
příjmy
přijaté pojistné náhrady – zvýšení o částku 1 573 tis. Kč
běžné výdaje
odbor kancelář ředitele – zvýšení o částku 81 tis. Kč:
 opravy a údržba – úřad – 65 tis. Kč
 opravy a údržba – zastupitelstvo – 16 tis. Kč
odbor ekonomický – zvýšení o částku 56 tis. Kč – centrální rezerva
odbor školství, mládeže a tělovýchovy – zvýšení o částku 1 144 tis. Kč:
 Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Benešovo náměstí
1, Teplice, příspěvková organizace, částka 1 000 tis. Kč
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Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvková
organizace, částka 142 tis. Kč
 Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, příspěvková organizace, částka 2 tis. Kč
odbor kultury a památkové péče – zvýšení o částku 21 tis. Kč – pojistné plnění pro
Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvkovou organizaci
odbor sociálních věcí – zvýšení o částku 271 tis. Kč – pojistné plnění pro:
 Centrum sociální pomoci, Litoměřice, příspěvkovou organizaci, částka 245 tis. Kč
 Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvkovou organizaci,
částka 26 tis. Kč



4) zvýšení o částku 215 tis. Kč
příjmy
odvody příspěvkových organizací – zvýšení o částku 215 tis. Kč – oblast sociálních věcí
běžné výdaje
odbor sociálních věcí – zvýšení o částku 215 tis. Kč – Centrum sociální pomoci Litoměřice,
příspěvková organizace – příspěvek na provoz
5) zvýšení o částku 66 tis. Kč za podmínky schválení závazných ukazatelů Radou
Ústeckého kraje
příjmy
odvody příspěvkových organizací – zvýšení o částku 66 tis. Kč – oblast sociálních věcí
běžné výdaje
odbor sociálních věcí – zvýšení o částku 66 tis. Kč – příspěvky na provoz pro:
 Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace, částka 46 tis. Kč
 Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace, částka 18 tis. Kč
 Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková organizace,
částka 2 tis. Kč
6) zvýšení o částku 772 tis. Kč
příjmy
příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – pronájem plochy pro prezentaci
společnosti NET4GAS na akcích Ústeckého kraje
v roce 2016 – zvýšení o částku 726 tis. Kč
ostatní přijaté vratky transferů – přeplatek platebního výměru za projekt Koncepce vnějších
vztahů – zvýšení o částku 6 tis. Kč
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – úhrady škod na základě zápisu ze Škodní komise
– zvýšení o částku 40 tis. Kč
běžné výdaje
odbor kancelář hejtmana – zvýšení o částku 726 tis. Kč – ostatní služby
odbor ekonomický – zvýšení o částku 46 tis. Kč – centrální rezerva
7) zvýšení o částku 199 tis. Kč za podmínky schválení závazného ukazatele Radou
Ústeckého kraje
příjmy
příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí – zvýšení o částku 199 tis. Kč
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běžné výdaje
odbor majetkový – zvýšení o částku 199 tis. Kč – Krajská majetková, příspěvková
organizace – příspěvek na provoz
8) zvýšení o částku 1 148 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – UZ 17 017, UZ 17 018 – zvýšení o částku 1 148 tis. Kč
– dotace z Ministerstva pro místní rozvoj České
republiky
běžné výdaje:
odbor regionálního rozvoje, Fond rozvoje Ústeckého kraje – zvýšení o částku 1 148 tis. Kč
v rámci Operačního programu Technická pomoc pro
programové období 2014 – 2020 na projekt
„Regionální stálá konference Ústeckého kraje“
9) zvýšení o částku 1 272 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – zvýšení o částku 1 272 tis. Kč – dotace z Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky:
 UZ 33 024 – Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků
– cizinců z třetích zemí – zvýšení o 74 tis. Kč
 UZ 33 025 – Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením
v roce 2016 – snížení o částku 6 tis. Kč
 UZ 33 034 – Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní
zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období
roku 2016 – zvýšení o částku 1 081 tis. Kč
 UZ 33 050 – Podpora školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiků
– specialistů – snížení o částku 99 tis. Kč
 UZ 33 160 – Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol,
konzervatoří a studentů vyšších odborných škol na období září
– prosinec 2016, zvýšení o částku 769 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 za období leden – srpen 2016 – snížení o částku
178 tis. Kč
 UZ 33 457 – Financování asistentů pedagogů pro děti, žáky a studenty se
sociálním znevýhodněním – snížení o částku 369 tis. Kč
běžné výdaje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy – zvýšení o částku 1 272 tis. Kč:
 UZ 33 024 – Rozvojový program Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená
potřebám žáků – cizinců z třetích zemí pro obecní školy:
• Základní škola Varnsdorf, nám. E. Beneše 469, částka 26 tis. Kč
• Základní škola Most, Okružní 1235, částka 20 tis. Kč
• Základní škola Žatec, Komenského alej, částka 11 tis. Kč
• Základní škola Most, Rozmarýnová 1692, částka 9 tis. Kč
• Základní škola Mikulášovice, částka 8 tis. Kč
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UZ 33 025 – vratka dotace v rámci Rozvojového programu Kompenzační učební
pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2016 pro
Speciální základní školu a Speciální mateřskou školu, Teplice,
Trnovanská 1331, příspěvkovou organizaci – snížení o částku 6 tis. Kč
UZ 33 034 – Rozvojový program na podporu organizace a ukončování středního
vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním
zkušebním období roku 2016 pro krajské školy dle přílohy č. 2
předloženého materiálu – zvýšení o částku 1 081 tis. Kč
UZ 33 050 – vratka dotace v rámci rozvojového programu Podpora školních
psychologů, speciálních pedagogů a metodiků – specialistů od
obecních škol dle přílohy č. 3 předloženého materiálu – snížení
o částku 99 tis. Kč
UZ 33 160 – Rozvojový program na Podporu sociálně znevýhodněných romských
žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných
škol na období září – prosinec 2016 pro krajské školy dle
přílohy č. 4 předloženého materiálu, zvýšení o částku 769 tis. Kč
UZ 33 215 – vratka dotace v rámci rozvojového programu na podporu
Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se
zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním
znevýhodněním za období leden – srpen 2016 od:
• Gymnázium J. A. Komenského, s.r.o., Dubí – snížení o částku
150 tis. Kč
• SOU a SOŠ SČMSD, Žatec, s.r.o. – snížení o částku 28 tis. Kč
UZ 33 457 – vratka dotace v rámci rozvojového programu Financování asistentů
pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním od
krajských a obecních škol dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
– snížení o částku 369 tis. Kč

10) zvýšení o částku 11 000 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – UZ 13 307 – zvýšení o částku 11 000 tis. Kč – dotace
z Ministerstva práce a sociálních věcí České
republiky
běžné výdaje
odbor sociálních věcí –







UZ 13 307 – zvýšení o částku 11 000 tis. Kč
– neinvestiční transfer k zajištění výplaty státního
příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc na období 8/2016
– 11/2016 pro:
Fond ohrožených dětí, o. s. Praha, částka 6 000 tis. Kč
Élie, o. s., Kovářská, částka 2 000 tis. Kč
Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace, částka 1 000 tis. Kč
Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková
organizace, částka 1 000 tis. Kč
Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Truhlářova 16, příspěvková
organizace, částka 1 000 tis. Kč

11) zvýšení o částku 300 tis. Kč
příjmy
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přijaté neinvestiční transfery – UZ 400 – zvýšení o částku 300 tis. Kč – dotace
od Statutárního města Most
běžné výdaje
odbor zdravotnictví – UZ 400 – zvýšení o částku 300 tis. Kč:
 lékařská pohotovostní služba Most – všeobecné praktické lékařství, částka
150 tis. Kč
 lékařská pohotovostní služba Most – praktické lékařství pro děti a dorost, částka
150 tis. Kč
12) zvýšení o částku 108 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – UZ 98 297 – zvýšení o částku 108 tis. Kč – dotace
z Ministerstva financí České republiky
běžné výdaje
odbor životního prostředí a zemědělství – UZ 98 297 – zvýšení o částku 108 tis. Kč
– dotace na úhradu doložených nákladů vzniklých
lékárnám s odevzdáním nepoužitých léčiv a s jejich
odstraněním za II. čtvrtletí roku 2016
13) zvýšení o částku 2 845 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – UZ 15 011 – zvýšení o částku 2 845 tis. Kč – dotace
z Ministerstva životního prostředí České republiky
běžné výdaje
odbor strategie, přípravy a realizace projektů, Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje
– UZ 15 011 – zvýšení o částku 2 845 tis. Kč
– projekt „Finanční podpora na výměnu zastaralých
zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) –
mzdy, publicita
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 15 759 343 tis. Kč:
1) přesun ve výši 8 261 tis. Kč za podmínky schválení změny závazného ukazatele Radou
Ústeckého kraje
kapitálové výdaje
odbor majetkový – snížení o částku 8 261 tis. Kč – Krajská majetková, příspěvková
organizace – účelový investiční příspěvek
běžné výdaje
odbor ekonomický – zvýšení o částku 8 261 tis. Kč – centrální rezerva
2) přesun ve výši 3 865 tis. Kč za podmínky schválení Zastupitelstvem Ústeckého kraje
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běžné výdaje
odbor ekonomický – snížení o částku 3 865 tis. Kč – centrální rezerva
odbor sociálních věcí – zvýšení o částku 3 865 tis. Kč:
 Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace
– příspěvek na provoz, částka 2 498 tis. Kč
 Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace – dotace na sociální služby,
částka 1 367 tis. Kč
3) přesun ve výši 116 tis. Kč
běžné výdaje
odbor životního prostředí a zemědělství – snížení o částku 116 tis. Kč – posudky podle
zákona
odbor informatiky a organizačních věcí – zvýšení o částku 116 tis. Kč – služby zpracování
dat
Usnesení č. 22/124R/2016
Změna smlouvy č. 15/SML2654/INV/94/PD, IČ+AD ze dne 11. 11. 2015 na provedení díla
s názvem „SPZ Triangle – výstavba autobusových zastávek ( sever IV, západ )“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
Návrh dodatku č. 2 k původní Smlouvě o dílo č. 15/SML2654/INV/94/PD, IČ+AD ze dne 11.
11. 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

B)

rozhoduje
Podle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (dále jen „zákon“) o nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou
zakázku na služby s názvem „SPZ Triangle – výstavba autobusových zastávek (sever IV,
západ )“ dodavatele AZ Consult, spol. s r.o., Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem,
IČO:475240888, se kterým byla uzavřena původní smlouva o dílo a o uzavření dodatku č. 2 k
původní Smlouvě o dílo č. 15/SML2654/INV/94/PD, IČ+AD ze dne 11. 11. 2015 dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu:
Původní cena dle SoD:
Původní cena dle SoD:
Dodatečné služby (vícepráce):
Dodatečné služby (vícepráce):
Původní termín realizace v týdnech:
Nový termín realizace v týdnech:
Konečná cena díla dle dodatku č. 2:
Konečná cena díla dle dodatku č. 2:

C)

219 950,00 Kč bez DPH
255 639,50 Kč včetně DPH
46 000,00 Kč bez DPH (v dodatku č. 1)
15 000,00 Kč bez DPH
49
81 (v dodatku č. 2)
280 950,00 Kč bez DPH
329 449,50 Kč včetně DPH

ukládá
1. Ing. Františku Končelovi, vedoucímu odboru investičního, připravit předložit dodatek č. 2
k původní smlouvě o dílo k podpisu.
Termín: 30. 11. 2016
2. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat dodatek č. 2 k původní
smlouvě o dílo.
Termín: 31. 12. 2016
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Usnesení č. 23/124R/2016
Projednání investičních záměrů odboru SMT a KP s investičními výdaji nad 5 mil. Kč
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
předložené investiční záměry odborů SMT a KP dle příloh č. 1 - 7 předloženého materiálu
na akce:
Odbor školství mládeže a tělovýchovy
v tis. Kč vč. DPH
ZŠ a SŠ, Most - oprava střešního pláště budovy
8 350
Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice 33 600
oprava vnějšího pláště budovy, včetně střechy, fasády a výměny oken
Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední
10 000
zdravotnická škola, Most - modernizace sportovního víceúčelového areálu
Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna,
Dlažkovice - oprava fasády a balustrády a rekonstrukce příjezdové cesty a
10 500
chodníků
SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov - revitalizace areálu
17 630
pro výuku zahradnických oborů
Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov - rekonstrukce elektro, voda, topení
12 800
Odbor kultury a památkové péče
v tis. Kč vč. DPH
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem - vybudování linky pro
7 000
automatické vracení knih včetně zavedení RFID technologie

B) ukládá
Ing. Františku Končelovi, vedoucímu investičního odboru, zajistit komplexní studii (stavební
práce a technologie) na realizaci akce „Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední
pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most - rekonstrukce bazénu a tělocvičny“ dle
přílohy č. 8 předloženého materiálu.
Termín: 31. 12. 2016

1.
Usnesení č. 24/124R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje obci Malé
Březno, se sídlem: se sídlem Malé Březno 7, 400 02 Malé Březno, IČ: 00556891, a to:
- pozemek: p.č. 311/4 o výměře 2 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 311 o výměře 7694 m2 geometrickým
plánem č. 437-196/2016 ze dne 27. 9. 2016)
- pozemek: p.č. 311/5 o výměře 32 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 311 o výměře 7694 m2
geometrickým plánem č. 437-196/2016 ze dne 27. 9. 2016)
- pozemek: p.č. 311/6 o výměře 2329 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 311 o výměře 7694 m2
geometrickým plánem č. 437-196/2016 ze dne 27. 9. 2016)
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- pozemek: p.č. 311/7 o výměře 276 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 311 o výměře 7694 m2
geometrickým plánem č. 437-196/2016 ze dne 27. 9. 2016)
- pozemek: p.č. 145/2 o výměře 221 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 145 o výměře 1825 m2
geometrickým plánem č. 438-196/2016 ze dne 8. 9. 2016)
- pozemek: p.č. 145/3 o výměře 216 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 145 o výměře 1825 m2
geometrickým plánem č. 438-196/2016 ze dne 8. 9. 2016
- pozemek: p.č. 37/8 o výměře 163 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (odděleny z pozemku p. č. 37/1 o výměře 17391 m2 geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 436-196/2016 ze dne 15. 9. 2016)
- pozemek: p.č. 37/9 o výměře 474 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (odděleny z pozemku p. č. 37/1 o výměře 17391 m2 geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 436-196/2016 ze dne 15. 9. 2016)
obec Malé Březno, k. ú. Malé Březno nad Labem, zapsaný na LV č. 210 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj
- pozemek: p.č. 291/2 o výměře 650 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 291 o výměře 8956 m2
geometrickým plánem č. 222-196/2016 ze dne 6. 9. 2016)
- pozemek: p.č. 291/3 o výměře 189 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 291 o výměře 8956 m2
geometrickým plánem č. 222-196/2016 ze dne 6. 9. 2016)
obec Malé Březno, k. ú. Leština u Malého Března, zapsaný na LV č. 186 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj
2.
Usnesení č. 25/124R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru výpůjčky nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje obci Malé Březno, se
sídlem: Malé Březno 7, 400 02 Malé Březno, IČ: 00556891 a to:
- pozemek: p.č. 37/2 o výměře 165 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (sloučen z pozemků p. č. 37/1 díl „j“ o výměře 55 m2, p.č. 37/2 díl „b“
o výměře 84m2 a p.č. 37/3 díl „d“ výměře 26 m2 dle geometrického plánu pro rozdělení
pozemku č. 436-196/2016 ze dne 15. 9. 2016)
- pozemek: p.č. 37/5 o výměře 464 m2 (sloučen z pozemků p. č. 37/1 díl „f“+ díl „i“ o
výměře 363 m2, p.č. 37/4 o výměře 32m2, p.č. 37/5 o výměře 35 m2 a p.č. 37/6 díl „g“ o
výměře 34 m2 dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 436-196/2016 ze dne 15.
9. 2016)
obec Malé Březno, k. ú. Malé Březno nad Labem, zapsaných na LV č. 210 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj.
3.
Usnesení č. 26/124R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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dle § 59 odst. 1 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, z důvodu změny bankovního spojení příjemce, státní organizace Správa
železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná
1003/7, PSČ 110 00, IČ: 709 94 234, o uzavření dodatků k těmto nájemním smlouvám:
1. číslo smlouvy Ústeckého kraje
2482/2008
2749/2009
2176/2008
11/SML0152
11/SML0154
11/SML0155
11/SML0153
12/SML1695
13/SML0065
13/SML0065
12/SML2121
13/SML2536
15/SML2395
15/SML2396

číslo smlouvy SŽDC, s. o.
8011001608
8011001209
8011001709
8011001210
8011001310
8011001410
8011001510
8011001411
8011000112
8011000112
8011001012
8011001013
8011000615
8011000715

2. v ostatních ujednáních zůstávají uvedené nájemní smlouvy nedotčeny.
B)

ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit dodatky k
uvedeným nájemním smlouvám, o jejichž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto
usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2017

4.
Usnesení č. 27/124R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o uzavření Dodatku č. 4 k Nájemní smlouvě č. 13/09 (č. ÚK
2750/2009) na pronájem nemovitých věcí dle přílohy č. 8 tohoto usnesení mezi Ústeckým
krajem a státní organizací Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem:
Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 709 94 234.

B)

ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit Dodatek č. 4
k nájemní smlouvě č. 38N09/08, o jehož uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto
usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2017

5.
Usnesení č. 28/124R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
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B)

předloženou informaci o probíhajícím jednání se statutárním městem Děčín o eventuálním
zpětném odkupu pozemku p. č. 2239, jehož součástí je stavba Děčín I – Děčín, č. p. 445,
nacházejícího se v katastrálním území Děčín a zapsaného na LV č. 10001, z titulu
předkupního práva Ústeckého kraje, které na shora popsaném pozemku vázne, zřízeného
Kupní smlouvou č. 12/SML1976 ze dne 9. 7. 2012, resp. jejím Dodatkem č. 1 ze dne
15. 10. 2013.
ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, zahájit jednání se statutárním
městem Děčín o podmínkách odkupu pozemku p. č. 2239, jehož součástí je stavba Děčín I –
Děčín, č. p. 445, nacházejícího se v katastrálním území Děčín a zapsaného na LV č. 10001 a
zjistit, zda nabídka Statutárního města Děčín splňuje podmínky ujednané v Kupní smlouvě
č. 12/SML1976 ze dne 9. 7. 2012, zejména co do výše kupní ceny.
Termín: 31. 1. 2017

Usnesení č. 29/124R/2016
Úprava závazných ukazatelů pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci pro rok 2016
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o snížení závazného ukazatele – účelového investičního příspěvku
pro rok 2016 u příspěvkové organizace Krajská majetková, příspěvková organizace o 8
261 tis. Kč na celkovou částku 1 039 tis. Kč.
2. 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 199 tis. Kč na
celkovou částku 22 259 tis. Kč, z toho částka 60 tis. Kč představuje zvýšení závazného
ukazatele – objem prostředků na platy v absolutní výši na celkový objem 6 909 tis. Kč.
Částka ve výši 139 tis. Kč je určena na částečné pokrytí nákladů za opravu skleníku
v areálu zámku v Liběšicích.

B)

ukládá
1. Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, zajistit veškeré potřebné
úkony vedoucí k realizaci bodu A 1.) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2016
2. Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, zajistit veškeré potřebné
úkony vedoucí k realizaci bodu A 2.) tohoto usnesení a zajistit vyúčtování účelového
zvýšení příspěvku zřizovatele na provoz.
Termín: 31. 12. 2016

Usnesení č. 30/124R/2016
Aktualizace odpisového plánu Krajské majetkové, příspěvkové organizace pro rok 2016
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, upravený odpisový plán Krajské
majetkové, příspěvkové organizace pro rok 2016 dle přílohy č. 9 tohoto usnesení. V případě
navýšení odpisového plánu o odpisy movitého majetku jde o navýšení bez nároku na rozpočet
Ústeckého kraje a za podmínky vyrovnaného hospodaření.
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B)

ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, zajistit veškeré potřebné
úkony vedoucí k realizaci bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2016

Usnesení č. 31/124R/2016
Souhlas se zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Modernizace
zemědělského podniku - Statek Kadaň Jezerka (dodávky)“ formou zjednodušeného podlimitního
řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
1. se zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Modernizace
zemědělského podniku - Statek Kadaň Jezerka (dodávky)“ formou zjednodušeného
podlimitního řízení podle § 3 písm. a) a § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen „zákon“) Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizací, Na
Schodech 1535/4, Ústí nad Labem 400 01, IČO 00829048.
2. s rozdělením veřejné zakázky podle § 35 a § 101 zákona na 3 částí:
1. část Drbadla,
2. část Technologie chlazení mléka,
3. část Technologie robotického dojení,
přičemž každý účastník zadávacího řízení může podat nabídku na jednu, dvě nebo tři části
zakázky a každá část zakázky bude posuzována a hodnocena samostatně.
3. se způsobem hodnocení nabídek na plnění každé části této veřejné zakázky podle
ekonomické výhodnosti nabídky:
- nejnižší nabídková cena, váha 100%, přičemž hodnocena bude cena včetně DPH.
V případě rovnosti nabídkových cen účastníků na prvních dvou místech u příslušné části
veřejné zakázky bude pořadí stanoveno náhodným výběrem losem, k němuž budou
přizváni zástupci účastníků zadávacího řízení, jichž se losování týká.
4. s podmínkami pro hodnocení kvalifikace:
Společně pro všechny části zakázky:
 základní způsobilost
- podle § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže účastník zadávacího řízení způsobem dle
§ 75 zákona;
- účastník zadávacího řízení prokáže formou čestného prohlášení, že není
nezpůsobilým dodavatelem a nemá vůči zadavateli a jeho zřizovateli splatné
nedoplatky;
 profesní způsobilost
- podle § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením výpisu
z obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis
do takové evidence vyžaduje;
Samostatně pro každou část zakázky:
 technická kvalifikace (pro jednotlivé části samostatně)
1. část Drbadla
- podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením
seznamu významných dodávek, a to nejméně 2 realizovaných dodávek vztahujících
se k předmětu plnění této části zakázky, a to na dodávky automatického drbadla pro
skot nebo automatického rotačního kartáče pro skot, poskytnutých účastníkem
zadávacího řízení za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně
uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Minimální hodnota
těchto dodávek musí být alespoň 80 000,00 Kč bez DPH za každou z dodávek.
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2. část Technologie chlazení mléka
- podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením
seznamu významných dodávek, a to nejméně 2 realizovaných dodávek vztahujících
se k předmětu plnění této části zakázky, a to na dodávky technologie chlazení mléka,
poskytnutých účastníkem zadávacího řízení za poslední 3 roky před zahájením
zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace
objednatele. Minimální hodnota těchto dodávek musí být alespoň
375 000,00 Kč bez DPH za každou z dodávek.
3. část Technologie robotického dojení
- podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením
seznamu významných dodávek, a to nejméně 2 realizovaných dodávek vztahujících
se k předmětu plnění této části zakázky, a to na dodávky technologie robotického
dojení, poskytnutých účastníkem zadávacího řízení za poslední 3 roky před
zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a
identifikace objednatele. Minimální hodnota těchto dodávek musí být alespoň
1 800 000,00 Kč bez DPH za každou z dodávek.
V souladu s ustanovením § 53 odst. 4 zákona prokazuje účastník zadávacího řízení ve
zjednodušeném podlimitním řízení splnění veškeré požadované kvalifikace v nabídce
předložením příslušných dokladů v prosté kopii, přičemž všechny požadované doklady
k prokázání kvalifikace může nahradit čestným prohlášením. Originály nebo ověřené
kopie dokladů o své kvalifikaci předloží v souladu s § 122 odst. 3 písm. a) zákona
vybraný dodavatel před podpisem smlouvy.
5. s využitím práva zadavatele vyhradit si v zadávacích podmínkách
- dle § 53 odst. 5 zákona oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení a oznámení o
výběru dodavatele uveřejnit na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení
považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění;
6. s tím, že zadavatel nebude požadovat složení jistoty dle § 41 odst. 1 zákona.
7. se zasláním výzev k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení dodavatelům
uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu.
8. se jmenováním členů a náhradníků hodnotící komise dle přílohy č. 3 předloženého
materiálu.
9. s pověřením hodnotící komise podle § 42 odst. 1 zákona provedením otevírání nabídek,
posouzení nabídek a hodnocení nabídek, přičemž v souladu s § 39 odst. 4 zákona komise
provede posouzení nabídek až u hodnocení nabídek tak, že provede posouzení splnění
podmínek účasti v zadávacím řízení minimálně u vybraného dodavatele dle přílohy č. 3
předloženého materiálu.
10. s pověřením Ing. Františka Končela, vedoucího odboru investičního, podle § 43 zákona
zastupováním zadavatele v zadávacím řízení.
11. s určením pracovníků oddělení veřejných zakázek odboru investičního jako administrátorů
této veřejné zakázky jako osob, které jsou za zadavatele oprávněné činit v tomto zadávací
řízení elektronické úkony, zejména poskytovat zadávací dokumentaci, žádosti o vysvětlení
zadávací dokumentace a zveřejňovat údaje o této veřejné zakázce na profilu zadavatele a
ve Věstníku veřejných zakázek.
Usnesení č. 32/124R/2016
Uzavření smlouvy o mlčenlivosti a smlouvy o zajištění bezpečnosti odbavovacího systému DÚK
s dopravcem GW Train Regio a.s.
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:
1. o uzavření Smlouvy o mlčenlivosti (Dohoda o ochraně důvěrných informací)
se společností GW Train Regio a.s., se sídlem U Stanice 827/9, 400 03 Ústí nad Labem Střekov, IČ: 28664116, dle přílohy č. 10 tohoto usnesení,
2. o uzavření Smlouvy o zajištění bezpečnosti odbavovacího systému „Doprava Ústeckého
kraje“ se společností GW Train Regio a.s., se sídlem U Stanice 827/9, 400 03 Ústí nad
Labem - Střekov, IČ: 28664116, dle přílohy č. 11 tohoto usnesení.
Usnesení č. 33/124R/2016
Povolení platby za zřízení věcného břemene formou splátkového kalendáře
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
provedení platby za zřízení služebnosti inženýrské sítě dle žádosti Obce Jetřichovice
(IČ 00261394) v termínu ke dni 31. 3. 2017 celou částkou ve výši 789 525,- Kč.

B) ukládá
Ing. Jindřichu Fraňkovi, vedoucímu odboru a silničního hospodářství, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci části bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 11. 2016
Usnesení č. 34/124R/2016
Změna závazného ukazatele – objem prostředků na platy pro Správu a údržbu silnic Ústeckého
kraje, 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 objem prostředků na platy pro rok
2016 o částku 663 tis. Kč na celkový objem 157.876 tis. Kč pro Správu a údržbu silnic
Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci;

B)

ukládá
Ing. Jindřichu Fraňkovi, vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 11. 2016

Usnesení č. 35/124R/2016
Schválení dodatku č. 1 k Dohodě o podmínkách integrace vlaků dálkové dopravy do
Integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o uzavření dodatku k Dohodě o podmínkách integrace vlaků dálkové dopravy do
Integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje – Doprava Ústeckého kraje se
společností České dráhy, a.s. se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, PSČ 110 15, IČ:
70994226 a s Českou Republikou – Ministerstvem dopravy, se sídlem Nábřeží L. Svobody
12/1222, Praha 1, PSČ 110 15, IČ: 66003008, dle přílohy č. 12 tohoto usnesení.
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Usnesení č. 36/124R/2016
Účast Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p.o., ve výběrovém řízení na údržbu silnic I. třídy
od r. 2017
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
informaci o vyhlášení nadlimitního výběrového řízení „Zajištění zimní a běžné údržby
vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy na období po 1. 5. 2017 oblast 06 Ústecká“ dle
důvodové zprávy tohoto materiálu;

B)

souhlasí
1. s účastí Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace ve výběrovém
řízení „Zajištění zimní a běžné údržby vybraných úseků dálnic a silnic I. třídy na období
po 1. 5. 2017 oblast 06 Ústecká“;
2. v návaznosti na ust. § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s tím, aby
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
a) poskytla jistotu za nabídku ve výši 13.000 tis. Kč v rámci finančních toků jejího
rozpočtu;
b) požádala o poskytnutí bankovní záruky v případě, že s ní bude uzavřena smlouva na
plnění veřejné zakázky v souladu se zadávacími podmínkami.

Usnesení č. 37/124R/2016
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 16/SML2717 ze dne
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

5. 9. 2016

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 dle přílohy č. 13 tohoto
usnesení.

B)

ukládá
Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, předložit Zastupitelstvu Ústeckého kraje
návrh tohoto usnesení.
Termín: 28. 2. 2017

Usnesení č. 38/124R/2016
Personální záležitosti příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti kultury
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 čl. XII odst. 8 písm. d) zřizovací listiny Severočeské galerie výtvarného
umění v Litoměřicích, příspěvková organizace, s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě
ze dne 7. 4. 1993 mezi Severočeskou galerií výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvkovou
organizací a PhDr. Janem Štíbrem, dle přílohy č. 14 tohoto usnesení.
B) ukládá
Mgr. Radku Spálovi, vedoucímu odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu
Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 11. 2016
23

Usnesení č. 39/124R/2016
Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Truhlářova 16, příspěvková organizace –
neinvestiční příspěvek na provoz Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc „Střekováček“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí neinvestičního účelově určeného příspěvku zřizovatele pro rok 2016 pro Dětský
domov a Školní jídelnu, Ústí nad Labem, Truhlářova 16, příspěvkovou organizaci, IČO:
44555440, sídlo: Ústí nad Labem, Truhlářova 16, PSČ: 400 03, ve výši 136 tis. Kč na provoz
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc „Střekováček“.

B)

ukládá
1 . Ing. Petře Lafkové, vedoucí odboru sociálních věcí, aktualizovat finanční tok příspěvku na
provoz dané příspěvkové organizace.
Termín: 30. 11. 2016
2 . Ing. Petře Lafkové, vedoucí odboru sociálních věcí, zabezpečit veškeré potřebné úkony
k realizaci bodu A)
Termín: 30. 11. 2016
3 . Statutárnímu orgánu příspěvkové organizace dle části A) tohoto usnesení předložit
vyúčtování účelově určeného příspěvku.
Termín: 31. 1. 2017

Usnesení č. 40/124R/2016
Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v sociální
oblasti
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu zřizovací listiny:
1. č. j. 229/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, příspěvková organizace
sídlo: Šluknov, Křečanská 630, PSČ 407 77
IČ: 47274573
dodatkem č. 29 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. č. j. 231/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
sídlo: Dlouhá čp. 75, Lovosice, PSČ 410 22
IČ: 00080195
dodatkem č. 40 ke zřizovací listině dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
B)

ukládá
Mgr. Martinu Klikovi, MBA, členovi Rady Ústeckého kraje, předložit Zastupitelstvu
Ústeckého kraje návrh dle části A) bodu 1 a 2 tohoto usnesení
Termín: 31. 12. 2016

Usnesení č. 41/124R/2016
Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociální - platy
Rada Ústeckého kraje po projednání
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rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o snížení závazného ukazatele objem prostředků na platy v absolutní
výši pro rok 2016 o částku 2 500 tis. Kč na celkový objem 127 761 tis. Kč pro příspěvkovou
organizaci Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace, za podmínky
vyrovnaného hospodaření
Usnesení č. 42/124R/2016
Prodloužení termínu čerpání účelového investičního příspěvku na rok 2016 pro Domovy
sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
1. s prodloužením termínu čerpání účelového investičního příspěvku schváleného usnesením
RÚK č. 4/60R/2014 ze dne 27. 8. 2014 ve výši 800 tis. Kč na akci „vybudování náhradního
zdroje k evakuačnímu výtahu“ a usnesením RÚK č. 41/88R/2015 ze dne 5. 8. 2015 na
dofinancování této akce ve výši 243 tis. Kč pro Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov,
příspěvková organizace, a to v termínu do 31. 8. 2017
2. s prodloužením termínu čerpání účelového investičního příspěvku schváleného usnesením
RÚK č. 4/60R/2014 ze dne 27. 8. 2014 ve výši 1 800 tis. Kč na akci „částečná rekonstrukce
budovy DOZP Kadaň, Dvořákova ul.“ a usnesením RÚK č. 74/69R/2014 ze dne 3. 12. 2014
na dofinancování této akce ve výši 346 tis. Kč pro Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov,
příspěvková organizace, a to v termínu do 31. 3. 2017
3. s prodloužením termínu čerpání účelového investičního příspěvku schváleného usnesením
RÚK č. 7/29Z/2016 ze dne 24. 5. 2016 ve výši 700 tis. Kč na akci „rekonstrukce vnitřních
elektrorozvodů DOZP Březinova ul.“ pro Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov,
příspěvková organizace, a to v termínu do 30. 6. 2017
Usnesení č. 43/124R/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. 16 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. 15 tohoto usnesení,
2. dle ustanovení § 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. 17 tohoto usnesení.
C) ukládá
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Ing. Petře Lafkové, vedoucí odboru sociálních věcí
a) připravit a doručit příspěvkovým organizacím písemné rozhodnutí zřizovatele o úpravě
uložení odvodu odpisů z majetku
Termín: 30. 11. 2016
b) aktualizovat finanční tok příspěvku na provoz a odvodu z fondu investic příspěvkových
organizací
Termín: 30. 11. 2016
Usnesení č. 44/124R/2016
Informace o stavu a možnostech rozvoje poskytování sociálních služeb Ústeckým krajem za rok
2016
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
dle § 59 odst. 3 zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
zpracovaný materiál Sociální služby zabezpečované příspěvkovými organizacemi Ústeckého
kraje (Informace o stavu a možnostech rozvoje poskytování sociálních služeb Ústeckým
krajem za rok 2016) dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, vč. závěrů a doporučení z něho
vycházejících
B) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
dle § 37 zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších,
vzít na vědomí zpracovaný materiál Sociální služby zabezpečované příspěvkovými
organizacemi Ústeckého kraje (Informace o stavu a možnostech rozvoje poskytování
sociálních služeb Ústeckým krajem za rok 2016) dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, vč.
závěrů a doporučení z něho vycházejících
2. uložit Mgr. Martinu Klikovi, členu Rady Ústeckého kraje, sledovat vývoj sociálních
služeb zabezpečovaných příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje a informovat
Zastupitelstvo Ústeckého kraje o stavu a možnostech rozvoje poskytování sociálních
služeb Ústeckým krajem s termínem plnění do 31. 12. 2017

1.

C) ukládá
Mgr. Martinu Klikovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Zastupitelstvu Ústeckého kraje
návrh dle bodu B) tohoto usnesení
Termín: 31. 12. 2016
Usnesení č. 45/124R/2016
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení EIA záměru „Steel Service Žatec – rozšíření
závodu“ oznamovatele GONVARRI CZECH, 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 „Steel Service Center Žatec – rozšíření závodu“
oznamovatele GONVARRI CZECH, 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.
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Usnesení č. 46/124R/2016
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení EIA záměru „Zařízení ke sběru (výkupu) a
využití autovraků – Aleš Pácl, provozovna Chvalín“ oznamovatele Aleš Pácl, Polepy
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 „Zařízení ke sběru (výkupu) a využití autovraků –
Aleš Pácl, provozovna Chvalín“ oznamovatele Aleš Pácl, 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. 47/124R/2016
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení EIA záměru „Rozšíření výroby plastových
komponentů pro elektrotechnický průmysl ve společnosti sinit kunststoffwerk louny s.r.o.“
oznamovatele sinit kunststoffwerk louny 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 „Rozšíření výroby plastových komponentů pro
elektrotechnický průmysl ve společnosti sinit kunststoffwerk louny s.r.o.“ oznamovatele sinit
kunststoffwerk louny 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. 48/124R/2016
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání podstatné změny integrovaného
povolení pro zařízení „Výroba sulfátové buničiny a papíru, parní kotel K10, parní kotel K11 a
související činnosti“ společnosti Mondi Štětí a.s.
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 9 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, k žádosti společnosti Mondi
Štětí a.s., o vydání podstatné změny integrovaného povolení pro zařízení „Výroba sulfátové
buničiny a papíru, parní kotel K10, parní kotel K11 a související činnosti“, takto:
K žádosti o vydání podstatné změny integrovaného povolení, která byla zpracována
provozovatelem dle § 3 odst. 1 zákona o integrované prevenci, není připomínek. Provozem
musí být nejen dodrženy navržené závazné podmínky v kapitole 16 žádosti, ale i splněny
připomínky odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje
vycházející z platné legislativy a koncepčních a plánovacích dokumentů kraje, připomínky
dalších dotčených orgánů veřejné správy.
Usnesení č. 49/124R/2016
Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání podstatné změny integrovaného
povolení pro zařízení „Papírenský stroj PS7“ společnosti Mondi Štětí White Paper s.r.o.
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
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dle § 9 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, k žádosti společnosti Mondi
Štětí White Paper s.r.o., o vydání podstatné změny integrovaného povolení pro zařízení
„Papírenský stroj PS7“, takto:
K žádosti o vydání podstatné změny integrovaného povolení, která byla zpracována
provozovatelem dle § 3 odst. 1 zákona o integrované prevenci, není připomínek. Provozem
musí být nejen dodrženy navržené závazné podmínky v kapitole 16 žádosti, ale i splněny
připomínky odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje
vycházející z platné legislativy a koncepčních a plánovacích dokumentů kraje, připomínky
dalších dotčených orgánů veřejné správy.
Usnesení č. 50/124R/2016
Zrušení usnesení RÚK č. 183/115R/2016 ze dne 7. 7. 2016 o zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín“
zadávané formou otevřeného řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
depeši doručenou Ústeckému kraji jako žadateli o podporu projektu s názvem Rekonstrukce
silnice II/262 Starý Šachov – Děčín, reg.č. CZ.06.1.42/0.0/0.0./15_002/0001507
prostřednictvím systému MS2014 + dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

B)

rozhoduje
o zrušení usnesení RÚK č. 183/115R/2016 ze dne 7. 7. 2016 o zahájení zadávacího řízení,
protože žádost o podporu projektu s názvem Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov –
Děčín, reg.č. CZ.06.1.42/0.0/0.0./15_002/0001507 podaná ÚK, nesplnila podmínky
přijatelnosti a formálních náležitostí a také proto, že ÚK nemá na tuto akci ve schváleném
rozpočtu, ani rozpočtovém výhledu na roky 2017 - 2021 dostatek finančních prostředků.

C)

ukládá
RNDr. Zuzaně Kadlecové, vedoucí odboru regionálního rozvoje, zabezpečit nezbytné úkony
související se zrušením usnesení RÚK č. 183/115R/2016 o zahájení zadávacího řízení ze dne
7. 7. 2016.
Termín: 30. 11. 2016

Usnesení č. 51/124R/2016
Program obnovy venkova Ústeckého kraje – žádosti o výjimku
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje udělení výjimky z Programu obnovy venkova Ústeckého
kraje pro rok 2011 a 2016
- prodloužení termínu dokončení realizace projektů a předložení závěrečné zprávy
prostřednictvím dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace projektům:
- „Územní plán Vinařice“ do 31. 12. 2018
- „Nákup techniky na zeleň“ pro obec Býčkovice do 31. 03. 2016
- „Rekonstrukce společenské místnosti“ pro obec Býčkovice do 28. 02. 2016
- „Rekonstrukce kulturního domu Jetřichovice“ pro obec Jetřichovice do 31. 03. 2016
- „Projektová dokumentace“ pro obec Vražkov do 30. 04. 2016
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- „Rekonstrukce sociálního zařízení KD“ pro obec Žalhostice do 30. 06. 2016
- změna názvu projektu „Rekonstrukce budovy pro dílnu a klubovnu mladých hasičů“ pro
obec Želenice na projekt „Dům přírody a techniky mladých dobrovolných hasičů obce
Želenice“
B) ukládá
Janu Szántó, členu Rady Ústeckého kraje, předložit tento materiál Zastupitelstvu Ústeckého
kraje k projednání.
Termín: 30. 12. 2016
Usnesení č. 52/124R/2016
Dotační program: Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2017
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit návrh zásad Programu obnovy venkova Ústeckého
kraje 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

B)

ukládá
Janu Szántó, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh Programu obnovy venkova
Ústeckého kraje 2017 Zastupitelstvu Ústeckého kraje ke schválení.
Termín: 30. 12. 2016

Usnesení č. 53/124R/2016
Dotační program: Inovační vouchery Ústeckého kraje 2017
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit návrh zásad programu Inovační vouchery Ústeckého
kraje 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

B)

ukládá
Janu Szántó, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh zásad programu Inovační
vouchery Ústeckého kraje 2017 Zastupitelstvu Ústeckého kraje ke schválení.
Termín: 30. 12. 2016

Usnesení č. 54/124R/2016
Projekt „Turistika s výhledem“
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
informaci o realizaci projektu „Turistika s výhledem“ dle důvodové zprávy.
Usnesení č. 55/124R/2016
Přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „Osvětové materiály pro
školy, školská zařízení a neziskové organizace v roce 2016“.
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
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o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „Osvětové materiály

pro školy, školská zařízení a neziskové organizace v roce 2016“ a uzavření smlouvy
s dodavateli:

• Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková
organizace, Lipová 20, Brno 2, IČ 44993447, a to za podmínek:
- celková nabídková cena: 317 764,00 Kč bez DPH (104 132,00 Kč 21 % DPH - puzzle,
213 632,00 Kč 10 % DPH),
- celková nabídková cena včetně DPH: 361 000,00 Kč,
- doba realizace: prosinec 2016 – únor 2017, úhrada zálohové faktury ve výši 20 %
v prosinci 2016.
• Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice o.p.s., Masarykova 701/35,
Litoměřice, PSČ 412 01, IČ 28745418, a to za podmínek:
- celková nabídková cena: 72 000,00 bez DPH (10 % DPH),
- celková nabídková cena včetně DPH: 79 200,00 Kč,
- doba realizace: prosinec 2016 – únor 2017.
B)

ukládá
Ing. Monice Zeman, MBA zástupci ředitele KÚ pro přenesenou působnost, vedoucí odboru
životního prostředí a zemědělství, zabezpečit další nezbytné úkony této veřejné zakázky
malého rozsahu, zejména připravit a předložit smlouvy na plnění předmětu této veřejné
zakázky malého rozsahu k podpisu.
Termín: 10. 12. 2016

Usnesení č. 56/124R/2016
Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na službu s názvem „Přeprava a
odstranění léčiv v Ústeckém kraji 2017 - 2018“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

B)

C)

bere na vědomí
zápis o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na službu
s názvem „Přeprava a odstranění léčiv v Ústeckém kraji 2017 - 2018“, dle přílohy č. 1 tohoto
materiálu.
souhlasí
s vyhodnocením zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na službu s názvem
„Přeprava a odstranění léčiv v Ústeckém kraji 2017 - 2018“, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.
ukládá
Ing. Monice Zeman, MBA, zabezpečit další nezbytné úkony této veřejné zakázky malého
rozsahu, zejména úkony vedoucí k podpisu Smlouvy o dílo na službu s názvem „Přeprava
a odstranění léčiv v Ústeckém kraji 2017 - 2018“, dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.
Termín: 31. 12. 2016

Usnesení č. 57/124R/2016
Příprava 1. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje v V. volebním období 2016 - 2020
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

b er e n a vědom í
ústní informaci o přípravě 1. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje ve V. volebním období
2016 – 2020 dne 21. 11. 2016 od 10:00 hodin

B)

s ch va l u j e
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1.
2.

návrh programu 1. Zastupitelstva Ústeckého kraje ve V. volebním období 2016 – 2020
dle aktualizované přílohy č. 1 tohoto materiálu
harmonogram zabezpečení 1. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje ve V. volebním
období 2016 - 2020

Seznam příloh:
Příloha č. 1 k usnesení 6/124R/2016

-

Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o vzájemné
spolupráci pro rok 2016

Příloha č. 2 k usnesení 7/124R/2016

-

Návrh Smlouvy o vzájemné spolupráci
Severočeskými doly a.s. na rok 2017

Příloha č. 3 k usnesení 14/124R/2016

-

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace

Příloha č. 4 k usnesení 18/124R/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 20/124R/2016

-

Vyhlášení dotačního programu MŠMT na rok 2017 „Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské
úrovni“

Příloha č. 6 k usnesení 20/124R/2016

-

Žádost do dotačního programu MŠMT „Naplňování
Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni“ pro
rok 2017

Příloha č. 7 k usnesení 20/124R/2016

-

Výzva k předkládání žádostí o Individuální dotaci na
podporu aktivit k „Naplňování Koncepce podpory
mládeže na období 2014-2020“

Příloha č. 8 k usnesení 27/124R/2016

-

Příloha č. 1 k bodu č. 4 Dodatek č. 4 k Nájemní
smlouvě č. 2750/2009 (SŽDC)

Příloha č. 9 k usnesení 30/124R/2016

-

Upravený odpisový plán Krajské
příspěvkové organizace pro rok 2016

majetkové,

Příloha č. 10 k usnesení 32/124R/2016

-

Smlouva o mlčenlivosti
důvěrných informací)

o

Příloha č. 11 k usnesení 32/124R/2016

-

Smlouva o zajištění bezpečnosti odbavovacího
systému „Doprava Ústeckého kraje“

Příloha č. 12 k usnesení 35/124R/2016

-

Dodatek č. 1 k Dohodě o podmínkách integrace
vlaků dálkové dopravy do Integrovaného dopravního
systému Ústeckého kraje – Doprava Ústeckého kraje
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(Dohoda

se

ochraně

Příloha č. 13 k usnesení 37/124R/2016

-

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 16/SML2717 ze dne 5. 9.
2016

Příloha č. 14 k usnesení 38/124R/2016

-

Návrh dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne
7. 4. 1993

Příloha č. 15 k usnesení 43/124R/2016

-

Aktualizace závazného ukazatele - příspěvek na
provoz pro rok 2016 příspěvkových organizací
Ústeckého kraje z důvodu změny – tabulka č. 1

Příloha č. 16 k usnesení 43/124R/2016

-

Upravené odpisové plány na rok 2016 – tabulka č. 2

Příloha č. 17 k usnesení 43/124R/2016

-

Upravené odvody z fondu investic (FI)
příspěvkových organizací Ústeckého kraje do
rozpočtu zřizovatele v r. 2016 – tabulka č. 3
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Příloha č. 2 k bodu
RÚK

Příloha č. 1 k usnesení 6/124R/2016

Číslo Ústeckého kraje:
Číslo Severočeských dolů, a.s.:

DODATEK Č. 1 KE
SMLOUVĚ O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI
uzavřené dle ustanovení § 1746 odst. 2
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Smluvní strany:
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
Bankovní spojení:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
………………………………, hejtmanem Ústeckého kraje
708 92 156
Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 882733379/0800

dále jen „Kraj“
a
Severočeské doly a.s.
Sídlo:
Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov
Jednající:
Ing. Ivo Pěgřímkem, Ph.D., předsedou představenstva
Ing. Jiřím Postolkou, místopředsedou představenstva
IČO:
499 01 982
Bankovní spojení:
Komerční banka a.s., č.ú.: 34005-491/0100
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem,
odd. B, vl. 495
dále jen „Severočeské doly“
uzavírají na základě souhlasného projevu svých svobodných vůlí
tento
DODATEK Č. 1 ke
SMLOUVĚ O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI
jejímž předmětem je dohoda o spolupráci v dále vymezených oblastech a cílech, včetně
nástrojů a metod pro jejich naplnění
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Příloha č. 2 k bodu
RÚK

Smluvní strany se dohodly takto:
I.
Úvodní ustanovení
Vzhledem k tomu, že v roce 2016 Kraj neuskuteční v plánovaném rozsahu některé plánované
stavební akce, nelze realizovat programy uvedené ve Smlouvě o vzájemné spolupráci
uzavřené smluvními stranami dne 2. 11. 2015 (dále jen „Smlouva“) v rozsahu, v jakém byly
identifikovány v této Smlouvě. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto
Dodatku č. 1.

II.
Změna Smlouvy
V článku II. Smlouvy se ruší dosavadní text ve znění:
 Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov - výstavba školní
tělocvičny 6 mil. Kč
 Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice - rekonstrukce
elektrorozvodů ve škole a v domově mládeže 16 mil. Kč
 Hry VII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2016 - podpora projektu konaného
v Ústeckém kraji
3 mil. Kč
a tento se nahrazuje novým textem ve znění:
 Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov - výstavba školní
tělocvičny 6 mil. Kč
 Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice - rekonstrukce
elektrorozvodů ve škole a v domově mládeže 13 mil. Kč
 Hry VII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2016 - podpora projektu konaného
v Ústeckém kraji
3 mil. Kč
 Obchodní Akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec oprava oplocení
3 mil. Kč

Přehled oborů vzdělání středních škol zakončených závěrečnou zkouškou s výučním listem
uvedený v článku II. Smlouvy po doplnění zní:
Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov
29-53-H/01 Pekař
41-56-H/01 Lesní mechanizátor
75-41-E/01 Pečovatelské služby
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Příloha č. 2 k bodu
RÚK
Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
26-51-H/01 Elektrikář
31-58-H/01 Krejčí
36-52-H/01 Instalatér
36-67-H/01 Zedník
65-51-H/01 Kuchař-číšník
36-57-E/01 Malířské a natěračské práce
75-41-E/01 Pečovatelské služby
Obchodní Akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje
28-52-H/01 Chemik

III.
Závěrečná ujednání
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze
smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.
4. O uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje dne ... usnesením
č. ...
5. V souladu s požadavkem Kraje bude tento Dodatek č. 1 uveřejněn prostřednictvím registru
smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Spolu
s Dodatkem č. 1 bude stejným způsobem uveřejněna i Smlouva o vzájemné spolupráci
uzavřená mezi smluvními stranami dne 2.11.2015. Uveřejnění v registru smluv provede
Kraj, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění byla zaslána Severočeským dolům
do datové schránky ID……./ na e-mail: ……@........

V Ústí nad Labem, dne …………….
…………………………………………….

V Chomutově dne ………….........
……………………………………………….

Ústecký kraj

Severočeské doly a.s.

……………………………… , hejtman

Ing. Ivo Pěgřímek, Ph.D.
předseda představenstva
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Příloha č. 2 k bodu
RÚK
………………………………………………
Severočeské doly a.s.
Ing.Jiří Postolka
místopředseda představenstva
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Příloha č. 2 k usnesení 7/124R/2016

Číslo Ústeckého kraje:
16/SML
Číslo Severočeských dolů, a.s.:

SMLOUVA O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI
uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Smluvní strany:
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
Bank. spojení:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
……………………………, hejtmanem…………………………
708 92 156
Česká spořitelna, a.s., , č.ú. 882733379/0800

dále jen „Kraj“
a
Severočeské doly a.s.
Sídlo:
Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov
Zastoupené:
Ing. Ivo Pěgřímkem, Ph.D., předsedou představenstva
Ing. Jiřím Postolkou, místopředsedou představenstva
IČO:
499 01 982
DIČ:
CZ49901982
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 34005491/0100
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem,
odd. B, vl. 495
dále jen „Severočeské doly“
uzavírají na základě souhlasného projevu svých svobodných vůlí
tuto
SMLOUVU O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI
jejímž předmětem je dohoda o spolupráci v dále vymezených oblastech a cílech, včetně
nástrojů a metod pro jejich naplnění
1

Smluvní strany se dohodly takto:

I.
Preambule
Severočeské doly a Kraj vyjadřují podpisem této smlouvy své upřímné přesvědčení, že pouze
úzká spolupráce všech subjektů výrazně ovlivňujících dění v Ústeckém kraji může vést k
dlouhodobému zlepšení kvality života místních obyvatel. Smluvní strany považují udržitelný
rozvoj za nutnou podmínku zlepšení kvality života a usilují proto o dosažení ekonomické
stability, sociálního smíru a dalšího zlepšení životního prostředí. Kraj vnímá Severočeské
doly jako subjekt, jehož činnost se výrazně dotýká života občanů kraje. Kraj proto vyjadřuje
svůj trvalý zájem na spolupráci se Severočeskými doly, neboť je považuje za svého
přirozeného a významného partnera při řešení otázek v oblasti životního prostředí,
zaměstnanosti, zdravotnictví a sociální sféry, vzdělávání, kultury, sportu, společenského
života, podpory podnikání a dalších rozvojových projektů a programů.

II.
Formy spolupráce
Severočeské doly tímto přislibují poskytnout Kraji v roce 2017 peněžitý dar v celkové
částce 25.000.000,-- Kč (slovy dvacet pět milionů korun českých) s tím, že darovaná
částka bude připsána na účet Kraje v období od 1. 1. 2017 do 31. 1. 2017. Kraj je
oprávněn tyto prostředky čerpat do konce roku 2017 na následující program:


Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov - výstavba školní
tělocvičny 25 mil. Kč

Kraj prohlašuje, že výše uvedený program splňuje podmínky stanovené usnesením vlády
České republiky č. 334 ze dne 14. dubna 1999, v platném znění, kdy:


Střední škola uvedená v rámci programu spadá pod vymezení „střední odborné
učiliště“ dle uvedeného usnesení vlády, jelikož vzdělává žáky ve tříletých oborech
vzdělání zakončených závěrečnou zkouškou s výučním listem. Střední škola uvedená
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v rámci výše uvedeného programu nabízí následující tříleté obory vzdělání zakončené
závěrečnou zkouškou s výučním listem:

Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov:
29-53-H/01 Pekař
41-56-H/01 Lesní mechanizátor
75-41-E/01 Pečovatelské služby

III.
Účel a podmínky spolupráce
1. Kraj se zavazuje, že darované prostředky použité na programy uvedené v článku II.,

budou

použity

účelově

v souladu

s usnesením

vlády

České

republiky

č. 334 ze dne 14. dubna 1999, v platném znění. V případě, že by po podpisu této
smlouvy došlo v důsledku pozdějších usnesení vlády České republiky ke změně
účelovosti, Kraj se zavazuje program, resp. programy přehodnotit, a dar použít
v souladu s těmito pozdějšími usneseními.
2. Dar je poskytnut na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti
valné hromady Severočeských dolů ze dne 7. března 2007, respektive v souladu
s usnesením vlády České republiky č. 1259 ze dne 29. září 2005 ke zprávě o výsledku
exkluzivního jednání se společností ČEZ, a. s. o přímém prodeji majetkové účasti státu
ve společnosti Severočeské doly a. s. a jeho podmínkách.
3. Programem se rozumí investiční i neinvestiční akce či podobný projekt, na jehož
realizaci jsou poskytovány finanční prostředky z rozpočtu Kraje či jehož realizaci Kraj
podporuje jiným způsobem.
4. Kraj se zavazuje do 15. ledna 2018 poskytnout Severočeským dolům souhrnnou
zprávu o použití prostředků, které obdrží dle článku II. této smlouvy.
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5. Smluvní strany se mohou dohodnout na pokračování spolupráce v dalším období
písemným dodatkem k této smlouvě, popřípadě uzavřením smlouvy nové.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
2. Tato smlouva je uzavřena dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní
vyplývající příslušnými ustanoveními tohoto zákona.
3. Ústecký kraj potvrzuje, že o uzavření této smlouvy rozhodla Rada Ústeckého kraje
dne ……………. usnesením č. ……………...
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech originálech, přičemž každá ze smluvních stran
obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními
stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.
6. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede Kraj, který
zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána Severočeským
dolům a.s. do datové schránky ID……./ na e-mail: ……@.......
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V.
Podpisy smluvních stran
Obě smluvní strany, mezi nimiž je tato smlouva uzavírána, shodně prohlašují, že si tuto
smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle
jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují
autentičnost této smlouvy svým podpisem.
V Ústí nad Labem, dne …………….

…………………………………………….

V Chomutově, dne ………….........

……………………………………………….

Ústecký kraj

Severočeské doly a.s.

……………………..., hejtman

Ing. Ivo Pěgřímek, Ph.D,,
předseda představenstva

………………………………………………
Severočeské doly a.s.
Ing. Jiří Postolka
místopředseda představenstva

5

bod 8.4 příloha 1

Příloha č. 3 k usnesení 14/124R/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
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

a
Příjemce:
Sídlo:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:
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“)
Preambule
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Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
27/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016 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 ………. (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) 00000.
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,
ztráty z devizových kurzů,
občerstvení a reprezentativní pohoštění,
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-

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 předložit 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,

-

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

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 dozvěděl, 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 %,
b) předložení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené smlouvou –
výše odvodu činí 10 %,
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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).

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.
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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

Příjemce

Přílohy:
Příloha č. 1 - Žádost
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Přehled organizací žádajících o souhlas s přijetím finančního daru a s nabytím majetku formou daru do vlastnictví příspěvkových
organizací
č.ř.

název organizace

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

účel přijetí daru

dárce

Grantový program "Obchůdky s Albertem 2016"
Grantový program "Henkel ČR - vánoční dárky 2016"

ve výši
3 000,00

10 000,00

2. Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa,
Smetanova 12, příspěvková organizace,
IČO: 00412066, sídlo: Krásná Lípa,
Smetanova 12, PSČ: 407 46

na ošacení dětí

5 530,00

3. Dětský domov a a Školní jídelna, Most, K.

na bowling (vstupné, občerstvení)

3 890,00

na výlet lodí (jízdné, občerstvení)

2 183,00

H. Borovského 1146, příspěvková
organizace, IČO: 62209256, sídlo: Most, K.
H. Borovského 1146, PSČ: 434 01

nabytí majetku formou daru
1. Střední odborná škola energetická a
stavební, Obchodní akademie a Střední
zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková
organizace, IČO: 41324641, sídlo:
Chomutov, Na Průhoně 4800, PSČ: 430 11

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

na nákup nábytku

hydraulické vyprošťovací zařízení LUKAS s příslušenstvím

bytové textilie

50 000,00

126 572,00

4 328,00

Příloha č. 5 k usnesení 20/124R/2016
bod 8.10 příloha 1

Čj. MSMT-29 463/2016-2

Vyhlášení dotačního programu Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy na rok 2017
„Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni“
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) podle zákona
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje na rok 2017 dotační
program „Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni“ (dále jen
„Program“). Program je v souladu s usnesením vlády z 1. února 2010 č. 92 o Zásadách
vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním
neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, ve znění usnesení vlády ze
dne 19. června 2013 č. 479 a usnesení vlády ze dne 6. června 2014 č. 657. Žádat MŠMT
o dotaci v rámci tohoto programu mohou pouze kraje.
Článek 1
Základní vymezení a cíl programu

(1) Na základě tohoto programu se poskytují finanční prostředky státního rozpočtu pouze
krajům včetně hlavního města Prahy (dále jen „kraj“). Kraje následně vyhlásí a realizují
jednotlivé krajské výzvy podle kritérií uvedených v programu.
(2) Cílem programu je:
a) podpořit naplňování cílů Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020,
b) podpořit rozvoj práce s mládeží a neformálního vzdělávání na krajské úrovni,
c) podpořit dialog mezi mladými lidmi se zástupci krajů,
d) rozvinout kapacity organizací pracujících s dětmi a mládeží,
e) vytvářet nabídky volnočasových a dalších vybraných aktivit jak v rámci členské
základny jednotlivých NNO, tak určených pro neorganizované děti a mládež,
f) zvyšovat odbornou přípravu a vzdělávání dobrovolných pracovníků s dětmi
a mládeží,
g) rozvíjet dobrovolnictví a dobrovolnou práce s dětmi a mládeží,
1
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h) podpořit výchovu dětí a mládeže v dalších vybraných oblastech, zejména
k participaci, ke vzájemné toleranci a pochopení, ke zdravému životnímu stylu,
i) podpořit mezinárodní spolupráci dětí a mládeže a multikulturní výchovy.
Článek 2
Popis programu

(1) Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020 je základním strategickým
dokumentem České republiky (dále jen „ČR“) pro realizaci státní politiky mládeže.
Návrh tohoto strategického dokumentu byl projednán vládou ČR dne 12. května 2014
a schválen usnesením č. 342/2014. Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020
určuje strategické cíle státní politiky ve vztahu k mládeži do 30 let, které dále
rozpracovává do dílčích cílů a jejich konkrétních opatření k naplnění těchto cílů.
Reflektuje potřeby mládeže zejména v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti a podnikání
mladých lidí, kultury a tvořivosti, jejich participace, zdraví a zdravého životního stylu,
sociálního začleňování a dobrovolnictví. Cílem Koncepce podpory mládeže na období
2014 – 2020 je přispět ke zvyšování kvality života mladých lidí, zejména
prostřednictvím rozvoje jejich osobnosti tak, aby dokázali své potřeby přizpůsobovat
neustále se měnícímu demokratickému prostředí a využívat svůj tvůrčí a inovativní
potenciál v praxi i v aktivní participaci ve společnosti.
(2) Aby mohla být podpora mládeže efektivněji směřována, je potřeba úzká spolupráce
na všech úrovních (národní, regionální i místní). V Koncepci podpory mládeže na
období 2014 – 2020 se krajským, městským a obecním samosprávám a Národní síti
Místních akčních skupin (MAS) doporučuje, aby ji promítly do svých vlastních plánů,
strategií a opatření ve prospěch mladé generace a aby spolupracovaly na věcných
úkolech s jednotlivými resorty.
(3) V rámci vyhlášeného programu mohou získat kraje ČR finanční prostředky na vyhlášení
krajských výzev pro NNO pracujících s dětmi a mládeží, ve kterých by se realizovaly
projekty naplňující cíle Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020.
(4) Priority programu:
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a) podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže – podpora aktivit, které budou
pozitivně ovlivňovat zdravý životní styl dětí a mládeže v oblasti pohybových
aktivit, pobytu v přírodě, výživy apod.;
b) podpora zapojování dětí a mládeže s omezenými příležitostmi do pravidelných
volnočasových aktivit;
c) podpora participace – podpora aktivit, které budou posilovat zájem dětí
a mládeže o veřejné dění a zároveň budou děti a mládež motivovat k aktivnímu
zapojení do veřejného prostoru;
d) podpora tvořivosti v oblasti rukodělných a řemeslných aktivit.

Článek 3
Cílové skupiny příjemců podpory a způsob poskytování finančních prostředků
(1) Žádat MŠMT o dotaci mohou pouze kraje.
(2) Dotace ze strany MŠMT může dosáhnout max. 70 % celkových nákladů projektu.
Dotace se poskytuje na základě rozhodnutí. Rozhodnutí obsahuje mj. účel dotace,
povinnosti žadatele při čerpání a vyúčtování dotace a při kontrolní činnosti.
(3) Žádost se předává MŠMT písemně na předepsaném formuláři (Příloha č. 1) a obsahuje
náležitosti stanovené v čl. 5 tohoto programu.
(4) Součástí žádosti musí být také návrh krajské výzvy pro NNO, která musí splňovat
následující podmínky:
a) Krajská výzva musí být určena pouze pro NNO které mají ve svých stanovách
zakotvenu práci s dětmi a mládeží jako jednu ze stěžejních činností a patří k některému
z níže uvedených typů:


spolkům, podle občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník),



ústavům, podle občanského zákoníku,



obecně prospěšným společnostem, zřízeným podle zákona č. 248/1995 Sb.,
o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.
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b) Podmínkou pro získání dotace od kraje je vznik žadatele jako právnické osoby
nejpozději 1 rok před datem uzávěrky přijímání žádostí.
c) Výše dotace od kraje na jednoho žadatele je maximálně 100 000 Kč.
d) Kraj nemůže z této dotace podpořit ty projekty, které již byly v témže roce finančně
podpořeny z Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové
organizace na léta 2017 – 2020.1
e) Uznatelnými náklady pro NNO se rozumí takové náklady, které budou čerpány
v období od data vyhlášení výzvy v roce 2017 na krajské úrovni do 31. prosince 2017.
f) Dotaci od kraje nelze použít na:


úhradu výdajů na pohoštění,



dary a ceny,



úhradu pořízení investičního majetku,



platby fyzickým nebo právnickým osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou
s realizací projektu.



výrobu, tisk a distribuci časopisů, brožur a tiskovin veřejně distribuovaných za úplatu
komerčními prodejci,



nákup předplatných jízdenek městské hromadné dopravy,



nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s vlastním posláním nebo činností NNO,



leasing,



financování podnikatelských aktivit a výdělečnou činnost NNO,



úhradu členských příspěvků střešním organizacím působícím v ČR,



úhradu nákladů zahraničních cest a stáží,



úhradu mezinárodních aktivit rekreačního a turistického charakteru,



úhradu mezd, dohod o provedení práce či pracovní činnosti a odvodů na sociální
a zdravotní pojištění funkcionářů a zaměstnanců NNO, kteří se nepodílejí
na realizaci projektu,

1

MŠMT podporuje mládež v rámci vyhlášených Programů státní podpory práce s dětmi
a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2017 – 2020. V rámci těchto programů se podporuje
zejména zabezpečení pravidelné činnosti NNO. http://www.msmt.cz/mladez/programy-statni-podporyprace-s-detmi-a-mladezi-pro-nestatni-6
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vzdělávání, které nesouvisí s činností NNO v oblasti práce s dětmi a mládeží a jejím
organizačním zajištění.

g) Na provozní náklady kanceláře NNO lze použít nejvýše 5 % z poskytnuté dotace
kraje. Mezi provozní náklady kanceláře lze zahrnout nájem kanceláře, energie, spoje,
poštovné, kancelářský materiál, propagace, materiál na opravu a údržbu, oprava
a údržba kluboven a zařízení NNO. Náklady kanceláře musí být jednoznačně vyznačeny
a podrobně specifikovány v rozpočtu NNO.
h) Na tábory, konané v termínech prázdnin vyhlašovaných MŠMT nebo krajskými úřady
a jejichž délka trvání je 7 až 21 dnů včetně dne příjezdu a odjezdu, lze použít finanční
prostředky ve výši max. 80 Kč na dítě (do 18 let) a den. U zimních táborů probíhajících
v období od 1. 12. do 31. 3. lze použít finanční prostředky ve výši max. 150 Kč na dítě
(do 18 let) a den. U táborů určených pro znevýhodněné děti do 18 let se závažným
zdravotním postižením, lze použít finanční prostředky ve výši max. 250 Kč na dítě
a den (stejný limit platí pro mládež do 26 let, pokud je držitelem průkazu ZTP). Hlavní
vedoucí tábora musí splňovat kvalifikační předpoklad pro výkon této funkce (školení
hlavních vedoucích dětských táborů podle pravidel Programů státní podpory práce
s dětmi a mládeží pro NNO na léta 2017-2020).
i) Krajská výzva není určena:


pro NNO mající jako hlavní oblast činnosti tělovýchovu nebo sport,



pro NNO zaměřené na podporu a integraci příslušníků romské komunity
a národnostních menšin,



pro NNO zaměřené na prevenci drog, kriminality a dalších negativních jevů,



na projekty zaměřené na poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách.
Článek 4
Účelové a časové vymezení vynaložených prostředků

(1) Dotace může být využita pouze v souladu s obsahem projektu a na účely vymezené
v rozhodnutí (mzdové prostředky, ostatní neinvestiční výdaje).
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(2) Dotace se poskytuje na úhradu nezbytně nutných nákladů realizovaného projektu.
Do rozpočtu nesmí být zakalkulován zisk.
(3) Změny v rozhodnutí a projektech se povolují výjimečně v odůvodněných případech
na základě písemné žádosti předložené nejpozději do 31. října příslušného kalendářního
roku odboru pro mládež MŠMT (Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1).
V žádosti musí být vždy uvedeno číslo rozhodnutí, požadovaná změna účelu včetně
zdůvodnění. Povolení změny bude mít formu dodatku k rozhodnutí. Požadovanou
změnou nelze měnit původní obsah projektu.

Článek 5
Náležitosti projektu a žádosti o poskytnutí finančních prostředků

(1) MŠMT poskytuje finanční prostředky na základě žádosti o dotaci zaslané v jednom
písemném vyhotovení na adresu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor
pro mládež, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha l.
(2) Termín pro podávání žádostí je 7. 12. 2016. Pokud je písemná podoba žádosti zasílána
poštou, musí být na obálce na poštovním razítku uvedeno datum nejpozději
7. 12. 2016.
(3) Na žádosti doručené po stanoveném termínu, na jinou adresu nebo s pozdějším
poštovním razítkem nebude brán zřetel.
(4) Projekt musí obsahovat:
a) vyplněnou žádost na předepsaném formuláři,
b) návrh závazné krajské výzvy včetně všech termínů (v případě schválení projektu
ze strany MŠMT budou možné změny v návrhu výzvy pouze na základě písemné
žádosti).
(5) Projekt nebude zařazen do hodnotícího procesu pokud:
a) žadatel nezaslal kompletní podepsanou žádost společně se všemi povinnými přílohami
poštou nebo ji nepředal osobně na stanovené adrese,
b) projekt neobsahuje všechny stanovené náležitosti,
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c) žadatel nedodrží stanovený termín pro podávání projektů.
(6) Na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu podle tohoto Programu není právní nárok
a proti rozhodnutí o neposkytnutí dotace se není možné odvolat.

Článek 6
Hodnotící proces

(1) Pro

posouzení

projektů

je

ustavena

náměstkyní

pro

řízení

sekce

sportu

a mládeže sedmičlenná hodnotící komise složená z pracovníků MŠMT, přímo řízených
organizací MŠMT a ostatních resortů, které mají ve své gesci oblasti týkající se života
mladých lidí.
(2) Členové komise budou hodnotit u projektů krajů splnění následujících kritérií:
a) kvalitu krajské výzvy – definování podmínek a podporovaných aktivit, návaznost
na Koncepci podpory mládeže na období 2014 - 2020, zohlednění priorit;
b) výši kofinancování ze strany kraje;
c) kvalitu hodnotícího procesu – nastavení kritérií, hodnocení projektů a výběr
hodnotitelů;
d) časový harmonogram krajské výzvy ve vztahu k časovému harmonogramu
uvedenému MŠMT ve Vyhlášení dotačního programu MŠMT na rok 2017
„Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni“.
(3) O podpoření jednotlivých projektů včetně výše dotace přidělené žadatelům rozhodne na
základě doporučení hodnotící komise porada vedení MŠMT.
(4) Výsledky dotačního řízení MŠMT po schválení dotací uveřejní na svých webových
stránkách www.msmt.cz/mladez.
(5) Předložené projekty (přijaté i nepřijaté) se nevracejí.
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Článek 7
Výše přidělené dotace

(1) Dotace kraji může dosáhnout max. 70 % celkových nákladů projektu. Dotace se
poskytuje na základě rozhodnutí. Rozhodnutí obsahuje mj. účel dotace, povinnosti
žadatele při čerpání a vyúčtování dotace a při kontrolní činnosti.
(2) Kraj nesmí do dofinancování dotace započítat případnou spoluúčast ze strany žadatelů
příslušné krajské výzvy.
(3) Maximální výše dotace na jednotlivé kraje (viz Tabulka č. 1) se vypočítává podle počtu
mladých lidí do 26 let, kteří v daném kraji žijí.2

Tabulka č. 1: Přehled maximální výše dotace pro jednotlivé kraje v Kč

hl. m.

STČ

JIČ

PLZ

KVA

ÚST

LIB

KHR

PAR

VYS

JIM

OLM

ZLN

MSL

Praha

kraj

kraj

kraj

kraj

kraj

kraj

kraj

kraj

kraj

kraj

kraj

kraj

kraj

805789 900948 423302 373713 196211 559302 297452 363123 347434 342944 773896 420121 383017 812748

(4) Celková alokace na tento program z rozpočtu MŠMT činí 7 mil. Kč na ONIV
(požadavky na mzdové prostředky lze hradit z rozpočtu kraje).

Článek 8
Vyúčtování poskytnutých dotací
(1) Kraje odpovídají za hospodárné použití poskytnutých rozpočtových prostředků
státního rozpočtu v souladu s rozhodnutím o poskytnutí dotace. Čerpání dotace je
vedené v účetnictví odděleně v souladu s obecně platnými právními předpisy zejména
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Doklady
prokazující využití dotace musí být viditelně označeny.

2

Zdroj: ČSÚ k 31. 12. 2015
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(2) Finanční vypořádání dotace bude provedeno na základě vyhlášky č. 367/2015 Sb.,
o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními
finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání).
Vyúčtování poskytnutých dotací předloží příjemce dotace písemně odboru pro mládež
MŠMT nejpozději do 15. 2. následujícího roku.
(3) Vyúčtování musí obsahovat i závěrečnou zprávu na daném formuláři (Příloha
č. 2) včetně využití finančních prostředků a řídí se podmínkami stanovenými
v „Rozhodnutí MŠMT pro poskytnutí dotace jednotlivým příjemcům“. Vyúčtování
musí obsahovat věcné zhodnocení realizace projektu, výčet podpořených projektů na
krajské úrovni s jejich anotací a čerpáním finančních prostředků. S vyúčtováním musí
příjemce dotace vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté dotace. Pokud kraj
vrátí tyto prostředky do konce běžného účetního roku, poukazují se na účet MŠMT
821001/0710. Po 31. 12. 2017 se veškeré nevyčerpané finanční prostředky poukazují
na účet MŠMT 6015-821001/0710, a to nejpozději do 15. února 2018. Po tomto
termínu se nevyčerpané dotace vrací do státního rozpočtu prostřednictvím místně
příslušného finančního úřadu.
Článek 9
Kontrola
(1) Příjemce dotace zodpovídá za hospodárné, efektivní a účelné využití finančních
prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu.
(2) MŠMT je (jako správce kapitoly), v souladu s § 39 zákona č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová
pravidla), ve znění pozdějších předpisů, odpovědné za hospodaření s prostředky
státního rozpočtu a jinými peněžními prostředky státu ve své kapitole a za provádění
kontroly hospodaření s prostředky státního rozpočtu.
(3) MŠMT vykonává v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
ve znění pozdějších předpisů, veřejnosprávní kontrolu u žadatelů o veřejnou finanční
podporu a u příjemců této podpory.
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(4) Žadatel o veřejnou finanční podporu a příjemce dotace je povinen poskytnout
potřebnou součinnost kontrolním orgánům MŠMT a jiným kontrolním orgánům, které
vykonávají kontrolu podle jiných právních předpisů (např. NKÚ, územní finanční
orgány aj.).
(5) V případě zjištění podezření na porušení rozpočtové kázně je poskytovatel dotace
povinen upozornit na tuto skutečnost příslušný finanční úřad v souladu s § 44 zákona
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Povinností žadatelů je zaslat
kopie protokolů z kontrol prováděných Finančním úřadem, Nejvyšším kontrolním
úřadem nebo jiným kontrolním orgánem odboru pro mládež MŠMT do 30 dnů po
obdržení konečného protokolu.

Článek 10
Účinnost
Toto vyhlášení programu nabývá účinnosti dnem 19. října 2016.

Mgr. Kateřina Valachová, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, v. r.
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Příloha č. 1:
Žádost do dotačního programu MŠMT
„Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni“ v roce 2017

Kraj

(zde vložte prosím

(zde vložte prosím text)

IČO

(zde vložte prosím adresu)

Datová

(zde vložte

schránka

prosím číslo)

Adresa
Statutární

číslo)

(zde vložte prosím jméno a příjmení)

orgán
Webové

(zde vložte

stránky

prosím web)

Název

(zde vložte prosím text)

(zde vložte

Číslo účtu

prosím číslo)

projektu
Jméno

(zde vložte

Email

(zde vložte prosím

zodpovědného

prosím jméno a

odpovědného

email)

pracovníka

příjmení)

pracovníka

KÚ

KÚ
Telefon

(zde vložte prosím

odpovědného

číslo)

pracovníka
KÚ
Popis krajské výzvy
Popište zaměření krajské výzvy. Vysvětlete návaznost cílů krajské výzvy na cíle a
priority vyhlášeného programu.
(zde vložte prosím text)
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Časový harmonogram krajské výzvy
Popište detailně harmonogram přípravy (přípravu, schvalovací proces, datum vyhlášení
krajské výzvy, formální kontrolu, věcné hodnocení, zasedání výběrové komise,
schválení výsledků, zveřejnění výsledků, datum odeslání rozhodnutí o poskytnutí
dotace, vyúčtování projektů apod.)
(zde vložte prosím text)

Podmínky pro získání dotace z krajské výzvy
Popište podmínky, které musí žadatelé splnit, aby získali dotaci.
(zde vložte prosím text)
Popis hodnotícího procesu
Popište kritéria hodnocení projektů a výběru hodnotitelů
(zde vložte prosím text)
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Dopad projektu a jeho výstupy
Popište prosím očekávaný dopad vyhlášené výzvy na NNO.
(zde vložte prosím text)

Viditelnost výzvy a využití výsledků výzvy
Popište prosím, jak budete informovat o vašem projektu veřejnost a media. Popište také,
jak budete využívat a /nebo šířit výsledky a výstupy.
(zde vložte prosím text)

Vyhodnocení projektu a návazné aktivity
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Popište, jakým způsobem budete krajskou výzvu vyhodnocovat (průběžně i po
ukončení). Dále popište, jaké navazující aktivity předpokládáte a z jakých zdrojů je
hodláte realizovat?
(zde vložte prosím text)

Předpokládaný počet podpořených

(zde vložte prosím počet)

projektů z krajské výzvy
Požadovaná dotace ze strany MŠMT
Výše kofinancování ze strany kraje

(zde vložte prosím částku)
(zde vložte prosím částku)

V ……………………………… dne …………………………….
Jméno statutárního zástupce: ………………………….
Podpis …………………………………..

14

bod 8.10 příloha 1

Čj. MSMT-29 463/2016-2

Příloha č. 2:
Závěrečná zpráva o čerpání prostředků z dotačního programu MŠMT
„Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni“ v roce 2017

Kraj

(zde vložte prosím text)

IČO

(zde vložte prosím adresu)

Datová

(zde vložte prosím

schránka

číslo)

Adresa
Statutární

(zde vložte prosím číslo)

(zde vložte prosím jméno a příjmení)

orgán
Jméno

(zde vložte prosím

Email

odpovědného

jméno a příjmení)

odpovědného

pracovníka

pracovníka

kraje

KÚ
Telefon
odpovědného
pracovníka
kraje

Věcné zhodnocení realizace projektu

(zde vložte prosím text)
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Seznam podpořených projektů na krajské úrovni

(doplňte tab., příp. přidejte další řádky)
p. č.

Název podpořené

Název

Anotace

Celková dotace

z toho

organizace

projektu

projektu

(Kč)

z MŠMT
(Kč)

Datum a podpis odpovědné osoby kraje
Datum zpracování: (zde vložte prosím datum)

(zde se prosím podepište)

………………………

…..………………
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Příloha č. 1:
Žádost do dotačního programu MŠMT
„Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni“
Kraj

Adresa
Statutární
zástupce
Webové
stránky
Název
projektu
Jméno
zodpovědnéh
o pracovníka
KÚ

Ústecký kraj

IČ

Ústecký kraj, Velká Hradební
3118/48
400 02 Ústí nad Labem

70892156

Datová
schránka

t9zbsva

Oldřich Bubeníček
http://www.krČíslo účtu
94-8423411/0710
ustecky.cz/
„Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni“ pro rok 2017
Pavel Kucler

Email
odpovědnéh
o pracovníka
KÚ
Telefon
odpovědnéh
o pracovníka
KÚ

kucler.p@kr-ustecky.cz

475 657 969

Popis krajské výzvy
Popište zaměření krajské výzvy. Vysvětlete návaznost cílů krajské výzvy na cíle a priority
vyhlášeného programu.

Hlavní priority a cíl Krajské výzvy jsou v souladu s dotačním programem:
a)
podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže – podpora aktivit, které budou
pozitivně ovlivňovat zdravý životní styl dětí a mládeže v oblasti pohybových aktivit,
pobytu v přírodě, výživy apod.;
b)
podpora zapojování dětí a mládeže s omezenými příležitostmi do pravidelných
volnočasových aktivit;
c)
podpora participace – podpora aktivit, které budou posilovat zájem dětí a
mládeže o veřejné dění a zároveň budou děti a mládež motivovat k aktivnímu zapojení
do veřejného prostoru;
d)
podpora tvořivosti v oblasti rukodělných a řemeslných aktivit.
Cílem výzvy je podpořit rozvoj organizací, které pracují s neorganizovanou mládeží při
volnočasových aktivitách, které jsou směřovány na rozvoj jejich osobnosti se zaměřením na
zdravý životní styl, participaci dění ve společnosti, zlepšení manuální tvořivosti v oblasti
rukodělných a řemeslných aktivit.
Časový harmonogram krajské výzvy
Popište detailně harmonogram přípravy (přípravu, schvalovací proces, datum vyhlášení krajské
výzvy, formální kontrolu, věcné hodnocení, zasedání výběrové komise, schválení výsledků,
zveřejnění výsledků, datum odeslání rozhodnutí o poskytnutí dotace, vyúčtování projektů
apod.)
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Časový harmonogram krajské výzvy
Poř. číslo

Činnost

1

Příjem oznámení dotačního programu
od MŠMT
Příprava podkladů žádosti

2
3
4
5
6
7

8

9
10
11
12

Schvalovací proces (Rada ÚK,
Zastupitelstvo ÚK)
Datum podání žádosti na MŠMT
Rozhodnutí MŠMT o získání dotace
Datum vyhlášení krajské výzvy
Datum příjmu žádostí.
Prověření obsahových náležitostí
doručených žádostí formální kontrola
a věcné hodnocení)
Zasedání výběrové komise (výběr
projektů doporučených k realizaci
včetně návrhu výše poskytnuté
dotace)
Datum odeslání rozhodnutí o
poskytnutí dotace
Datum vyplacení dotace z KÚÚK na
žadatele
Vyúčtování finančních prostředků
žadatele
Vyúčtování finančních prostředků
KÚÚK

Časové období

20. 10. 2016
21. 10. – 31. 10.
2016
Listopad 2016
Do 7. 12. 2016
Leden-Březen
2017
Duben 2017
Květen 2017

Červen 2017
Červenec 2017
Srpen 2017
Do 31. 12. 2017
Dle rozhodnutí
MŠMT

Podmínky pro získání dotace z krajské výzvy
Popište podmínky, které musí žadatelé splnit, aby získali dotaci.

Podmínky, které musí žadatelé splnit, aby získali dotaci, jsou uvedeny v Krajské Výzvě
k předkládání žádostí o Individuální dotaci na podporu aktivit naplňujících cíle
„Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020“. Součástí uvedené Výzvy jsou též
kritéria pro hodnocení podaných žádostí. Výzva je přiložena k této žádosti.

Popis hodnotícího procesu
Popište kritéria hodnocení projektů a výběru hodnotitelů
2
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„Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské
úrovni“
Komentář k jednotlivým kritériím

1. Soulad projektu s vyhlášeným dotačním programem
ano
Hlavním cílem projektu je podpořit rozvoj organizací, které pracují s neorganizovanou
mládeží při volnočasových aktivitách, které jsou směřovány na rozvoj jejich
osobnosti se zaměřením na zdravý životní styl, participaci dění ve společnosti,
zlepšení manuální tvořivosti v oblasti rukodělných a řemeslných aktivit.
ne
Předložený projekt nesplňuje soulad s vyhlášeným dotačním programem – důvod
k vyřazení žádosti z hodnocení.

2. Připravenost a realizovatelnost projektu
0 bodů
Projekt je zpracován ve zcela nedostatečném rozsahu, jednotlivé parametry projektu
jsou popsány nesrozumitelně, obecně nebo zcela chybí. Záměr projektu, resp. jeho
dílčí části neskýtají záruku jeho úspěšného řešení a dosažení stanovených cílů
projektu.
1 bod
Projekt je zpracován v částečném rozsahu, jednotlivé parametry jsou popsány pouze
stručně. V členění projektu a provázanosti jednotlivých dílčích částí jsou drobné
nedostatky, které mohou komplikovat naplnění stanovených cílů projektu.
2 body
Všechny části projektu jsou zpracovány v dostatečném rozsahu, jednotlivé parametry
projektu jsou popsány konkrétně a srozumitelně a tvoří systémový efektivní celek.
V projektu se vyskytují pouze zanedbatelné nesrovnalosti. Projekt je správně
strukturován na dílčí části se vzájemnou logickou návazností a propojeností, tím je
zabezpečeno splnění plánovaných cílů.

3. Reálný a průhledný rozpočet nákladů projektu (struktura rozpočtových
nákladů, vhodnost navržených výdajů a jejich výše)
0 bodů
Rozpočet není uveden, je žádáno na mzdy, nebo jsou náklady na mzdy zahrnuty do
vlastního podílu žadatele – projekt se neposuzuje, je vyřazen z výběrového řízení.
1 bod
Rozpočet je zpracován v nedostatečném členění, nelze posoudit přiměřenost nákladů.
V rozpočtu projektu se vyskytují nepřijatelné neoprávněné výdaje (náklady).
Rozpočet je nadsazený.
2 body
V rozpočtu projektu se vyskytují pouze přijatelné výdaje (náklady). Náklady na mzdy
3
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nejsou zahrnuty do vlastního podílu žadatele. Rozpočet je zpracován v dostatečném
rozsahu, položky jsou řádně zdůvodněné, oprávněnost je možno posoudit.

4. Stabilita a zaměření předkladatele, tradice v pořádání akcí spojených
s podporou mládeže do 30 let
0 bodů
Předkladatelem je subjektem, který má tradici v organizování a poskytování podpory
mládeže kratší, jak 2 roky.
1 bodů
Předkladatel je subjektem, který má tradici v organizování a poskytování podpory
mládeže delší, jak 2 roky, ale nemá doložitelnou praktickou zkušenost s danými
tématy projektu.
2 bodů
Předkladatel je subjektem, který má tradici v organizování a poskytování podpory delší,
jak 2 roky. V současné době již organizuje projekty zaměřené na podporu participace
a tvořivost mládeže.

5. Šíře cílové skupiny
0 bodů
Předkladatelovou cílovou skupinou bude nevyspecifikována věková skupina mládeže do
30 let.
1 bodů
Předkladatelovou cílovou skupinou bude věková skupina mládeže v rozpětí 15 – 30 let.
2 bodů
Předkladatelovou cílovou skupinou bude věková skupina mládeže v rozpětí 3 – 30 let.
Členové výběrové komise:
1.

Pavel Kucler, předseda (krajský koordinátor soutěží)

2.

Člen(ka), Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva
Ústeckého kraje – jméno bude upřesněno později

3.

Mgr. Petra Vaverková, členka (referentka oddělení pro mládež, tělovýchovu a
volný čas)

4.

Bc. Jaroslav Černý, člen (zástupce Domu dětí a mládeže a Zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
(IČO: 75150131)

5.

Člen(ka), Zástupkyně Gymnázia, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková
organizace (IČO: 44555423) – jméno bude upřesněno později

Dopad projektu a jeho výstupy
Popište prosím očekávaný dopad vyhlášené výzvy na NNO.
Očekáváme žádosti ze strany NNO ve smyslu námi dané výzvy, tak aby, byly dodrženy hlavní cíle
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projektu, které jsou:

a) Podpořit naplňování cílů Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020,
b) Podpořit rozvoj práce s mládeží a neformálního vzdělávání na krajské
úrovni,
c) Podpořit dialog mezi mladými lidmi se zástupci krajů,
d) Rozvinout kapacity organizací pracujících s dětmi a mládeží,
e) Vytvářet nabídky volnočasových a dalších vybraných aktivit jak v rámci
členské základny jednotlivých NNO, tak určených pro neorganizované děti
a mládež,
f) Zvyšovat odbornou přípravu a vzdělávání dobrovolných pracovníků s dětmi
a mládeží,
g) rozvíjet dobrovolnictví a dobrovolnou práce s dětmi a mládeží,
h) podpořit výchovu dětí a mládeže v dalších vybraných oblastech, zejména
k participaci, ke vzájemné toleranci a pochopení, ke zdravému životnímu
stylu,
i) podpořit mezinárodní spolupráci dětí a mládeže a multikulturní výchovy.
Viditelnost výzvy a využití výsledků výzvy
Popište prosím, jak budete informovat o vašem projektu veřejnost a media. Popište také, jak
budete využívat a /nebo šířit výsledky a výstupy.

Krajská Výzva k předkládání žádostí bude po schválení Rady Ústeckého kraje vyvěšena na
webových stránkách krajského úřadu, úřední desce a dále bude inzerována v měsíčníku
Ústecký kraj. Dále bude provedeno obeslání všech domů dětí a mládeže, středisek volného
času a základních uměleckých škol mailem s upozorněním, že v rámci dané výzvy mohou
požádat o dotaci NNO, které s nimi participují.
Po proběhnutí dané výzvy budou výsledky využity k upřesnění výsledků Krajského akčního
plánu a dále budou sloužit k vyspecifikování potřeb v nadcházejícím kalendářním roce.
Šíření výsledků výzvy bude provedeno vyvěšením na webových stránkách Ústeckého kraje a
zmínce v měsíčníku Ústeckého kraje po uzavření výzvy.
Vyhodnocení projektu a návazné aktivity
Popište, jakým způsobem budete krajskou výzvu vyhodnocovat (průběžně i po ukončení). Dále
popište, jaké navazující aktivity předpokládáte a z jakých zdrojů je hodláte realizovat?

V závislosti na tématech daných projektů se bude průběžně provádět formální i neformální
komunikace mezi žadatelem a poskytovatelem o průběhu daných akcí. V případě
mimořádného úspěchu dané akce bude takto získaná informace medializována systémem,
který jsem již výše zmínil.
V případě velké účasti a úspěchu dané aktivity, lze v rámci podpory ÚK NNO nadále
podporovat daný program na základě žádosti NNO z položky rozpočtu Ústecké kraje,
jmenovitě Mezinárodní spolupráce a multikulturní výchovy, podpory výchovy a vzdělávání.
Předpokládaný počet podpořených
Min. 7projektů; Max. 26 projektů
projektů z krajské výzvy
Požadovaná dotace ze strany MŠMT

559 302 Kč
5
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Výše kofinancování ze strany kraje

239 701 Kč

V ……………………………… dne …………………………….
Jméno statutárního zástupce: ………………………….
Podpis …………………………………..
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Výzva k předkládání žádostí o Individuální dotaci na podporu aktivit
naplňujících cíle
„Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020“
Článek I „Základní informace o individuální dotaci“
Rada Ústeckého kraje dne ......... usnesením č. …/…/2016 schválila Žádost do dotačního programu MŠMT
„Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni“ na rok 2017 zaslanou na adresu MŠMT, na
základě které Ústecký kraj získal dotaci ve výši 559.302,- Kč (dotace ze strany MŠMT tvoří max. 70%).
Z rozpočtu Ústeckého kraje je vyčleněno na tuto výzvu 239 701,- Kč (30% spoluúčast kraje).
Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne …………..usnesením č. …/…Z/2016 rozhodlo o zveřejnění Výzvy
k předkládání žádostí o Individuální dotaci na podporu aktivit k „Naplňování Koncepce podpory mládeže na
období 2014-2020“ podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Článek II „Ústecký kraj tímto informuje o možnosti podání Individuální žádosti o
poskytnutí dotace“
Priority výzvy jsou:
a) podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže – podpora aktivit, které budou pozitivně
ovlivňovat zdravý životní styl dětí a mládeže v oblasti pohybových aktivit, pobytu v přírodě,
výživy apod.;
b) podpora zapojování dětí a mládeže s omezenými příležitostmi do pravidelných volnočasových
aktivit;
c) podpora participace – podpora aktivit, které budou posilovat zájem dětí a mládeže o veřejné
dění a zároveň budou děti a mládež motivovat k aktivnímu zapojení do veřejného prostoru;
d) podpora tvořivosti v oblasti rukodělných a řemeslných aktivit.
Vhodnými žadateli v rámci výzvy mohou být pouze Nestátní neziskové organizace, které mají ve svých
stanovách zakotvenou práci s dětmi a mládeží a patří k některému z uvedených typů:




Spolkům, zřízeným podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
Ústavům, zřízeným podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
Obecně prospěšným společnostem, zřízeným podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných
společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Výzva není určena:




pro NNO mající jako hlavní oblast činnosti tělovýchovu nebo sport,
pro NNO zaměřené na podporu a integraci příslušníků romské komunity a národnostních menšin,
pro NNO zaměřené na prevenci drog, kriminality a dalších negativních jevů,
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na projekty zaměřené na poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách.
pro NNO, kterým byl schválen stejný projekt v daném roce z „Programů státní podpory práce s dětmi
a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2017 – 2020“1

Žadatelem může být právnická osoba vzniklá nejméně 1 rok před datem uzávěrky přijímání žádostí.
Cílovou skupinu tvoří mládež do 30 let.
Cílem výzvy je podpořit rozvoj organizací, které pracují s neorganizovanou mládeží při volnočasových
aktivitách, které jsou směřovány na rozvoj jejich osobnosti se zaměřením na zdravý životní styl, participaci
dění ve společnosti, zlepšení manuální tvořivosti v oblasti rukodělných a řemeslných aktivit.
V žádosti žadatel uvede dle svých vlastních potřeb účel, na který chce dotaci použít. Žádost bude dále
obsahovat náležitosti dle § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů. Pro podávání žádosti je na stránkách Ústeckého kraje zveřejněn formulář žádosti.
Výše poskytované dotace na jednoho žadatele činí minimálně 30 000,- Kč a maximálně 100 000,- Kč.
Maximální výše dotace je 70% z celkových uznatelných nákladů Žádosti.
Dotace se poskytují jako neinvestiční prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy. Na dotaci není právní nárok.
Uznatelné
náklady
pro
NNO
budou
za
období
od
data
vyhlášení
výzvy
krajského úřadu do 31. prosince 2017.
 Dotace může být využita pouze v souladu s obsahem projektu a na účely vymezené v rozhodnutí
(mzdové
prostředky,
ostatní
neinvestiční
výdaje).
Dotace
se
poskytuje
na úhradu nezbytně nutných nákladů realizovaného projektu, což znamená, že do rozpočtu nesmí
být zakalkulován zisk.
Uznatelný náklad je náklad na:
 na provozní náklady kanceláře NNO lze použít nejvýše 5 % z poskytnuté dotace kraje. Mezi provozní
náklady kanceláře lze zahrnout nájem kanceláře, energie, spoje, poštovné, kancelářský materiál,
propagace,
materiál
na
opravu
a
údržbu,
oprava
a údržba kluboven a zařízení NNO. Náklady kanceláře musí být jednoznačně vyznačeny a podrobně
specifikovány v rozpočtu NNO.


1

2

na tábory, konané v termínech prázdnin vyhlašovaných MŠMT nebo krajskými úřady a jejichž délka
trvání je 7 až 21 dnů včetně dne příjezdu a odjezdu, lze použít finanční prostředky ve výši max. 80 Kč
na dítě (do 18 let) a den. U zimních táborů probíhajících v období od 1. 12.
do 31. 3. lze použít finanční prostředky ve výši max. 150 Kč na dítě (do 18 let) a den. U táborů
určených pro znevýhodněné děti do 18 let se závažným zdravotním postižením, lze použít finanční
prostředky ve výši max. 250 Kč na dítě a den (stejný limit platí pro mládež do 26 let, pokud je
držitelem průkazu ZTP). Hlavní vedoucí tábora musí splňovat kvalifikační předpoklad pro výkon této
funkce (školení hlavních vedoucích dětských táborů podle pravidel Programů státní podpory práce s
dětmi a mládeží pro NNO na léta 2017-2020).2

http://www.msmt.cz/mladez/programy-statni-podpory-prace-s-detmi-a-mladezi-pro-nestatni-5
http://www.msmt.cz/mladez/programy-statni-podpory-prace-s-detmi-a-mladezi-pro-nestatni-6
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nákup nutného vybavení a materiálu neinvestičního charakteru ve výši do 40 000 Kč na celkovou
poskytnutou částku dotace, sloužící k zabezpečení aktivit v souladu s článkem II a prioritami výzvy a
k podpoře oblasti rukodělných a řemeslných aktivit směřujících k manuální zručnosti dětí a mládeže.
V případě nákupu potřebné elektroniky, jako jsou počítače a jejich komponenty, periferní zařízení,
lze financovat nákup pouze z případné spoluúčasti žadatele.



vzdělávání, přímo podporující odbornou přípravu a vzdělávání dobrovolných pracovníků související
s činností NNO v oblasti práce s dětmi a mládeží.



podporu zdravého životního stylu dětí a mládeže směřujícího k podpoře aktivit ovlivňující zdravý
životní styl v oblasti pohybových aktivit, pobytu v přírodě, výživy apod.



podporu zapojení dětí a mládeže s omezenými příležitostmi do pravidelných volnočasových aktivit,
jako jsou například navazování přátelských vztahů v rámci zážitkových aktivit, interakce v kolektivu,
poznání sama sebe a řešení problémů v kolektivu



na
podporu
aktivit,
které
budou
posilovat
zájem
dětí
a mládeže o to, co se okolo nich děje, a budou děti a mládež podporovat k jejich aktivní účasti na
společenském dění, jako jsou například činnosti školních parlamentů, podpora komunikace mládeže
se zástupci kraje (pořádání kulatého stolu, diskuzní fóra na dané téma atd.)



podpora výchovy dětí a mládeže v dalších vybraných oblastech, zejména k participaci, ke vzájemné
toleranci a respektu. Příklady činnosti: společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová
konverzace, činnosti zaměřené na pozorování sociálního prostředí, různorodé společné hry a
skupinové aktivity, námětové hry, dramatizace, konstruktivní a výtvarné projekty, umožňující se
spolupodílet na jejich průběhu i výsledcích

Neuznatelný náklad je náklad na:
 pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
 dlužný úrok, penále, pokuty a jiné sankce,
 opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
 nákupy pozemků nebo budov,
 ztráty z devizových kurzů,
 reprezentativní pohoštění,
 nájemné s následnou koupí (leasing),
 cestovné nad rámec úpravy v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
pro zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 tohoto právního předpisu,
 mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných službách a
správě,
 náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).
Dotaci dále nelze použít na následující výdaje:







úhradu výdajů na pohoštění,
dary a ceny,
úhradu pořízení investičního majetku,
platby fyzickým nebo právnickým osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou s realizací
projektu.
výrobu, tisk a distribuci časopisů, brožur a tiskovin veřejně distribuovaných za úplatu komerčními
prodejci,
nákup předplatných jízdenek městské hromadné dopravy,
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nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s vlastním posláním nebo činností NNO,
financování podnikatelských aktivit a výdělečnou činnost NNO,
úhradu členských příspěvků střešním organizacím působícím v ČR,
úhradu nákladů zahraničních cest a stáží,
úhradu mezinárodních aktivit rekreačního a turistického charakteru,
úhradu mezd, dohod o provedení práce či pracovní činnosti a odvodů na sociální
a zdravotní pojištění funkcionářů a zaměstnanců NNO, kteří se nepodílejí
na realizaci projektu,
vzdělávání, které nesouvisí s činností NNO v oblasti práce s dětmi a mládeží a jejím organizačním
zajištění.

Nedílnými přílohami k Individuální žádosti o Dotaci jsou:
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

u právnických osob doklady osvědčující právní osobnost žadatele o dotaci (např. výpis z obchodního
rejstříku, výpis z registru ekonomických subjektů) a další doklady (např. společenská smlouva, stanovy,
statut, živnostenský list, zřizovací listina), a to v kopii,
doklady ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, současně
s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele o Dotaci navenek (podepisování
smluv), a to v kopii,
doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační povinnost), a to
v kopii,
doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to v kopii,
čestné prohlášení o skutečnosti, že
a. vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení, v němž
bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek
byl zcela nepostačující,
b. nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
c. na jeho majetek nebyla nařízena exekuce,
d. vůči žadateli, ani vůči žádnému podniku ve skupině podniků (pokud je žadatel součástí skupiny
podniků, se kterými je podnik propojen, včetně podniků zahraničních), nebyl vystaven inkasní
příkaz pro navrácení protiprávní a neslučitelné podpory, který dosud nebyl splacen,
a to v originále,
čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož
skutková podstata souvisí s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo
trestný čin proti majetku, jde-li o právnickou osobu musí tento předpoklad splňovat statutární orgán
nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby, a to v originále,
čestné prohlášení o skutečnosti, že u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního
zabezpečení a zdravotních pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, a
to v originále,
čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním
fondům, přičemž za závazky vůči státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního
prostředí, Pozemkovému fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady
dlužných závazků, a to v originále,
čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu Kraje, tzn. např. že
bylo ve stanoveném termínu předloženo řádné vyúčtování v případě, že byly žadateli finanční
prostředky v předchozích obdobích poskytnuty, a to v originále,
čestné prohlášení, že žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci Projektu a nepůsobí jako
prostředník, a to v originále,
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bod 8.10 příloha 3

11.

12.

soupis jednotlivých projektů, které žadatel realizoval v průběhu předchozích 3 let za přispění Kraje
s uvedením názvu Projektu, čísla Smlouvy o poskytnutí dotace a uvedení finanční výše poskytnuté
Dotace, včetně informace o případných dalších žádostech týkající se tohoto Projektu podaných
poskytovateli v daném kalendářním roce, a to v originále,
Projekt dle čl. VII Zásad., a to v originále.

Článek III „ Příjem žádosti“
Příjem žádostí bude upřesněn na základě rozhodnutí MŠMT o přidělení finančních prostředků do rozpočtu
ÚK. Každý žadatel podává max. 2 žádosti.
Vyplněnou žádost v tištěné podobě s povinnými přílohami (sešité) doručí žadatel v zalepené obálce osobně
na podatelnu Krajského úřadu Ústeckého kraje nebo pošle na adresu:
Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, obálku označí slovy
„NEOTVÍRAT – NAPLŇOVÁNÍ KONCEPCE MLÁDEŽE V ROCE 2017“.
Kontaktní osoba: Pavel Kucler, Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje, tel.
475 657 969, e-mail: kucler.p@kr-ustecky.cz
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Příloha č. 1 k bodu č. 4
Příloha č. 8 k usnesení 27/124R/2016

DODATEK č. 4
k nájemní smlouvě č. 13/09, VS 8011001309 uzavřené dne 29.12. 2009
(dále „nájemní smlouva č. 13/09“)
Smluvní strany:
Pronajímatel
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384
zastoupena: Ing. Pavel Surý, generální ředitel
se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 709 94 234
DIČ: CZ70994234
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha, číslo účtu: 27-7706040217/0100
variabilní symbol: 8011001310
(dále jen „pronajímatel“)
a
Nájemce
Ústecký kraj
zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem kraje
sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
IČO: 708 92156
DIČ: CZ70892156
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 882733379/0800
(dále jen „nájemce“)
V souvislosti s dokončením a kolaudací stavby cyklostezky: „Labská stezka č. 2 – etapa 2b“
byly pronajímateli doloženy nové výpisy z katastru nemovitostí, ve kterých jsou uvedeny
nová parcelní čísla pozemků oddělených od pozemků pronajatých dle nájemní smlouvy č.
13/09 za účelem stavby cyklostezky. Pozemky se nacházejí v k. ú. Děčín a v k. ú.
Nebočady..
Zároveň v souladu s ustanovením čl. II zákona č. 128/2016 Sb. dochází ke změně
bankovního spojení – účtu pronajímatele, který je od 1. 1. 2017 veden u České národní
banky, číslo účtu: 14606011/0710.
Smluvní strany se na základě uvedených změn dohodly na úpravě nájemní smlouvy č.
13/09.
1. Předmět dodatku
Tímto dodatkem se nájemní smlouva mění takto:
V čl. I. Předmět nájmu se dosavadní celý text ruší a nahrazuje se tímto textem:
1. Předmětem nájmu jsou pozemky a části pozemků uvedené v odst. 2 tohoto článku, se
kterými má pronajímatel právo hospodařit, zapsané u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
katastrální pracoviště Děčín.
2. Pronajímatel touto smlouvou dává a nájemce přebírá do nájmu:
A) v k. ú. Děčín č. ČSÚ 624926
pozemek p. č. 164/5 o výměře 77 m2, zapsaný na LV č. 532, IC dle SAP 6000383216,
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B) v k. ú. Nebočady č. ČSÚ 607193
pozemek p. č. 818/39 o výměře 10 m2, zapsaný na LV č. 895, IC dle SAP 6000389328
C) v k. ú. Křešice u Děčína č. ČSÚ 607185
část pozemku p. č. 31/1, o výměře 155 m2, zapsaného na LV č. 532, IC dle SAP
5000090559
D) v k. ú. Těchlovice n. Labem č. ČSÚ 765414
část pozemku p. č. 1083, o výměře 6 m2, zapsaného na LV č. 25, IC dle SAP 6000339174
Celková výměra předmětu nájmu činí: 248 m2.
2. Předmět nájmu je vyznačen ve snímcích katastrální mapy, které jsou nedílnou součástí
Dodatku č. 4 této smlouvy jako jeho příloha č.1.
3. Pozemky v obvodu dráhy jsou určeny pro veřejnou dopravu.
4. Správu majetku, který je předmětem nájmu vykonává organizační jednotka pronajímatele
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 31, 400 03 Ústí nad Labem, Střekov (dále
jen „správce majetku“).
V čl. III. Nájemné se text odst. 1 – 3 ruší a nahrazuje se tímto textem:
1. Výše nájemného za předmět nájmu uvedený v čl. I této smlouvy je stanovena v souladu
s aktuálně platným výměrem Ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboží
s regulovanými cenami .
Nájemné činí ke dni uzavření Dodatku č. 4 této smlouvy:
pro k. ú. Děčín:
za 1 m2 40,- Kč/rok, tj. za 77 m2

3.080,- Kč/rok

pro k. ú. Nebočady:
za 1 m2 40,- Kč/rok, tj. za 10 m2

400,- Kč/rok

pro k. ú. Křešice u Děčína:
za 1 m2 40,- Kč/rok, tj. za 155 m2

6.200,- Kč/rok

pro k. ú. Těchlovice n. Labem:
za 1 m2 20,- Kč/rok, tj. za 6 m2

120,- Kč/rok

Celkem nájemné:
9.800,- Kč/rok
(slovy:devěttisícosmsetkorunčeských)
2. Celkové roční nájemné ve výši 9.800,- Kč bez DPH je splatné v pravidelných čtvrtletních
splátkách a to vždy 15. dne prvního měsíce příslušného čtvrtletí na účet pronajímatele
vedený u České národní banky, číslo účtu 14606011/0710 pod variabilním symbolem
8011001309, dle splátkového kalendáře, který pronajímatel vyhotoví a zašle nájemci po
uzavření Dodatku č. 4 této smlouvy.
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2. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní články a ustanovení nájemní smlouvy č. 13/09 zůstávají v platnosti.
2. Nájemce bere na vědomí, že pronajímatel je povinným subjektem dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a registru smluv. Tato smlouva, včetně jejích příloh a případných dodatků, bude
zveřejněna v registru smluv zřízeném podle výše uvedeného zákona, jestliže výše hodnoty
jejího předmětu přesáhne 50.000 Kč bez daně z přidané hodnoty.
3. O uzavření tohoto dodatku na straně nájemce rozhodla Rada Ústeckého kraje podle ust. §
59 odst.1 písm. I) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů. Doklad o rozhodnutí je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 2.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž nájemce
obdrží jedno vyhotovení a pronajímatel dvě.
5. Platnost tohoto dodatku nastává dnem jeho uzavření a účinnost dnem 1. 1. 2017.
Přílohy : č. 1 – snímky katastrální mapy
č. 2 - Doložka Rady Ústeckého kraje

V …………… dne ………….

V ………………. dne ………..

Pronajímatel:
Správy železniční dopravní cesty,
státní organizace

Nájemce:
Ústecký kraj

..................................................
Ing. Pavel Surý
generální ředitel

...........................................
Oldřich Bubeníček
hejtman kraje
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Příloha č. 9 k usnesení 30/124R/2016

Přehled odpisů podle odpisového plánu na rok 2016 - souhrn podle odpisových skupin
Název organizace:
Krajská majetková, p. o.
Číslo organizace:
4701
IČ:
00829048
Rok:
2016
Typ (plán/skutečnost):
plán
v tis. Kč

Účetní odpisy na rok 2016
Číslo
odpisové
skupiny

Pořizovací
cena

Oprávky
k
1. 1. 2016

a

b

neodepisovaný
majetek *

1
2
3
4
5
6
7
Celkem

180 669
0
12 681
0
4 822
52 780
97 448
106 884
455 284

z toho:

z toho:

Celkem
movitý i
nemovitý
majetek

Movitý
majetek
celkem

odpisy z
účtu 403

ostatní
odpisy

c

d=d.1+d.2

d.1 = 1.1. + 1.2.

1.1.

1.2.

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

0
3 043
0
1 408
7 557
28 946
26 466
67 420

0
1 994
0
154
528
1 949
1 337
5 962

0
1 994
0
0
0
0
0
1 994

0
0
0
0
0
0
0
0

0
1 994
0
0
0
0
0
1 994

Nemovitý
majetek
celkem

Zůstatková
cena
k
31. 12. 2016

odpisy z
účtu 403

ostatní
odpisy

d.2=
2.1.+2.2.

2.1.

2.2.

xxx

xxx

xxx

180 669

0
0
0
154
528
1 949
1 337
3 968

0
7 644
0
3 260
44 695
66 553
79 081
381 902

0
0
0
154
528
1 949
1 337
3 968

0
0
0
0
0
0
0
0

e=b-c-d

* uvádí se majetek, který je vyloučen z odepisování ze zákona. Nebude uveden již zcela odepsaný majetek, který vede příspěvková
organizace stále ve své evidenci.
Datum zpracování: 25.10.2016
Zpracovatel/kontakt: Jiří Plavec/475 317 103
Zástupce organizace: Ing. Miluše Srbková, ředitelka

Celková výše
oprávek
z účtu 403
k 31. 12. 2016

0
0
0
0
0
0
0
0

Příloha č. 1

Příloha č. 10 k usnesení 32/124R/2016

Číslo objednatele: 16/SML4554/VSO/DS
Číslo firmy:

DOHODA O OCHRANĚ DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ
uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel:
Název:
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Bc. Miroslav Škarohlíd
E-mail/telefon: skarohlid.m@kr-ustecky.cz / 475 657 173
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800
a
Firma:
Název:
GW Train Regio a.s.
Sídlo:
U Stanice 827/9, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov
Zastoupený:
Ing. Pavlem Faugnerem, členem představenstva
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Faugner
E-mail/telefon: pavel.faugner@gwtr.cz / 475 351 542
IČ:
286 64 116
DIČ:
CZ 286 64 116
Bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 117570453/0300
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B,
vložka 1942
(dále jen „Smluvní strany“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními § 1746 odst. 2
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a v souladu § 504 a § 1730 téhož zákona tuto

DOHODU O OCHRANĚ DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ
(dále jen „Smlouva“):
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Článek 1

Úvodní jednání a účel Smlouvy

1. Účelem této Smlouvy je zejména sjednat nad rámec daný ustanoveními občanského
zákoníku o obchodním tajemství a ustanovením § 1730 občanského zákoníku a/nebo
jinými právními předpisy ochranu informací před neoprávněným využitím či
zpřístupněním.
2. Smluvní strany se rozhodly spolupracovat na projektu zavedení integrovaného
dopravního systému Ústeckého kraje „Doprava Ústeckého kraje“. Vzhledem k tomu,
že
a) Smluvní strany považují tato jednání za důvěrná,
b) v rámci těchto jednání předpokládají Smluvní strany vzájemné poskytnutí
informací, na jejichž utajení a důvěrnosti mají zájem a
c) vyžadují o nich zachování mlčenlivosti, rozhodly se uzavřít tuto Smlouvu.

Článek 2

Ochrana informací

1. Smluvní strany se dohodly, že pokud získají od druhé Smluvní strany informace, o
kterých mohly při vynaložení veškerého možného úsilí, které lze na nich spravedlivě
požadovat a vzhledem k povaze takových informací předpokládat, že na jejich
ochraně má druhá Smluvní strana oprávněný zájem, a které nejsou v obchodních
kruzích běžně dostupné, budou s těmito důvěrnými informacemi nakládat jako
s vlastním obchodním tajemstvím, aniž by bylo nutné takové informace jako důvěrné
vždy jednotlivě označovat (dále též jen „důvěrné informace“).
2. Důvěrnými informacemi se pro účely této Smlouvy rozumí zejména veškeré
informace, které se Smluvní strany dozvěděly v souvislosti s uzavřením této Smlouvy
a při dalších jednáních s druhou Smluvní stranou, jakož i know-how, veškeré
skutečnosti obchodní, výrobní, technické či ekonomické povahy, související s činností
Smluvní strany – zejména, avšak nikoliv výlučně, provozní metody a postupy,
obchodní strategie, obchodní a marketingové plány, návrhy, dohody, smlouvy,
finanční, obchodní a další provozní údaje Smluvní strany, poskytnuté, resp. získané,
vědomou činností poskytující Strany jejím opomenutím či jinak, a to ústně či
v písemné, elektronické nebo jiné podobě a formě, a informace které mají skutečnou
nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, a které nejsou
v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné a mají být utajeny, všechna data, o
kterých získají Smluvní strany vědomost během spolupráce.
3. Smluvní strany se zavazují použít důvěrné informace poskytnuté druhou Smluvní
stranou jen k účelu, pro který byly poskytnuty.
4. Smluvní strany se zavazují nakládat s důvěrnými informacemi, které jim byly
poskytnuty druhou stranou nebo je jinak získaly v souvislosti s plněním této Smlouvy,
jako s obchodním tajemstvím, zejména zachovávat o nich mlčenlivost a učinit
veškerá smluvní a technická opatření, zabraňující jejich zneužití či prozrazení.
Smluvní strany mohou tyto informace sdělovat pouze svým zaměstnancům nebo
smluvním partnerům, a to v rozsahu nezbytně nutném pro uzavření konkrétních
smluv a plnění práv a povinností z nich vyplývajících. Smluvní strany se v takovémto
případě zavazují zajistit písemně se třetí stranou stejnou úroveň ochrany těchto
důvěrných informací, jako činí vzájemně touto Smlouvou. Za porušení touto
Smlouvou sjednané ochrany důvěrných informací svým zaměstnancem nebo třetí
stranou odpovídá Smluvní strana, která jim důvěrné informace sdělila, jako by ji
porušila sama.
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5. Bez ohledu na výše uvedené ustanovení se ochrana podle této Smlouvy nevztahuje
na ty, byť jinak důvěrné, informace,
a) které se stanou veřejně známými a přístupnými, a to nikoli v důsledku činu
nebo zanedbání přijímající Smluvní stranou (Příjemce);
b) které Příjemce prokazatelně znal před jejich poskytnutím poskytující Smluvní
stranou (Poskytovatelem) a nevztahovalo se na ně jiné omezení poskytování;
c) které byly vytvořeny prokazatelně samostatně Příjemcem nebo třetí stranou;
d) které Příjemci právoplatně poskytne třetí strana, která tyto informace
nezískala přímo ani nepřímo od Poskytovatele důvěrné informace;
e) které byly písemným souhlasem Smluvní strany, která má zájem na jejich
utajení, zbaveny omezení ochrany, a to v rozsahu v takovém souhlasu
uvedeném;
f) které jsou poskytnuty oprávněnému subjektu na základě zákonné povinnosti.
V tomto případě je Smluvní strana, která byla o poskytnutí Důvěrných
informací požádána, povinna neprodleně o této skutečnosti informovat druhou
Smluvní stranu. Zároveň není poskytnutím informací ve smyslu tohoto
odstavce Smluvní strana zbavena povinnosti takové informace i nadále
utajovat vůči ostatním třetím osobám.
6. Vedle výjimek ujednaných podle předchozího odstavce je Smluvní strana oprávněna
sdělovat důvěrné informace svým ovládajícím osobám ve smyslu ustanovení § 74
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Za porušení ujednání této
Smlouvy takovými osobami odpovídá Příslušná Smluvní strana, jako by je porušila
sama.
7. Smluvní strany učiní přiměřená opatření k zajištění mlčenlivosti svých zaměstnanců,
poradců, agentů a jakýchkoliv dalších zástupců ve vztahu k Důvěrným informacím.
Porušení povinnosti mlčenlivosti ze strany těchto osob bude považováno za porušení
povinnosti mlčenlivosti té Smluvní strany, která jim Důvěrné informace sdělila.
8. Smluvní strany se zavazují, že si vzájemně vrátí veškeré listiny obsahující poskytnuté
Důvěrné informace ve lhůtě 14 dní ode dne, kdy o jejich vrácení jedna ze Smluvních
stran písemně požádá. Z nosičů záznamů budou Důvěrné informace ve stejných
lhůtách vymazány, o čemž bude vydáno písemné prohlášení. Lhůta 14 dní běží ode
dne doručení písemné žádosti nebo dnem následujícím po ukončení účinnosti
Smlouvy. Tato povinnost se nevztahuje na informace a dokumenty, které budou
Smluvní strany potřebovat pro splnění závazků, které vyplynou z jednání Smluvních
stran o vzájemné spolupráci nebo z jiné smlouvy uzavřené mezi Smluvními stranami.
9. Ujednáním této Smlouvy není vyloučeno, při zvýšeném zájmu kterékoliv ze
Smluvních stran na ochraně důvěrných informací, tuto otázku smluvně upravit
v konkrétních případech.

Článek 3

Sankce a náhrada škody

1. Za každé jednotlivé porušení povinností ochrany informací, podle čl. 2. této Smlouvy,
je povinna kterákoliv ze Smluvních stran, která se porušení Smluvních povinností
dopustila, zaplatit druhé Smluvní straně smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč
(jedenmilion korun českých) a náhradu škody ve výši přesahující smluvní pokutu.
2. Pokud Smluvní strana, která povinnosti vyplývající pro ni z této Smlouvy poruší a
způsobí tím druhé Smluvní straně škodu nebo ona či jiná třetí osoba získá na základě
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takového jednání či opomenutí majetkový prospěch, je oprávněna druhá Smluvní
strana uplatnit nárok na náhradu vzniklé škody a na zaplacení částky odpovídající
majetkovému prospěchu.

Článek 4

Ustanovení společná a závěrečná

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Smluvní strany se dohodly, že ujednání o ochraně informací podle čl. 2. této
Smlouvy, včetně ujednání o smluvní pokutě a náhradě škody podle čl. 3. zůstávají
platná a účinná po dobu pěti let po libovolném skončení smluvního vztahu,
založeného touto Smlouvou. Ukončení účinnosti libovolného ustanovení této Smlouvy
nezbavuje Smluvní strany povinnosti dodržovat povinnosti ochrany důvěrných
informací, zejména obchodního tajemství podle právních předpisů.
3. Práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající přecházejí na právní nástupce obou
Smluvních stran. Smluvní strana může převést svá práva a povinnosti podle této
Smlouvy jen s předchozím písemným souhlasem druhé Smluvní strany.
4. O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje dne [bude

doplněno].
5. Tato Smlouva je uzavřena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá
Smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení.
6. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky
vzestupně číslovanými, podepsanými oběma Smluvními stranami.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,
vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení
nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.
V Ústí nad Labem dne …………………

V Ústí nad Labem dne ……………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

Ing. Pavel Faugner
člen představenstva

za Objednatele

za Firmu
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Příloha č. 11 k usnesení 32/124R/2016

Číslo Garanta DÚK: 16/SML/4556/VSO/DS
Číslo Dopravce:

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI ODBAVOVACÍHO
SYSTÉMU „DOPRAVA ÚSTECKÉHO KRAJE“
uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Garant DÚK:
Název:
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Bc. Miroslav Škarohlíd
E-mail/telefon: skarohlid.m@kr-ustecky.cz / 475 657 173
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800
(dále jen „Garant DÚK“)
a
Dopravce:
Název:
GW Train Regio a.s.
Sídlo:
U Stanice 827/9, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov
Zastoupený:
Ing. Pavlem Faugnerem, členem představenstva
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Faugner
E-mail/telefon: pavel.faugner@gwtr.cz / 475 351 542
IČ:
286 64 116
DIČ:
CZ 286 64 116
Bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 117570453/0300
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B,
vložka 1942
(dále jen „Dopravce“ a společně dále jen „Smluvní strany“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními § 1746 odst. 2
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a v souladu § 504 a § 1730 téhož zákona tuto

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI ODBAVOVACÍHO
SYSTÉMU „DOPRAVA ÚSTECKÉHO KRAJE“
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(dále jen „Smlouva“):

Článek 1

Předmět a účel smlouvy

1. Předmětem Smlouvy je vymezení práv a povinností Smluvních stran při zajištění
bezpečnosti odbavovacího systému v rámci projektu zavedení integrovaného dopravního
systému Ústeckého kraje „Doprava Ústeckého kraje“ (dále jen DÚK).

Článek 2

Pojmy

1. Pro účely této Smlouvy se rozumí:
 BČK – bezkontaktní čipová karta,
 DOS – dopravní odbavovací systém,
 SAM - Secure Application Module, modul zajišťující bezpečnou komunikaci s BČK.

Článek 3

Obecná ustanovení

1. Dopravní odbavovací systém DÚK používá jako nosič integrovaného jízdného BČK
s inicializovanou dopravní aplikací s definovanou strukturou a s definovanými klíči pro
čtení a zápis na kartu. Každý dopravce má vlastní DOS, který je pro provoz v DÚK
certifikovaný. Komunikace s BČK je zabezpečena moduly SAM.
2. Garant DÚK prohlašuje, že je vlastníkem struktury dopravní aplikace pro odbavovací
systém DÚK inicializované na BČK. Dále prohlašuje, že je vlastníkem všech klíčů pro
čtení a zápis sektorů dopravní aplikace pro odbavovací systém DÚK na BČK Ústeckého
kraje.
3. Garant DÚK je oprávněn vlastními silami nebo prostřednictvím třetí strany zajistit
zabezpečení SAM klíči.
4. Garant DÚK je oprávněn v souladu s Bezpečnostní politikou DÚK, která tvoří přílohu č.1,
odstranit klíče ze zabezpečených SAM a převést je ze stavu zabezpečen do stavu
inicializován.

Článek 4

Povinnosti Dopravce

1. Dopravce se zavazuje používat pro odbavování cestujících v systému DÚK pouze
certifikovaná zařízení DOS.
2. Dopravce je povinen nejpozději následující pracovní den po zjištění násilného
poškození, ztráty nebo zcizení zařízení DOS oznámit tuto skutečnost Garantovi DÚK.
3. Dopravce se zavazuje řídit se Bezpečnostní politikou DÚK, která tvoří přílohu č. 1 a je
nedílnou součástí této Smlouvy a je pro Dopravce závazná.
4. Dopravce je povinen nejpozději 7 kalendářních dnů po doručení výzvy Garanta DÚK
odevzdat všechny SAMy osobě pověřené Garantem DÚK za účelem odstranění klíčů ze
zabezpečených SAM modulů. Za doručení se považuje následující den po odeslání
výzvy Garantem DÚK, případně osobou k tomu Garantem DÚK pověřenou.
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Článek 5

Smluvní pokuty

1. V případě, že Dopravce poruší povinnost dle článku 4 odst. 1 nebo odst. 2 této Smlouvy,
pak je Garant DÚK oprávněn požadovat od Dopravce zaplacení smluvní pokuty ve výši
50.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
2. V případě, že Dopravce poruší povinnost, jejíž dopad na bezpečnost systému je
Bezpečnostní politikou kvalifikován stupněm vysokého rizika, pak je Garant DÚK
oprávněn požadovat od Dopravce zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč za
každý jednotlivý případ.
3. V případě, že Dopravce poruší povinnost, jejíž dopad na bezpečnost systému je
Bezpečnostní politikou kvalifikován stupněm středního rizika, pak je Garant DÚK
oprávněn požadovat od Dopravce zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč za
každý jednotlivý případ.
4. V případě, že Dopravce poruší povinnost, jejíž dopad na bezpečnost systému je
Bezpečnostní politikou kvalifikován stupněm nízkého rizika, pak je Garant DÚK oprávněn
požadovat od Dopravce zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý
jednotlivý případ.
5. Za každý zjištěný případ porušení povinností, jež jsou definovány v Bezpečnostní politice
v kapitole 4.3. Správa SAM včetně podkapitol, vyjma podkapitoly 4.3.4, je Garant DÚK
oprávněn požadovat od Dopravce zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý
jednotlivý případ.
6. V případě, že Dopravce poruší povinnost dle článku 4 odst. 4 této Smlouvy, pak je
Garant DÚK oprávněn požadovat od Dopravce zaplacení smluvní pokuty ve výši
50.000,- Kč za každý jednotlivý kus pozdě dodaného SAM.
7. Ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo Garanta DÚK na náhradu škody, a
to v plné výši.

Článek 6

Ukončení smluvního stavu

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. V případě, že Dopravce poruší povinnost, jejíž následek je Bezpečnostní politikou DÚK
kvalifikován stupněm vysokého rizika, je Garant DÚK oprávněn od této Smlouvy
odstoupit. Odstoupením od Smlouvy se Smlouva ruší. Účinek odstoupení od Smlouvy
nastává dnem doručení odstoupení Dopravci.
3. Smlouva se ruší taktéž vystoupením Dopravce z integrovaného systému DÚK nebo jeho
vyloučením.

Článek 7

Ostatní ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že se na tuto Smlouvu vztahuje dohoda o ochraně důvěrných
informací, kterou Smluvní strany mezi sebou uzavřely.
2. Garant DÚK je oprávněn kontrolovat plnění povinností Dopravce dle této Smlouvy a
Dopravce je povinen Garantovi DÚK tuto kontrolu umožnit.
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Článek 8

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva je uzavřena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá Smluvní
strana obdrží po 1 vyhotovení.
2. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 Bezpečnostní politika DÚK.
3. Vztahy touto Smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. O uzavření této Smlouvy bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje dne [bude doplněno].
5. Tuto Smlouvu lze měnit pouze na základě písemných dodatků uzavřených Smluvními
stranami.
6. Smluvní strany prohlašují, že se na tuto Smlouvu vztahuje dohoda o ochraně důvěrných
informací, kterou Smluvní strany uzavřely dne [bude doplněno].
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetli, že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,
vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení
nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem dne …………………

V Ústí nad Labem dne ……………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

Ing. Pavel Faugner
člen představenstva

za Garanta DÚK

za Firmu
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Příloha č. 12 k usnesení 35/124R/2016

Dodatek č. 1
k Dohodě o podmínkách integrace vlaků dálkové dopravy
do Integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje – Doprava Ústeckého kraje

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byl mezi níže uvedenými následujícími stranami
uzavřen tento Dodatek č. 1:
1. Ústecký kraj
se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
jednající:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
IČ:
70892156
DIČ: CZ70892156
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „Objednatel“)
2. České dráhy, a.s.,
se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1
zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8039
jednající:
Ing. Ludvíkem Urbanem, místopředsedou představenstva
Ing. Michalem Štěpánem, členem představenstva
IČ: 70994226
DIČ: CZ70994226
Bankovní spojení:
(dále jen „Dopravce”)
3. Česká republika – Ministerstvo dopravy,
se sídlem Nábřeží L. Svobody 12/1222, 110 15 Praha 1
jednající:
Ing. Danem Ťokem, ministrem dopravy
IČ: 66003008
DIČ: CZ66003008
(dále jen „Ministerstvo dopravy“)
Preambule
VZHLEDEM

K TOMU, ŽE

(A) dne 26.02.2016 byla mezi Ministerstvem dopravy, Ústeckým krajem a Dopravcem
uzavřena Dohoda o podmínkách integrace vlaků dálkové dopravy do Integrovaného
dopravního systému Ústeckého kraje – Doprava Ústeckého kraje (dále jen „Dohoda“);
(B)

Dopravce a Objednatel současně s uzavřením tohoto Dodatku č. 1 uzavírají Dodatek
č. 17 ke Smlouvě o ZVS v regionální dopravě, jímž dochází ke změně Dodatku č. 14

Smlouvy o ZVS, kterým Dopravce přistupuje k Integrovanému systému Ústeckého
kraje – Doprava Ústeckého kraje (dále jen „Dodatek“);
(C)

s ohledem na shora uvedené mají Objednatel, Dopravce a Ministerstvo dopravy
společný zájem tímto Dodatkem č. 1 pokračovat v integraci vlaků dálkové dopravy
provozované Dopravcem do integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje a
stanovit způsob výpočtu výše ztráty vzniklé integrací vlaků a její úhrady ze strany
Objednatele;

(D) k 1. červenci 2016 vstoupil v účinnost zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen
„Zákon o registru smluv“);
S M L U V N Í S T R A N Y níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě
vzájemné shody tento Dodatek č. 1 o podmínkách integrace vlaků dálkové dopravy do
Integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje – Doprava Ústeckého kraje (dále jen
„Dodatek č. 1“):
UZAVÍRAJÍ

Článek I.
Pozměňovací a doplňující ustanovení
1.

V souvislosti s dohodou Objednatele s Dopravcem na pokračování a příslušné změně
Dohody (se současnou změnou Dodatku č. 14 Smlouvy o ZVS) tak, aby tato změna
neměla vliv na jiná ustanovení Dohody (zejména na čl. II. odst. 1 této Dohody),
umožňuje Ministerstvo dopravy pokračování a změnu této Dohody spočívající ve vynětí
trati č. 160 (Integrovaných spojů) z režimu této Dohody.

2.

Na základě výše uvedených skutečností Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 sjednávají,
že přestože je část vlaků dálkové dopravy na trati č. 160 na základě smlouvy
o veřejných službách uzavřené s Ministerstvem dopravy provozována jiným dopravcem,
nezaniká tato Dohoda dle článku VI. odst. 6 Dohody ke dni zahájení provozování
veřejné dopravy tímto jiným dopravcem.

3.

V souvislosti s účinností Zákona o registru smluv se Smluvní strany dohodly
na doplnění textu Článku VII. odstavce 7 Dohody v tomto znění:
„Ministerstvo dopravy a Objednatel berou na vědomí, že se na Dopravce nevztahuje
zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „Zákon o registru smluv“).
Smluvní strany se výslovně dohodli, že tato Dohoda, včetně jejích následných dodatků,
nebude zveřejňována dle Zákona o registru smluv. Ministerstvo dopravy a Objednatel
berou na vědomí, že porušení tohoto ustanovení bude Dopravce považovat za porušení
ochrany svého obchodního tajemství. Povinnosti dle tohoto odstavce zavazují
Ministerstvo dopravy a Objednatele i po skončení platnosti této Dohody. Tímto
ustanovením není dotčeno případné zveřejnění této Dohody dle jiných obecně závazných
právních předpisů.“

4.

Příloha č. 1 Dohody se nahrazuje novou Přílohou č. 1 ve znění Přílohy č. 1 tohoto
Dodatku č. 1.

Článek VII.
Závěrečná ustanovení
1.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti
k datu platnosti jízdního řádu 2016/17, tj. od 11. prosince 2016.

2.

Veškeré přílohy Dodatku č. 1 jsou nedílnou součástí Dodatku č. 1 a doplňují jeho obsah.

3.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně, určitě a
srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

4.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha:
Příloha č. 1 –

Rozsah zahrnutí vlaků dálkové dopravy ČD do DÚK;

5.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost
originálu. Objednatel, Dopravce a Ministerstvo dopravy obdrží po dvou stejnopisech.

6.

Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. [bude doplněno] ze
dne [bude doplněno].

- následuje podpisová strana -

Za Objednatele:
V Ústí nad Labem dne ……………
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

...................................................

Za Dopravce:
V Praze dne …………………………
Ing. Ludvík Urban
místopředseda představenstva České dráhy, a.s.

Ing. Michal Štěpán
člen představenstva České dráhy, a.s.

...................................................

...................................................

Za Ministerstvo dopravy:
V Praze dne …………………………
Ing. Dan Ťok
ministr dopravy

...................................................

Příloha č. 13 k usnesení 37/124R/2016

Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:
JID:
Č.j.:

16/SML2717

DODATEK Č. 1
k smlouvě č. 16/SML2717 o poskytnutí neinvestiční dotace
v rámci „Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2016“
uzavřené dne 5. 9. 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:
Město Krupka
Sídlo:
Mariánské nám. 32, 417 42 Krupka
Zastoupený:
PhDr. Ing. Zdeňkem Matoušem, Ph.D, MBA, starostou města
Kontaktní osoba: Dagmar Kaulová
E-mail/telefon
dagmar.kaulova@mukrupka.cz, 417 803 154
IČ :
00266418
DIČ:
CZ00266418
Bank. spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 9005-2520501/0100
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 31. 12. 2016.
na text nový:
Termínem ukončení realizace projektu je 31. 7. 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 Krupce dne

……………………………………
Poskytovatel
Ústecký Kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman kraje

………………………………………….
Příjemce
Město Krupka
PhDr. Ing. Zdeněk Matouš, Ph.D., MBA,
starosta
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Příloha č. 14 k usnesení 38/124R/2016
Bod 11.2 příloha č. 2

DODATEK č. 1
k nájemní smlouvě

Smluvní strany
Pronajímatel:
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace
Sídlo:
Michalská 29/7, 412 01 Litoměřice
IČ:
00083259
Zastoupená:
PhDr. Janem Štíbrem, ředitelem
(dále jen „pronajímatel“)
a
Nájemce:
PhDr. Jan Štíbr
Datum narození:
Bydliště:
(dále jen „nájemce“)
uzavírají tento Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě o pronájmu bytu I. kategorie 1+4 v budově
č. 25/17, Mírové náměstí, Litoměřice, ze dne 7. 4. 1993 (dále jen „Smlouva“):
I.
Změny Smlouvy
Smlouva se mění takto:
1.

V čl. II odst. 2 se ruší věta druhá.

2.

V čl. II odst. 3 se ruší věta druhá.

3.

V čl. II se ruší odstavec 5.

4.

V čl. III odstavec 1 zní:
„1.

Nájemné za užívání předmětného bytu je stanoveno dohodou, a to ve výši
…….. Kč měsíčně (výpočet nájemného je přílohou této smlouvy).“

5.

V čl. III odst. 2 se ruší věta druhá.

6.

V čl. III odstavec 4 zní:
„4.

Pronajímatel zajistí následující služby:
- dodávka tepla a teplé vody,
- dodávka vody a odvádění odpadních vod,

Bod 11.2 příloha č. 2
- dodávka elektrické energie a plynu,
- odvoz pevného odpadu,
- telefon.
Úhrady za služby nejsou zahrnuty v nájemném, tyto úhrady hradí nájemce.
Byt je vybaven elektroměrem, vodoměrem a plynoměrem.“
7.

V čl. IV odstavec 2 zní:

„2.

Nájem bytu dle této smlouvy je ujednán v souvislosti s výkonem funkce ředitele
příspěvkové organizace Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích,
příspěvková organizace. Byt, který je pronajat touto smlouvou, je byt služební.
Smluvní strany se dohodly, že v případě skončení výkonu výše uvedené funkce
nájemcem z důvodu odchodu nájemce do starobního důchodu se ustanovení § 2298
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nepoužije, tj. nájem dle uvedeného
ustanovení v takovém případě neskončí.“

8.

V čl. IV odstavec 3 zní:
„3.

9.

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

V čl. IV se ruší odstavec 4.
II.
Závěrečná ustanovení

Uzavření tohoto dodatku bylo dle čl. XII odst. 8 písm. d) zřizovací listiny pronajímatele
předem odsouhlaseno Ústeckým krajem jako zřizovatelem pronajímatele, a to usnesením
Rady Ústeckého kraje č. ….. ze dne …… .

V Litoměřicích dne ………………

V Litoměřicích dne ……………….

………………………………………
Pronajímatel

……………………………………….
Nájemce

Příloha č. 15 k usnesení 43/124R/2016

Příloha č. 1

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)

31 312

66

0

31 378

1

Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, p.o.

1603

8 848

2

0

8 850

2

Domov bez hranic Rumburk, p.o.

1606

6 458

18

0

6 476

3

Domov sociálních služeb Meziboří, p.o.

5602

16 006

46

0

16 052

zpracoval: odbor SV
datum: srpen 2016

1

Příloha č. 16 k usnesení 43/124R/2016

Přehled odpisů podle odpisového plánu na rok 2016 - souhrn podle odpisových skupin
Název organizace:
Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa
Číslo organizace: 1602
IČ: 47274573
Rok: 2016
Typ (plán/skutečnost): plán

2.Změna

v tis. Kč

Účetní odpisy na rok 2016
Číslo
odpisové
skupiny

Pořizovací
cena

Oprávky
k
1. 1. 2016

a

b

neodepisovaný
majetek *

1
2
3
4
5
6
7
Celkem

1 778
0
99
1 935
6 595
0
9 925
166 831
187 163

z toho:

z toho:

Celkem
movitý i
nemovitý
majetek

Movitý
majetek
celkem

odpisy z
účtu 403

ostatní
odpisy

c

d=d.1+d.2

d.1 = 1.1. + 1.2.

1.1.

1.2.

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

0
37
1 201
2 225
0
2 557
27 756
33 776

0
12
235
741
0
184
2 402
3 574

0
12
235
741
0
0
0
988

0
0
2
0
0
0
0
2

0
12
233
741
0
0
0
986

Nemovitý
majetek
celkem

odpisy z
účtu 403

ostatní
odpisy

d.2=
2.1.+2.2.

2.1.

2.2.

xxx

xxx

xxx

0
0
0
0
0
184
2 402
2 586

1 250
1 250

184
1 152
1 336

Zůstatková
cena
k
31. 12. 2016

e=b-c-d

1 778
0
50
499
3 629
0
7 184
136 673
149 813

* uvádí se majetek, který je vyloučen z odepisování ze zákona. Nebude uveden již zcela odepsaný majetek, který vede příspěvková
organizace stále ve své evidenci.
Datum zpracování: 24.10.2016
Zpracovatel/kontakt: Matulová Dagmar/412 386 312
Zástupce organizace: Mgr.Dagmar Hluchá

Celková výše
oprávek
z účtu 403
k 31. 12. 2015

3 749
3 749

Příloha č. 2

Příloha č. 2

Přehled odpisů podle odpisového plánu na rok 2016 - souhrn podle odpisových skupin
Název organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky
Číslo organizace: 1603
IČ: 47274484
Rok: 2016
Typ (plán/skutečnost): Plán - 2.změna
v tis. Kč

Účetní odpisy na rok 2016
Číslo
odpisové
skupiny

Pořizovací
cena

Oprávky
k
1. 1. 2016

a

b

neodepisovaný
majetek *

1
2
3
4
5
6
7
Celkem

109
0
899
1 910
2 983
0
899
96 362
103 162

z toho:

z toho:

Celkem
movitý i
nemovitý
majetek

Movitý
majetek
celkem

odpisy z
účtu 403

ostatní
odpisy

c

d=d.1+d.2

d.1 = 1.1. + 1.2.

1.1.

1.2.

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

0
201
1 363
2 131
0
94
20 494
24 283

0
110
191
337
0
16
1 951
2 605

0
110
191
337
0
0
0
638

0
0
0
0
0
0
0
0

0
110
191
337
0
0
0
638

Nemovitý
majetek
celkem

odpisy z
účtu 403

ostatní
odpisy

d.2=
2.1.+2.2.

2.1.

2.2.

xxx

xxx

xxx

0
0
0
0
0
16
1 951
1 967

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
16
1 951
1 967

Zůstatková
cena
k
31. 12. 2016

e=b-c-d

109
0
588
356
515
0
789
73 917
76 274

* uvádí se majetek, který je vyloučen z odepisování ze zákona. Nebude uveden již zcela odepsaný majetek, který vede příspěvková
organizace stále ve své evidenci.
Datum zpracování: 24.10.2016
Zpracovatel/kontakt: Jordán / 412336137
Zástupce organizace: Mgr.Ilona Trojanová

Celková výše
oprávek
z účtu 403
k 31. 12. 2015

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Příloha č. 2

Přehled odpisů podle odpisového plánu na rok 2016 - souhrn podle odpisových skupin
Název organizace: Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace
Číslo organizace: 1606
IČ: 47274549
Rok:2016
Typ (plán/skutečnost): plán - úprava
v tis. Kč

Účetní odpisy na rok 2016
Číslo
odpisové
skupiny

Pořizovací
cena

Oprávky
k
1. 1. 2016

a

b

neodepisovaný
majetek *

1
2
3
4
5
6
7
Celkem

1 070
193
227
813
2 199
0
13 124
60 423
78 049

z toho:

z toho:

Celkem
movitý i
nemovitý
majetek

Movitý
majetek
celkem

odpisy z
účtu 403

ostatní
odpisy

c

d=d.1+d.2

d.1 = 1.1. + 1.2.

1.1.

1.2.

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

34
18
294
588
0
378
1 654
2 966

24
23
59
182
0
263
763
1 314

24
23
59
182
0
0
0
288

0
0
9
64
0
0
0
73

24
23
50
118
0
0
0
215

Nemovitý
majetek
celkem

odpisy z
účtu 403

ostatní
odpisy

d.2=
2.1.+2.2.

2.1.

2.2.

xxx

xxx

xxx

0
0
0
0
0
263
763
1 026

0
0
0
0
0
192
608
800

0
0
0
0
0
71
155
226

Zůstatková
cena
k
31. 12. 2016

e=b-c-d

1 070
135
186
460
1 429
0
12 483
58 006
73 769

* uvádí se majetek, který je vyloučen z odepisování ze zákona. Nebude uveden již zcela odepsaný majetek, který vede příspěvková
organizace stále ve své evidenci.
Datum zpracování: 25.10.2016
Zpracovatel/kontakt: Wildmanová Jitka (412 338 345)
Zástupce organizace: Ing. Bršlicová Věra

vz.: Rychecká Lucie, DiS.

Celková výše
oprávek
z účtu 403
k 31. 12. 2015

0
0
0
9
91
0
179
448
727

Příloha č. 2

Přehled odpisů podle odpisového plánu na rok 2016 - souhrn podle odpisových skupin
Název organizace: Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, příspěvková organizace
Číslo organizace: 1607
IČ: 47274522
Rok: 2016
Typ (plán/skutečnost):
v tis. Kč

Účetní odpisy na rok 2016
Číslo
odpisové
skupiny

Pořizovací
cena

Oprávky
k
1. 1. 2016

a

b

neodepisovaný
majetek *

1
2
3
4
5
6
7
Celkem

666
446
3 140
0
578
82 475
0
0
87 305

z toho:

z toho:

Celkem
movitý i
nemovitý
majetek

Movitý
majetek
celkem

odpisy z
účtu 403

ostatní
odpisy

c

d=d.1+d.2

d.1 = 1.1. + 1.2.

1.1.

1.2.

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

333
1 618
0
7
10 226
0
0
12 184

31
203
0
27
670
0
0
931

31
203
0
0
0
0
0
234

0
2
0
0
0

31
201
0
0

2

232

Nemovitý
majetek
celkem

odpisy z
účtu 403

ostatní
odpisy

d.2=
2.1.+2.2.

2.1.

2.2.

xxx

xxx

xxx

0
0
0
27
670
0
0
697

83

27
587

83

614

Zůstatková
cena
k
31. 12. 2016

e=b-c-d

666
82
1 319
0
544
71 579
0
0
74 190

* uvádí se majetek, který je vyloučen z odepisování ze zákona. Nebude uveden již zcela odepsaný majetek, který vede příspěvková
organizace stále ve své evidenci.
Datum zpracování: 25.10.2016
Zpracovatel/kontakt: Šárka Poštová 737651672
Zástupce organizace: Mgr. Dagmar Vaňková

Celková výše
oprávek
z účtu 403
k 31. 12. 2016

2

83

85

Příloha č. 2

Přehled odpisů podle odpisového plánu na rok 2016 - souhrn podle odpisových skupin
Název organizace:
Číslo organizace:
IČ:
Rok:
Typ (plán/skutečnost):

Domov "Bez zámků" Tuchořice
4601
00830381
2016
plán
v tis. Kč

Účetní odpisy na rok 2016
Číslo
odpisové
skupiny

Pořizovací
cena

Oprávky
k
1. 1. 2016

a

b

neodepisovaný
majetek *

1
2
3
4
5
6
7
Celkem

1 058
107
405
1 709
2 725

65 930
71 934

z toho:

z toho:

Celkem
movitý i
nemovitý
majetek

Movitý
majetek
celkem

odpisy z
účtu 403

ostatní
odpisy

c

d=d.1+d.2

d.1 = 1.1. + 1.2.

1.1.

1.2.

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

103
177
1 366
2 312

14 035
17 993

2
37
92
54
0
0
1 319
1 504

2
37
92
54
0
0
0
185

Nemovitý
majetek
celkem

2
37
92
54

0

185

odpisy z
účtu 403

ostatní
odpisy

d.2=
2.1.+2.2.

2.1.

2.2.

xxx

xxx

xxx

0
0
0
0
0
0
1 319
1 319

0

1 319
1 319

Zůstatková
cena
k
31. 12. 2016

e=b-c-d

1 058
2
191
251
359
0
0
50 576
52 437

* uvádí se majetek, který je vyloučen z odepisování ze zákona. Nebude uveden již zcela odepsaný majetek, který vede příspěvková
organizace stále ve své evidenci.
Datum zpracování: 21.10.2016
Zpracovatel/kontakt: Martinovský Libor / 415735881
Zástupce organizace: Mgr. Nuhlíček Martin, DiS

Celková výše
oprávek
z účtu 403
k 31. 12. 2015

0

Příloha č. 2

Přehled odpisů podle odpisového plánu na rok 2016 - souhrn podle odpisových skupin
Název organizace: Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace
Číslo organizace: 5602
IČ: 49872516
Rok: 2016
Typ (plán/skutečnost):
plán
v tis. Kč

Účetní odpisy na rok 2016
Číslo
odpisové
skupiny

Pořizovací
cena

Oprávky
k
1. 1. 2016

a

b

neodepisovaný
majetek *

1
2
3
4
5
6
7
Celkem

365
0
8 374
864
6 056
83
799
35 102
51 643

z toho:

z toho:

Celkem
movitý i
nemovitý
majetek

Movitý
majetek
celkem

odpisy z
účtu 403

ostatní
odpisy

c

d=d.1+d.2

d.1 = 1.1. + 1.2.

1.1.

1.2.

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

0
5 778
759
5 819
62
799
14 154
27 371

0
399
3
51
2
0
538
993

0
399
3
51
2
0
0
455

0
0
0
0
0
0
0
0

0
399
3
51
2
0
0
455

Nemovitý
majetek
celkem

odpisy z
účtu 403

ostatní
odpisy

d.2=
2.1.+2.2.

2.1.

2.2.

xxx

xxx

xxx

0
0
0
0
0
0
538
538

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
538
538

Zůstatková
cena
k
31. 12. 2016

e=b-c-d

365
0
2 197
102
186
19
0
20 410
23 279

* uvádí se majetek, který je vyloučen z odepisování ze zákona. Nebude uveden již zcela odepsaný majetek, který vede příspěvková
organizace stále ve své evidenci.
Datum zpracování: 24.10.2016
Zpracovatel/kontakt: Ing. A. Pokorná / 476 748 218
Zástupce organizace: H. Tichá

Celková výše
oprávek
z účtu 403
k 31. 12. 2015

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Příloha č. 17 k usnesení 43/124R/2016

Příloha č. 3

v tis. Kč

Odpisy 2016

Odvody 2016

roční stav podle stavu majetku k 9/2016
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)

2 759

29

2 788

2 711

77

8 067

66

8 133

6 000

2 133

10 921

5 934

1 704

66

0

6 000

1 704

7 704

Domovy pro seniory
1602
1
Šluknov, Krásná Lípa, p.o.

984

4

988

986

2

2 586

0

2 586

1 336

1 250

3 574

1 336

850

0

0

1 336

850

2 186

Domov pro osoby se
2 zdravotním postižením
Brtníky, p.o.

1603

638

0

638

638

0

1 965

2

1 967

1 967

0

2 605

1 965

550

2

0

1 967

550

2 517

1606

271

17

288

215

73

1 008

18

1 026

226

800

1 314

208

38

18

0

226

38

264

1607

234

0

234

232

2

697

0

697

614

83

931

614

156

0

0

614

156

770

Domov bez hranic
Rumburk, p.o.
Domovy pro osoby se
4 zdravotním postižením
Oleška - Kamenice, p.o.

3

5

Domov "Bez zámků"
Tuchořice, p.o.

4601

180

5

185

185

0

1 319

0

1 319

1 319

0

1 504

1 319

0

0

0

1 319

0

1 319

6

Domov sociálních služeb
Meziboří, p.o.

5602

452

3

455

455

0

492

46

538

538

0

993

492

110

46

0

538

110

648

zpracoval: odbor SV
datum: říjen 2016

