3R]Q=YHĜHMQČQDMHXSUDYHQiYHU]HGRNXPHQWX]GĤYRGXGRGUåHQtSĜLPČĜHQRVWLUR]VDKX
]YHĜHMĖRYDQêFKRVREQtFK~GDMĤSRGOH]iNRQDþ6ERRFKUDQČRVREQtFK~GDMĤY
SODWQpP]QČQt

Ústecký kraj

Zastupitelstvo Ústeckého kraje
Usnesení

]H]DVHGDQt=DVWXSLWHOVWYDÒVWHFNpKRNUDMH9YROHEQtREGREtNRQDQpKRGQH
RGKRGLQGRKRGLQY]DVHGDFtPViOH.UDMVNpKR~ĜDGXÒVWHFNpKR
NUDMH9HONi+UDGHEQtÒVWtQDG/DEHP

Usnesení č. 001/4Z/2017
2. Schválení návrhové a volební komise
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
schvaluje
QiYUKRYRXDYROHEQtNRPLVL]DVHGiQt=DVWXSLWHOVWYDÒVWHFNpKRNUDMH9YROHEQtKRREGREtY
WRPWRVORåHQt
9iFODY%HQHã .6ý0 SĜHGVHGDQiYUKRYpDYROHEQtNRPLVH
7HUH]D+\ĢKRYi 63'632
-LĜt3LPSDUD 2'6

Hlasování:

pro:

54

proti:

0

zdržel se:

0

návrh byl přijat



Usnesení č. 002/4Z/2017
3. Volba ověřovatelů
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
volí
RYČĜRYDWHOH ]iSLVX D XVQHVHQt ]H  ]DVHGiQt =DVWXSLWHOVWYD ÒVWHFNpKR NUDMH 9 YROHEQtKR
REGREt±
,QJ%F-LĜtKR)LãHUD 63'632


=E\ĖND6YRERGX ý66'
Hlasování:

pro:

54

proti:

0

zdržel se:

0

návrh byl přijat



Usnesení č. 003/4Z/2017
4. Schválení programu
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
schvaluje
XSUDYHQêSURJUDP=DVWXSLWHOVWYDÒVWHFNpKRNUDMHY9YROHEQtPREGREt
Hlasování:

pro:

53

proti:

0

zdržel se:

1

návrh byl přijat



Usnesení č. 004/4Z/2017
5.1 Tisková oprava usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 87/2Z/2016 ze dne 19. 12.
2016
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
schvaluje tiskovou opravu
XVQHVHQt=DVWXSLWHOVWYDÒVWHFNpKRNUDMHþ=]HGQHWDNåH
 Y ERGČ% Y RGVWDYFL SRG þtVOHP±SĤYRGQČXYHGHQêWH[W-DQ (LFKOHUVHRSUDYXMH QD
3DHG'U-DQ(LFKOHU
 YERGČ% YRGVWDYFLSRGþtVOHP±SĤYRGQČXYHGHQêWH[W)UDQWLãHN+ULF]VHRSUDYXMHQD
,QJ)UDQWLãHN+ULF]
Hlasování:

pro:

53

proti:

0

zdržel se:

0

návrh byl přijat



Usnesení č. 005/4Z/2017
6.1 Kontrola plnění usnesení
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)bere na vědomí
VSOQČQtXVQHVHQtY\SOêYDMtFtFK]H=DVWXSLWHOVWYDÒVWHFNpKRNUDMH],9YROHEQtKRREGREt
±


8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQtþ=3URMHNWÄ5HYLWDOL]DFHUDãHOLQLãĢDPDQDJHPHQWELRWRSXWHWĜtYND
REHFQpKRYHYêFKRGQtP.UXãQRKRĜt³
VSOQČQtXVQHVHQtY\SOêYDMtFtFK]H=DVWXSLWHOVWYDÒVWHFNpKRNUDMH]9YROHEQtKRREGREt
±
8VQHVHQtþ=6WDQRYLVNRYHGHQtNUDMHNHNDX]H5236HYHUR]iSDG


8VQHVHQt þ = 3HQČåLWp GDU\ VORåNiP ,QWHJURYDQpKR ]iFKUDQQpKR V\VWpPX
ÒVWHFNpKRNUDMHQDURN
8VQHVHQt þ = =PČQ\ ]ĜL]RYDFtFK OLVWLQ SĜtVSČYNRYêFK RUJDQL]DFt ÒVWHFNpKR
NUDMH±REODVWãNROVWYt
8VQHVHQt þ = =PČQ\ ]ĜL]RYDFtFK OLVWLQ SĜtVSČYNRYêFK RUJDQL]DFt ÒVWHFNpKR
NUDMHYSĤVREQRVWLRGERUXNXOWXU\DSDPiWNRYpSpþH
8VQHVHQt þ = 3URJUDP SRGSRU\ DNWLYLW VWiOêFK SURIHVLRQiOQtFK GLYDGHOQtFK
VRXERUĤ D KXGHEQtFK WČOHV SĤVREtFtFK QD ~]HPt ÒVWHFNpKR NUDMH QD URN  ± VFKYiOHQt D
Y\KOiãHQtSURJUDPX
8VQHVHQt þ = 3URJUDP SRGSRU\ UHJLRQiOQt NXOWXUQt þLQQRVWL QD URN  ±
VFKYiOHQtDY\KOiãHQtSURJUDPX
8VQHVHQt þ = 3URJUDP QD ]iFKUDQX D REQRYX NXOWXUQtFK SDPiWHN ÒVWHFNpKR
NUDMHSURURN±VFKYiOHQtDY\KOiãHQtSURJUDPX
8VQHVHQtþ=3URJUDPQD]iFKUDQXDREQRYXGUREQêFKSDPiWHNDDUFKLWHNWXU\
GRWYiĜHMtFtNXOWXUQtNUDMLQXÒVWHFNpKRNUDMHSURURN±VFKYiOHQtDY\KOiãHQtSURJUDPX
8VQHVHQt þ = 'RGDWHN þ  NH VPORXYČ R SRVN\WQXWt QHLQYHVWLþQt GRWDFH þ
60/]HGQH
8VQHVHQt þ = 'RGDWHN þ  NH VPORXYČ R SRVN\WQXWt QHLQYHVWLþQt GRWDFH þ
60/]HGQH
8VQHVHQt þ = 'RGDWHN þ  NH VPORXYČ R SRVN\WQXWt QHLQYHVWLþQt GRWDFH þ
60/]HGQH
8VQHVHQt þ = 'RGDWHN þ  NH VPORXYČ R SRVN\WQXWt QHLQYHVWLþQt GRWDFH þ
60/]HGQH
8VQHVHQt þ = 'RGDWHN þ  NH VPORXYČ R SRVN\WQXWt QHLQYHVWLþQt GRWDFH þ
60/]HGQH
8VQHVHQt þ = 'RGDWHN þ  NH VPORXYČ R SRVN\WQXWt QHLQYHVWLþQt GRWDFH þ
60/]HGQH
8VQHVHQt þ = 'RGDWHN þ  NH VPORXYČ R SRVN\WQXWt QHLQYHVWLþQt GRWDFH þ
60/]HGQH
8VQHVHQt þ = 'RGDWHN þ  NH VPORXYČ R SRVN\WQXWt QHLQYHVWLþQt GRWDFH þ
60/]HGQH
8VQHVHQtþ=)RQGYRGQtKRKRVSRGiĜVWYtÒ.±~SUDYDVPOXYQtKRXMHGQiQt
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHP
8VQHVHQt þ = =PČQD SUDYLGHO SUR WYRUEX D SURYiGČQt ]ĜL]RYDFtFK OLVWLQ
SĜtVSČYNRYêFKRUJDQL]DFtÒVWHFNpKRNUDMH
8VQHVHQt þ = 6WUDWHJLH SUHYHQFH NULPLQDOLW\ QD ~]HPt ÒVWHFNpKR NUDMH QD
REGREt±
8VQHVHQt þ = 'RWDþQt SURJUDP 3RGSRUD VRFLiOQtFK VOXåHE Y ÒVWHFNpP NUDML
±Y\KRGQRFHQt
8VQHVHQt þ = 5HYL]H 0HWRGLN\ ]DMLãWČQt VtWČ VRFLiOQtFK VOXåHE ÒVWHFNpKR
NUDMH
8VQHVHQt þ = 'RWDþQt SURJUDP Ä3RGSRUD VRFLiOQtFK VOXåHE Y UiPFL SURMHNWX
326268.³
8VQHVHQtþ='RWDþQtSURJUDPÄ0LPRãNROQtYêFKRYDåiNĤ]DPČĜHQiQDMHMLFK
YãHVWUDQQêUR]YRM3$ä,7B³
8VQHVHQt þ = =PČQ\ ]ĜL]RYDFtFK OLVWLQ SĜtVSČYNRYêFK RUJDQL]DFt ÒVWHFNpKR
NUDMH±REODVWãNROVWYt
8VQHVHQt þ = 3URJUDP SUR UR]YRM ]HPČGČOVWYt D YHQNRYVNêFK REODVWt
ÒVWHFNpKRNUDMH±]UXãHQtVPORXY\
8VQHVHQt þ = 3URJUDP SUR SRVN\WRYiQt SĜtVSČYNĤ QD KRVSRGDĜHQt Y OHVtFK
ÒVWHFNpKRNUDMH±]UXãHQtVPORXY\


8VQHVHQtþ=)RQGYRGQtKRKRVSRGiĜVWYtÒ.±~SUDYDVPOXYQtKRXMHGQiQt
8VQHVHQtþ=& 1DNOiGiQtVPDMHWNHP
B)schvaluje
]PČQXWHUPtQĤSOQČQtXVQHVHQtY\SOêYDMtFtFK]H=DVWXSLWHOVWYDÒVWHFNpKRNUDMH
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHPQD
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHPQD
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHPQD
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHPQD
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHPQD
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHPQD
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHPQD
8VQHVHQt þ = 9\GiQt SRYČĜRYDFtKR DNWX N YêNRQX VOXåE\ REHFQpKR
KRVSRGiĜVNpKR]iMPX±.UDMVNi]GUDYRWQtDVQD
8VQHVHQtþ=1DNOiGiQtVPDMHWNHPQD
Hlasování:

pro:

53

proti:

0

zdržel se:

0

návrh byl přijat



Usnesení č. 006/4Z/2017
7.1 Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)bere na vědomí
]SUiYXRþLQQRVWL5DG\ÒVWHFNpKRNUDMHRGGR
B)revokuje
XVQHVHQt=DVWXSLWHOVWYDÒVWHFNpKRNUDMHþ=]HGQH
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

2

návrh byl přijat



Usnesení č. 007/4Z/2017
8.1 Zpráva ředitele o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
bere na vědomí
]SUiYXĜHGLWHOH,QJ0LODQD=HPDQtNDRþLQQRVWL.UDMVNpKR~ĜDGXÒ.
Hlasování:

pro:

54

proti:

0



zdržel se:

0

návrh byl přijat

Usnesení č. 008/4Z/2017
9.1 Rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2016
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
schvaluje
 UR]GČOHQt YROQêFK ILQDQþQtFK SURVWĜHGNĤ ] KRVSRGDĜHQt ÒVWHFNpKR NUDMH ]D URN  YH
YêãLWLV.þGOHSĜtORK\þWRKRWRXVQHVHQt
SĜtGČO]UR]SRþWXGRIRQGĤÒVWHFNpKRNUDMHYURFHQiVOHGRYQČ
)RQGUR]YRMHÒVWHFNpKRNUDMH]YêãHQtRWLV.þQDFHONRYêREMHPWLV.þ
)RQGÒVWHFNpKRNUDMH]YêãHQtRWLV.þQDFHONRYêREMHPWLV.þ

Hlasování:

pro:

50

proti:

1

zdržel se:

3

návrh byl přijat



Usnesení č. 009/4Z/2017
9.2 Podpis Smlouvy o spolupráci mezi Zakarpatskou oblastní radou (Ukrajina) a
Ústeckým krajem (Česká republika)
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
rozhoduje
GOH   RGVW  StVP K  ]iNRQD þ 6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt
SR]GČMãtFK SĜHGSLVĤ R X]DYĜHQt 6PORXY\ R VSROXSUiFL PH]L =DNDUSDWVNRX REODVWQt UDGRX
8NUDMLQD  D ÒVWHFNêP NUDMHP ýHVNi UHSXEOLND  VH =DNDUSDWVNRX REODVWQt UDGRX 1iP
1DURGQD8åKRURG=DNDUSDWVNiREODVW8NUDMLQDGOHSĜtORK\þWRKRWRXVQHVHQt
Hlasování:

pro:

40

proti:

1

zdržel se:

11

návrh byl přijat



Usnesení č. 010/4Z/2017
9.3 Podpis Memoranda o záměrech mezi administrací Vladimirské oblasti (Ruská
federace) a Ústeckým krajem (Česká republika)
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)ruší


XVQHVHQtþ=]HGQH
B)rozhoduje
GOH   RGVW  StVP K  ]iNRQD þ 6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt
SR]GČMãtFK SĜHGSLVĤ R X]DYĜHQt 0HPRUDQGD R ]iPČUHFK PH]L DGPLQLVWUDFt 9ODGLPLUVNp
REODVWL 5XVNi IHGHUDFH  D ÒVWHFNêP NUDMHP ýHVNi UHSXEOLND  V 9ODGLPLUVNRX REODVWt
2NW\DEUVN\9ODGLPLUGOHSĜtORK\þWRKRWRXVQHVHQt

Hlasování:

pro:

29

proti:

9

zdržel se:

14

návrh byl přijat



Usnesení č. 011/4Z/2017
9.4 Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost za rok 2016
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
rozhoduje
YVRXODGXVXVWDQRYHQtPRGVWStVPHQRW ]iNRQDþ6ERNUDMtFKYH]QČQt
SR]GČMãtFK SĜHGSLVĤ R VFKYiOHQt XVWDYHQt &HQ\ ÒVWHFNpKR NUDMH ]D VSROHþHQVNRX
RGSRYČGQRVW]DURNGOHSĜtORKDåWRKRWRXVQHVHQt
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

2

návrh byl přijat



Usnesení č. 012/4Z/2017
9.5 Udělení Záslužných medailí Ústeckého kraje
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
rozhoduje
YVRXODGXVXVWDQRYHQtPRGVWStVPHQRW ]iNRQDþ6ERNUDMtFKYH]QČQt
SR]GČMãtFK SĜHGSLVĤ R XGČOHQt =iVOXåQêFK PHGDLOt ÒVWHFNpKR NUDMH GOH SĜtORK\ þ  WRKRWR
XVQHVHQt
Hlasování:

pro:

51

proti:

0



Usnesení č. 013/4Z/2017
9.6 Poskytnutí finančních dotací


zdržel se:

0

návrh byl přijat

=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
rozhoduje
GOH   StVP F  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ R SRVN\WQXWt ILQDQþQt GRWDFH D R X]DYĜHQt YHĜHMQRSUiYQt 6PORXY\ R SRVN\WQXWt
GRWDFH GOH Y]RUX VFKYiOHQpKR 5DGRX ÒVWHFNpKR NUDMH GQH    þ XVQHVHQt
5QD]iNODGČGRãOêFKåiGRVWtXYHGHQêFKYSĜtOR]HþWRKRWRPDWHULiOXVåDGDWHOL
 7-]GUDYRWQČSRVWLåHQêFK1ROD7HSOLFH
VtGOR-DVHOVNi7HSOLFH
,ý2
þiVWND.þ
SURMHNW3RGSRUDSDUDO\PSLMVNpKRWêPXÒVWHFNpKRNUDMH
 6HYHURþHVNpGLYDGORVUR
VtGOR/LGLFNpQiPČVWtÒVWtQDG/DEHP
,ý2
þiVWND.þ
SURMHNW2SUDYDNRQFHUWQtKRNODYtUX
SRGtOGRWDFHQDFHONRYêFKQiNODGHFK

Hlasování:

pro:

53

proti:

0

zdržel se:

0

návrh byl přijat



Usnesení č. 014/4Z/2017
9.7 Poskytnutí finančních dotací z Programu 2017 na podporu nové techniky, výstavby
požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných
organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních slože
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
rozhoduje
GOHStVPF DG ]iNRQDþ6ERNUDMtFK NUDMVNp]Ĝt]HQt YH]QČQtSR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ R SRVN\WQXWt GRWDFH D R X]DYĜHQt YHĜHMQRSUiYQt 6PORXY\ R SRVN\WQXWt GRWDFH GOH
Y]RUXVFKYiOHQpKR=DVWXSLWHOVWYHPÒVWHFNpKRNUDMHGQHXVQHVHQtþ=
DQD]iNODGČSĜHGORåHQêFKåiGRVWtXYHGHQêFKYSĜtOR]HþWRKRWRPDWHULiOXVåDGDWHOL
 0ČVWR.RãĢDQ\
6tGOR7HSOLFNi.RãĢDQ\
,ý2
ýiVWND.þ
3URMHNW9êVWURMDYêEDYDSUR-6'+D6'+PČVWD.RãĢDQ\
 0ČVWR%HQHãRYQDG3ORXþQLFt


6tGOR1iPČVWt0tUX%HQHãRYQDG3ORXþQLFt
,ý2
',ý&=
ýiVWND.þ
3URMHNW2SUDYDþHUSDGOD&$6
 0ČVWR.U\U\
6tGOR+ODYQt.U\U\
,ý2
ýiVWND.þ
3URMHNW3RĜt]HQtSĜtYČVQpKRYR]tNX]D'$DGHILEULOiWRUXSUR6'+.U\U\
 2EHFäHOHQLFH
6tGOR1D1iYVLäHOHQLFH
,ý2
ýiVWND.þ
3URMHNW9\EDYHQtMHGQRWN\6'+äHOHQLFH
 0ČVWR'XEt
6tGOR5XVNi'XEt
,ý2
',ý&=
ýiVWND.þ
3URMHNW3RGSRUDPODGêFKKDVLþĤY'XEt
 2EHF+RUQtěHSþLFH
6tGOR+RUQtěHSþLFH+RUQtěHSþLFH
,ý2
ýiVWND.þ
3URMHNW 'RSOQČQt Y\EDYHQt þOHQĤ MHGQRWN\ SRåiUQt RFKUDQ\ REFH RVREQtPL D VSROHþQêPL
RFKUDQQêPLSUDFRYQtPLSURVWĜHGN\
 2EHF+UREFH
6tGOR.H+ĜLãWL+UREFH
,ý2
ýiVWND.þ
3URMHNW*HQHUiOQtRSUDYDKDVLþVNpVWĜtNDþN\36VH]YêãHQtPYêNRQX
 2EHF5DGRQLFH
6tGOR5DGRQLFH
,ý2
',ý&=
ýiVWND.þ
3URMHNW5HNRQVWUXNFHSRGODKDYêPČQDRNHQYKDVLþVNp]EURMQLFL
 0ČVWR/LWRPČĜLFH
6tGOR0tURYpQiPČVWt/LWRPČĜLFH
,ý2
',ý&=
ýiVWND.þ
3URMHNW'RSUDYQtDXWRPRELO


 2EHF.UiVQê'YĤU
6tGOR.UiVQê'YĤU
,ý2
ýiVWND.þ
3URMHNW'RSUDYQtDXWRPRELO
 2EHF3RGVHGLFH
6tGOR3RGVHGLFH
,ý2
ýiVWND.þ
3URMHNW'RSUDYQtDXWRPRELOVSĜtYČVHP
 2EHF/LEČGLFH
6tGOR/LEČGLFH
,ý2
ýiVWND.þ
3URMHNW'RSUDYQtDXWRPRELOVSĜtYČVHP
 2EHF/HQHãLFH
6tGOR.QtåHWH9iFODYD/HQHãLFH
,ý2
ýiVWND.þ
3URMHNW'RSUDYQtDXWRPRELO
 0ČVWR9HUQHĜLFH
6tGOR0tURYpQiPČVWt9HUQHĜLFH
,ý2
ýiVWND.þ
3URMHNW5HNRQVWUXNFHSRåiUQt]EURMQLFH
 0ČVWR'ROQt3RXVWHYQD
6tGOR9LOpPRYVNi'ROQt3RXVWHYQD
,ý2
',ý&=
ýiVWND.þ
3URMHNW5HNRQVWUXNFHKDVLþVNp]EURMQLFH
 0ČVWR7ĜHEHQLFH
6tGOR3DĜtNRYRQiPČVWt7ĜHEHQLFH
,ý2
',ý&=
ýiVWND.þ
3URMHNW'RSUDYQtDXWRPRELO
 2EHF9UELFH
6tGOR+ODYQt9UELFH
,ý2
ýiVWND.þ
3URMHNW'RSUDYQtDXWRPRELO


 2EHF'ROQt3RGOXåt
6tGOR'ROQt3RGOXåt
,ý2
',ý&=
ýiVWND.þ
3URMHNW'RSUDYQtDXWRPRELO
 0ČVWR'XFKFRY
6tGOR1iPČVWt5HSXEOLN\'XFKFRY
,ý2
',ý&=
ýiVWND.þ
3URMHNW3RĜt]HQt&$6
 2EHF/RYHþNRYLFH
6tGOR/RYHþNRYLFH
,ý2
ýiVWND.þ
3URMHNW'RSUDYQtDXWRPRELO
ý~þWX
 2EHF0iONRY
6tGOR=HOHQi0iONRY
,ý2
',ý&=
ýiVWND.þ
3URMHNW'RSUDYQtDXWRPRELO
 2EHF'REURPČĜLFH
6tGOR3UDåVNi'REURPČĜLFH
,ý2
ýiVWND.þ
3URMHNW'RSUDYQtDXWRPRELO
 2EHF6QČGRYLFH
6tGOR6QČGRYLFH
,ý2
ýiVWND.þ
3URMHNW'RSUDYQtDXWRPRELO
 0ČVWR9HMSUW\
6tGOR7\ORYD9HMSUW\
,ý2
',ý&=
ýiVWND.þ
3URMHNW'RSUDYQtDXWRPRELO
 2EHF6WDUp.ĜHþDQ\
6tGOR6WDUp.ĜHþDQ\
,ý2
',ý&=


ýiVWND.þ
3URMHNW6WDYHEQt~SUDY\KDVLþVNp]EURMQLFH±Ä%UWQtN\³
 2EHF+ĜHQVNR
6tGOR+ĜHQVNR
,ý2
',ý&=
ýiVWND.þ
3URMHNW5HNRQVWUXNFHKDVLþVNp]EURMQLFH
 0ČVWR9DUQVGRUI
6tGOR1iP(%HQHãH9DUQVGRUI
,ý2
',ý&=
ýiVWND.þ
3URMHNW5HNRQVWUXNFHVSROHþQpVWDQLFH-6'+D+=6
 2EHF3UDFNRYLFHQDG/DEHP
6tGOR3UDFNRYLFHQDG/DEHP
,ý2
',ý&=
ýiVWND.þ
3URMHNW3RåiUQt]EURMQLFH
 2EHF-HQtNRY
6tGOR2OGĜLFKRY-HQtNRY
,ý2
',ý&=
ýiVWND.þ
3URMHNW9\EDYHQt-6'+REFH-HQtNRYQRYêPL]iVDKRYêPLRGČY\DUXNDYLFHPL

Hlasování:

pro:

53

proti:

0

zdržel se:

0

návrh byl přijat



Usnesení č. 015/4Z/2017
9.8 Dary složkám Integrovaného záchranného systému na území Ústeckého kraje na rok
2017
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
rozhoduje
GOH   StVP E  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤRSRVN\WQXWtYČFQêFKGDUĤSURþLQQRVWVORåHN,QWHJURYDQpKR]iFKUDQQpKRV\VWpPX
ÒVWHFNpKRNUDMHGOHSĜtORK\þWRKRWRXVQHVHQtDX]DYĜHQtGDURYDFtFKVPOXYGOHSĜtORK\þ


WRKRWRXVQHVHQt

Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

návrh byl přijat



Usnesení č. 016/4Z/2017
9.9 Rámcová smlouva o spolupráci s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
souhlasí
VY\VWRXSHQtPGRF51'U0DUWLQD%DOHMH3K'QDMHGQiQt=DVWXSLWHOVWYDÒVWHFNpKRNUDMH
Hlasování:

pro:

53

proti:

0

zdržel se:

0

návrh byl přijat



Usnesení č. 017/4Z/2017
9.9 Rámcová smlouva o spolupráci s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
bere na vědomí
LQIRUPDFL R X]DYĜHQt 5iPFRYp VPORXY\ R UHJLRQiOQt VSROXSUiFL PH]L ÒVWHFNêP NUDMHP D
8QLYHU]LWRX-DQD(YDQJHOLVW\3XUN\QČYÒVWtQDG/DEHPVHVtGOHP3DVWHXURYD
ÒVWtQDG/DEHPGOHSĜtORK\þWRKRWRXVQHVHQt
Hlasování:

pro:

53

proti:

0

zdržel se:

0

návrh byl přijat



Usnesení č. 018/4Z/2017
9.10 Žádosti o poskytnutí dotace v rámci spolupráce s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí
nad Labem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
rozhoduje
GOH   StVP F  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ R SRVN\WQXWt GRWDFH D R X]DYĜHQt YHĜHMQRSUiYQt 6PORXY\ R SRVN\WQXWt GRWDFH GOH
Y]RUX VFKYiOHQpKR 5DGRX ÒVWHFNpKR NUDMH GQH    XVQHVHQtP þ 5 QD
]iNODGČ SĜHGORåHQêFK åiGRVWt R GRWDFL 8QLYHU]LWRX - ( 3XUN\QČ Y ÒVWt QDG /DEHP


3DXVWHURYDÒVWtQG/DEHP,ý2XYHGHQêFKYSĜtORKiFKþWRKRWR
PDWHULiOXQDSURMHNW\
 SURMHNW3RGSRUDVWXGHQWĤ)DNXOW\]GUDYRWQLFNêFKVWXGLt
þiVWND.þ
 SURMHNW3RGSRUDSRĜiGiQtPH]LQiURGQtFKNRQIHUHQFtDYČGHFNêFKDXPČOHFNêFKV\PSR]Lt
QD8-(3YÒVWtQDG/DEHPYURFH
þiVWND.þ
 SURMHNW5R]YRMH[FHOHQWQtKRYê]NXPQpKRWêPX0$7(4
þiVWND.þ
  SURMHNW 5R]YRM Yê]NXPQpKR WêPX 60$57 D SRSXODUL]DFH WpPDW 60$57 Y ÒVWHFNpP
NUDML
þiVWND.þ
  SURMHNW 0RåQRVWL Y\XåLWt HGXNDþQtFK DNWLYLW SUR SĜHNRQiYiQt QHJDWLYQtFK GĤVOHGNĤ
VRFLiOQtFKSUREOpPĤDVRFLiOQtKRY\ORXþHQtVSHFLILFNêFKVNXSLQRE\YDWHOÒVWHFNpKRNUDMH]H
VRFLiOQtFKDHNRQRPLFNêFKSURFHVĤDDNWLYLW
þiVWND.þ
 SURMHNW3RGSRUDUR]YRMHFHORåLYRWQtKRY]GČOiYiQtY~VWHFNpPUHJLRQX
þiVWND.þ
 SURMHNW'Q\YČG\DXPČQt
þiVWND.þ

Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

1

návrh byl přijat



Usnesení č. 019/4Z/2017
9.11 Volba přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
R VORXþHQt YROHE NDQGLGiWĤ GR IXQNFH SĜtVHGtFtFK .UDMVNpKR VRXGX Y ÒVWt QDG /DEHP
YVRXODGXVþORGVW-HGQDFtKRĜiGX=DVWXSLWHOVWYDÒVWHFNpKRNUDMHDMHKRYêERUĤ
B)volí
GRIXQNFHSĜtVHGtFtFK.UDMVNpKRVRXGXYÒVWtQDG/DEHPW\WRNDQGLGiW\
3DHG'U$UHWX%HUDQRYRXQDU
E\WHP
2WWX+HUFtNDQDU
E\WHP

0LODQD*DOHQWXQDU
E\WHP

'DQX-DURXQDU
E\WHP





,QJ(YX+DMQRXQDU
E\WHP

C)ukládá
2OGĜLFKX %XEHQtþNRYL KHMWPDQRYL ÒVWHFNpKR NUDMH LQIRUPRYDW SĜHGVHGX .UDMVNpKR VRXGX
YÒVWtQDG/DEHPRYROEČSĜtVHGtFtFKGOHERGX% WRKRWRXVQHVHQt
Hlasování:

pro:

53

proti:

0

zdržel se:

0

návrh byl přijat



Usnesení č. 020/4Z/2017
9.12 SPZ Triangle – prodej plochy o výměře 4,26 ha potenciálnímu investorovi
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
rozhoduje
GOH   RGVW  StVP D  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt
SR]GČMãtFKSĜHGSLVĤ
]D SRGPtQN\ åH ]H VWUDQ\ 0LQLVWHUVWYD SUĤP\VOX D REFKRGX ý5 MDNR 6SUiYFH SURJUDPX
XYHGHQpKRY5R]KRGQXWtRSRVN\WQXWtGRWDFH]SURVWĜHGNĤVWiWQtKRUR]SRþWXD]YOiãWQtKR~þWX
0LQLVWHUVWYD ILQDQFt ý5 ± ]PČQD þ  HYLGHQþQt þtVOR ,6352),1   GiOH MDNR
Ä5R]KRGQXWt³ EXGHY\GiQVRXKODVVX]DYĜHQtP6PORXY\RUH]HUYDFLSR]HPNĤDVPORXY\R
X]DYĜHQt EXGRXFt NXSQt VPORXY\ GOH SĜtORK\ þ  WRKRWR XVQHVHQt VH VSROHþQRVWt 675(%/
*UHHQ &DUERQ VUR ,ý2  D QHEXGH Y\GiQR Y\MiGĜHQt GRSRUXþXMtFt SURYHGHQt
]PČQþLGRSOQČQtWH[WXXYHGHQpVPORXY\QHERREVDKXMtFtVGČOHQtåHVPORXYDQHQtYVRXODGX
V5R]KRGQXWtP
RSURGHML SĜHYRGX QHPRYLWêFKYČFt]YODVWQLFWYtÒVWHFNpKRNUDMHDWR
SR]HPHN SSþ  R YêPČĜH  P Y]QLNO RGGČOHQtP ] SSþ  R YêPČĜH
PGOHJHRPHWULFNpKRSOiQXSURUR]GČOHQtSR]HPNXþ 
GUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtMLQiSORFKD
N~1HKDVLFHREHF%LWR]HYHV]DSVDQêQD/9þX.DWDVWUiOQtKR~ĜDGXSURÒVWHFNêNUDM
.DWDVWUiOQtSUDFRYLãWČäDWHF
SR]HPHN SSþ  R YêPČĜH  P Y]QLNO RGGČOHQtP ] SSþ  R YêPČĜH
 P GOH JHRPHWULFNpKR SOiQX SUR UR]GČOHQt SR]HPNX þ 
 GUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtMLQiSORFKD
N~ 6WDĖNRYLFH X äDWFH REHF 6WDĖNRYLFH ]DSVDQp QD /9 þ  X .DWDVWUiOQtKR ~ĜDGX SUR
ÒVWHFNêNUDM.DWDVWUiOQtSUDFRYLãWČäDWHF
GR YODVWQLFWYt VSROHþQRVWL 675(%/ *UHHQ &DUERQ VUR ,ý2  ]D SRGPtQHN
XYHGHQêFK YH 6PORXYČ R UH]HUYDFL SR]HPNĤ D VPORXYČ R X]DYĜHQt EXGRXFt NXSQt VPORXY\
GOHSĜtORK\þWRKRWRXVQHVHQt
Hlasování:

pro:

52

proti:

0



Usnesení č. 021/4Z/2017


zdržel se:

1

návrh byl přijat

9.13 Změna usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 011/3Z/2017 ze dne 20. 2. 2017
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
mění
XVQHVHQtþ = ]H GQH YERGX 2NUHVQtDJUiUQtNRPRUD0RVW VtGOR
'ČOQLFNi0RVW9HOHEXGLFH,ýWDNWR
þiVWND.þVHPČQtQDþiVWNX.þ

Hlasování:

pro:

53

proti:

0

zdržel se:

0

návrh byl přijat



Usnesení č. 022/4Z/2017
9.14 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (1.A ZÚR ÚK)
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)ověřuje
YH VP\VOX   RGVW  VWDYHEQtKR ]iNRQD VRXODG  DNWXDOL]DFH =iVDG ~]HPQtKR UR]YRMH
ÒVWHFNpKR NUDMH V SROLWLNRX ~]HPQtKR UR]YRMH VH VWDQRYLVN\ GRWþHQêFK RUJiQĤ D VH
VWDQRYLVNHP0LQLVWHUVWYDSURPtVWQtUR]YRM 005
B)rozhoduje
YVRXODGXVRGVW]iNRQDþ6EVSUiYQtĜiGYSODWQpP]QČQtRQiPLWNiFK
XSODWQČQêFKSĜLYHĜHMQpPSURMHGQiQtDNWXDOL]DVH=iVDG~]HPQtKRUR]YRMHÒVWHFNpKRNUDMH
YHVP\VOX3ĜtORK\þ2SDWĜHQtREHFQpSRYDK\
C)vydává
YH VP\VOX   RGVW  StVP D  VWDYHEQtKR ]iNRQD Y VRXODGX V   Då   ]iNRQD þ
6EVSUiYQtĜiGYSODWQpP]QČQtDNWXDOL]DFL=iVDG~]HPQtKRUR]YRMHÒVWHFNpKR
NUDMH IRUPRX RSDWĜHQt REHFQp SRYDK\ GOH   RGVW  VWDYHEQtKR ]iNRQD 3ĜtORKD 
SĜHGORåHQpKRPDWHULiOX
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

1



Usnesení č. 023/4Z/2017
9.15 Krajská zdravotní - aktuální infromace
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
bere na vědomí
SĜHGORåHQRXLQIRUPDFLRþLQQRVWLVSROHþQRVWL.UDMVNi]GUDYRWQtDV



návrh byl přijat

Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

návrh byl přijat



Usnesení č. 024/4Z/2017
9.16 SPZ Triangle – čerpání dotace
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)bere na vědomí
NRPSOH[QtLQIRUPDFLRSUĤEČKXþHUSiQtGRWDFHGOHGĤYRGRYp]SUiY\SĜHGORåHQpKRPDWHULiOX
B)souhlasí
V SRGPtQNDPL 5HJLVWUDFH DNFH GOH SĜtORK\ þ  SĜHGORåHQpKR PDWHULiOX D SRGPtQNDPL
SO\QRXFtPL]3URJUDPXQDSRGSRUXSRGQLNDWHOVNêFKQHPRYLWRVWtDLQIUDVWUXNWXU\GOHSĜtORK\
þ  SĜHGORåHQpKR PDWHULiOX ]D ~þHOHP ]tVNiQt GRWDFH ] XYHGHQpKR SURJUDPX SUR UHDOL]DFL
DNFHÄ63=7ULDQJOH±YQLWĜQtLQIUDVWUXNWXUD³GOHGĤYRGRYp]SUiY\SĜHGORåHQpKRPDWHULiOX
C)ukládá
D KHMWPDQRYL ÒVWHFNpKR NUDMH ]DMLVWLW YãH SRWĜHEQp N UHDOL]DFL SURMHNWX Ä63= 7ULDQJOH ±
YQLWĜQtLQIUDVWUXNWXUD³
E  5DGČ ÒVWHFNpKR NUDMH Y VRXODGX V SRGPtQNDPL GOH ERGX %  WRKRWR XVQHVHQt ]DMLVWLW
þHUSiQtGRWDFHQDDNFLÄ63=7ULDQJOH±YQLWĜQtLQIUDVWUXNWXUD³
7HUPtQ
Hlasování:

pro:

28

proti:

11

zdržel se:

15

návrh byl přijat



Usnesení č. 025/4Z/2017
10.1 Záměr uzavření smlouvy o přijetí úvěru pro Ústecký kraj na období 2017 - 2020
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
YVRXODGXVStVPL ]iNRQDþ6ERNUDMtFKYH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤR
]iPČUX X]DYĜHQt VPORXY\ R SĜLMHWt ~YČUX SUR ÒVWHFNê NUDM QD REGREt  YHYêãL  
   .þ ]D ~þHOHP NU\Wt SRWĜHE NUDMH ]HMPpQD Y REODVWL GRSUDY\ ãNROVWYt D
VRFLiOQtFKYČFtVWHUPtQHPþHUSiQtRGGRDPD[LPiOQtVSODWQRVWtGR




B)ukládá
0JU 0DUWLQX .OLNRYL 0%$  QiPČVWNRYL D ]iVWXSFL KHMWPDQD ÒVWHFNpKR NUDMH ]DMLVWLW
YãHFKQ\ NURN\ N X]DYĜHQt VPOXYQtKR Y]WDKX QD VOXåE\ 3ĜLMHWt ~YČUX SUR ÒVWHFNê NUDM QD
REGREtYVRXODGXVH]DGiQtPGOHERGX$ WRKRWRXVQHVHQt
7HUPtQ

Hlasování:

pro:

47

proti:

1

zdržel se:

2

návrh byl přijat



Usnesení č. 026/4Z/2017
10.1 Záměr uzavření smlouvy o přijetí úvěru pro Ústecký kraj na období 2017 - 2020
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
revokuje
XVQHVHQt=DVWXSLWHOVWYDÒVWHFNpKRNUDMHþ=]HGQH
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

0

návrh byl přijat



Usnesení č. 027/4Z/2017
10.1 Záměr uzavření smlouvy o přijetí úvěru pro Ústecký kraj na období 2017 - 2020
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
YVRXODGXVStVPL ]iNRQDþ6ERNUDMtFKYH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤR
]iPČUX X]DYĜHQt VPORXY\ R SĜLMHWt ~YČUX SUR ÒVWHFNê NUDM QD REGREt  YHYêãL  
   .þ ]D ~þHOHP NU\Wt SRWĜHE NUDMH ]HMPpQD Y REODVWL GRSUDY\ ãNROVWYt D
VRFLiOQtFKYČFtVWHUPtQHPþHUSiQtRGGRDPD[LPiOQtVSODWQRVWtGR

B)ukládá
0JU 0DUWLQX .OLNRYL 0%$  QiPČVWNRYL D ]iVWXSFL KHMWPDQD ÒVWHFNpKR NUDMH ]DMLVWLW
YãHFKQ\ NURN\ N X]DYĜHQt VPOXYQtKR Y]WDKX QD VOXåE\ 3ĜLMHWt ~YČUX SUR ÒVWHFNê NUDM QD
REGREtYVRXODGXVH]DGiQtPGOHERGX$ WRKRWRXVQHVHQt
7HUPtQ
C)doporučuje
YHGHQtÒVWHFNpKRNUDMHY\WYiĜHW~VSRU\SURYR]QtFKQiNODGĤ



Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

2

návrh byl přijat



Usnesení č. 028/4Z/2017
10.3 Transformační plán DSS Litvínov, p.o.
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
schvaluje
GOH   ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK SĜHGSLVĤ
7UDQVIRUPDþQt SOiQ SRVN\WRYDWHOH VRFLiOQtFK VOXåHE 'RPRY\ VRFLiOQtFK VOXåHE /LWYtQRY
SĜtVSČYNRYiRUJDQL]DFHGOHSĜtORK\þSĜHGORåHQpKRPDWHULiOX

Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

1

návrh byl přijat



Usnesení č. 029/4Z/2017
10.4 Plnění Ústeckého krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se
zdravotním postižením na období 2015 – 2018
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)bere na vědomí
GOH   ]iNRQD  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK SĜHGSLVĤ
LQIRUPDFLRSOQČQtÒVWHFNpKRNUDMVNpKRSOiQXY\URYQiQtSĜtOHåLWRVWtSURRVRE\VH]GUDYRWQtP
SRVWLåHQtPQDREGREt±]DURNGOHSĜtORK\þDWRKRWRPDWHULiOX
B)ukládá
0JU 0DUWLQX .OLNRYL 0%$  QiPČVWNRYL KHMWPDQD ÒVWHFNpKR NUDMH VOHGRYDW SOQČQt
ÒVWHFNpKR NUDMVNpKR SOiQX Y\URYQiQt SĜtOHåLWRVWt SUR RVRE\ VH ]GUDYRWQtP SRVWLåHQtP QD
REGREt±]DURN
7HUPtQ
Hlasování:

pro:

53

proti:

0

zdržel se:

0

návrh byl přijat



Usnesení č. 030/4Z/2017
10.5 Dotační program „Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017“ –


vyhlášení
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
RYêMLPFHNG\=iVDG\SURSRVN\WRYiQtGRWDFtDQiYUDWQêFKILQDQþQtFKYêSRPRFt]UR]SRþWX
ÒVWHFNpKR NUDMH VH EXGRX Y]WDKRYDW QD GRWDþQt SURJUDP 3RGSRUD Y\EUDQêFK VRFLiOQtFK
VOXåHEYÒVWHFNpPNUDMLXYHGHQêYSĜtOR]HþWRKRWRPDWHULiOXVRKOHGHPQD]YOiãWQt
SRYDKXSURJUDPXSRX]HSĜLPČĜHQČ
B)rozhoduje
R Y\KOiãHQt GRWDþQtKR SURJUDPX 3RGSRUD Y\EUDQêFK VRFLiOQtFK VOXåHE Y ÒVWHFNpP NUDML
GOHSĜtORK\þWRKRWRPDWHULiOX
C)ukládá
0JU0DUWLQX.OLNRYL0%$QiPČVWNRYLKHMWPDQDÒVWHFNpKRNUDMH]YHĜHMQČQtGRWDþQtKR
SURJUDPX 3RGSRUD Y\EUDQêFK VRFLiOQtFK VOXåHE Y ÒVWHFNpP NUDML  EH]RGNODGQČ
SRY\GiQtXVQHVHQt
7HUPtQLKQHG
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

návrh byl přijat



Usnesení č. 031/4Z/2017
10.6 Schválení rozpočtu projektu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2“
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
schvaluje
UR]SRþHWSURMHNWXÄ3RGSRUDVRFLiOQtFKVOXåHEYÒVWHFNpPNUDML³Y\FKi]HMtFt]5R]KRGQXWtR
SRVN\WQXWtGRWDFHþ23=Y\GDQpKRQD]iNODGČ]iNRQDþ6E
RUR]SRþWRYêFKSUDYLGOHFKDR]PČQČQČNWHUêFKVRXYLVHMtFtFK]iNRQĤ UR]SRþWRYiSUDYLGOD 
YH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤYL]SĜtORKDþWRKRWRXVQHVHQt

Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

návrh byl přijat



Usnesení č. 032/4Z/2017
10.7 Dotační program „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 2“ –
vyhodnocení
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)bere na vědomí
LQIRUPDFHREVDåHQpYSĜtORKiFKþWRKRWRXVQHVHQtþDSĜHGORåHQpKRPDWHULiOX


B)rozhoduje
GOH   ]iNRQD  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK SĜHGSLVĤ
R SRVN\WQXWt GRWDFH SRVN\WRYDWHOĤP VRFLiOQtFK VOXåHE D R X]DYĜHQt 6PORXY\ R SRVN\WQXWt
QHLQYHVWLþQtGRWDFHQDSRGSRUXVRFLiOQtFKVOXåHEGOHSĜtORK\þSĜHGORåHQpKRPDWHULiOX
C)rozhoduje
RYUiFHQtSĜLPČĜHQpþiVWLGRWDFHSĜLGČOHQpYUiPFLGRWDþQtKRSURJUDPXÄ3RGSRUDVRFLiOQtFK
VOXåHE Y ÒVWHFNpP NUDML ³ ] GĤYRGX UHDOL]DFH SURMHNWX ] 2SHUDþQtKR SURJUDPX
=DPČVWQDQRVWGOHSĜtORK\þSĜHGORåHQpKRPDWHULiOX
D)ukládá
0JU 0DUWLQX .OLNRYL 0%$  QiPČVWNRYLKHMWPDQDÒVWHFNpKR NUDMH ]DEH]SHþLW SRWĜHEQp
~NRQ\ N X]DYĜHQt VPOXY V SRGSRĜHQêPL SRVN\WRYDWHOL VRFLiOQtFK VOXåHE D N QiVOHGQpPX
Y\SODFHQtVSOiWN\GRWDFHGOHSĜtORK\þSĜHGORåHQpKRPDWHULiOX
7HUPtQ

Hlasování:

pro:

53

proti:

0

zdržel se:

0

návrh byl přijat



Usnesení č. 033/4Z/2017
10.8 Dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017“ – vratky
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)bere na vědomí
LQIRUPDFHREVDåHQpYSĜtORKiFKþDåWRKRWRXVQHVHQt
B)rozhoduje
D RYUiFHQtSĜLPČĜHQpþiVWLGRWDFHYHYêãL.þSRVN\WQXWp2EODVWQtFKDULWČ0RVW
QD VRFLiOQt VOXåEX VRFLiOQČ DNWLYL]DþQt VOXåED SUR URGLQ\ V GČWPL ,'   ] GĤYRGX
UHDOL]DFHLQGLYLGXiOQtKRSURMHNWX]2SHUDþQtKRSURJUDPX=DPČVWQDQRVWYUiPFLNRPSHWHQFH
GDQpD]iNRQDþ6ERVRFLiOQtFKVOXåEiFKYH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤ
E RYUiFHQtSĜLPČĜHQpþiVWLGRWDFHYHYêãL.þSRVN\WQXWp2EODVWQtFKDULWČ0RVWQD
VRFLiOQt VOXåEX Qt]NRSUDKRYp ]DĜt]HQt SUR GČWL D POiGHå ,'   ] GĤYRGX UHDOL]DFH
LQGLYLGXiOQtKR SURMHNWX ] 2SHUDþQtKR SURJUDPX =DPČVWQDQRVW Y UiPFL NRPSHWHQFH GDQp 
D]iNRQDþ6ERVRFLiOQtFKVOXåEiFKYH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤ
F RYUiFHQtSĜLPČĜHQpþiVWLGRWDFHYHYêãL.þSRVN\WQXWp2EODVWQtFKDULWČ0RVWQD
VRFLiOQt VOXåEX WHUpQQt SURJUDP\ ,'   ] GĤYRGX UHDOL]DFH LQGLYLGXiOQtKR SURMHNWX
]2SHUDþQtKRSURJUDPX=DPČVWQDQRVWYUiPFLNRPSHWHQFHGDQpD]iNRQDþ
6ERVRFLiOQtFKVOXåEiFKYH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤ
G RYUiFHQtSĜLPČĜHQpþiVWLGRWDFHYHYêãL.þSRVN\WQXWp2EODVWQtFKDULWČ0RVWQD
VRFLiOQtVOXåEXVRFLiOQtUHKDELOLWDFH ,' ]GĤYRGXUHDOL]DFHLQGLYLGXiOQtKRSURMHNWX
]2SHUDþQtKRSURJUDPX=DPČVWQDQRVWYUiPFLNRPSHWHQFHGDQpD]iNRQDþ
6ERVRFLiOQtFKVOXåEiFKYH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤ


H RYUiFHQtSĜLPČĜHQpþiVWLGRWDFHYHYêãL.þSRVN\WQXWp2EODVWQtFKDULWČ0RVWQD
VRFLiOQtVOXåEXRGERUQpVRFLiOQtSRUDGHQVWYt ,' ]GĤYRGXUHDOL]DFHLQGLYLGXiOQtKR
SURMHNWX]2SHUDþQtKR SURJUDPX =DPČVWQDQRVWYUiPFLNRPSHWHQFHGDQpD]iNRQDþ
6ERVRFLiOQtFKVOXåEiFKYH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤ

C)rozhoduje
RYUiFHQtSĜLPČĜHQpþiVWLGRWDFHYHYêãL.þSRVN\WQXWpRUJDQL]DFL5RPDQRMDVQLFD
VSROHN QD VRFLiOQt VOXåEX VRFLiOQČ DNWLYL]DþQt VOXåED SUR URGLQ\ V GČWPL ,'  
] GĤYRGX UHDOL]DFH LQGLYLGXiOQtKR SURMHNWX ] 2SHUDþQtKR SURJUDPX =DPČVWQDQRVW Y UiPFL
NRPSHWHQFHGDQpD]iNRQDþ6ERVRFLiOQtFKVOXåEiFKYH]QČQtSR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ
D)rozhoduje
R YUiFHQt SĜLPČĜHQp þiVWL GRWDFHYH YêãL .þSRVN\WQXWp5$'&(]VQDVRFLiOQt
VOXåEX VRFLiOQČ DNWLYL]DþQt VOXåED SUR URGLQ\ V GČWPL ,'   ] GĤYRGX UHDOL]DFH
LQGLYLGXiOQtKR SURMHNWX ] 2SHUDþQtKR SURJUDPX =DPČVWQDQRVW Y UiPFL NRPSHWHQFH GDQp 
D]iNRQDþ6ERVRFLiOQtFKVOXåEiFKYH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤ
E)rozhoduje
R YUiFHQt SĜLPČĜHQp þiVWL GRWDFH YH YêãL   .þ SRVN\WQXWp 0RVWX N QDGČML ] V QD
VRFLiOQtVOXåEXRGERUQpVRFLiOQtSRUDGHQVWYt ,' ]GĤYRGXUHDOL]DFHLQGLYLGXiOQtKR
SURMHNWX]2SHUDþQtKR SURJUDPX =DPČVWQDQRVWYUiPFLNRPSHWHQFHGDQpD]iNRQDþ
6ERVRFLiOQtFKVOXåEiFKYH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤ
F)mění
ERG% XVQHVHQt=DVWXSLWHOVWYDÒVWHFNpKRNUDMHþ=]HGQH]GĤYRGX
QHVSUiYQČ VWDQRYHQp RSWLPiOQt YêãH GRWDFH X SRVN\WRYDWHOĤ VRFLiOQtFK VOXåHE XYHGHQêFK
YGĤYRGRYp]SUiYČWDNWR
%
GOH   ]iNRQD  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH]QČQt SR]GČMãtFKSĜHGSLVĤD Y
VRXODGXVD]iNRQDþ6ERVRFLiOQtFKVOXåEiFKYH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤ
R SRVN\WQXWt GRWDFH SRVN\WRYDWHOĤP VRFLiOQtFK VOXåHE D R X]DYĜHQt 6PORXY\ R SRVN\WQXWt
QHLQYHVWLþQtGRWDFHQDSRGSRUXVRFLiOQtFKVOXåHEGOHSĜtORK\þWRKRWRXVQHVHQt
G)rozhoduje
RYUiFHQtSĜLPČĜHQpþiVWLGRWDFHYHYêãL.þSRVN\WQXWp.YČWLQČ]VQDVRFLiOQt
VOXåEX VRFLiOQČ DNWLYL]DþQt VOXåED SUR URGLQ\ V GČWPL ,'   ] GĤYRGX QHVSUiYQČ
VWDQRYHQpRSWLPiOQtYêãHGRWDFH
H)rozhoduje
RYUiFHQtSĜLPČĜHQpþiVWLGRWDFHYHYêãL.þSRVN\WQXWp2EODVWQtFKDULWČâOXNQRYQD
VRFLiOQt VOXåEX Qt]NRSUDKRYi ]DĜt]HQt SUR GČWL D POiGHå ,'   ] GĤYRGX QHVSUiYQČ
VWDQRYHQpRSWLPiOQtYêãHGRWDFH
I)rozhoduje
RYUiFHQtSĜLPČĜHQpþiVWLGRWDFHYHYêãL.þSRVN\WQXWp&HQWUXVOXåHESUR]GUDYRWQČ
SRVWLåHQp /RXQ\ RSV QD VRFLiOQt VOXåEX RGERUQp VRFLiOQt SRUDGHQVWYt ,'  
]GĤYRGXQHVSUiYQČVWDQRYHQpRSWLPiOQtYêãHGRWDFH


J)rozhoduje
RYUiFHQtSĜLPČĜHQpþiVWLGRWDFHYHYêãL.þSRVN\WQXWp'ČWVNpPXGRPRYXDãNROQt
MtGHOQČ0RVW.+%RURYVNpKRSĜtVSČYNRYpRUJDQL]DFLQDVRFLiOQtVOXåEXGRP\QDSĤO
FHVW\ ,' ]GĤYRGXQHVSUiYQČVWDQRYHQpRSWLPiOQtYêãHGRWDFH
K)rozhoduje
R YUiFHQt SĜLPČĜHQp þiVWL GRWDFH YH YêãL   .þ SRVN\WQXWp 'RPRYX SUR RVRE\ VH
]GUDYRWQtPSRVWLåHQtP%UWQtN\SĜtVSČYNRYpRUJDQL]DFLQDVRFLiOQtVOXåEX FKUiQČQpE\GOHQt
,' ]GĤYRGXQHVSUiYQČVWDQRYHQpRSWLPiOQtYêãHGRWDFH
L)rozhoduje
D  R YUiFHQt SĜLPČĜHQp þiVWL GRWDFH YH YêãL   .þ SRVN\WQXWp 6YD]X QHVO\ãtFtFK D
QHGRVOêFKDYêFK Y ý5 ]V .UDMVNi RUJDQL]DFH ÒVWHFNpKR NUDMH SV QD VRFLiOQt VOXåEX
WOXPRþQLFNpVOXåE\ ,' ]GĤYRGXQHVSUiYQČVWDQRYHQpRSWLPiOQtYêãHGRWDFH
E  R YUiFHQt SĜLPČĜHQp þiVWL GRWDFH YH YêãL   .þ SRVN\WQXWp 6YD]X QHVO\ãtFtFK D
QHGRVOêFKDYêFK Y ý5 ]V .UDMVNi RUJDQL]DFH ÒVWHFNpKR NUDMH SV QD VRFLiOQt VOXåEX
WOXPRþQLFNpVOXåE\ ,' ]GĤYRGXQHVSUiYQČVWDQRYHQpRSWLPiOQtYêãHGRWDFH
F  R YUiFHQt SĜLPČĜHQp þiVWL GRWDFH YH YêãL   .þ SRVN\WQXWp 6YD]X QHVO\ãtFtFK D
QHGRVOêFKDYêFK Y ý5 ]V .UDMVNi RUJDQL]DFH ÒVWHFNpKR NUDMH SV QD VRFLiOQt VOXåEX
WOXPRþQLFNpVOXåE\ ,' ]GĤYRGXQHVSUiYQČVWDQRYHQpRSWLPiOQtYêãHGRWDFH
G  R YUiFHQt SĜLPČĜHQp þiVWL GRWDFH YH YêãL   .þ SRVN\WQXWp 6YD]X QHVO\ãtFtFK D
QHGRVOêFKDYêFK Y ý5 ]V .UDMVNi RUJDQL]DFH ÒVWHFNpKR NUDMH SV QD VRFLiOQt VOXåEX
RGERUQp VRFLiOQt SRUDGHQVWYt ,'   ] GĤYRGX QHVSUiYQČ VWDQRYHQp RSWLPiOQt YêãH
GRWDFH
M)rozhoduje
D  R YUiFHQt SĜLPČĜHQp þiVWL GRWDFH YH YêãL   .þ SRVN\WQXWp 'LDNRQLL ý&( ±
6WĜHGLVNXVRFLiOQtSRPRFLY0RVWČQDVRFLiOQtVOXåEXVRFLiOQČDNWLYL]DþQtVOXåE\SURURGLQ\
VGČWPL ,' ]GĤYRGXQHVSUiYQČVWDQRYHQpRSWLPiOQtYêãHGRWDFH
E  R YUiFHQt SĜLPČĜHQp þiVWL GRWDFH YH YêãL   .þ SRVN\WQXWp 'LDNRQLL ý&( ±
6WĜHGLVNX VRFLiOQt SRPRFL Y 0RVWČ QD VRFLiOQt VOXåEX RGERUQp VRFLiOQt SRUDGHQVWYt ,'
 ]GĤYRGXQHVSUiYQČVWDQRYHQpRSWLPiOQtYêãHGRWDFH
N)rozhoduje
 R X]DYĜHQt 6PORXY\ R ]UXãHQt VPORXY\ R SRVN\WQXWt QHLQYHVWLþQt GRWDFH QD SRGSRUX
VRFLiOQtFKVOXåHEV0ČVWHP/RP,ýVHVtGOHPQiP5HSXEOLN\/RP
GOHSĜtORK\þtVORWRKRWRXVQHVHQt
O)schvaluje
Y]RU GRGDWNX NH 6PORXYČ R SRVN\WQXWt QHLQYHVWLþQt GRWDFH QD SRGSRUX VRFLiOQtFK VOXåHE
YþHWQČSĜtORK\GOHSĜtORK\þWRKRWRXVQHVHQt
P)ukládá
0JU 0DUWLQX .OLNRYL 0%$  QiPČVWNRYLKHMWPDQDÒVWHFNpKR NUDMH ]DEH]SHþLW SRWĜHEQp
~NRQ\NX]DYĜHQtGRGDWNĤNHVPORXYiPDX]DYĜHQtVPORXY\V0ČVWHP/RPYWHUPtQXGR

Hlasování:

pro:

53

proti:

0





zdržel se:

0

návrh byl přijat

Usnesení č. 034/4Z/2017
10.9 Vyjádření k projektu „Domov se zvláštním režimem – Křešice“
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
schvaluje
YêMLPNX ] 0HWRGLN\ ]DMLãWČQt VtWČ VRFLiOQtFK VOXåHE ÒVWHFNpKR NUDMH XPRåĖXMtFt &HQWUX
VRFLiOQtFKVOXåHESĜtVSČYNRYpRUJDQL]DFLQDYêãHQtNDSDFLW\ROĤåHNYREMHNWXGRPRYDVH
]YOiãWQtP UHåLPHP 'ČþtQ ± .ĜHãLFH D Y]QLN  OĤåHN Y REMHNWX GRPRYD SUR VHQLRU\ QD
.DPHQLFNpXOLFLY'ČþtQČ

Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

návrh byl přijat



Usnesení č. 035/4Z/2017
10.10 Výzva k předkládání žádostí o podporu – Průběžná výzva pro kraje – podpora
vybraných sociálních služeb v návaznosti na krajské střednědobé plány rozvoje
sociálních služeb
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
GOH]iNRQDþ6ERNUDMtFK NUDMVNp]Ĝt]HQt YH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤR
SRGiQtSURMHNWRYpKR]iPČUXGRYê]Y\NSĜHGNOiGiQtåiGRVWtRSRGSRUX±3UĤEČåQiYê]YDSUR
NUDMH ± SRGSRUD Y\EUDQêFK VRFLiOQtFK VOXåHE Y QiYD]QRVWL QD NUDMVNp VWĜHGQČGREp SOiQ\
UR]YRMHVRFLiOQtFKVOXåHEGOHSĜtORK\þWRKRWRXVQHVHQt
B)ukládá
2OGĜLFKX %XEHQtþNRYL KHMWPDQRYL ÒVWHFNpKR NUDMH SRGHSVDW åiGRVW R ILQDQþQt SRGSRUX
YUiPFL23=DPČVWQDQRVWYVRXODGXVSURMHNWRYêP]iPČUHPGOHSĜtORK\þWRKRWRXVQHVHQt
7HUPtQ

Hlasování:

pro:

53

proti:

0

zdržel se:

0

návrh byl přijat



Usnesení č. 036/4Z/2017
12.1 Vyhodnocení systému financování investičních potřeb společnosti Krajská
zdravotní, a.s. - plnění usnesení ZÚK č. 19/31Z/2016
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)bere na vědomí
9\KRGQRFHQt V\VWpPX ILQDQFRYiQt LQYHVWLþQtFK SRWĜHE VSROHþQRVWL .UDMVNi ]GUDYRWQt DV ]


SURVWĜHGNĤ ÒVWHFNpKR NUDMH MDNR MHMtKR MHGLQpKR DNFLRQiĜH Y VRXODGX V SULQFLSHP
VRXNURPpKR LQYHVWRUD YH Y]WDKX N PRåQRVWL SRVWXSX Y VRXODGX V 5R]KRGQXWtP .RPLVH
(8

B)ukládá
5DGČÒVWHFNpKRNUDMHQDYUKQRXW]PČQXSRYČĜHQtVSROHþQRVWL.UDMVNi]GUDYRWQtDVNYêNRQX
VOXåE\REHFQpKRKRVSRGiĜVNpKR]iMPXYVRXODGXV5R]KRGQXWtP.RPLVH(8]HGQH
   D WR Y QiYD]QRVWL QD 9\KRGQRFHQt V\VWpPX ILQDQFRYiQt LQYHVWLþQtFK SRWĜHE
VSROHþQRVWL.UDMVNi]GUDYRWQtDV
7HUPtQþHUYQD

Hlasování:

pro:

53

proti:

0

zdržel se:

0

návrh byl přijat



Usnesení č. 037/4Z/2017
12.2 Stipendijní program „Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků v
Ústeckém kraji“ – vyhlášení
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
schvaluje
GOH   StVP F  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ
Y\KOiãHQt 6WLSHQGLMQtKR SURJUDPX Ä6WDELOL]DFH QHOpNDĜVNêFK ]GUDYRWQLFNêFK SUDFRYQtNĤ Y
ÒVWHFNpPNUDML³GOHSĜtORK\þWRKRWRXVQHVHQt
9]RU YHĜHMQRSUiYQt VPORXY\ R SRVN\WQXWt QHLQYHVWLþQt GRWDFH  VWLSHQGLD D R X]DYĜHQt
EXGRXFtSUDFRYQtVPORXY\GOHSĜtORK\þWRKRWRXVQHVHQt

Hlasování:

pro:

53

proti:

0

zdržel se:

0

návrh byl přijat



Usnesení č. 038/4Z/2017
12.3 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v
oblasti zdravotnictví
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)bere na vědomí
SĜHGORåHQRXLQIRUPDFLR]PČQČ~þHWQtKRGQRW\QHPRYLWpKRPDMHWNXVYČĜHQpKRSĜtVSČYNRYêP
RUJDQL]DFtPNKRVSRGDĜHQtGOHSĜtORK\þSĜHGORåHQpKRPDWHULiOX


B)schvaluje
GOH   RGVW  StVP M  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt
SR]GČMãtFKSĜHGSLVĤ]PČQX]ĜL]RYDFtOLVWLQ\
þM]HGQHYH]QČQt]PČQDGRGDWNĤSĜtVSČYNRYpRUJDQL]DFH
Qi]HY3V\FKLDWULFNiOpþHEQD3HWURKUDGSĜtVSČYNRYiRUJDQL]DFH
VtGOR3HWURKUDGþS3HWURKUDG36ý,ý
GRGDWNHPþNH]ĜL]RYDFtOLVWLQČGOHSĜtORK\þWRKRWRXVQHVHQt

Hlasování:

pro:

53

proti:

0

zdržel se:

0

návrh byl přijat



Usnesení č. 039/4Z/2017
12.4 Dotační program „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování následné a
dlouhodobé lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2017“ – vyhlášení
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
schvaluje
GOHýOiQNX;9,RGVW =iVDGSURSRVN\WRYiQtGRWDFtDQiYUDWQêFKILQDQþQtFKYêSRPRFt
]UR]SRþWXÒVWHFNpKRNUDMH GiOHMHQÄ=iVDG\³ W\WRYêMLPN\SURGRWDþQtSURJUDPÄ3RGSRUD
]YêãHQt NRPIRUWX SDFLHQWĤ SĜL SRVN\WRYiQt QiVOHGQp D GORXKRGREp OĤåNRYp SpþH QD ~]HPt
ÒVWHFNpKRNUDMH±³
D YêMLPND]ýOiQNX,9RGVW =iVDG
äDGDWHOHP R GRWDFL PĤåH EêWSRX]H VXEMHNW NWHUê MH SRVN\WRYDWHOHP ]GUDYRWQtFKVOXåHE YH
IRUPČ QiVOHGQp D GORXKRGREp OĤåNRYp SpþH Y\MPD QiVOHGQp OĤåNRYp SpþH Y RERUX
SV\FKLDWULH DNWHUêVSOĖXMHQiVOHGXMtFtNULWpULD
āPi RSUiYQČQt N SRVN\WRYiQt ]GUDYRWQtFK VOXåHE Y GDQp IRUPČ Y VRXODGX VH ]iNRQHP þ
6ER]GUDYRWQtFKVOXåEiFKDSRGPtQNiFKMHMLFKSRVN\WRYiQt ]iNRQR]GUDYRWQtFK
VOXåEiFK YH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤ
āSRVN\WXMH]GUDYRWQtVOXåE\SDFLHQWĤPYGDQpIRUPČQD~]HPtÒVWHFNpKRNUDMH
E YêMLPND]ýOiQNX9,RGVW StVPO =iVDG
3URMHNWQHQtSRYLQQRXSĜtORKRXåiGRVWLRGRWDFL
F YêMLPND]ýOiQNX9,,,RGVW =iVDG
'RWDFH PĤåH EêW SRXåLWD QD ~KUDGX X]QDWHOQêFK QiNODGĤ Y]QLNOêFK RG   
GR
G YêMLPND]ýOiQNX9,,,RGVW =iVDG
0D[LPiOQtYêãHGRWDFHMH]FHONRYêFKX]QDWHOQêFKQiNODGĤ
 Y\KOiãHQt GRWDþQtKR SURJUDPX Ä3RGSRUD ]YêãHQt NRPIRUWX SDFLHQWĤ SĜL SRVN\WRYiQt
QiVOHGQp D GORXKRGREp OĤåNRYp SpþH QD ~]HPt ÒVWHFNpKR NUDMH ± ³ GOH SĜtORK\ þ 
WRKRWR XVQHVHQt ]D SĜHGSRNODGX åH EXGH =DVWXSLWHOVWYHP ÒVWHFNpKR NUDMH VFKYiOHQ QiYUK
QDUR]GČOHQtYROQêFKILQDQþQtFKSURVWĜHGNĤ]KRVSRGDĜHQtÒVWHFNpKRNUDMH]DURN

Hlasování:

pro:

52

proti:

0



zdržel se:

0

návrh byl přijat



Usnesení č. 040/4Z/2017
12.5 Výkon členských práv - Inovační centrum Ústeckého kraje, z.s
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
souhlasí
VY\VWRXSHQtP,QJ7RPiãH6LYLþND3K'ĜHGLWHOH,QRYDþQtKRFHQWUDÒVWHFNpKRNUDMH]V
QDMHGQiQt=DVWXSLWHOVWYDÒVWHFNpKRNUDMH
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

1

návrh byl přijat



Usnesení č. 041/4Z/2017
12.5 Výkon členských práv -Inovační centrum Ústeckého kraje, z.s.
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
schvaluje
GOH   ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK SĜHGSLVĤ
SRVN\WQXWt URþQtKR þOHQVNpKR SĜtVSČYNX ÒVWHFNpKR NUDMH þOHQD VSRONX  GR VSRONX
,129$ý1Ë&(17580Ò67(&.e+2.5$-(]VVHVtGOHPÒVWtQDG/DEHP3DVWHXURYD
36ýYHYêãL.þ]D~þHOHP]DMLãWČQtþLQQRVWLVSRONXYURFH
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

2

návrh byl přijat



Usnesení č. 042/4Z/2017
12.6 Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)bere na vědomí
LQIRUPDFLRSRGDQêFKåiGRVWHFKSRVRX]HQtDKRGQRFHQtåiGRVWtGOHSĜHGORåHQpKRPDWHULiOX
B)rozhoduje
GOHStVPF ]iNRQDþ6ERNUDMtFK NUDMVNp]Ĝt]HQt YH]QČQtSR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤR SRVN\WQXWtGRWDFH])RQGXÒVWHFNpKR NUDMHDX]DYĜHQtYHĜHMQRSUiYQtVPORXY\ R
SRVN\WQXWtGRWDFHGOHY]RUXVFKYiOHQpKR=DVWXSLWHOVWYHPÒVWHFNpKRNUDMH
åDGDWHOþ*(2RV


,ý
VtGOR.RPHQVNpKR.ODGQR
YêãHQHLQYHVWLþQtGRWDFH.þ
Qi]HYSURMHNWX DNFH 7HUH]tQVNpKU\
åDGDWHOþ6HYHURþHVNpVGUXåHQtREFt
,ý
VtGOR9HONi+UDGHEQtÒVWtQDG/DEHP
YêãHQHLQYHVWLþQtGRWDFH.þ
Qi]HY SURMHNWX DNFH  0RQLWRULQJ GUREQêFK YRGQtFK WRNĤ Y ÒVWHFNpP NUDML ± SURYR] D
~GUåEDSURWLSRYRGĖRYpKRV\VWpPX
åDGDWHOþ.UDMVNiUDGDVHQLRUĤÒVWHFNpKRNUDMHSV
,ý
VtGOR'REČWLFNiÒVWtQDG/DEHP
YêãHQHLQYHVWLþQtGRWDFH.þ
Qi]HYSURMHNWX DNFH 1iNODG\QDþLQQRVW.56Ò.
åDGDWHOþ-DURVODY3pP
,ý
VtGOR0DVDU\NRYDÒVWtQDG/DEHP
YêãHQHLQYHVWLþQtGRWDFH.þ
Qi]HYSURMHNWX DNFH 6HOVNpVODYQRVWL±URþQtN
åDGDWHOþ'RPRYGĤFKRGFĤ%\VWĜDQ\SĜtVSČYNRYiRUJDQL]DFH
,ý
VtGOR3UDåVNi%\VWĜDQ\6YČWLFH
YêãHLQYHVWLþQtGRWDFH.þ
Qi]HYSURMHNWX DNFH 6P\VORYi]DKUDGD
åDGDWHOþ.8/785$$63257&+208729VUR
,ý
VtGOR%RåHQ\1ČPFRYp&KRPXWRY
YêãHQHLQYHVWLþQtGRWDFH.þ
Qi]HYSURMHNWX DNFH 08/7,äÈ1529é)(67,9$/27(9ě(12
åDGDWHOþ6$60(.XOWXUDVUR
,ý
VtGOR7XãLPLFH.DGDĖ7XãLPLFH
YêãHQHLQYHVWLþQtGRWDFH.þ
Qi]HYSURMHNWX DNFH 9\VPiWpOpWR
åDGDWHOþ2NUHVQtDJUiUQtNRPRUD0RVW
,ý
VtGOR'ČOQLFNi0RVW9HOHEXGLFH
YêãHQHLQYHVWLþQtGRWDFH.þ
SRGtOGRWDFHQDFHONRYêFKQiNODGHFK
Qi]HYSURMHNWX DNFH 3URSDJDFHUHJLRQiOQtFKSRWUDYLQÒ.YURFH
åDGDWHOþ&+0(/$ě679ËGUXåVWYRäDWHF
,ý


VtGOR0RVWHFNiäDWHF
YêãHGRWDFH.þ
Qi]HYSURMHNWX DNFH =Ĝt]HQtNDQFHOiĜH±&KPHODĜVNpPX]HXPäDWHF
UR]KRGQRXWGOHStVPG ]iNRQDþ6ERNUDMtFK NUDMVNp]Ĝt]HQt YH]QČQt
SR]GČMãtFKSĜHGSLVĤRSRVN\WQXWtGRWDFH])RQGXÒVWHFNpKRNUDMHDX]DYĜHQtYHĜHMQRSUiYQt
VPORXY\RSRVN\WQXWtGRWDFHGOHY]RUXVFKYiOHQpKR=DVWXSLWHOVWYHPÒVWHFNpKRNUDMH
åDGDWHOþ0ČVW\V.RYiĜVNi
,ý
VtGORQiP-âYHUP\.RYiĜVNi
YêãHQHLQYHVWLþQtGRWDFH.þ
Qi]HYSURMHNWX DNFH 9êPČQDRNHQDGYHĜtQDEXGRYČ0â
åDGDWHOþ6WDWXWiUQtPČVWR&KRPXWRY
,ý
VtGOR=ERURYVNi&KRPXWRY
YêãHQHLQYHVWLþQtGRWDFH.þ
Qi]HYSURMHNWX DNFH &+2087296.e.58â(1Ë±VHWNiQtKRUQLFNêFKDKXWQLFNêFK
PČVWDREFtý5
åDGDWHOþ2EHF5DQi
,ý
VtGOR5DQi5DQi
YêãHQHLQYHVWLþQtGRWDFH.þ
Qi]HYSURMHNWX DNFH 6ODYQRVWLVWHSt
åDGDWHOþ2EHF3RþHGČOLFH
,ý
VtGOR3RþHGČOLFH3RþHGČOLFH
YêãHQHLQYHVWLþQtGRWDFH.þ
Qi]HYSURMHNWX DNFH 6RXWČåÄ2SRKiUVWDURVWN\REFH3RþHGČOLFH³VKDVLþL]%KODX 
åDGDWHOþ0ČVWR'ROQt3RXVWHYQD
,ý
VtGOR9LOpPRYVNi'ROQt3RXVWHYQD
YêãHQHLQYHVWLþQtGRWDFH.þ
Qi]HYSURMHNWX DNFH PH]LQiURGQtORXWNRYêIHVWLYDOY'ROQt3RXVWHYQČDRNROt
åDGDWHOþ2EHF+DYUDĖ
,ý
VtGOR+DYUDĖ+DYUDĖ
YêãHLQYHVWLþQtGRWDFH.þ
Qi]HYSURMHNWX DNFH 0DWHĜVNiãNROD+DYUDĖ±VWDYHEQt~SUDY\
åDGDWHOþ2EHF0DOtþ
,ý
VtGOR0DOtþ0DOtþ
YêãHQHLQYHVWLþQtGRWDFH.þ
Qi]HYSURMHNWX DNFH 9tWiQtOpWD


åDGDWHOþ2EHF%UDQGRY
,ý
VtGOR5XGpDUPiG\%UDQGRY
YêãHQHLQYHVWLþQtGRWDFH.þ
Qi]HYSURMHNWX DNFH 9\EDYHQtNXOWXUQtKRViOX%UDQGRY
åDGDWHOþ6WDWXWiUQtPČVWR0RVW
,ý
VtGOR5DGQLþQt0RVW
YêãHQHLQYHVWLþQtGRWDFH.þ
Qi]HYSURMHNWX DNFH 0RVWHFNpVODYQRVWL
åDGDWHOþ0ČVWR.U\U\
,ý
VtGOR+ODYQt.U\U\
YêãHQHLQYHVWLþQtGRWDFH.þ
Qi]HYSURMHNWX DNFH 6YiWHNGREUpQiODG\
åDGDWHOþ2EHF2SRþQR
,ý
VtGOR2SRþQR2SRþQR
YêãHQHLQYHVWLþQtGRWDFH.þ
Qi]HYSURMHNWX DNFH 3RFKRG]D2OGĜLFKHPD%RåHQRX
åDGDWHOþ0ČVWR7ĜHEHQLFH
,ý
VtGOR3DĜtNRYRQiP7ĜHEHQLFH
YêãHLQYHVWLþQtGRWDFH.þ
Qi]HYSURMHNWX DNFH 'LJLWDOL]DFH7ĜHEHQLFNpKRNDQFLRQiOX
åDGDWHOþ2EHF9HOLNi9HV
,ý
VtGOR3RGOHVLFH9HOLNi9HV3RGOHVLFH
YêãHQHLQYHVWLþQtGRWDFH.þ
Qi]HYSURMHNWX DNFH 2YRFQêVDG9LWþLFH
åDGDWHOþ2EHF0DUNYDUWLFH
,ý
VtGOR0DUNYDUWLFH0DUNYDUWLFH
YêãHQHLQYHVWLþQtGRWDFH.þ
Qi]HY SURMHNWX DNFH  6ODYQRVWQt VYČFHQt UHNRQVWUXRYDQpKR NRVWHOD 6YDWpKR 0DUWLQD Y
0DUNYDUWLFtFK
åDGDWHOþ2EHF1H]DE\OLFH
,ý
VtGOR+RĜHQHF1H]DE\OLFH+RĜHQHF
YêãHQHLQYHVWLþQtGRWDFH.þ
Qi]HYSURMHNWX DNFH 2GVWUDQČQtEêYDOp]HPČGČOVNpVWDYE\±KDYDULMQtVWDY
åDGDWHOþ2EHF/HQHãLFH
,ý


VtGOR.QtåHWH9iFODYD/HQHãLFH
YêãHLQYHVWLþQtGRWDFH.þ
Qi]HYSURMHNWX DNFH 'ČWVNpGRSUDYQtKĜLãWČXPDWHĜVNpãNRON\/HQHãLFH
åDGDWHOþ6WDWXWiUQtPČVWR'ČþtQ
,ý
VtGOR0tURYpQiP'ČþtQ,93RGPRNO\
YêãHQHLQYHVWLþQtGRWDFH.þ
Qi]HYSURMHNWX DNFH 2SUDYDY\KOtGNRYpKRSRYLORQX(OEZDUWH±/DEVNi6WUiå
åDGDWHOþ0ČVWR'ROQt3RXVWHYQD
,ý
VtGOR9LOpPRYVNi'ROQt3RXVWHYQD
YêãHQHLQYHVWLþQtGRWDFH.þ
Qi]HYSURMHNWX DNFH 6ODYQRVWLPČVWD'ROQt3RXVWHYQD
åDGDWHOþ2EHF3RþHGČOLFH
,ý
VtGOR3RþHGČOLFH3RþHGČOLFH
YêãHQHLQYHVWLþQtGRWDFH.þ
Qi]HYSURMHNWX DNFH /HWQtVHWNiQtPOiGHåHVKDVLþL]67)%KODX
åDGDWHOþ2EHF.ODGUXE\
,ý
VtGOR.ODGUXE\.ODGUXE\
YêãHQHLQYHVWLþQtGRWDFH.þ
Qi]HYSURMHNWX DNFH 'ČWVNêGHQ
UR]KRGQRXWGOHStVPF ]iNRQDþ6ERNUDMtFK NUDMVNp]Ĝt]HQt YH]QČQt
SR]GČMãtFKSĜHGSLVĤRQHY\KRYČQtåiGRVWLRSRVN\WQXWtGRWDFH])RQGXÒVWHFNpKRNUDMHGiOH
XYHGHQêFKåDGDWHOĤ
åDGDWHOþ6WDQLVODYýHUYHQHF
,ý
VtGOR.DPHQLFNi1RYi9tVNDýHVNi.DPHQLFH
YêãHGRWDFH.þ
Qi]HYSURMHNWX DNFH 5RFNRYêQiĜH]
åDGDWHOþ9ê]NXPQê~VWDYSURKQČGpXKOtDV
,ý
VtGORWĜ%XGRYDWHOĤ0RVW
YêãHGRWDFH.þ
Qi]HYSURMHNWX DNFH %UiQDHNRORJLHRWHYĜHQiDQHE2'3$'<
åDGDWHOþ7DQHþQtVNXSLQD)UHHGRP]V
,ý
VtGOR5DEDVRYDÒVWtQDG/DEHP±6HYHUQt7HUDVD
YêãHGRWDFH.þ
Qi]HYSURMHNWX DNFH  0LVWURYVWYt VYČWD675((7'$1&(6+2:DVYČWRYêSRKiU',6&2
'$1&('$1&(6+2&.


åDGDWHOþ0JU-LĜt%HQiWþDQ
,ý
VtGOR7RPiãVNi3UDKD±0DOi6WUDQD
YêãHGRWDFH.þ
Qi]HYSURMHNWX DNFH 7HUH]tQVNêWULSW\FK
UR]KRGQRXWGOHStVPG ]iNRQDþ6ERNUDMtFK NUDMVNp]Ĝt]HQt YH]QČQt
SR]GČMãtFKSĜHGSLVĤRQHY\KRYČQtåiGRVWLRSRVN\WQXWtGRWDFH])RQGXÒVWHFNpKRNUDMHGiOH
XYHGHQêFKåDGDWHOĤ
åDGDWHOþ2EHF3DWRNU\MH
,ý
VtGOR3DWRNU\MH3DWRNU\MH
YêãHGRWDFH.þ
Qi]HYSURMHNWX DNFH .DPHURYêV\VWpPYREFL3DWRNU\MH
åDGDWHOþ0ČVWR0H]LERĜt
,ý
VtGORQiPNYČWQD0H]LERĜt
YêãHGRWDFH.þ
Qi]HYSURMHNWX DNFH 6WDYČQtPiMH
åDGDWHOþ0ČVWR0H]LERĜt
,ý
VtGORQiPNYČWQD0H]LERĜt
YêãHGRWDFH.þ
Qi]HYSURMHNWX DNFH 3RKiGNRYê'HQGČWt
åDGDWHOþ2EHF0DOtþ
,ý
VtGOR0DOtþ0DOtþ
YêãHGRWDFH.þ
Qi]HYSURMHNWX DNFH 7YRĜLYpVWĜHG\
åDGDWHOþ6WDWXWiUQtPČVWR0RVW
,ý
VtGOR5DGQLþQt0RVW
YêãHGRWDFH.þ
Qi]HYSURMHNWX DNFH 9iQRþQtVODYQRVWL±þHUWRYVNiVKRZ
åDGDWHOþ2EHF%Ĝt]D
,ý
VtGOR%Ĝt]D%Ĝt]D
YêãHGRWDFH.þ
Qi]HYSURMHNWX DNFH 2SUDYDVWĜHFK\EXGRY\~ĜDGXþS%Ĝt]D
åDGDWHOþ2EHF%ODåLP
,ý
VtGOR%ODåLP%ODåLP
YêãHGRWDFH.þ
Qi]HYSURMHNWX DNFH %ODåLP±R]YXþHQtIRWEDORYpKRKĜLãWČ


åDGDWHOþ2EHF0iONRY
,ý
VtGOR=HOHQi0iONRY=HOHQi
YêãHGRWDFH.þ
Qi]HYSURMHNWX DNFH 0iONRYVNiSRXĢ
åDGDWHOþ0ČVWR9êVOXQt
,ý
VtGOR9êVOXQt9êVOXQt
YêãHGRWDFH.þ
Qi]HYSURMHNWX DNFH 9êVOXQt±REQRYDþiVWLYHĜHMQpKRRVYČWOHQt
åDGDWHOþ2EHF3HUãWHMQ
,ý
VtGOR+ODYQt3HUãWHMQ
YêãHGRWDFH.þ
Qi]HYSURMHNWX DNFH ýHUQêã±UHNRQVWUXNFHYR]RYN\DVIDOWRYiQtP
åDGDWHOþ0ČVWR%HQHãRYQDG3ORXþQLFt
,ý
VtGORQiPČVWt0tUX%HQHãRYQDG3ORXþQLFt
YêãHGRWDFH.þ
Qi]HYSURMHNWX DNFH 9êPČQDRNHQDGYHĜtY=â%HQHãRYQDG3ORXþQLFt
åDGDWHOþ2EHF5RNOH
,ý
VtGOR5RNOH5RNOH
YêãHGRWDFH.þ
Qi]HY SURMHNWX DNFH  5HNXOWLYDFH NRQWDPLQRYDQpKR ~]HPt QD SR]HPFtFK REFH 5RNOH X
.DGDQČ
åDGDWHOþ2EHF0DOHþRY
,ý
VtGOR0DOHþRY0DOHþRY
YêãHGRWDFH.þ
Qi]HYSURMHNWX DNFH 9êVWDYEDPXOWLIXQNþQtKRKĜLãWČ
åDGDWHOþ2EHF9LOpPRY
,ý
VtGOR1iPČVWt9LOpPRY
YêãHGRWDFH.þ
Qi]HYSURMHNWX DNFH 5HYLWDOL]DFHYHĜHMQpKRRVYČWOHQtYREFtFK%ORY9LQDĜH=iKRĜDQ\
åDGDWHOþ2EHF3RþHGČOLFH
,ý
VtGOR3RþHGČOLFH3RþHGČOLFH
YêãHGRWDFH.þ
Qi]HYSURMHNWX DNFH 6êNRURY\3RþHGČOLFH



Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

3

návrh byl přijat



Usnesení č. 043/4Z/2017
12.7 Informace o uzavřených dodatcích ke smlouvám o poskytnutí dotace z Fondu
Ústeckého kraje
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
bere na vědomí
LQIRUPDFLKHMWPDQDÒ.RX]DYĜHQêFKGRGDWFtFKNHVPORXYiPþ60/60/
60/D60/RSRVN\WQXWtGRWDFH
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

1

návrh byl přijat



Usnesení č. 044/4Z/2017
12.8 Žádosti o prominutí povinnosti penále za porušení rozpočtové kázně
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
rozhoduje
$  R þiVWHþQpP SURPLQXWt SHQiOH ]D SRUXãHQt UR]SRþWRYp Ni]QČ Y\PČĜHQpKR 3ODWHEQtP
YêPČUHP HNRQRPLFNpKR RGERUX ]H GQH    þM (. -,'
.88.QDþiVWNX.þVXEMHNWX9\ããtRGERUQiãNROD6WĜHGQtSUĤP\VORYi
ãNROD D 6WĜHGQt RGERUQi ãNROD VOXåHE D FHVWRYQtKR UXFKX 9DUQVGRUI %UDWLVODYVNi 
SĜtVSČYNRYiRUJDQL]DFH9DUQVGRUI,ýDYVRXODGXVXVWDQRYHQtP
RGVW  ]iNRQD þ  6E R UR]SRþWRYêFK SUDYLGOHFK ~]HPQtFK UR]SRþWĤ YH ]QČQt
~þLQQpP GR    SRYROXMH þiVWHþQp SURPLQXWt SHQiOH YH YêãL   .þ VXEMHNW
XKUDGtþiVWNX.þ
%  R þiVWHþQpP SURPLQXWt SHQiOH ]D SRUXãHQt UR]SRþWRYp Ni]QČ Y\PČĜHQpKR 3ODWHEQtP
YêPČUHP HNRQRPLFNpKR RGERUX ]H GQH    þM (. -,'
.88. QD þiVWNX   .þ VXEMHNWX =iNODGQt ãNROD D 0DWHĜVNi ãNROD
6WUXSþLFHRNUHV6WUXSþLFH,ýVHVtGOHP6WUXSþLFHDYVRXODGXVXVWDQRYHQtP
RGVW]iNRQDþ6ERUR]SRþWRYêFKSUDYLGOHFK~]HPQtFKUR]SRþWĤYH]QČQt
~þLQQpP GR    SRYROXMH þiVWHþQp SURPLQXWt SHQiOH YH YêãL   .þ VXEMHNW
XKUDGtþiVWNX.þ
Hlasování:

pro:

49

proti:

0





zdržel se:

1

návrh byl přijat

Usnesení č. 045/4Z/2017
13.1 Změna zřizovací listiny Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové
organizace
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
rozhoduje
GOH   RGVW  StVP M  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt
SR]GČMãtFKSĜHGSLVĤR]PČQČ]ĜL]RYDFtOLVWLQ\
þM]HGQHYH]QČQt]PČQDGRGDWNĤSĜtVSČYNRYpRUJDQL]DFH6SUiYDD
~GUåEDVLOQLFÒVWHFNpKRNUDMHSĜtVSČYNRYiRUJDQL]DFH
VtGOR5XVNi'XEt36ý,ý
GRGDWNHPþGOHSĜtORK\þWRKRWRXVQHVHQt

Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

návrh byl přijat



Usnesení č. 046/4Z/2017
13.2 Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2017
mezi Ústeckým krajem a Libereckým krajem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
rozhoduje
GOH   RGVW  StVP K  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt
SR]GČMãtFK SĜHGSLVĤ R X]DYĜHQt VPORXY\ R ILQDQþQt VSROXSUiFL YH YHĜHMQp OLQNRYp RVREQt
GRSUDYČ SUR URN  PH]L ÒVWHFNêP NUDMHP ,ý  D /LEHUHFNêP NUDMHP ,ý
GOHSĜtORK\WRKRWRXVQHVHQt
Hlasování:

pro:

53

proti:

0

zdržel se:

0

návrh byl přijat



Usnesení č. 047/4Z/2017
13.3 Dodatek č.2 ke smlouvě o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou
linkovou dopravou a drážní osobní dopravou se statutárním městem Teplice
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
rozhoduje
GOH   RGVW  StVP K  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt
SR]GČMãtFKSĜHGSLVĤRX]DYĜHQtGRGDWNXþ6PORXY\RVSROXSUiFLSĜL]DMLãĢRYiQtGRSUDYQt


REVOXåQRVWLYHĜHMQRXOLQNRYRXGRSUDYRXDYHĜHMQRXGUiåQtGRSUDYRXPH]LÒVWHFNêPNUDMHP
,ýDVWDWXWiUQtPPČVWHP7HSOLFH,ýGOHSĜtORK\WRKRWRXVQHVHQt
Hlasování:

pro:

51

proti:

1

zdržel se:

0

návrh byl přijat



Usnesení č. 048/4Z/2017
14.1 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji za školní
rok 2015/2016
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
bere na vědomí
9êURþQt ]SUiYX R VWDYX D UR]YRML Y]GČOiYDFt VRXVWDY\ ÒVWHFNpKR NUDMH ]D ãNROQt URN
GOHSĜtORK\SĜHGORåHQpKRPDWHULiOX
Hlasování:

pro:

54

proti:

0

zdržel se:

0

návrh byl přijat



Usnesení č. 049/4Z/2017
14.2 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje – oblast
školství
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)schvaluje
GOH   RGVW  StVP M  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt
SR]GČMãtFKSĜHGSLVĤ]PČQX]ĜL]RYDFtOLVWLQ\SĜtVSČYNRYpRUJDQL]DFHÒVWHFNpKRNUDMH
þM]HGQHYH]QČQt]PČQDGRGDWNĤSĜtVSČYNRYpRUJDQL]DFH
Qi]HY6WĜHGQtãNRODWHFKQLFNi0RVWSĜtVSČYNRYiRUJDQL]DFHVtGOR0RVW'ČOQLFNi36ý
,ý2
GRGDWNHPþNH]ĜL]RYDFtOLVWLQČGOHSĜtORK\þWRKRWRXVQHVHQt
B)ukládá
0JU%F3HWUXâPtGRYLQiPČVWNRYLKHMWPDQDÒVWHFNpKRNUDMH]DEH]SHþLWYHãNHUpSRWĜHEQp
~NRQ\NUHDOL]DFLWRKRWRXVQHVHQtYþiVWL$ 
7HUPtQ
Hlasování:

pro:

54

proti:

0





zdržel se:

0

návrh byl přijat

Usnesení č. 050/4Z/2017
14.3 Dotační program Volný čas 2017 – schválení dotací
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
GOHStVPG ]iNRQDþ6ERNUDMtFK NUDMVNp]Ĝt]HQt YH]QČQtSR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤRY\KRYČQtåiGRVWLRSRVN\WQXWtQHLQYHVWLþQtGRWDFHQDSURMHNWåDGDWHOLGOHSĜtORK\
WRKRWRXVQHVHQt
GOHStVPG ]iNRQDþ6ERNUDMtFK NUDMVNp]Ĝt]HQt YH]QČQtSR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ R X]DYĜHQt YHĜHMQRSUiYQt VPORXY\ R SRVN\WQXWt GRWDFH GOH SĜtORK\ þ  WRKRWR
XVQHVHQtVåDGDWHOHPXYHGHQêPYSĜtOR]HWRKRWRXVQHVHQt
GOHStVPG ]iNRQDþ6ERNUDMtFK NUDMVNp]Ĝt]HQt YH]QČQtSR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ R QHY\KRYČQt åiGRVWHP R SRVN\WQXWt QHLQYHVWLþQt GRWDFH åDGDWHOĤP GOH SĜtORK\ 
WRKRWRXVQHVHQt
B)ukládá
0JU%F3HWUXâPtGRYLQiPČVWNRYLKHMWPDQDÒVWHFNpKRNUDMH]DEH]SHþLWYHãNHUpSRWĜHEQp
~NRQ\GOHERGX$ NUHDOL]DFLWRKRWRXVQHVHQt
7HUPtQ
Hlasování:

pro:

53

proti:

0

zdržel se:

0

návrh byl přijat



Usnesení č. 051/4Z/2017
14.4 Dotační program Sport 2017 – schválení dotací
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
rozhoduje
GOH   StVP G  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ R QHY\KRYČQt åiGRVWL R SRVN\WQXWt QHLQYHVWLþQt GRWDFH QD SURMHNW åDGDWHOL GOH
SĜtORK\WRKRWRXVQHVHQt
Hlasování:

pro:

54

proti:

0

zdržel se:

0

návrh byl přijat



Usnesení č. 052/4Z/2017
14.5 Dotační program Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou
v Ústeckém kraji pro období 2017 - 2020 – schválení dotací
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje


GOHStVPF ]iNRQDþ6ERNUDMtFK NUDMVNp]Ĝt]HQt YH]QČQtSR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤRSRVN\WQXWtQHLQYHVWLþQt~þHORYpGRWDFHQiVOHGXMtFtPVSRUWRYQtPRUJDQL]DFtP
D Qi]HY'iPVNêKi]HQNiĜVNêNOXE%DQtN0RVW]V
,ý2
VtGOR0RVWWĜ%XGRYDWHOĤ
YêãHGRWDFH.þ
E Qi]HY$VRFLDFHVSRUWRYQtFKNOXEĤ/RYRVLFH +.$6$0ČVWR/RYRVLFH
,ý2
VtGOR/RYRVLFH86WDGLRQX
YêãHGRWDFH.þ
F Qi]HY).7(3/,&(DV
,ý2
VtGOR7HSOLFH1D6WtQDGOHFK
YêãHGRWDFH.þ
G Qi]HY%DVNHWEDORYêNOXEÒVWtQDG/DEHP]V
,ý2
VtGORÒVWtQDG/DEHP-DWHþQt
YêãHGRWDFH.þ
H Qi]HY6.92/(-%$/ÒVWtQDG/DEHP]V
,ý2
VtGORÒVWtQDG/DEHP-DWHþQt$
YêãHGRWDFH.þ
I Qi]HY%DVNHWEDORYêNOXE'ČþtQ]V
,ý2
VtGOR'ČþtQ0DUROGRYD
YêãHGRWDFH.þ
J Qi]HY3LUiWL&KRPXWRYDV
,ý2
VtGOR&KRPXWRY0RVWHFNi
YêãHGRWDFH.þ
K Qi]HY+&/LWYtQRYVSRUWRYQtVSROHN
,ý2
VtGOR/LWYtQRY6.1HXPDQQD
YêãHGRWDFH.þ
GOHStVPF ]iNRQDþ6ERNUDMtFK NUDMVNp]Ĝt]HQt YH]QČQtSR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ R X]DYĜHQt YHĜHMQRSUiYQt VPORXY\ R SRVN\WQXWt QHLQYHVWLþQt ~þHORYp GRWDFH GOH
SĜtORK\WRKRWRXVQHVHQtVYêãHXYHGHQêPLåDGDWHOL
GOHStVPF ]iNRQDþ6ERNUDMtFK NUDMVNp]Ĝt]HQt YH]QČQtSR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ R QHSRVN\WQXWt QHLQYHVWLþQt ~þHORYp GRWDFH QiVOHGXMtFtP VSRUWRYQtP RUJDQL]DFtP
]GĤYRGXQHVSOQČQtSUDYLGHOGRWDþQtKRSURJUDPX


D Qi]HY6ODYRM%DVNHWEDORYêNOXE/LWRPČĜLFH]V
,ý2
VtGOR/LWRPČĜLFH9UFKOLFNpKR
YêãHGRWDFH.þ
E Qi]HY%DGPLQWRQRYêNOXE6XSHU6WDUV0RVW]V
,ý2
VtGOR0RVW91H]YDOD
YêãHGRWDFH.þ
B)ukládá
0JU%F3HWUXâPtGRYLQiPČVWNRYLKHMWPDQDÒVWHFNpKRNUDMH]DEH]SHþLWYHãNHUpSRWĜHEQp
~NRQ\GOHERGX$ NUHDOL]DFLWRKRWRXVQHVHQt
7HUPtQ
Hlasování:

pro:

53

proti:

0

zdržel se:

1

návrh byl přijat



Usnesení č. 053/4Z/2017
15.1 Dotační program Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2017 – rozdělení
dotací
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
GOHStVPG ]iNþ6ERNUDMtFKYH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤRSRVN\WQXWt
GRWDFH REFtP QD UHDOL]DFL SURMHNWĤ 3URJUDPX REQRY\ YHQNRYD ÒVWHFNpKR NUDMH  Yþ
QiKUDGQtNĤYHYêãLGOHSĜtORK\þWRKRWRXVQHVHQt
B)ukládá
3K'U,QJ=GHĖNX0DWRXãRYL3K'0%$þOHQX5DG\ÒVWHFNpKRNUDMH]DEH]SHþLWYHãNHUp
SRWĜHEQp~NRQ\NUHDOL]DFLþiVWL$ WRKRWRXVQHVHQt
7HUPtQ
Hlasování:

pro:

45

proti:

0

zdržel se:

0

návrh byl přijat



Usnesení č. 054/4Z/2017
15.2 Valná hromada Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s. - doplnění
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)schvaluje
GOH  RGVW  StVP N  ]PČQX VWDQRY 5HJLRQiOQt UR]YRMRYp DJHQWXU\ ÒVWHFNpKRNUDMH DV


GOHSĜtORK\þWRKRWRXVQHVHQt
B)ruší
ERG% D' XVQHVHQt=DVWXSLWHOVWYDÒVWHFNpKRNUDMHþ=]HGQH
C)deleguje
GOH   RGVW  StVP O  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt
SR]GČMãtFK SĜHGSLVĤ ]iVWXSFH ÒVWHFNpKR NUDMH QD YDOQêFK KURPDGiFK YãHFK REFKRGQtFK
VSROHþQRVWtYQLFKåPiÒVWHFNêNUDMPDMHWNRYRX~þDVWDWRYQiVOHGXMtFtPSRĜDGt
 2OGĜLFK%XEHQtþHN±VWiOê]iVWXSFH
 0JU0DUWLQ.OLND±QiKUDGQtNVWiOpKR]iVWXSFH
 56'U6WDQLVODY5\EiN±QiKUDGQtNVWiOpKR]iVWXSFH
SĜLþHPå ~þDVW XYHGHQpKR ]iVWXSFH MH RVREQt ~þDVWt DNFLRQiĜH Y VRXODGX VH ]YOiãWQt
SURFHGXURXMHKRXUþRYiQtGOHNUDMVNpKR]Ĝt]HQtQLNROL]DVWRXSHQtPQD]iNODGČSOQpPRFL
D)navrhuje
GOH   RGVW  StVP P  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt
SR]GČMãtFKSĜHGSLVĤ
D -DQD6]iQWyE\WHP
,QJ-DURVODYD'XEVNpKRE\WHP
3DYOD1RYRWQpKRE\WHP
,QJ%F3HWUD-DNXEFHE\WHP
RGYRODW]IXQNFtþOHQĤSĜHGVWDYHQVWYD5HJLRQiOQtUR]YRMRYpDJHQWXU\ÒVWHFNpKRNUDMHDV
E
,QJ-DURVODYD'XEVNpKR
3DYOD9RGVHćiOND
%F0DUND'UWLOD
0JU,QJ0LURVODYD$QGUWD
]iVWXSFHPÒVWHFNpKRNUDMHYSĜHGVWDYHQVWYX5HJLRQiOQtUR]YRMRYpDJHQWXU\ÒVWHFNpKRNUDMH
DVVHVtGOHP9HONi+UDGHEQtÒVWtQDG/DEHP,ý2
F ,QJ/DGLVODYD'UOpKRE\WHP
7HUH]X+\ĢKRYRXE\WHP
=E\ĖND6YRERGXE\WHP

7RPiãH9iYUX

]iVWXSFHP]iVWXSN\Qt ÒVWHFNpKR NUDMH Y GR]RUþt UDGČ 5HJLRQiOQt UR]YRMRYp DJHQWXU\
ÒVWHFNpKR NUDMH DV VH VtGOHP 9HONi +UDGHEQt    ÒVWt QDG /DEHP ,ý2

E)ukládá
D  ]iVWXSFĤP ÒVWHFNpKR NUDMH QD YDOQp KURPDGČ REFKRGQtFK VSROHþQRVWt Y QLFKå Pi NUDM
PDMHWNRYRX ~þDVW Y\NRQiYDW SUiYD DNFLRQiĜH GOH RSUiYQČQêFK ]iMPĤ ÒVWHFNpKR NUDMH QD
]iNODGČ GRSRUXþHQt UDG\ NUDMH Y VRXYLVORVWL V SURMHGQiYDQêPL ]iOHåLWRVWPL YDOQp KURPDG\
XYHGHQêPLYSR]YiQFH
E 2OGĜLFKX%XEHQtþNRYLKHMWPDQXÒVWHFNpKRNUDMHYSĜtSDGČåHVHQHEXGHYDOQpKURPDG\
~þDVWQLWRVREQČY\VWDYLWQiKUDGQtNRYLSRYČĜHQtN]DVWXSRYiQtNUDMH
7HUPtQ



Hlasování:

pro:

48

proti:

1

zdržel se:

3

návrh byl přijat



Usnesení č. 055/4Z/2017
15.3 Předložení žádosti o dotaci na realizaci projektu s názvem „Obnova muzea v
Krupce včetně expozic“ do výzvy č. 52 Integrovaného regionálního operačního
programu
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)bere na vědomí
LQIRUPDFLRSĜHGORåHQtåiGRVWLRGRWDFLGR,QWHJURYDQpKRRSHUDþQtKRSURJUDPXYUiPFL
Yê]Y\QDUHDOL]DFLSURMHNWXÄ2EQRYDPX]HDY.UXSFHYþHWQČH[SR]LF³
B)schvaluje
UHDOL]DFL SURMHNWX 2EQRYD PX]HD Y .UXSFH YþHWQČ H[SR]LF GOH SRGPtQHN ,QWHJURYDQpKR
RSHUDþQtKRSURJUDPXYSĜtSDGČMHKRVFKYiOHQtDY\GiQtUR]KRGQXWtRSRVN\WQXWtGRWDFH
Hlasování:

pro:

33

proti:

0

zdržel se:

19

návrh byl přijat



Usnesení č. 056/4Z/2017
16.1 Informace o stavu plnění závazků Ústavu archeologické památkové péče
severozápadních Čech, v.v.i. v roce 2016, vyplývajících z Rozhodnutí o poskytnutí
institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace ze dne 5.
1. 2
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
bere na vědomí
VSOQČQt]iYD]NĤ ÒVWDYX DUFKHRORJLFNpSDPiWNRYpSpþHVHYHUR]iSDGQtFKýHFKYYLYURFH
 Y\SOêYDMtFtFK ] 5R]KRGQXWt R SRVN\WQXWt LQVWLWXFLRQiOQt SRGSRU\ QD GORXKRGREê
NRQFHSþQt UR]YRM Yê]NXPQp RUJDQL]DFH þM .3 -,' .88. ]H GQH  

Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

návrh byl přijat



Usnesení č. 057/4Z/2017
16.2 Zastoupení Ústeckého kraje v dozorčí radě společnosti Severočeské divadlo s.r.o.


=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)bere na vědomí
XNRQþHQt SČWLOHWpKR IXQNþQtKR REGREt þOHQĤ GR]RUþt UDG\ VSROHþQRVWL 6HYHURþHVNp GLYDGOR
VUR
D 3K'U9iFODYD+RIPDQQDQDU

E\WHP

E -RVHID0DFtNDQDU
E\WHP

B)navrhuje
GOHXVWDQRYHQtRGVWStVPP ]iNRQDþ6ERNUDMtFK NUDMVNp]Ĝt]HQt YH
]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤ]DþOHQ\GR]RUþtUDG\VSROHþQRVWL6HYHURþHVNpGLYDGORVUR
D ,QJ%F-LĜtKR)LãHUDQDU

E\WHP

E =E\ĖND6YRERGXQDU

E\WHP

C)ukládá
]iVWXSFL ÒVWHFNpKR NUDMH QD QHMEOLåãtP MHGQiQt YDOQp KURPDG\ VSROHþQRVWL 6HYHURþHVNp
GLYDGOR VUR QDYUKQRXW YROEX ]iVWXSFĤ ÒVWHFNpKR NUDMH GOH ERGX  WRKRWR XVQHVHQt þOHQ\
GR]RUþtUDG\
7HUPtQ
Hlasování:

pro:

28

proti:

19

zdržel se:

6

návrh byl přijat



Usnesení č. 058/4Z/2017
16.3 Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních
těles působících na území Ústeckého kraje na rok 2017 – rozdělení dotací
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)bere na vědomí
LQIRUPDFLRSRGDQêFKåiGRVWHFKSRVRX]HQtDKRGQRFHQtåiGRVWtGOHSĜHGORåHQpKRPDWHULiOX
B)rozhoduje
D GOHStVPF ]iNRQDþ6ERNUDMtFK NUDMVNp]Ĝt]HQt YH]QČQtSR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ R SRVN\WQXWt QHLQYHVWLþQt GRWDFH ]D SRGPtQN\ SĜHGORåHQt UR]SRþWX SURMHNWX
XSUDYHQpKRY]iYLVORVWLQDYêãLSRVN\WQXWpGRWDFHWČPWRåDGDWHOĤP
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX.RQFHUWQtþLQQRVW6HYHURþHVNpILOKDUPRQLH7HSOLFHYUiPFLÒVWHFNpKR
NUDMH
äDGDWHO6HYHURþHVNiILOKDUPRQLH7HSOLFH
6tGOR0tURYpQiPČVWt7HSOLFH
,ý
9HYêãL.þ
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX'2&(/$9(/.e',9$'/2


äDGDWHO'RFHODYHONpGLYDGORRSV
6tGOR5RRVHYHOWRYD/LWYtQRY
,ý
9HYêãL.þ
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HY SURMHNWX 3RGSRUD ]iMH]GRYp D VYR]RYp UHJLRQiOQt  þLQQRVWL 0ČVWVNpKR GLYDGOD
Y0RVWČVSROVUR
äDGDWHO0ČVWVNpGLYDGORY0RVWČVSROVUR
6tGOR'LYDGHOQt0RVW
,ý
9HYêãL.þ
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWXýLQRKHUQtVWXGLR
äDGDWHOýLQRKHUQtVWXGLRPČVWDÒVWtQDG/DEHPSĜtVSČYNRYiRUJDQL]DFH
6tGOR9DUãDYVNiÒVWtQDG/DEHP6WĜHNRY
,ý
9HYêãL.þ
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
E GOHStVPF ]iNRQDþ6ERNUDMtFK NUDMVNp]Ĝt]HQt YH]QČQtSR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ R QDYêãHQt QHLQYHVWLþQt GRWDFH ]H VFKYiOHQpKR UR]GČOHQt YROQêFK ILQDQþQtFK
SURVWĜHGNĤ]KRVSRGDĜHQtÒVWHFNpKRNUDMH]DURNWČPWRåDGDWHOĤP
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX.RQFHUWQtþLQQRVW6HYHURþHVNpILOKDUPRQLH7HSOLFHYUiPFLÒVWHFNpKR
NUDMH
äDGDWHO6HYHURþHVNiILOKDUPRQLH7HSOLFH
6tGOR0tURYpQiPČVWt7HSOLFH
,ý
1DYêãHQtGRWDFHR.þQDFHONRYRXSRåDGRYDQRXþiVWNXYHYêãL.þ
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX'2&(/$9(/.e',9$'/2
äDGDWHO'RFHODYHONpGLYDGORRSV
6tGOR5RRVHYHOWRYD/LWYtQRY
,ý
1DYêãHQt GRWDFH R    .þ QD FHONRYRX SRåDGRYDQRX þiVWNX YH YêãL    .þ
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HY SURMHNWX 3RGSRUD ]iMH]GRYp D VYR]RYp UHJLRQiOQt  þLQQRVWL 0ČVWVNpKR GLYDGOD
Y0RVWČVSROVUR
äDGDWHO0ČVWVNpGLYDGORY0RVWČVSROVUR
6tGOR'LYDGHOQt0RVW
,ý


1DYêãHQtGRWDFHR.þQDFHONRYRXSRåDGRYDQRXþiVWNXYHYêãL.þ
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWXýLQRKHUQtVWXGLR
äDGDWHOýLQRKHUQtVWXGLRPČVWDÒVWtQDG/DEHPSĜtVSČYNRYiRUJDQL]DFH
6tGOR9DUãDYVNiÒVWtQDG/DEHP6WĜHNRY
,ý
1DYêãHQtGRWDFHR.þQDFHONRYRXSRåDGRYDQRXþiVWNXYHYêãL.þ
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
F GOHStVPF ]iNRQDþ6ERNUDMtFK NUDMVNp]Ĝt]HQt YH]QČQtSR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ R X]DYĜHQt YHĜHMQRSUiYQt VPORXY\ R SRVN\WQXWt GRWDFH GOH VFKYiOHQpKR Y]RUX
XVQHVHQtP=DVWXSLWHOVWYDÒVWHFNpKRNUDMHþ=]HGQH
C)ukládá
-LWFH 6DFKHWRYp þOHQFH 5DG\ Ò. ]DEH]SHþLW YHãNHUp SRWĜHEQp ~NRQ\ N UHDOL]DFL þiVWL % 
WRKRWRXVQHVHQt
7HUPtQ
Hlasování:

pro:

53

proti:

0

zdržel se:

0

návrh byl přijat



Usnesení č. 059/4Z/2017
16.4 Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2017 – rozdělení dotací
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)bere na vědomí
LQIRUPDFL R SRGDQêFK åiGRVWHFK SRVRX]HQt D KRGQRFHQt åiGRVWt GOH SĜtORK SĜHGORåHQpKR
PDWHULiOX
B)rozhoduje
 GOH   StVP F  D G  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt
SR]GČMãtFKSĜHGSLVĤRSRVN\WQXWtQHLQYHVWLþQtGRWDFHDRX]DYĜHQtYHĜHMQRSUiYQt VPORXY\R
SRVN\WQXWt GRWDFH GOH Y]RUX VPORXY\ VFKYiOHQpKR XVQHVHQtP þ = ]H GQH  
WČPWRåDGDWHOĤP
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX2VODYDYêURþtOHWREFH/XNDYHF
äDGDWHO2EHF/XNDYHF
,ý
6tGOR/XNDYHF/XNDYHF
9HYêãL.þ
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR



3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX6YDWRYDYĜLQHFNiSRXĢ
äDGDWHO2EHF9HOLNi9HV
,ý
6tGOR3RGOHVLFH9HOLNi9HV
9HYêãL.þ
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX8PtPHVHEDYLW±URþQtN
äDGDWHO0ČVWR/LERFKRYLFH
,ý
6tGORQiPČVWtNYČWQD/LERFKRYLFH
9HYêãL.þ
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
 GOH   StVP F  D G  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt
SR]GČMãtFKSĜHGSLVĤRSRVN\WQXWtQHLQYHVWLþQtGRWDFHDRX]DYĜHQtYHĜHMQRSUiYQt VPORXY\R
SRVN\WQXWt GRWDFH GOH Y]RUX VPORXY\ VFKYiOHQpKR XVQHVHQtP þ = ]H GQH  
]DSRGPtQN\SĜHGORåHQtUR]SRþWXSURMHNWXXSUDYHQpKRY]iYLVORVWLQDYêãLSRVN\WQXWp
GRWDFHWČPWRåDGDWHOĤP
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX3DWRNU\MVNiYOQD±RGSROHGQHSOQp]iEDY\±OHWREFH3DWRNU\MH
äDGDWHO2EHF3DWRNU\MH
,ý
6tGOR3DWRNU\MH3DWRNU\MH
9HYêãL.þ
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX/HWQtWyQ\'XFKFRYD
äDGDWHO0ČVWR'XFKFRY
,ý
6tGORQiP5HSXEOLN\'XFKFRY
9HYêãL.þ
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX6êNRURY\3RþHGČOLFH
äDGDWHO2EHF3RþHGČOLFH
,ý
6tGOR3RþHGČOLFH3RþHGČOLFH
9HYêãL.þ
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX.XOWXUDSUR0H]LERĜt
äDGDWHO0ČVWR0H]LERĜt
,ý
6tGOR1iPČVWtNYČWQD0H]LERĜt


9HYêãL.þ
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX/pWRVGLYDGOHPY.UXSFH
äDGDWHO0ČVWR.UXSND
,ý
6tGOR0DULiQVNpQiPČVWt.UXSND
9HYêãL.þ
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX=iPHN9DOGãWHMQĤ
äDGDWHO0ČVWR/LWYtQRY
,ý
6tGORQiPČVWt0tUX/LWYtQRY
9HYêãL.þ
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX;9,6YDWRYiFODYVNiSRXĢYH9êVOXQt
äDGDWHO0ČVWR9êVOXQt
,ý
6tGOR9êVOXQt9êVOXQt
9HYêãL.þ
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX&DVDQRYVNpVODYQRVWL
äDGDWHO0ČVWR'XFKFRY
,ý
6tGORQiPČVWt5HSXEOLN\'XFKFRY
9HYêãL.þ
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX)DUPiĜVNpVODYQRVWL
äDGDWHO6WDWXWiUQtPČVWR0RVW
,ý
6tGOR5DGQLþQt0RVW
9HYêãL.þ
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX0DMiOHV
äDGDWHO6WDWXWiUQtPČVWR0RVW
,ý
6tGOR5DGQLþQt0RVW
9HYêãL.þ
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR


3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX'LYDGHOQtSRG]LP'XFKFRY
äDGDWHO0ČVWR'XFKFRY
,ý
6tGORQiP5HSXEOLN\'XFKFRY
9HYêãL.þ
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX+XGHEQtIHVWLYDOÄ&HVWRXN]iPNX³
äDGDWHO0ČVWR+RUQt-LĜHWtQ
,ý
6tGOR3RWRþQt+RUQt-LĜHWtQ
9HYêãL.þ
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX2EHF&KRåRY±RVODY\OHWRG]DORåHQt
äDGDWHO2EHF&KRåRY
,ý
6tGOR&KRåRY&KRåRY
9HYêãL.þ
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWXOHWYêURþt6'+6PROQLFH
äDGDWHO2EHF6PROQLFH
,ý
6tGOR6PROQLFH6PROQLFH
9HYêãL.þ
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX'HQVHQLRUĤY.UXSFH
äDGDWHO0ČVWR.UXSND
,ý
6tGOR0DULiQVNpQiPČVWt.UXSND
9HYêãL.þ
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX%DUHYQiSODQHWDURþQtN
äDGDWHO3RUDGQDSURLQWHJUDFL]~
,ý
6tGOR2SOHWDORYD3UDKD
9HYêãL.þ
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX/HWĖiN'(1+8'%<
äDGDWHO6WDQLVODY6NLUND


,ý
6tGOR5DGRQLFH5DGRQLFH
9HYêãL.þ
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX3RXĢRYpVODYQRVWLY/tãĢDQHFK
äDGDWHO2EHF/tãĢDQ\
,ý
6tGOR86YDWpKR-iQD/tãĢDQ\
9HYêãL.þ
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX-XELOHMQt;9URþQtN6RFKDĜVNpKRV\PSR]LD%ROHERĜ
äDGDWHO2EHF%ROHERĜ
,ý
6tGOR%ROHERĜ%ROHERĜ
9HYêãL.þ
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX9,,,)HVĢiþHNSRGKUDGEDPL
äDGDWHO2EHF0tVWR
,ý
6tGOR0tVWR0tVWR
9HYêãL.þ
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
 GOH   StVP F  D G  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt
SR]GČMãtFK SĜHGSLVĤ R QHY\KRYČQt åiGRVWL R SRVN\WQXWt QHLQYHVWLþQt GRWDFH ] GĤYRGX
Y\VRNpKR SRþWX SRGDQêFK åiGRVWt R GRWDFL D YêãL VFKYiOHQêFK ILQDQþQtFK SURVWĜHGNĤ
3URJUDPXSURURNWČPWRåDGDWHOĤP
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX6ODYQRVWLYêURþtOHWREFH9UVNPDĖ
äDGDWHO2EHF9UVNPDĖ
,ý
6tGOR9UVNPDĖ9UVNPDĖ
äiGRVWYHYêãL.þ
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX.UXãQRKRUVNpYiQRFHY/LWYtQRYČ
äDGDWHO0ČVWR/LWYtQRY
,ý
6tGORQiPČVWt0tUX/LWYtQRY
äiGRVWYHYêãL.þ
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX6YDWRPLFKDHOVNiVODYQRVW


äDGDWHO0ČVWR/LWYtQRY
,ý
6tGORQiPČVWt0tUX/LWYtQRY
äiGRVWYHYêãL.þ
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX0ČVWVNpVODYQRVWL'ČþtQ
äDGDWHO6WDWXWiUQtPČVWR'ČþtQ
,ý
6tGOR0tURYpQiP'ČþtQ
äiGRVWYHYêãL.þ
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX3RUFHOiQRYpUHIOH[H3RUFHODLQ5HIOHFWLRQV
äDGDWHO0ČVWR'XEt
,ý
6tGOR5XVNi'XEt
äiGRVWYHYêãL.þ
3URMHNWþ
1i]HY SURMHNWX  +,6725,&.é '(1 Äâ7ċ76.È 2675(9³
2'32/('1(
äDGDWHO0ČVWRâWČWt
,ý
6tGOR0tURYpQiPČVWtâWČWt
äiGRVWYHYêãL.þ
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX5\WtĜVNpVODYQRVWLY+UXãRYDQHFK
äDGDWHO&HQWUXPILOPXDKLVWRULH]~
,ý
6tGOR9\VRþDQ\+UXãRYDQ\
äiGRVWYHYêãL.þ
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX3RXĢRYêIHVWLYDODPRWRUNiĜVNêVUD]
äDGDWHO2EHF&KEDQ\
,ý
6tGOR&KEDQ\&KEDQ\
äiGRVWYHYêãL.þ
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX2VODYDGHViWpKRYêURþt7UXFN7ULDO7HDPX+RUQt-LĜHWtQ
äDGDWHO0ČVWR+RUQt-LĜHWtQ
,ý
6tGOR3RWRþQt+RUQt-LĜHWtQ
äiGRVWYHYêãL.þ
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX%HQHãRYVNêVOXQRYUDW
äDGDWHO0ČVWR%HQHãRYQDG3ORXþQLFt


 )2/.29e

,ý
6tGOR1iPČVWt0tUX%HQHãRYQDG3ORXþQLFt
äiGRVWYHYêãL.þ
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX2VODY\NYêURþtSUYQtStVHPQp]PtQN\RREFLäHOHQLFH
äDGDWHO2EHFäHOHQLFH
,ý
6tGOR1D1iYVLäHOHQLFH
äiGRVWYHYêãL.þ
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX3URJUDPWUDGLþQtFKNXOWXUQtFKDNFtSRĜiGDQêFKYREFL+UREFHYURFH
äDGDWHO2EHF+UREFH
,ý
6tGOR.H+ĜLãWL+UREFH
äiGRVWYHYêãL.þ
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX.RUR]OXN\åLMtFtGRPRY±OHWNXOWXUQtFKDNFtOHW]iFKUDQ\]iPNX
DOHW]iPNX.RUR]OXN\
äDGDWHO0LURVODY3HURXW
,ý
6tGOR.RUR]OXN\.RUR]OXN\
äiGRVWYHYêãL.þ
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX9iQRþQtNRQFHUWVNXSLQ\7KH%RRP%HDWOHV5HYLYDO%DQGDQG2UFKHVWUD
äDGDWHOÄREþDQVNpVGUXåHQt7KH%RRP³
,ý
6tGOR.OtãVNiÒVWtQDG/DEHP
äiGRVWYHYêãL.þ
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX.XOWXUQtSURJUDPYH9HĜHMQpPViOH+UDQLþiĜYURFH
äDGDWHO9HĜHMQêViO+UDQLþiĜVSROHN
,ý
6tGOR3URNRSD'LYLãHÒVWtQDG/DEHP
äiGRVWYHYêãL.þ
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX7UDGLþQtYLQREUDQtY7ĜHEtYOLFtFK
äDGDWHO2EHF7ĜHEtYOLFH
,ý
6tGOR.RPHQVNpKRQiPČVWt7ĜHEtYOLFH
äiGRVWYHYêãL.þ
C)ukládá
-LWFH6DFKHWRYpþOHQFH5DG\ÒVWHFNpKRNUDMH]DEH]SHþLWYHãNHUpSRWĜHEQp~NRQ\NUHDOL]DFL
þiVWL% WRKRWRXVQHVHQt


7HUPtQ
Hlasování:

pro:

53

proti:

0

zdržel se:

0

návrh byl přijat



Usnesení č. 060/4Z/2017
16.5 Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející
kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2017 – rozdělení dotací
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)bere na vědomí
LQIRUPDFL R SRGDQêFK åiGRVWHFK SRVRX]HQt D KRGQRFHQt åiGRVWt GOH SĜtORK\ þ  D þ 
SĜHGORåHQpKRPDWHULiOX
B)rozhoduje
GOHStVPF DG ]iNRQDþ6ERNUDMtFK NUDMVNp]Ĝt]HQt YH]QČQtSR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤRSRVN\WQXWtGRWDFHDX]DYĜHQtYHĜHMQRSUiYQtVPORXY\RSRVN\WQXWtGRWDFHGOHY]RUX
VPORXY\VFKYiOHQpKRXVQHVHQtPþ=]HGQH]DSRGPtQN\SĜHGORåHQt
UR]SRþWXSURMHNWXXSUDYHQpKRY]iYLVORVWLQDYêãLSRVN\WQXWpGRWDFHWČPWRåDGDWHOĤP
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX5HVWDXURYiQtVRFK\3DQQ\0DULHV-HåtãNHPYREFL0RU\
äDGDWHO0ČVWR3RGERĜDQ\
6tGOR0tURYi3RGERĜDQ\
,ý
ýiVWND.þ
3RGtOGRWDFHQDFHONRYêFKX]QDWHOQêFKQiNODGHFKPD[
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX2SUDYD]FKiWUDOpNDSOLþN\X9RMQtQD
äDGDWHO2EHF5DGRQLFH
6tGOR5DGRQLFHþS5DGRQLFH
,ý
ýiVWND.þ
3RGtOGRWDFHQDFHONRYêFKX]QDWHOQêFKQiNODGHFKPD[
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX2EQRYDSRGVWDYFHSRPQtNXVY0LFKDODYREFL/XNDYHF
äDGDWHO2EHF/XNDYHF
6tGOR/XNDYHFþS/RYRVLFH
,ý
ýiVWND.þ
3RGtOGRWDFHQDFHONRYêFKX]QDWHOQêFKQiNODGHFKPD[
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR


3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX2SUDYDNDPHQQpKRNĜtåH89UE\QDGREFt9HOHP\ãOHYHVHWDSD
äDGDWHO2EHF9HOHP\ãOHYHV
6tGOR9HOHP\ãOHYHVþS9HOHP\ãOHYHV
,ý
ýiVWND.þ
3RGtOGRWDFHQDFHONRYêFKX]QDWHOQêFKQiNODGHFKPD[
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX2EQRYDSRãNR]HQpWRU]iOQtþiVWLStVNRYFRYpVRNORYpDUFKLWHNWXU\
äDGDWHO0ČVWR.RãĢDQ\
6tGOR7HSOLFNi.RãĢDQ\
,ý
ýiVWND.þ
3RGtOGRWDFHQDFHONRYêFKX]QDWHOQêFKQiNODGHFKPD[
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
C)rozhoduje
GOHStVPF DG ]iNRQDþ6ERNUDMtFK NUDMVNp]Ĝt]HQt YH]QČQtSR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ R QHY\KRYČQt åiGRVWL R SRVN\WQXWt GRWDFH åDGDWHOĤ NWHĜt VSOQLOL NULWpULD GRWDþQtKR
3URJUDPXDYãDN]GĤYRGXY\VRNpKRSRþWXSRGDQêFKåiGRVWtDYêãHDORNRYDQêFKILQDQþQtFK
SURVWĜHGNĤ3URJUDPXSURURNQHE\ORPRåQpMHMLFKSRåDGDYNĤPY\KRYČW
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX2EQRYDSDPiWQtNXSDGOêFKY5RKDWFtFK
äDGDWHO2EHF+UREFH
6tGOR.H+ĜLãWL+UREFH
,ý
3RåDGRYDQiGRWDFH.þ
3RGtOGRWDFHQDFHONRYêFKX]QDWHOQêFKQiNODGHFKPD[
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX2SUDYDNDSOHVY$OåEČW\'XU\QVNpY'ROQtFK.ĜHþDQHFK5XPEXUN
äDGDWHO0ČVWR5XPEXUN
6tGOR7ĜtGDNYČWQD5XPEXUN
,ý
3RåDGRYDQiGRWDFH.þ
3RGtOGRWDFHQDFHONRYêFKX]QDWHOQêFKQiNODGHFKPD[
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX2EQRYDSDPiWQtNXSDGOêPYRMiNĤPYVYČWRYpYiOFH
äDGDWHO0ČVWR'ROQt3RXVWHYQD
6tGOR9LOpPRYVNi'ROQt3RXVWHYQD
,ý
3RåDGRYDQiGRWDFH.þ
3RGtOGRWDFHQDFHONRYêFKX]QDWHOQêFKQiNODGHFKPD[


7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HY SURMHNWX 2SUDYD GUREQêFK SDPiWHN ,, HWDSD  .ĜtåHN Y N ~ .RVWHOHF Q 2
GRNRQþHQt .ĜtåHNQDQiYVLY.RVWHOFLQ2.ĜtåHN3UĤKRQ%XG\QČQ2
äDGDWHO0ČVWR%XG\QČQDG2KĜt
6tGOR0tURYpQiPČVWt%XG\QČQDG2KĜt
,ý
3RåDGRYDQiGRWDFH.þ
3RGtOGRWDFHQDFHONRYêFKX]QDWHOQêFKQiNODGHFKPD[
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX2EQRYDERåtFKPXNQDQiYVLYREFL%UXVRY
äDGDWHO0ČVWRÒãWČN
6tGOR0tURYpQiPČVWtÒãWČN
,ý
3RåDGRYDQiGRWDFH.þ
3RGtOGRWDFHQDFHONRYêFKX]QDWHOQêFKQiNODGHFKPD[
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX2EQRYD%RåtFKPXNXREFH.DORYLFH
äDGDWHO0ČVWRÒãWČN
6tGOR0tURYpQiPČVWtÒãWČN
,ý
3RåDGRYDQiGRWDFH.þ
3RGtOGRWDFHQDFHONRYêFKX]QDWHOQêFKQiNODGHFKPD[
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR

D)ukládá
-LWFH6DFKHWRYpþOHQFH5DG\ÒVWHFNpKRNUDMH]DEH]SHþLWYHãNHUpSRWĜHEQp~NRQ\NUHDOL]DFL
þiVWL% D& WRKRWRXVQHVHQt
7HUPtQ
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

1

návrh byl přijat



Usnesení č. 061/4Z/2017
16.6 Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2017
– rozdělení dotací
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt


A)bere na vědomí
LQIRUPDFLRSRGDQêFKåiGRVWHFKSRVRX]HQtDKRGQRFHQtåiGRVWtGOHSĜtORK\þDþ
SĜHGORåHQpKRPDWHULiOX
B)rozhoduje
QHVFKYiOLWXGČOHQtYêMLPN\]H=iVDGSURSRVN\WRYiQtGRWDFtDQiYUDWQêFKILQDQþQtYêSRPRFL
]UR]SRþWXÒVWHFNpKRNUDMHXWČFKWRåDGDWHOĤ
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX2SUDYDIDViG\GRPXþSQiPČVWt6YRERG\YäDWFL
äDGDWHO0ČVWRäDWHF
6tGORQiPČVWt6YRERG\äDWHF
,ý
3RåDGRYDQiGRWDFH.þ
3RGtOGRWDFHQDFHONRYêFKX]QDWHOQêFKQiNODGHFKPD[
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX2SUDYDIDViG\GRPXþSQiPČVWt6YRERG\YäDWFL
äDGDWHO0ČVWRäDWHF
6tGORQiPČVWt6YRERG\äDWHF
,ý
3RåDGRYDQiGRWDFH.þ
3RGtOGRWDFHQDFHONRYêFKX]QDWHOQêFKQiNODGHFKPD[
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HY SURMHNWX ýiVWHþQi RSUDYD IDViG\ NRPSOHWQt RSUDYD QiWČUX GRPX þ S  QiPČVWt
6YRERG\YäDWFL
äDGDWHO0ČVWRäDWHF
6tGORQiPČVWt6YRERG\äDWHF
,ý
3RåDGRYDQiGRWDFH.þ
3RGtOGRWDFHQDFHONRYêFKX]QDWHOQêFKQiNODGHFKPD[
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX2SUDYDIDViG\GRPXþS+RãĢiONRYRQiPYäDWFL
äDGDWHO0ČVWRäDWHF
6tGORQiPČVWt6YRERG\äDWHF
,ý
3RåDGRYDQiGRWDFH.þ
3RGtOGRWDFHQDFHONRYêFKX]QDWHOQêFKQiNODGHFKPD[
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX2SUDYDIDViG\GRPXþSXO2EUiQFĤPtUXYäDWFL
äDGDWHO0ČVWRäDWHF
6tGORQiPČVWt6YRERG\äDWHF
,ý


3RåDGRYDQiGRWDFH.þ
3RGtOGRWDFHQDFHONRYêFKX]QDWHOQêFKQiNODGHFKPD[
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR

C)rozhoduje
GOHStVPF DG ]iNRQDþ6ERNUDMtFK NUDMVNp]Ĝt]HQt YH]QČQtSR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤRSRVN\WQXWtGRWDFHDX]DYĜHQtYHĜHMQRSUiYQtVPORXY\RSRVN\WQXWtGRWDFHGOHY]RUX
VPORXY\VFKYiOHQpKRXVQHVHQtPþ=]HGQH]DSRGPtQN\SĜHGORåHQt
UR]SRþWXSURMHNWXXSUDYHQpKRY]iYLVORVWLQDYêãLSRVN\WQXWpGRWDFHWČPWRåDGDWHOĤP
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX&HONRYiRSUDYDNDSOHQDVWDYSþYN~'ČNRYND
äDGDWHO2EHF3RGVHGLFH
6tGORþS3RGVHGLFH
,ý
ýiVWND.þ
3RGtOGRWDFHQDFHONRYêFKX]QDWHOQêFKQiNODGHFKPD[
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX1iKUDGDYêSOQtRWYRUĤY-H]GHFNpNDViUQČ0RVWþSý6$
äDGDWHO%RKHPLD6VUR
6tGOR'XNHOVNi0RVW
,ý
ýiVWND.þ
3RGtOGRWDFHQDFHONRYêFKX]QDWHOQêFKQiNODGHFKPD[
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX5HVWDXURYiQtVRFK\VY-DQD1HSRPXFNpKRYREFL2SORW\
äDGDWHO0ČVWR3RGERĜDQ\
6tGOR0tURYi3RGERĜDQ\
,ý
ýiVWND.þ
3RGtOGRWDFHQDFHONRYêFKX]QDWHOQêFKQiNODGHFKPD[
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HY SURMHNWX 5HVWDXURYiQt QiVWČQQêFK D QiVWURSQtFK PDOHE Y ýDMRYpP SDYLORQX Y
]DKUDGiFKGČþtQVNpKR]iPNXHWDSD
äDGDWHO6WDWXWiUQtPČVWR'ČþtQ
6tGOR0tURYpQiP'ČþtQ
,ý
ýiVWND.þ
3RGtOGRWDFHQDFHONRYêFKX]QDWHOQêFKQiNODGHFKPD[
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ


1i]HYSURMHNWX2EQRYDIDViG\NRVWHODVY0DWRXãHY'REURPČĜLFtFKDRGYRGQČQt
äDGDWHOětPVNRNDWROLFNiIDUQRVWGČNDQVWYt/RXQ\
6tGOR%HQHãH]/RXQ/RXQ\
,ý
ýiVWND.þ
3RGtOGRWDFHQDFHONRYêFKX]QDWHOQêFKQiNODGHFKPD[
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX2SUDYDYQLWĜQtFKRPtWHNNDSOH1DYãWtYHQt30DULH
äDGDWHO2EHFäLåHOLFH
6tGORþSäLåHOLFH
,ý
ýiVWND.þ
3RGtOGRWDFHQDFHONRYêFKX]QDWHOQêFKQiNODGHFKPD[
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX.RVWHOVY0DUNpW\YH6N\WDOHFKRSUDYDKDYDULMQtKRVWDYXNURYXDVWĜHFK\
äDGDWHOětPVNRNDWROLFNiIDUQRVW/XEHQHF
6tGOR3O]HĖVNi.UDORYLFH
,ý
ýiVWND.þ
3RGtOGRWDFHQDFHONRYêFKX]QDWHOQêFKQiNODGHFKPD[
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX5HVWDXURYiQtVRXVRãt.DOYiULH,,HWDSD
äDGDWHO2EHF/LEČGLFH
6tGORþS/LEČGLFH
,ý
ýiVWND.þ
3RGtOGRWDFHQDFHONRYêFKX]QDWHOQêFKQiNODGHFKPD[
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HY SURMHNWX 5HNRQVWUXNFH þiVWL VWĜHFK\ SRXWQt NDSOH 3DQQ\ 0DULH 3RPRFQp QD
9LQWtĜRYVNpPYUFKX
äDGDWHO2EHF5DGRQLFH
6tGORþS5DGRQLFH
,ý
ýiVWND.þ
3RGtOGRWDFHQDFHONRYêFKX]QDWHOQêFKQiNODGHFKPD[
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX2EQRYDYLWUiåtNRVWHODVY0DUWLQDY/LEČãLFtFKXäDWFH
äDGDWHOětPVNRNDWROLFNiIDUQRVW/LEČãLFHXäDWFH
6tGORþS/LEČãLFHXäDWFH
,ý
ýiVWND.þ


3RGtOGRWDFHQDFHONRYêFKX]QDWHOQêFKQiNODGHFKPD[
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX2EQRYDNRUXQQtFKĜtPVDNURYXQDGVHYHUQtPVFKRGLãWČPNRVWHODY6LĜHPL
äDGDWHOětPVNRNDWROLFNiIDUQRVW/LERĜLFH
6tGORþS/LEČãLFHXäDWFH
,ý
ýiVWND.þ
3RGtOGRWDFHQDFHONRYêFKX]QDWHOQêFKQiNODGHFKPD[
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX5HYLWDOL]DFHVHYHUQtIDViG\'RPXNXOWXU\âOXNQRY
äDGDWHO0ČVWRâOXNQRY
6tGORQiP0tUXâOXNQRY
,ý
ýiVWND.þ
3RGtOGRWDFHQDFHONRYêFKX]QDWHOQêFKQiNODGHFKPD[
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX2SUDYDYHQNRYQtIDViG\]iPNXY.RQRMHGHFK
äDGDWHO9ODGLPtU3ĜLE\O
%\GOLãWČ
'DWXPQDUR]HQt
ýiVWND.þ
3RGtOGRWDFHQDFHONRYêFKX]QDWHOQêFKQiNODGHFKPD[
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX2SUDYDIDU\=XEUQLFHFHQWUXP9LQFHQFH=DKUDGQtND
äDGDWHO,ORQD5RåNRYi
%\GOLãWČ
'DWXPQDUR]HQt
ýiVWND.þ
3RGtOGRWDFHQDFHONRYêFKX]QDWHOQêFKQiNODGHFKPD[
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX2EQRYD]iPNXY3QČWOXNiFKRGYRGQČQtEXGRY\DYêPČQDRNHQ ,HWDSD
äDGDWHO3HWUýHUYLQVNê
%\GOLãWČ
'DWXPQDUR]HQt
ýiVWND.þ
3RGtOGRWDFHQDFHONRYêFKX]QDWHOQêFKQiNODGHFKPD[
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HY SURMHNWX &HONRYi REQRYD YHQNRYVNpKRGRPX YH6WDUpP7êQČþ S V UHKDELOLWDFt
KLVWRULFNêFKNRQVWUXNFtDHOLPLQDFtQHYKRGQêFKQRYRGREêFK]iVDKĤ


äDGDWHO=GHĖND1ČPFRYi
%\GOLãWČ
'DWXPQDUR]HQt
ýiVWND.þ
3RGtOGRWDFHQDFHONRYêFKX]QDWHOQêFKQiNODGHFKPD[
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX=iFKUDQD]iPNX3ČWLSV\JRWLFNiþiVW,
äDGDWHO9LD/HYDPHQWH]V
6tGOR8$QGČON\3UDKD6WĜHãRYLFH
,ý
ýiVWND.þ
3RGtOGRWDFHQDFHONRYêFKX]QDWHOQêFKQiNODGHFKPD[
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HY SURMHNWX  HWDSD RSUDY\ NURYĤ D VWĜHãQtKR SOiãWČ VERURYpKR GRPX &tUNYH
þHVNRVORYHQVNpKXVLWVNpY&KRåRYČSĜH]GČQtNRPtQRYêFKWČOHV
äDGDWHO1iERåHQVNiREHF&tUNYHþHVNRVORYHQVNpKXVLWVNpY&KRåRYČ
6tGORþS&KRåRY
,ý
ýiVWND.þ
3RGtOGRWDFHQDFHONRYêFKX]QDWHOQêFKQiNODGHFKPD[
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX6DQDFHDUHNRQVWUXNFH]DGQtWHUDV\GĤVWRMQLFNpKRSDYLORQXþS
äDGDWHO9REDVVUR
6tGOR3URNRSD+ROpKR0RVW
,ý
ýiVWND.þ
3RGtOGRWDFHQDFHONRYêFKX]QDWHOQêFKQiNODGHFKPD[
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HY SURMHNWX 9êPČQD VWĜHãQt NU\WLQ\ RSUDYD KLVWRULFNêFK NURYĤ REQRYD SĤYRGQtFK
ãWČUELQRYêFKYLNêĜĤQDYHQNRYVNpXVHGORVWL/RYHþNRYLFH
äDGDWHO-DQ0DWWODFK
%\GOLãWČ
'DWXPQDUR]HQt
ýiVWND.þ
3RGtOGRWDFHQDFHONRYêFKX]QDWHOQêFKQiNODGHFKPD[
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX.DSOH1HMVYČWČMãt7URMLFHRGYOKþHQtREMHNWXVREQRYRXRPtWHN
äDGDWHO0ČVWRâWČWt
6tGOR0tURYpQiPČVWtâWČWt
,ý
ýiVWND.þ


3RGtOGRWDFHQDFHONRYêFKX]QDWHOQêFKQiNODGHFKPD[
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX2EQRYHQtIDViG\DRNHQSR]GQČEDURNQtKR]iPNX9UELþDQ\
äDGDWHO6HPSUD9UELþDQ\VUR
6tGORþS9UELþDQ\
,ý
ýiVWND.þ
3RGtOGRWDFHQDFHONRYêFKX]QDWHOQêFKQiNODGHFKPD[
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX=iFKUDQDPČVWVNpYČåHY%XG\QLQDG2KĜt
äDGDWHO$XWRUHFDUVUR
6tGOR%HQHãRYVNi'LYLãRY
,ý
ýiVWND.þ
3RGtOGRWDFHQDFHONRYêFKX]QDWHOQêFKQiNODGHFKPD[
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX+UDG5ê]PEXUNNRQVHUYDFHKUDGXHWDSD
äDGDWHO0ČVWR2VHN
6tGOR=DKUDGQt2VHN
,ý
ýiVWND.þ
3RGtOGRWDFHQDFHONRYêFKX]QDWHOQêFKQiNODGHFKPD[
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX2EQRYDYHQNRYVNpXVHGORVWL
äDGDWHO7RPiã/RUHQF
%\GOLãWČ
'DWXPQDUR]HQt
ýiVWND.þ
3RGtOGRWDFHQDFHONRYêFKX]QDWHOQêFKQiNODGHFKPD[
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX5HVWDXUiWRUVNiREQRYD.ĜtåRYpFHVW\
äDGDWHO2EHF/REHQGDYD
6tGORþS/REHQGDYD
,ý
ýiVWND.þ
3RGtOGRWDFHQDFHONRYêFKX]QDWHOQêFKQiNODGHFKPD[
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX2EQRYDIDViG\PČVWVNpKRGRPXþSY5XPEXUNX
äDGDWHO-LĜt.RYiĜ


%\GOLãWČ
'DWXPQDUR]HQt,ý

ýiVWND.þ
3RGtOGRWDFHQDFHONRYêFKX]QDWHOQêFKQiNODGHFKPD[
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX5HVWDXURYiQtVRFK\VY/LQKDUWDQDSRGVWDYFLYREFL5DGRQLFHQDG2KĜt
äDGDWHO0ČVW\V3HUXF
6tGOR2OGĜLFKRYD3HUXF
,ý
ýiVWND.þ
3RGtOGRWDFHQDFHONRYêFKX]QDWHOQêFKQiNODGHFKPD[
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX2GVWUDQČQtKDYDULMQtKRVWDYXSDPiWN\RGYOKþHQtSĜt]HPQtFKSURVWRUGRPX
QD3DQVNpPGYRĜHþSYÒãWČNX
äDGDWHO,QJDUFK0DUFHOD3|VVORYi
%\GOLãWČ
'DWXPQDUR]HQt
ýiVWND.þ
3RGtOGRWDFHQDFHONRYêFKX]QDWHOQêFKQiNODGHFKPD[
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HY SURMHNWX 2SUDYD VWĜHFK\ D VRXYLVHMtFtFK NRQVWUXNFt EDURNQt VêSN\ X þ S  YH
YHVQLFNpSDPiWNRYp]yQČ%URFQR
äDGDWHO-DQ6DVND
%\GOLãWČ
'DWXPQDUR]HQt
ýiVWND.þ
3RGtOGRWDFHQDFHONRYêFKX]QDWHOQêFKQiNODGHFKPD[
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HY SURMHNWX 2SUDYD NURYX VWĜHFK\ D VRXYLVHMtFtFK NRQVWUXNFt EDURNQt VêSN\
]HPČGČOVNpKRGYRUDY%ODåLP\
äDGDWHO/LERU0DUHN
%\GOLãWČ
'DWXPQDUR]HQt,ý

ýiVWND.þ
3RGtOGRWDFHQDFHONRYêFKX]QDWHOQêFKQiNODGHFKPD[
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX=iFKUDQDPDX]ROHDY6UGRYČ
äDGDWHO2EHF/LEČãLFH
6tGORþS/LEČãLFH
,ý


ýiVWND.þ
3RGtOGRWDFHQDFHONRYêFKX]QDWHOQêFKQiNODGHFKPD[
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX2EQRYDVWĜHFK\XþSYÒãWČNX
äDGDWHO0ČVWRÒãWČN
6tGOR0tURYpQiPČVWtÒãWČN
,ý
ýiVWND.þ
3RGtOGRWDFHQDFHONRYêFKX]QDWHOQêFKQiNODGHFKPD[
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX2SUDYDNURYXDYêPČQDVWĜHãQtNU\WLQ\HWDSD
äDGDWHO7RPiã+XViN
%\GOLãWČ
'DWXPQDUR]HQt,ý

ýiVWND.þ
3RGtOGRWDFHQDFHONRYêFKX]QDWHOQêFKQiNODGHFKPD[
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX=iFKUDQDDUHVWDXURYiQtPDORYDQpILJXUiOQtYLWUDMH=YČVWRYiQt3DQQČ0DULL
Yþ RVD]HQt GR KODYQtKR VYČWOtNX QDG VFKRGLãWČP ]iPNX Y .RUR]OXNiFK D MHMt RGKDOHQt D
SRVYČFHQt Y UiPFL RVODY YêURþt WL OHW ]iPNX .RUR]OXN\ D WL OHW ]iFKUDQ\ ]iPNX
.RUR]OXN\
äDGDWHO0LURVODY3HURXW
%\GOLãWČ
'DWXPQDUR]HQt
ýiVWND.þ
3RGtOGRWDFHQDFHONRYêFKX]QDWHOQêFKQiNODGHFKPD[
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX8VHGORVWþSY6UEVNp.DPHQLFL9êPČQDSRãNR]HQêFKGĜHYČQêFKþiVWt
DVWĜHãQtNU\WLQ\DRVD]HQtSĤYRGQtNRPtQRYpNRUXQ\GRNRQþHQt
äDGDWHO0DULH+RQRYi
%\GOLãWČ
'DWXPQDUR]HQt
ýiVWND.þ
3RGtOGRWDFHQDFHONRYêFKX]QDWHOQêFKQiNODGHFKPD[
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX2EQRYDQiWČUĤIDViG\KUi]GČQtDRNHQY\KOtGNRYpYČåHREMHNWX+UiGHNþS
YH9DUQVGRUIX
äDGDWHO1DGDþQtIRQG+UiGHN%XUJVEHUJ9DUQVGRUI
6tGORQiP(%HQHãH9DUQVGRUI
,ý
ýiVWND.þ


3RGtOGRWDFHQDFHONRYêFKX]QDWHOQêFKQiNODGHFKPD[
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX2EQRYDYVWXSQtFKSRUWiOĤ]iPHFNpKRSDUNXY.UiVQpP%ĜH]QČ
äDGDWHO6WDWXWiUQtPČVWRÒVWtQDG/DEHP
6tGOR9HONi+UDGHEQtÒVWtQDG/DEHP
,ý
ýiVWND.þ
3RGtOGRWDFHQDFHONRYêFKX]QDWHOQêFKQiNODGHFKPD[
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX=iFKUDQDNDSOHVY1RWEXUJ\Y3RGERĜDQVNpP5RKR]FL
äDGDWHO2EHF3RGERĜDQVNê5RKR]HF
6tGOR3RGERĜDQVNê5RKR]HF3RGERĜDQVNê5RKR]HF
,ý
ýiVWND.þ
3RGtOGRWDFHQDFHONRYêFKX]QDWHOQêFKQiNODGHFKPD[
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR

D)rozhoduje
GOHStVPF DG ]iNRQDþ6ERNUDMtFK NUDMVNp]Ĝt]HQt YH]QČQtSR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤRSRVN\WQXWtGRWDFHDX]DYĜHQtYHĜHMQRSUiYQtVPORXY\RSRVN\WQXWtGRWDFHGOHY]RUX
VPORXY\VFKYiOHQpKRXVQHVHQtPþ=]HGQH]DSRGPtQN\SĜHGORåHQt
UR]SRþWX SURMHNWX XSUDYHQpKR Y ]iYLVORVWL QD YêãL SRVN\WQXWp GRWDFH D Y SĜtSDGČ VFKYiOHQt
YROQêFKSURVWĜHGNĤ]KRVSRGDĜHQtÒVWHFNpKRNUDMH]DURNYHYêãL.þWČPWR
åDGDWHOĤP
3URMHNWþ
1i]HY SURMHNWX 5HNRQVWUXNFH VWĜHFK\ GRPX  NXOWXUQt SDPiWN\ U þ  Y äDWFL
1iPČVWt6YRERG\
äDGDWHO8/DXU\VUR
6tGOR1HUXGRYD3UDKD
,ý
ýiVWND.þ
3RGtOGRWDFHQDFHONRYêFKX]QDWHOQêFKQiNODGHFKPD[
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX2EQRYDGRPXVHVHFHVQtPLSUYN\-HQtNRYþS,,,HWDSDREQRYDQiGYRĜt
äDGDWHO%,77(560$11$632/VUR
6tGORþS-HQtNRY
,ý
ýiVWND.þ
3RGtOGRWDFHQDFHONRYêFKX]QDWHOQêFKQiNODGHFKPD[
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ


1i]HY SURMHNWX 5HVWDXURYiQt QiVWČQQêFK D QiVWURSQtFK PDOHE Y ýDMRYpP SDYLORQX Y
]DKUDGiFKGČþtQVNpKR]iPNXHWDSD
äDGDWHO6WDWXWiUQtPČVWR'ČþtQ
6tGOR0tURYpQiP'ČþtQ
,ý
ýiVWND.þ
3RGtOGRWDFHQDFHONRYêFKX]QDWHOQêFKQiNODGHFKPD[
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX=iFKUDQDRKURåHQpKRNRVWHODVY%DUWRORPČMHYäDERNOLNiFK,,HWDSD
äDGDWHO2EHF1RYp6HGOR
6tGOR)DUQt1RYp6HGORäDWHF
,ý
ýiVWND.þ
3RGtOGRWDFHQDFHONRYêFKX]QDWHOQêFKQiNODGHFKPD[
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX5HYLWDOL]DFHVHYHUQtIDViG\'RPXNXOWXU\âOXNQRY
äDGDWHO0ČVWRâOXNQRY
6tGORQiP0tUXâOXNQRY
,ý
ýiVWND.þ
3RGtOGRWDFHQDFHONRYêFKX]QDWHOQêFKQiNODGHFKPD[
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX2EQRYDNRVWHODVY9iFODYD
äDGDWHOětPVNRNDWROLFNiIDUQRVW/RYRVLFH
6tGOR=DKUDGQt/RYRVLFH
,ý
ýiVWND.þ
3RGtOGRWDFHQDFHONRYêFKX]QDWHOQêFKQiNODGHFKPD[
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX5HVWDXURYiQtNRUXQQtĜtPV\DREHOLVNĤ]iSDGQtKRSUĤþHOtNRVWHOD1DUR]HQt3
0DULHY5RXGQLFLQDG/DEHP
äDGDWHOětPVNRNDWROLFNiIDUQRVW5RXGQLFHQDG/DEHP
6tGOR.RPHQVNpKR5RXGQLFHQDG/DEHP
,ý
ýiVWND.þ
3RGtOGRWDFHQDFHONRYêFKX]QDWHOQêFKQiNODGHFKPD[
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX6ORXSVHVRXVRãtPVY$QQ\
äDGDWHO6WDWXWiUQtPČVWR0RVW
6tGOR5DGQLþQt0RVW
,ý


ýiVWND.þ
3RGtOGRWDFHQDFHONRYêFKX]QDWHOQêFKQiNODGHFKPD[
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX.RVWHOQDUR]HQt3DQQ\0DULH+UXãRYDQ\RSUDYD]YRQLFHDNRVWHOD
äDGDWHO&UDLJPDLOH-RKQ0F*UHJRU/HH
%\GOLãWČ
'DWXPQDUR]HQt
ýiVWND.þ
3RGtOGRWDFHQDFHONRYêFKX]QDWHOQêFKQiNODGHFKPD[
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX=iFKUDQDPDX]ROHDY6UGRYČ
äDGDWHO2EHF/LEČãLFH
6tGORþS/LEČãLFH
,ý
ýiVWND.þ
3RGtOGRWDFHQDFHONRYêFKX]QDWHOQêFKQiNODGHFKPD[
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HY SURMHNWX 2SUDYD REMHNWX +UREND 0DWWDXVFKĤ VW S þ  N ~ %HQHãRY QDG
3ORXþQLFt,,HWDSD
äDGDWHO0ČVWR%HQHãRYQDG3ORXþQLFt
6tGORQiPČVWt0tUX%HQHãRYQDG3ORXþQLFt
,ý
ýiVWND.þ
3RGtOGRWDFHQDFHONRYêFKX]QDWHOQêFKQiNODGHFKPD[
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX9êPDOEDDUHVWDXURYiQtãWXNRYpYê]GRE\KODYQtORGČSUHVE\WiĜHDYê]GRED
VWURSXVHYHUQtRUDWRĜHNRVWHODVY$QQ\YH9HUQHĜLFtFK
äDGDWHOětPVNRNDWROLFNiIDUQRVW9HUQHĜLFH
6tGORýHVNROLSVNi9HUQHĜLFH
,ý
ýiVWND.þ
3RGtOGRWDFHQDFHONRYêFKX]QDWHOQêFKQiNODGHFKPD[
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX5HVWDXURYiQtND]DWHOQ\]PRELOLiĜHNRVWHODVY0DUWLQDY0DUNYDUWLFtFK
HWDSD
äDGDWHOětPVNRNDWROLFNiIDUQRVW0DUNYDUWLFHX'ČþtQD
6tGORþS0DUNYDUWLFH
,ý
ýiVWND.þ
3RGtOGRWDFHQDFHONRYêFKX]QDWHOQêFKQiNODGHFKPD[
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR


E)rozhoduje
GOHStVPF DG ]iNRQDþ6ERNUDMtFK NUDMVNp]Ĝt]HQt YH]QČQtSR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤRQHSRVN\WQXWtGRWDFHDRQHX]DYĜHQtYHĜHMQRSUiYQtVPORXY\åDGDWHOĤPNWHĜtVLFH
VSOQLOLNULWpULDGRWDþQtKR3URJUDPXDYãDN]GĤYRGXY\VRNpKRSRþWXSRGDQêFKåiGRVWtDYêãH
DORNRYDQêFKILQDQþQtFKSURVWĜHGNĤ3URJUDPXSURURNQHE\ORPRåQpMHMLFKSRåDGDYNĤP
Y\KRYČW
3URMHNWþ
1i]HY SURMHNWX .RVWHO VY 3HWUD D 3DYOD Y -HQtNRYČ ± 2SUDYD NURYX D VWĜHFK\ Yþ
NOHPStĜVNêFK SUYNĤ YêPČQ\ VWĜHãQt NU\WLQ\ V SĜtSUDYRX SUR KURPRVYRG ; HWDSD ± 2SUDYD
VWĜHFK\DNURYXSUHVE\WiĜH
äDGDWHOětPVNRNDWROLFNiIDUQRVW-HQtNRY
6tGOR-HQtNRY2OGĜLFKRYX'XFKRYD
,ý
3RåDGRYDQiGRWDFH.þ
3RGtOGRWDFHQDFHONRYêFKX]QDWHOQêFKQiNODGHFKPD[
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX6HYHUQtIDViGDVWĜHGQtDSUDYiþiVWIDU\Y+DYUDQL
äDGDWHO-DQDâPHMFRYi
%\GOLãWČ
'DWXPQDUR]HQt
3RåDGRYDQiGRWDFH.þ
3RGtOGRWDFHQDFHONRYêFKX]QDWHOQêFKQiNODGHFKPD[
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR
3URMHNWþ
1i]HYSURMHNWX2EQRYDREMHNWXþS-DURãRYD/RXQ\
äDGDWHO,QJ7RPiã0DFDV
%\GOLãWČ
'DWXPQDUR]HQt
3RåDGRYDQiGRWDFH.þ
3RGtOGRWDFHQDFHONRYêFKX]QDWHOQêFKQiNODGHFKPD[
7HUPtQXNRQþHQtUHDOL]DFHSURMHNWXMDNR]iYD]QêXND]DWHOMHVWDQRYHQGR

F)ukládá
-LWFH6DFKHWRYpþOHQFH5DG\ÒVWHFNpKRNUDMH]DEH]SHþLWYHãNHUpSRWĜHEQp~NRQ\NUHDOL]DFL
þiVWL% & ' D( WRKRWRXVQHVHQt
7HUPtQ
Hlasování:

pro:

51

proti:

0





zdržel se:

0

návrh byl přijat

Usnesení č. 062/4Z/2017
16.7 Smlouva o spolupráci v rámci programu přeshraniční spolupráce SN – CZ
2014-2020
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
schvaluje
GOH   RGVW  StVP K  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  X]DYĜHQt
6PORXY\ R VSROXSUiFL PH]L ÒVWHFNêP NUDMHP MDNR OHDG SDUWQHUHP D /DQGHVDPW IU
$UFKlRORJLH 6DFKVHQ MDNR SURMHNWRYêP SDUWQHUHP N SURMHNWX Ä0H]LQiURGQt NRQIHUHQFH
.DFKOH D NDFKORYi NDPQD³ Y UiPFL 3URJUDPX VSROXSUiFH ýHVNi UHSXEOLND ± 6YRERGQê VWiW
6DVNR61±&=,QWHUUHJ9$GOHSĜtORK\þWRKRWRXVQHVHQt
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

2

návrh byl přijat



Usnesení č. 063/4Z/2017
16.8 Návrh Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na
období 2017 až 2025
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
schvaluje
SRGOH]iNRQDþ6ERNUDMtFK NUDMVNp]Ĝt]HQt YH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤ
3URJUDP SUR SRGSRUX RGSDGRYpKR KRVSRGiĜVWYt REFt Y ÒVWHFNpP NUDML QD REGREt  Då
GOHSĜtORK\WRKRWRXVQHVHQt
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

návrh byl přijat



Usnesení č. 064/4Z/2017
16.9 Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020 –
poskytnutí dotací
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
GOHStVPF G ]iNRQDþ6ERNUDMtFK NUDMVNp]Ĝt]HQt YH]QČQtSR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ
RSRVN\WQXWt~þHORYpQHLQYHVWLþQtGRWDFHRNWHUpMHYUiPFL]iNRQQpNRPSHWHQFHY\KUD]HQR
UR]KRGQRXWYHYêãLQDYUåHQpYêEČURYRXNRPLVtåDGDWHOĤPXYHGHQêPYSĜtORKiFKþD
WRKRWRXVQHVHQt
R SRVN\WQXWt~þHORYpLQYHVWLþQtGRWDFHRNWHUpMHYUiPFL]iNRQQpNRPSHWHQFHY\KUD]HQR
UR]KRGQRXW YH YêãL QDYUåHQp YêEČURYRX NRPLVt åDGDWHOĤP XYHGHQêP Y SĜtOR]H þ  WRKRWR
XVQHVHQt


B)souhlasí
V SĜHGORåHQêPL QiNODGRYêPL UR]SRþW\ YãHFK SRGSRĜHQêFK SURMHNWĤ GOH SĜtORK\ þ  WRKRWR
PDWHULiOX
C)ukládá
-LWFH 6DFKHWRYp þOHQFH 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH SUR REODVW NXOWXU\ D SDPiWNRYp SpþH
]HPČGČOVWYt åLYRWQtKR SURVWĜHGt D YHQNRYD Y QiYD]QRVWL QD ERG$  WRKRWR XVQHVHQt ]DMLVWLW
DGPLQLVWUDFL VPOXY R SRVN\WQXWt ~þHORYp GRWDFH V åDGDWHOL GOH SĜtORK    D  WRKRWR
XVQHVHQt
7(50Ë1
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

návrh byl přijat



Usnesení č. 065/4Z/2017
16.10 Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na
období let 2014 až 2020 – poskytnutí dotací
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
GOH   StVP F  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ
R SRVN\WQXWt~þHORYpLQYHVWLþQtGRWDFHRNWHUpMHYUiPFL]iNRQQpNRPSHWHQFHY\KUD]HQR
UR]KRGQRXW YH YêãL QDYUåHQp YêEČURYRX NRPLVt åDGDWHOĤP XYHGHQêP Y SĜtORKiFK þ  D 
WRKRWRXVQHVHQt
RSRVN\WQXWt~þHORYpQHLQYHVWLþQtGRWDFHRNWHUpMHYUiPFL]iNRQQpNRPSHWHQFHY\KUD]HQR
UR]KRGQRXW YH YêãL QDYUåHQp YêEČURYRX NRPLVt åDGDWHOĤP XYHGHQêP Y SĜtOR]H þ  WRKRWR
XVQHVHQt
R QHSRVN\WQXWt ~þHORYp LQYHVWLþQt GRWDFH D QHLQYHVWLþQt GRWDFH åDGDWHOĤP GOH SĜtORK\ þ 
WRKRWRXVQHVHQt
B)souhlasí
V SĜHGORåHQêPL QiNODGRYêPL UR]SRþW\ YãHFK SRGSRĜHQêFK SURMHNWĤ XYHGHQêFK Y ERGX $ 
WRKRWRXVQHVHQtGOHSĜtORK\þWRKRWRPDWHULiOX
C)ukládá
-LWFH 6DFKHWRYp þOHQFH 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH SUR REODVW NXOWXU\ D SDPiWNRYp SpþH
]HPČGČOVWYt åLYRWQtKR SURVWĜHGt D YHQNRYD Y QiYD]QRVWL QD ERG$  WRKRWR XVQHVHQt ]DMLVWLW
DGPLQLVWUDFLVPOXYRSRVN\WQXWt~þHORYpGRWDFHVåDGDWHOLGOHSĜtORKþDDDGPLQLVWUDFL
]DPtWQXWtåiGRVWtRSRVN\WQXWtLQYHVWLþQtGRWDFHDQHLQYHVWLþQtGRWDFHGOHSĜtORK\þWRKRWR
XVQHVHQt
7(50Ë1
Hlasování:

pro:

50

proti:

0





zdržel se:

0

návrh byl přijat

Usnesení č. 066/4Z/2017
16.11 Program pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje na
období 2014 až 2020 – poskytnutí příspěvků
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
GOHStVPF G ]iNRQDþ6ERNUDMtFK NUDMVNp]Ĝt]HQt YH]QČQtSR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ
RSRVN\WQXWtSĜtVSČYNXåDGDWHOĤPXYHGHQêPYSĜtOR]HþWRKRWRXVQHVHQt
RQHSRVN\WQXWtSĜtVSČYNXRNWHUêFKMHYUiPFL]iNRQQpNRPSHWHQFHY\KUD]HQRUR]KRGQRXW
åDGDWHOĤPGOHSĜtORK\þWRKRWRXVQHVHQt
YVRXODGXV þO3URJUDPXRXGČOHQtYêMLPN\SURåDGDWHOH2EHF9LOpPRY,ý
VSRþtYDMtFtYSĜLGČOHQtSĜtVSČYNXQLåãtKRQHåMHPLQLPiOQtGRWDFHVWDQRYHQi3URJUDPHP
B)ukládá
-LWFH 6DFKHWRYp þOHQFH 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH SUR REODVW NXOWXU\ D SDPiWNRYp SpþH
]HPČGČOVWYt åLYRWQtKR SURVWĜHGt D YHQNRYD Y QiYD]QRVWL QD ERG$  WRKRWR XVQHVHQt ]DMLVWLW
DGPLQLVWUDFL VPOXY R SRVN\WQXWt SĜtVSČYNX V åDGDWHOL GOH SĜtORK\ þ  WRKRWR XVQHVHQt
DDGPLQLVWUDFL]DPtWQXWtåiGRVWtRSRVN\WQXWt~þHORYpGRWDFHGOHSĜtORK\þWRKRWRXVQHVHQt
7(50Ë1
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

návrh byl přijat



Usnesení č. 067/4Z/2017
16.12 Fond vodního hospodářství ÚK – změna Zásad pro používání finančních
prostředků z FVH ÚK
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)schvaluje
GOH   StVP G  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ QiYUK ]PČQ\ þ  =iVDG SUR SRXåtYiQt ILQDQþQtFK SURVWĜHGNĤ ] )RQGX YRGQtKR
KRVSRGiĜVWYt ÒVWHFNpKR NUDMH VFKYiOHQêFK =DVWXSLWHOVWYHP ÒVWHFNpKR NUDMH XVQHVHQtP þ
=]H GQH    YþHWQČ]PČQþDþ =)9+GOHSĜtORKþDWRKRWR
XVQHVHQt
B)ukládá
-LWFH 6DFKHWRYp þOHQFH 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH SUR REODVW NXOWXU\ D SDPiWNRYp SpþH
]HPČGČOVWYt åLYRWQtKR SURVWĜHGt D YHQNRYD ]DMLVWLW Y QiYD]QRVWL QD ERG$  WRKRWR XVQHVHQt
]YHĜHMQČQtDNWXDOL]RYDQpKR]QČQt=)9+GOHSĜtORK\þDWRKRWRXVQHVHQt
7(50Ë1
Hlasování:

pro:

49

proti:

0



zdržel se:

1

návrh byl přijat



Usnesení č. 068/4Z/2017
16.13 Fond životního prostředí ÚK – změna Zásad FŽP ÚK
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)schvaluje
GOH   StVP G  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ ]PČQX þ  =iVDG )RQGX åLYRWQtKR SURVWĜHGt ÒVWHFNpKR NUDMH D XSUDYHQp ]QČQt
=iVDG )RQGX åLYRWQtKR SURVWĜHGt ÒVWHFNpKR NUDMH VFKYiOHQêFK =DVWXSLWHOVWYHP ÒVWHFNpKR
NUDMHXVQHVHQtPþ=]HGQHGOHSĜtORKþDWRKRWRXVQHVHQt
B)ukládá
-LWFH 6DFKHWRYp þOHQFH 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH SUR REODVW NXOWXU\ D SDPiWNRYp SpþH
]HPČGČOVWYt åLYRWQtKR SURVWĜHGt D YHQNRYD ]DMLVWLW Y QiYD]QRVWL QD ERG$  WRKRWR XVQHVHQt
]YHĜHMQČQt DNWXDOL]RYDQpKR ]QČQt =iVDG )RQGX åLYRWQtKR SURVWĜHGt ÒVWHFNpKR NUDMH GOH
SĜtORK\þDWRKRWRXVQHVHQt
7(50Ë1
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

0

návrh byl přijat



Usnesení č. 069/4Z/2017
16.14 Aktualizace č. 30.2, 32.1 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací ÚK
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
schvaluje
DNWXDOL]DFHþD3OiQXUR]YRMHYRGRYRGĤDNDQDOL]DFtÒVWHFNpKRNUDMH]SUDFRYDQp
YH VP\VOX   ]iN þ  6E R YRGRYRGHFK D NDQDOL]DFtFK YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ NWHUp REVDKXMt DNWXDOL]DFL WHFKQLFNpKR ĜHãHQt RGYHGHQt D þLãWČQt RGSDGQtFK YRG
YREFL3HUXFYPtVWQtþiVWL7HOFHDYREFL0DOãRYLFHGOHSĜtORKþDWRKRWRXVQHVHQt
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

návrh byl přijat



Usnesení č. 070/4Z/2017
16.15 Aktualizace č. 33.1, 33.2, 33.3 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací ÚK
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt


schvaluje
DNWXDOL]DFH þ   D  3OiQX UR]YRMH YRGRYRGĤ D NDQDOL]DFt ÒVWHFNpKR NUDMH
]SUDFRYDQp YH VP\VOX   ]iN þ  6E R YRGRYRGHFK D NDQDOL]DFtFK YH ]QČQt
SR]GČMãtFK SĜHGSLVĤ NWHUp REVDKXMt DNWXDOL]DFL WHFKQLFNpKR ĜHãHQt RGYHGHQt D þLãWČQt
RGSDGQtFK YRG Y REFL 3HUãWHMQ D 0ý /XåQê D ýHUQêã GOH SĜtORK þ      D  WRKRWR
XVQHVHQt
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

návrh byl přijat



Usnesení č. 071/4Z/2017
16.16 Aktualizace č. 34.1 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací ÚK
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
schvaluje
DNWXDOL]DFL þ  3OiQX UR]YRMH YRGRYRGĤ D NDQDOL]DFt ÒVWHFNpKR NUDMH ]SUDFRYDQRX YH
VP\VOX]iNþ6ERYRGRYRGHFKDNDQDOL]DFtFKYH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤ
NWHUiREVDKXMH~SUDYXWHFKQLFNpKRĜHãHQtRGYHGHQtDþLãWČQtRGSDGQtFKYRGYREFL6UELFHGOH
SĜtORKþDWRKRWRXVQHVHQt
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

návrh byl přijat



Usnesení č. 072/4Z/2017
16.17 Změna usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 113/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)mění
XVQHVHQt =DVWXSLWHOVWYD ÒVWHFNpKR NUDMH þ = ]H GQH  WDN åH QDKUD]XMH
WH[W
3ĤYRGQt UR]SRþHW GOH XVQHVHQt =DVWXSLWHOVWYD ÒVWHFNpKR NUDMH þ = ]H GQH  

3URMHNWRYiGRNXPHQWDFH.þ
&HVWRYQp.þ
9êGDMHQDWOXPRþQLFNpDSĜHNODGDWHOVNpVOXåE\.þ
3URSDJDFH.þ
&HONHP.þ
6SROX~þDVWÒVWHFNpKRNUDMH.þ
WH[WHP



-HGQRWOLYpSRORåN\þiVWLSURMHNWXUHDOL]RYDQpÒVWHFNêPNUDMHP
+\GURJHRORJLFNêSUĤ]NXP.þ
3URMHNWRYiGRNXPHQWDFH.þ
&HVWRYQp.þ
9êGDMHQDWOXPRþQLFNpDSĜHNODGDWHOVNpVOXåE\.þ
3URSDJDFH.þ
&HONHP.þ
6SROX~þDVWÒVWHFNpKRNUDMH.þ
B)schvaluje
]DMLãWČQt ILQDQFRYiQt SURMHNWX Ä5HYLWDOL]DFH UDãHOLQLãĢ D PDQDJHPHQW ELRWRSX WHWĜtYND
REHFQpKRYHYêFKRGQtP.UXãQRKRĜt³WDNWR
SĜHGILQDQFRYiQtYHYêãL.þVSROXILQDQFRYiQtYHYêãL.þ
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

2

návrh byl přijat



Usnesení č. 073/4Z/2017
17.1 Projednání investičních záměrů s investičními výdaji nad 50 mil. Kč
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)bere na vědomí
LQIRUPDFHRVRXþDVQpPVWDYXDNFHÄ3iWHĜQtNRPXQLNDFHUHNUHDþQtREODVWL0LODGD5RXGQtN\
7UPLFH³ D PRåQRVW UHDOL]DFH VWDYE\ ] SURJUDPX ĜHãHQt HNRORJLFNêFK ãNRG Y]QLNOêFK SĜHG
SULYDWL]DFt KQČGRXKHOQêFK WČåHEQtFK VSROHþQRVWt Y ÒVWHFNpP D .DUORYDUVNpP NUDML W]Y 
HNRPLOLDUG GOHSĜtORK\þSĜHGORåHQpKRPDWHULiOX
B)schvaluje
 ]SUDFRYiQt VWXGLH QD DNFL Ä9êVWDYED REFKYDWX REFH 3ĜHGRQtQ  SĜHORåND VLOQLFH þ
,,,³GOHSĜtORK\þSĜHGORåHQpKRPDWHULiOX
 SĜHGORåHQp LQYHVWLþQt ]iPČU\ QD DNFH GOH SĜtORK\ þ  WRKRWR XVQHVHQt D SĜtORK þ  ± 
SĜHGORåHQpKRPDWHULiOX

Hlasování:

pro:

49

proti:

0



1.
Usnesení č. 074/4Z/2017
17.2 Nakládání s majetkem


zdržel se:

0

návrh byl přijat

=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
R YêMLPFH ] Ä3UDYLGHO SUR SURGHM QHPRYLWRVWt D MHMLFK þiVWt ] PDMHWNX ÒVWHFNpKR NUDMH³
VFKYiOHQêFKXVQHVHQtP=DVWXSLWHOVWYDÒVWHFNpKRNUDMHþ=]HGQH
B)rozhoduje
GOH   StVP D  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ R SURGHML SĜHYRGX  QHPRYLWêFK YČFt ] YODVWQLFWYt ÒVWHFNpKR NUDMH VSROHþQRVWL
+LWDFKL$XWRPRWLYH 6\VWHPV &]HFK VUR VH VtGOHP 9HOHP\ãOHYHV 0LQLFH þS   
äDWHF3UĤP\VORYi]yQD7ULDQJOH,ýDWR
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtMLQi
SORFKD
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
]HOHĖ
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
]HOHĖ
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtMLQi
SORFKD
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtMLQi
SORFKD
REHF9HOHP\ãOHYHVN~0LQLFH]DSVDQêFKQD/9þX.DWDVWUiOQtKR~ĜDGXSURÒVWHFNê
NUDM .DWDVWUiOQt SUDFRYLãWČ äDWHF SUR ÒVWHFNê NUDM ]D NXSQt FHQX YH YêãL  .þ 
'3+ GOH=3þ2&]HGQH DY\MPXWtXYHGHQêFKQHPRYLWêFKYČFt
]KRVSRGDĜHQtSĜtVSČYNRYpRUJDQL]DFH63=7ULDQJOHSĜtVSČYNRYiRUJDQL]DFHVHVtGOHP9HONi
+UDGHEQtÒVWtQDG/DEHP±FHQWUXPÒVWtQDG/DEHP,ý
C)ukládá
,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH SĜHGORåLW NXSQt VPORXYX MHMtPå
SĜHGPČWHP MH SURGHM SĜHYRG  XYHGHQê Y ERGX %  WRKRWR XVQHVHQt N SRGSLVX 2OGĜLFKX
%XEHQtþNRYLKHMWPDQRYLÒVWHFNpKRNUDMH
7HUPtQ
Hlasování:

pro:

proti:

zdržel se:

Společné hlasování



2.
Usnesení č. 075/4Z/2017
17.2 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
 R YêMLPFH ] Ä3UDYLGHO SUR SURGHM QHPRYLWRVWt D MHMLFK þiVWt ] PDMHWNX ÒVWHFNpKR NUDMH³
VFKYiOHQêFKXVQHVHQtP=DVWXSLWHOVWYDÒVWHFNpKRNUDMHþ=]HGQH
GOHStVPD ]iNRQDþ6ERNUDMtFK NUDMVNp]Ĝt]HQt YH]QČQtSR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤRSURGHML SĜHYRGX QHPRYLWêFKYČFt]YODVWQLFWYtÒVWHFNpKRNUDMHVWiWQtPXSRGQLNX
3RYRGt2KĜHVSVHVtGOHP%H]UXþRYD&KRPXWRY,ýDWR
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXYRGQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtNRU\WR


YRGQtKRWRNXSĜLUR]HQpQHERXSUDYHQp
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXYRGQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtNRU\WR
YRGQtKRWRNXSĜLUR]HQpQHERXSUDYHQp
REHF /LSRYi N ~ /LSRYi X âOXNQRYD ]DSVDQêFK QD /9 þ  X .DWDVWUiOQtKR ~ĜDGX SUR
ÒVWHFNêNUDM.DWDVWUiOQtSUDFRYLãWČ5XPEXUNSURÒVWHFNêNUDM]DNXSQtFHQX.þ GOH
=3 þ  ]H GQH     YL] GĤYRGRYi ]SUiYD  D Y\MPXWt XYHGHQêFK
QHPRYLWêFK YČFt ] KRVSRGDĜHQt SĜtVSČYNRYp RUJDQL]DFH 6SUiYD D ~GUåED VLOQLF ÒVWHFNpKR
NUDMHSĜtVSČYNRYiRUJDQL]DFHVHVtGOHP5XVNi'XEt36ý,ý
B)ukládá
,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH SĜHGORåLW NXSQt VPORXYX MHMtPå
SĜHGPČWHP MH SURGHM SĜHYRG  QHPRYLWêFK YČFt XYHGHQê Y ERGX $   WRKRWR XVQHVHQt
NSRGSLVX2OGĜLFKX%XEHQtþNRYLKHMWPDQRYLÒVWHFNpKRNUDMH
7HUPtQ
Hlasování:

pro:

proti:

zdržel se:

Společné hlasování



3.
Usnesení č. 076/4Z/2017
17.2 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
 R YêMLPFH ] Ä3UDYLGHO SUR SURGHM QHPRYLWRVWt D MHMLFK þiVWt ] PDMHWNX ÒVWHFNpKR NUDMH³
VFKYiOHQêFKXVQHVHQtP=DVWXSLWHOVWYDÒVWHFNpKRNUDMHþ=]HGQH
GOHStVPD ]iNRQDþ6ERNUDMtFK NUDMVNp]Ĝt]HQt YH]QČQtSR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤRSURGHML SĜHYRGX QHPRYLWêFKYČFt]YODVWQLFWYtÒVWHFNpKRNUDMH3RYRGt2KĜHV
SVHVtGOHP%H]UXþRYD&KRPXWRY,ýDWR
SR]HPHNVWSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNX]DVWDYČQiSORFKDDQiGYRĜt
SR]HPHNVWSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNX]DVWDYČQiSORFKDDQiGYRĜt
REHF3HWURKUDGN~3HWURKUDG]DSVDQêFKQD/9þX.DWDVWUiOQtKR~ĜDGXSURÒVWHFNê
NUDM.DWDVWUiOQtSUDFRYLãWČäDWHFSURÒVWHFNêNUDM]DNXSQtFHQX.þ .þP
GOH=3þ]HGQH DY\MPXWtXYHGHQêFKQHPRYLWêFKYČFt]KRVSRGDĜHQt
SĜtVSČYNRYp RUJDQL]DFH 6SUiYD D VLOQLF ÒVWHFNpKR NUDMH SĜtVSČYNRYi RUJDQL]DFH VH VtGOHP
5XVNi36ý'XEt,ý
B)ukládá
,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH SĜHGORåLW NXSQt VPORXYX MHMtPå
SĜHGPČWHP MH SURGHM SĜHYRG  QHPRYLWêFK YČFt XYHGHQêFK Y ERGX $   WRKRWR XVQHVHQt
NSRGSLVX2OGĜLFKX%XEHQtþNRYLKHMWPDQRYLÒVWHFNpKRNUDMH
7HUPtQ

Hlasování:

pro:

proti:

zdržel se:



Společné hlasování



4.
Usnesení č. 077/4Z/2017
17.2 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
 R YêMLPFH ] Ä3UDYLGHO SUR SURGHM QHPRYLWRVWt D MHMLFK þiVWt ] PDMHWNX ÒVWHFNpKR NUDMH³
VFKYiOHQêFKXVQHVHQtP=DVWXSLWHOVWYDÒVWHFNpKRNUDMHþ=]HGQH
GOHStVPD ]iNRQDþ6ERNUDMtFK NUDMVNp]Ĝt]HQt YH]QČQtSR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤRSURGHML SĜHYRGX QHPRYLWpYČFL]YODVWQLFWYtÒVWHFNpKRNUDMH
DWR
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtMLQi
SORFKD RGGČOHQ ] SR]HPNX þ  R YêPČĜH  P JHRPHWULFNêP SOiQHP þ
]HGQH 
Y N~ 6REČQLFH REHF/LEČãLFH ]DSVDQpQD OLVWX YODVWQLFWYtþ  YHGHQpP X .DWDVWUiOQtKR
~ĜDGX SUR ÒVWHFNê NUDM .DWDVWUiOQt SUDFRYLãWČ /LWRPČĜLFH SUR ÒVWHFNê NUDM ]D NXSQt FHQX
.þ .þP YL] GĤYRGRYi ]SUiYD  D Y\MPXWt XYHGHQp QHPRYLWp YČFL
] KRVSRGDĜHQt SĜtVSČYNRYp RUJDQL]DFH 6SUiYD D ~GUåED VLOQLF ÒVWHFNpKR NUDMH SĜtVSČYNRYi
RUJDQL]DFHVHVtGOHPRUJDQL]DFH5XVNi'XEt36ý,ý2
B)ukládá
,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH SĜHGORåLW NXSQt VPORXYX MHMtPå
SĜHGPČWHPMHSURGHM SĜHYRG QHPRYLWpYČFLXYHGHQêYERGX$ WRKRWRXVQHVHQtNSRGSLVX
2OGĜLFKX%XEHQtþNRYLKHMWPDQRYLÒVWHFNpKRNUDMH
7HUPtQ

Hlasování:

pro:

proti:

zdržel se:

Společné hlasování



5.
Usnesení č. 078/4Z/2017
17.2 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)si vyhrazuje
GOHXVW]iNRQDþ6ERNUDMtFK NUDMVNp]Ĝt]HQt YH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤ
UR]KRGRYiQtRSĜHYRGXPRYLWêFKYČFtVSHFLILNRYDQêFKYH]QDOHFNpPSRVXGNXþ
]H GQH  V SUiYHP KRVSRGDĜLW SUR SĜtVSČYNRYRX RUJDQL]DFL .UDMVNi PDMHWNRYi
SĜtVSČYNRYi RUJDQL]DFH VH VtGOHP 1D 6FKRGHFK  ÒVWt QDG /DEHP  
,ý


B)rozhoduje
RSURGHML SĜHYRGX IRUPRXYHĜHMQpGUDåE\
,QHPRYLWêFK YČFt ] YODVWQLFWYt ÒVWHFNpKR NUDMH GOH   StVP D  ]iNRQD þ  6E
RNUDMtFK NUDMVNp]Ĝt]HQt YH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤDWR
SR]HPHNVWRYêPČĜHPGUXKSR]HPNX]DVWDYČQiSORFKDDQiGYRĜt
VRXþiVWtMHVWDYEDÒGOLFHþSREþDQVNiY\EDYHQRVWXPtVWČQiQDVW
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNX]DKUDGD
REHFÒGOLFHN~ÒGOLFH]DSVDQêFKQD/9þX.DWDVWUiOQtKR~ĜDGXSURÒVWHFNêNUDM
.DWDVWUiOQtSUDFRYLãWČ&KRPXWRYSURÒVWHFNêNUDM
,,PRYLWêFK YČFt ] YODVWQLFWYt ÒVWHFNpKR NUDMH VSHFLILNRYDQêFK YH ]QDOHFNpP SRVXGNX
þ]HGQHYFHONRYpKRGQRWČ 76.750,.þ
Y\GUDåLWHOL ]D QiVOHGXMtFtFK SRGPtQHN SURGHMH VRXERUX QHPRYLWêFK D PRYLWêFK YČFt
VSHFLILNRYDQêFKYWRPWRXVQHVHQt
RGKDGQXWi REY\NOi FHQD QHPRYLWêFK YČFt GOH ]QDOHFNpKR SRVXGNX þ  ,QJ 3HWUD
.ĜLYN\]HGQH 9.000.000,.þ
RGKDGQXWi REY\NOi FHQD PRYLWêFK YČFt GOH ]QDOHFNpKR SRVXGNX þ  %F -LWN\
.RWODQRYp]HGQH76.750,.þ
1HMQLåãtSRGiQt750,.þ
ýiVWNDRNWHURXO]HQHMQLåší podání snížit: 0,.þ
'UDåHEQtMLVWRWD13
 3UiYD WĜHWtFK RVRE 6PORXYD R QiMPX QHE\WRYêFK SURVWRU X]DYĜHQi V 63= 7ULDQJOH
SĜtVSČYNRYRXRUJDQL]DFtQDGREXQHXUþLWRXVWĜtPČVtþQtYêSRYČGQtOKĤWRX1iMHPQtVPORXYD
QDSURQiMHPE\WXX]DYĜHQiV
1iMHPQtVPORXYDQDSURQiMHPE\WXX]DYĜHQiV
D Y\MPXWt XYHGHQêFK YČFt ] KRVSRGDĜHQt SĜtVSČYNRYp RUJDQL]DFH .UDMVNi PDMHWNRYi
SĜtVSČYNRYi RUJDQL]DFH VH VtGOHP 1D 6FKRGHFK  ÒVWt QDG /DEHP  
,ý

Hlasování:

pro:

proti:

zdržel se:

Společné hlasování



6.
Usnesení č. 079/4Z/2017
17.2 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
GOH   StVP D  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ R SRVN\WQXWt GDUX SĜHYRGX  QHPRYLWp YČFL ] YODVWQLFWYt ÒVWHFNpKR NUDMH PČVWX
äDWHFVHVtGOHPQiPČVWt6YRERG\äDWHF,ýDWR
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
VLOQLFH
REHF äDWHF N ~ äDWHF ]DSVDQp QD /9 þ  X .DWDVWUiOQtKR ~ĜDGX SUR ÒVWHFNê NUDM
.DWDVWUiOQtSUDFRYLãWČäDWHFSURÒVWHFNêNUDMDY\MPXWtXYHGHQpQHPRYLWpYČFL]KRVSRGDĜHQt
SĜtVSČYNRYp RUJDQL]DFH 6SUiYD D ~GUåED VLOQLF ÒVWHFNpKR NUDMH SĜtVSČYNRYi RUJDQL]DFH VH
VtGOHP5XVNi'XEt36ý,ý


B)ukládá
,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH SĜHGORåLW GDURYDFt VPORXYX MHMtPå
SĜHGPČWHP MH SRVN\WQXWt GDUX SĜHYRG  XYHGHQp Y ERGX $  WRKRWR XVQHVHQt N SRGSLVX
2OGĜLFKX%XEHQtþNRYLKHMWPDQRYLÒVWHFNpKRNUDMH
7HUPtQ

Hlasování:

pro:

proti:

zdržel se:

Společné hlasování



7.
Usnesení č. 080/4Z/2017
17.2 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
GOH   StVP D  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ R SRVN\WQXWt GDUX SĜHYRGX  QHPRYLWêFK YČFt ] YODVWQLFWYt ÒVWHFNpKR NUDMH PČVWX
/RXþQiSRG.OtQRYFHPVHVtGOHP/RXþQi/RXþQiSRG.OtQRYFHP,ý
DWR
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtRVWDWQt
GRSUDYQtSORFKD SR]HPHNRGGČOHQ]SþRYêPČĜHPJHRPHWULFNêPSOiQHPþ
]HGQH 
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtRVWDWQt
GRSUDYQtSORFKD SR]HPHNRGGČOHQ]SþRYêPČĜHPJHRPHWULFNêPSOiQHPþ
]HGQH 
REHF /RXþQi SRG .OtQRYFHP N ~ /RXþQi SRG .OtQRYFHP ]DSVDQêFK QD /9 þ  X
.DWDVWUiOQtKR ~ĜDGX SUR ÒVWHFNê NUDM .DWDVWUiOQt SUDFRYLãWČ &KRPXWRY SUR ÒVWHFNê NUDM
DY\MPXWtXYHGHQêFKQHPRYLWêFKYČFt]KRVSRGDĜHQtSĜtVSČYNRYpRUJDQL]DFH6SUiYDD~GUåED
VLOQLFÒVWHFNpKRNUDMHSĜtVSČYNRYiRUJDQL]DFHVHVtGOHP5XVNi'XEt36ý
,ý
B)ukládá
,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH SĜHGORåLW GDURYDFt VPORXYX MHMtPå
SĜHGPČWHP MH SRVN\WQXWt GDUX SĜHYRG  XYHGHQp Y ERGX $  WRKRWR XVQHVHQt N SRGSLVX
2OGĜLFKX%XEHQtþNRYLKHMWPDQRYLÒVWHFNpKRNUDMH
7HUPtQ

Hlasování:

pro:

proti:

zdržel se:



Společné hlasování



8.
Usnesení č. 081/4Z/2017
17.2 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
GOH   StVP D  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ R EXGRXFtP SRVN\WQXWt GDUX SĜHYRGX  QHPRYLWêFK YČFt ] YODVWQLFWYt ÒVWHFNpKR
NUDMHPČVWX.DGDĖVHVtGOHP0tURYp1iPČVWtþS.DGDĖ,ýDWR
SR]HPHN þiVW Sþ  R YêPČĜH PD[  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE
Y\XåLWtVLOQLFH
SR]HPHN þiVW Sþ  R YêPČĜH PD[  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE
Y\XåLWtRVWDWQtNRPXQLNDFH
REHF.DGDĖN~.DGDĖ]DSVDQêFKQD/9þX.DWDVWUiOQtKR~ĜDGXSURÒVWHFNêNUDM
.DWDVWUiOQtSUDFRYLãWČ&KRPXWRYSURÒVWHFNêNUDM

B)ukládá
,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH SĜHGORåLW EXGRXFt GDURYDFt VPORXYX
MHMtPå SĜHGPČWHP MH EXGRXFt SRVN\WQXWt GDUX SĜHYRG XYHGHQp Y ERGX$ WRKRWR XVQHVHQt
NSRGSLVX2OGĜLFKX%XEHQtþNRYLKHMWPDQRYLÒVWHFNpKRNUDMH
7HUPtQ

Hlasování:

pro:

proti:

zdržel se:

Společné hlasování



9.
Usnesení č. 082/4Z/2017
17.2 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
GOH   StVP D  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ R EXGRXFtP SRVN\WQXWt GDUX SĜHYRGX  QHPRYLWêFK YČFt ] YODVWQLFWYt ÒVWHFNpKR
NUDMHREFL+ĜtãNRYVHVtGOHP+ĜtãNRYþS+ĜtãNRY,ýDWR
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
RVWDWQt NRPXQLNDFH SR]HPHN RGGČOHQ ] Sþ  R YêPČĜH  P JHRPHWULFNêP
SOiQHPþ]HGQH 
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt


RVWDWQt NRPXQLNDFH SR]HPHN RGGČOHQ ] Sþ  R YêPČĜH  P JHRPHWULFNêP
SOiQHPþ]HGQH 
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
RVWDWQt NRPXQLNDFH SR]HPHN RGGČOHQ ] Sþ  R YêPČĜH  P JHRPHWULFNêP
SOiQHPþ]HGQH 
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
RVWDWQt NRPXQLNDFH SR]HPHN RGGČOHQ ] Sþ  R YêPČĜH  P JHRPHWULFNêP
SOiQHPþ]HGQH 
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
RVWDWQt NRPXQLNDFH SR]HPHN RGGČOHQ ] Sþ  R YêPČĜH  P JHRPHWULFNêP
SOiQHPþ]HGQH 
REHF+ĜtãNRYN~+ĜtãNRY]DSVDQêFKQD/9þX.DWDVWUiOQtKR~ĜDGXSURÒVWHFNêNUDM
.DWDVWUiOQtSUDFRYLãWČ/RXQ\SURÒVWHFNêNUDM
B)ukládá
,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH SĜHGORåLW EXGRXFt GDURYDFt VPORXYX
MHMtPå SĜHGPČWHP MH EXGRXFt SRVN\WQXWt GDUX SĜHYRG XYHGHQp Y ERGX$ WRKRWR XVQHVHQt
NSRGSLVX2OGĜLFKX%XEHQtþNRYLKHMWPDQRYLÒVWHFNpKRNUDMH
7HUPtQ

Hlasování:

pro:

proti:

zdržel se:

Společné hlasování



10.
Usnesení č. 083/4Z/2017
17.2 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
GOH   StVP D  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤRSRVN\WQXWtGDUX SĜHYRGX QHPRYLWRVWt]YODVWQLFWYtÒVWHFNpKRNUDMHREFL6YČWHF
VHVtGOHP=iPHN6YČWHF,ýDWR
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt MLQi
SORFKD SR]HPHN E\O RGGČOHQ ] Sþ  R YêPČĜH  P JHRPHWULFNêP SOiQHP þ
]HGQH
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtMLQi
SORFKD SR]HPHN RGGČOHQ ] Sþ  R YêPČĜH  P JHRPHWULFNêP SOiQHP þ
]HGQH
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtMLQi
SORFKD SR]HPHN RGGČOHQ ] Sþ  R YêPČĜH  P JHRPHWULFNêP SOiQHP þ
]HGQH
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtMLQi
SORFKD SR]HPHN RGGČOHQ ] Sþ  R YêPČĜH  P JHRPHWULFNêP SOiQHP þ
]HGQH
REHF 6YČWHF N~ 6YČWHF ]DSVDQp QD /9 þ  X .DWDVWUiOQtKR ~ĜDGX SUR ÒVWHFNê NUDM
.DWDVWUiOQtSUDFRYLãWČ7HSOLFHSURÒVWHFNêNUDM


SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtMLQi
SORFKD SR]HPHNY]QLNOVORXþHQtPSþGtOÄD³RYêPČĜHPDSþGtOÄE³R
YêPČĜHPJHRPHWULFNêPSOiQHPþ]HGQH
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtMLQi
SORFKD SR]HPHNY]QLNOVORXþHQtPSþGtOÄF³RYêPČĜHPDSþGtOÄG³R
YêPČĜHPJHRPHWULFNêPSOiQHPþ]HGQH
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtMLQi
SORFKD SR]HPHN RGGČOHQ ] Sþ  R YêPČĜH  P JHRPHWULFNêP SOiQHP þ
]HGQH
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtMLQi
SORFKD SR]HPHN RGGČOHQ ] Sþ  R YêPČĜH  P JHRPHWULFNêP SOiQHP þ
]HGQH
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtMLQi
SORFKD SR]HPHN RGGČOHQ ] Sþ  R YêPČĜH  P JHRPHWULFNêP SOiQHP þ
]HGQH
REHF6YČWHFN~&KRWČMRYLFH]DSVDQpQD/9þX.DWDVWUiOQtKR~ĜDGXSURÒVWHFNêNUDM
.DWDVWUiOQt SUDFRYLãWČ 7HSOLFH SUR ÒVWHFNê NUDM D Y\MPXWt XYHGHQêFK QHPRYLWRVWt ]
KRVSRGDĜHQt SĜtVSČYNRYp RUJDQL]DFH 6SUiYD D ~GUåED VLOQLF ÒVWHFNpKR NUDMH SĜtVSČYNRYi
RUJDQL]DFHVHVtGOHP5XVNi'XEt36ý,ý
B)ukládá
,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH SĜHGORåLW GDURYDFt VPORXYX MHMtPå
SĜHGPČWHP MH SRVN\WQXWt GDUX SĜHYRG  QHPRYLWêFK YČFt XYHGHQêFK Y ERGX $  WRKRWR
XVQHVHQtNSRGSLVX2OGĜLFKX%XEHQtþNRYLKHMWPDQRYLÒVWHFNpKRNUDMH
7HUPtQ

Hlasování:

pro:

proti:

zdržel se:

Společné hlasování



11.
Usnesení č. 084/4Z/2017
17.2 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
GOH   StVP D  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ R SRVN\WQXWt GDUX SĜHYRGX  QHPRYLWêFK YČFt ] YODVWQLFWYt ÒVWHFNpKR NUDMH REFL
2KQtþVHVtGOHP2KQtþ2KQtþ,ýDWR
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtRVWDWQt
NRPXQLNDFH SR]HPHNE\ORGGČOHQ]SþRYêPČĜHPJHRPHWULFNêPSOiQHPþ
]HGQH
REHF 2KQtþ N~ .ĜHPêå ]DSVDQê QD /9 þ  X .DWDVWUiOQtKR ~ĜDGX SUR ÒVWHFNê NUDM
.DWDVWUiOQtSUDFRYLãWČ7HSOLFHSURÒVWHFNêNUDM
SR]HPHNþiVWSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWt
RVWDWQt NRPXQLNDFH SR]HPHN E\O RGGČOHQ ] Sþ  R YêPČĜH  P JHRPHWULFNêP
SOiQHPþ]HGQH
REHF 2KQtþ N~ 2KQtþ ]DSVDQê QD /9 þ  X .DWDVWUiOQtKR ~ĜDGX SUR ÒVWHFNê NUDM


.DWDVWUiOQt SUDFRYLãWČ 7HSOLFH SUR ÒVWHFNê NUDM NUDM D Y\MPXWt XYHGHQêFK QHPRYLWRVWt ]
KRVSRGDĜHQtSĜtVSČYNRYpRUJDQL]DFH686Ò.VHVtGOHP5XVNi'XEt36ý,ý

B)ukládá
,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH SĜHGORåLW GDURYDFt VPORXYX MHMtPå
SĜHGPČWHP MH SRVN\WQXWt GDUX SĜHYRG  QHPRYLWêFK YČFt XYHGHQêFK Y ERGX $  WRKRWR
XVQHVHQtNSRGSLVX2OGĜLFKX%XEHQtþNRYLKHMWPDQRYLÒVWHFNpKRNUDMH
7HUPtQ
Hlasování:

pro:

proti:

zdržel se:

Společné hlasování



12.
Usnesení č. 085/4Z/2017
17.2 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
GOH   StVP D  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ R SRVN\WQXWt GDUX SĜHYRGX  QHPRYLWp YČFL ] YODVWQLFWYt ÒVWHFNpKR NUDMH REFL
=DEUXãDQ\VHVtGOHP=DEUXãDQ\=DEUXãDQ\,ýDWR
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtRVWDWQt
NRPXQLNDFH SR]HPHNE\ORGGČOHQ]SþRYêPČĜHPJHRPHWULFNêPSOiQHPþ
]HGQH
REHF=DEUXãDQ\N~äHOpQN\]DSVDQêQD/9þX.DWDVWUiOQtKR~ĜDGXSURÒVWHFNêNUDM
.DWDVWUiOQt SUDFRYLãWČ 7HSOLFH SUR ÒVWHFNê NUDM D Y\MPXWt XYHGHQêFK QHPRYLWRVWt ]
KRVSRGDĜHQtSĜtVSČYNRYpRUJDQL]DFH686Ò.VHVtGOHP5XVNi'XEt36ý,ý

B)ukládá
,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH SĜHGORåLW GDURYDFt VPORXYX MHMtPå
SĜHGPČWHP MH SRVN\WQXWt GDUX SĜHYRG  QHPRYLWp YČFL XYHGHQp Y ERGX$  WRKRWR XVQHVHQt
NSRGSLVX2OGĜLFKX%XEHQtþNRYLKHMWPDQRYLÒVWHFNpKRNUDMH
7HUPtQ
Hlasování:

pro:

proti:

zdržel se:



13.
Usnesení č. 086/4Z/2017
17.2 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt


Společné hlasování

A)rozhoduje
GOH   StVP D  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ R SRVN\WQXWt GDUX SĜHYRGX  QHPRYLWêFK YČFt ] YODVWQLFWYt ÒVWHFNpKR NUDMH REFL
9LQDĜLFHVHVtGOHP9LQDĜLFH9LQDĜLFH,ýDWR
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE
Y\XåLWtVLOQLFH
WČOHVR NRPXQLNDFH Y GpOFH FFD  NP VLOQLFH ,,, RG NP  ± NĜLåRYDWND VH
VLOQLFt ,,, GR NP  SURYR]QtKR VWDQLþHQt  QD SR]HPNX S þ  YþHWQČ
SĜtVOXãHQVWYtDVRXþiVWt
REHF9LQDĜLFHN~'LYLFH]DSVDQêFKQD/9þX.DWDVWUiOQtKR~ĜDGXSURÒVWHFNêNUDM
.DWDVWUiOQt SUDFRYLãWČ /RXQ\ SUR ÒVWHFNê NUDM D Y\MPXWt XYHGHQêFK QHPRYLWêFK YČFt ]
KRVSRGDĜHQt SĜtVSČYNRYp RUJDQL]DFH 6SUiYD D ~GUåED VLOQLF ÒVWHFNpKR NUDMH SĜtVSČYNRYi
RUJDQL]DFHVHVtGOHP5XVNi'XEt36ý,ý

B)ukládá
,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH SĜHGORåLW GDURYDFt VPORXYX MHMtPå
SĜHGPČWHP MH SRVN\WQXWt GDUX SĜHYRG  XYHGHQp Y ERGX $  WRKRWR XVQHVHQt N SRGSLVX
2OGĜLFKX%XEHQtþNRYLKHMWPDQRYLÒVWHFNpKRNUDMH
7HUPtQ

Hlasování:

pro:

proti:

zdržel se:

Společné hlasování



14.
Usnesení č. 087/4Z/2017
17.2 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
GOH   StVP D  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ R SRVN\WQXWt GDUX SĜHYRGX  QHPRYLWêFK YČFt ] YODVWQLFWYt ÒVWHFNpKR NUDMH REFL
5DþLQČYHVVHVtGOHP5DþLQČYHV36ý5DþLQČYHV,ýDWR
SR]HPHN S þ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt MLQi
SORFKD
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtMLQi
SORFKD
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtMLQi
SORFKD YãHFKQ\SR]HPN\RGGČOHQ\]SþRYêPČĜHPJHRPHWULFNêPSOiQHPþ
]HGQH 
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtMLQi
SORFKD
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtMLQi
SORFKD
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtMLQi


SORFKD
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtMLQi
SORFKD
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtMLQi
SORFKD
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtMLQi
SORFKD
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtMLQi
SORFKD
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtMLQi
SORFKD
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtMLQi
SORFKD
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtMLQi
SORFKD
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtMLQi
SORFKD
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtMLQi
SORFKD
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtMLQi
SORFKD
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtMLQi
SORFKD YãHFKQ\SR]HPN\RGGČOHQ\]SþRYêPČĜHPJHRPHWULFNêPSOiQHPþ
]HGQH 
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtMLQi
SORFKD SR]HPHNY]QLNOVORXþHQtPGtOXÄD³SR]HPNXSþ
RYêPČĜHPDGtOXÄE³SR]HPNXSþRYêPČĜHPGOHJHRPHWULFNpKRSOiQXþ

REHF5DþLQČYHVN~5DþLQČYHV]DSVDQêFKQD/9þX.DWDVWUiOQtKR~ĜDGXSURÒVWHFNê
NUDM .DWDVWUiOQt SUDFRYLãWČ /LWRPČĜLFH SUR ÒVWHFNê NUDM D Y\MPXWt XYHGHQêFK QHPRYLWêFK
YČFt ] KRVSRGDĜHQt SĜtVSČYNRYp RUJDQL]DFH 6SUiYD D ~GUåED VLOQLF ÒVWHFNpKR NUDMH
SĜtVSČYNRYiRUJDQL]DFHVHVtGOHP5XVNi'XEt36ý,ý
B)ukládá
,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH SĜHGORåLW GDURYDFt VPORXYX MHMtPå
SĜHGPČWHP MH SRVN\WQXWt GDUX SĜHYRG  QHPRYLWêFK YČFt XYHGHQêFK Y ERGX $  WRKRWR
XVQHVHQtNSRGSLVX2OGĜLFKX%XEHQtþNRYLKHMWPDQRYLÒVWHFNpKRNUDMH
7HUPtQ
Hlasování:

pro:

proti:

zdržel se:



15.
Usnesení č. 088/4Z/2017
17.2 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje


Společné hlasování

GOH   StVP D  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ R SĜLMHWt GDUX QDE\Wt  QHPRYLWêFK YČFt GR YODVWQLFWYt ÒVWHFNpKR NUDMH RG PČVWD
âOXNQRYVHVtGOHPQiP0tUXâOXNQRY,ýDWR
 SR]HPHN S þ  GtO ÄF³ R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE
Y\XåLWtRVWDWQtNRPXQLNDFH RGGČOHQ]SR]HPNXSþRYêPČĜHPGOHJHRPHWULFNpKR
SOiQXSURUR]GČOHQtSR]HPNXþ]HGQH
 SR]HPHN S þ  GtO ÄG³ R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE
Y\XåLWt RVWDWQt NRPXQLNDFH RGGČOHQ ] SR]HPNX S þ  R YêPČĜH  P GOH
JHRPHWULFNpKRSOiQXSURUR]GČOHQtSR]HPNXþ]HGQH
REHF âOXNQRY N ~ âOXNQRY ]DSVDQêFK QD /9 þ  X .DWDVWUiOQtKR ~ĜDGX SUR ÒVWHFNê
NUDM .DWDVWUiOQt SUDFRYLãWČ 5XPEXUN SUR PČVWR âOXNQRY D SĜHGiQt XYHGHQêFK QHPRYLWêFK
YČFt N KRVSRGDĜHQt SĜtVSČYNRYp RUJDQL]DFL 6SUiYD D ~GUåED VLOQLF ÒVWHFNpKR NUDMH
SĜtVSČYNRYiRUJDQL]DFHVHVtGOHP5XVNi'XEt36ý,ý
B)ukládá
,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH SĜHGORåLW GDURYDFt VPORXYX MHMtPå
SĜHGPČWHP MH SĜLMHWt GDUX QDE\Wt  QHPRYLWêFK YČFt XYHGHQp Y ERGX $  WRKRWR XVQHVHQt
NSRGSLVX2OGĜLFKX%XEHQtþNRYLKHMWPDQRYLÒVWHFNpKRNUDMH
7HUPtQ
Hlasování:

pro:

proti:

zdržel se:

Společné hlasování



16.
Usnesení č. 089/4Z/2017
17.2 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
RX]DYĜHQt'RGDWNXþNH6PORXYČREXGRXFtGDURYDFtVPORXYČþX]DYĜHQpPH]L
VWDWXWiUQtPPČVWHP0RVWMDNRGiUFHPDÒVWHFNêPNUDMHPMDNRREGDURYDQêPGQH
GOHSĜtORK\þWRKRWRXVQHVHQt
B)ukládá
,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH SĜHGORåLW GRGDWHN NH VPORXYČ R MHKRå
X]DYĜHQt E\OR UR]KRGQXWR Y ERGX $  WRKRWR XVQHVHQt N SRGSLVX 2OGĜLFKX %XEHQtþNRYL
KHMWPDQRYLÒVWHFNpKRNUDMH
7HUPtQ

Hlasování:

pro:

proti:

zdržel se:



17.


Společné hlasování

Usnesení č. 090/4Z/2017
17.2 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
GOH   StVP D  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤREH]~SODWQpPSĜHYRGX QDE\Wt QHPRYLWêFKYČFtGRYODVWQLFWYtÒVWHFNpKRNUDMHRG
ýHVNp UHSXEOLN\ SĜtVOXãQRVW KRVSRGDĜLW V PDMHWNHP VWiWX Y\NRQiYi 6WiWQt SR]HPNRYê ~ĜDG
,ýVHVtGOHP+XVLQHFNiD3UDKD36ýDWR
 SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
QHSORGQiSĤGD SR]HPHNE\ORGGČOHQ]SSþRYêPČĜHPJHRPHWULFNêPSOiQHP
SURUR]GČOHQtSR]HPNXþ]HGQH
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRUQiSĤGD SR]HPHNE\ORGGČOHQ]
SSþRYêPČĜHPJHRPHWULFNêPSOiQHPSURUR]GČOHQtSR]HPNXþ
]HGQH
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRUQiSĤGD SR]HPHNE\ORGGČOHQ]
SSþRYêPČĜHPJHRPHWULFNêPSOiQHPSURUR]GČOHQtSR]HPNXþ
]HGQH
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRUQiSĤGD SR]HPHNE\ORGGČOHQ]
SSþ  R YêPČĜH  P JHRPHWULFNêP SOiQHP SUR UR]GČOHQt SR]HPNX þ
]HGQH
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRUQiSĤGD SR]HPHNE\ORGGČOHQ]
SSþ  R YêPČĜH  P JHRPHWULFNêP SOiQHP SUR UR]GČOHQt SR]HPNX þ
 ]H GQH  D MH ]DWtåHQ YČFQêP EĜHPHQHP GOH DNWXiOQtKR YêSLVX
]NDWDVWUXQHPRYLWRVWt
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRUQiSĤGD SR]HPHNE\ORGGČOHQ]
SSþ  R YêPČĜH  P JHRPHWULFNêP SOiQHP SUR UR]GČOHQt SR]HPNX þ
 ]H GQH  D MH ]DWtåHQ YČFQêP EĜHPHQHP GOH DNWXiOQtKR YêSLVX
]NDWDVWUXQHPRYLWRVWt
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRUQiSĤGD SR]HPHNE\ORGGČOHQ]
SSþ  R YêPČĜH  P JHRPHWULFNêP SOiQHP SUR UR]GČOHQt SR]HPNX þ
]HGQH
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRUQiSĤGD SR]HPHNE\ORGGČOHQ]
SSþ  R YêPČĜH  P JHRPHWULFNêP SOiQHP SUR UR]GČOHQt SR]HPNX þ
]HGQH
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRUQiSĤGD SR]HPHNE\ORGGČOHQ]
SSþ  R YêPČĜH  P JHRPHWULFNêP SOiQHP SUR UR]GČOHQt SR]HPNX þ
]HGQH
 SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWL
RVWDWQt NRPXQLNDFH SR]HPHN E\O RGGČOHQ ] SSþ  R YêPČĜH  P JHRPHWULFNêP
SOiQHPSURUR]GČOHQtSR]HPNXþ]HGQH
 SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWL
RVWDWQt NRPXQLNDFH SR]HPHN E\O RGGČOHQ ] SSþ  R YêPČĜH  P JHRPHWULFNêP
SOiQHPSURUR]GČOHQtSR]HPNXþ]HGQH
REHF 5RXGQLFH QDG /DEHP N~ 5RXGQLFH QDG /DEHP ]DSVDQêFK QD /9 þ  X
.DWDVWUiOQtKR ~ĜDGX SUR ÒVWHFNê NUDM .DWDVWUiOQt SUDFRYLãWČ /LWRPČĜLFH SUR ýHVNRX
UHSXEOLNXSĜtVOXãQRVWKRVSRGDĜLWVPDMHWNHPVWiWXY\NRQiYi6WiWQtSR]HPNRYê~ĜDG

B)ukládá


,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH SĜHGORåLW 6PORXYX R EH]~SODWQpP
SĜHYRGX MHMtPå SĜHGPČWHP MH EH]~SODWQê SĜHYRG QHPRYLWêFK YČFt XYHGHQêFK Y ERGX$  
WRKRWRXVQHVHQtNSRGSLVX2OGĜLFKX%XEHQtþNRYLKHMWPDQRYLÒVWHFNpKRNUDMH
7HUPtQ
Hlasování:

pro:

proti:

zdržel se:

Společné hlasování



18.
Usnesení č. 091/4Z/2017
17.2 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
GOH   StVP D  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ R EH]~SODWQpP SĜHYRGX QDE\Wt  QHPRYLWp YČFL GR YODVWQLFWYt ÒVWHFNpKR NUDMH RG
ýHVNp UHSXEOLN\ SĜtVOXãQRVW KRVSRGDĜLW V PDMHWNHP VWiWX Y\NRQiYi ÒĜDG SUR ]DVWXSRYiQt
VWiWXYHYČFHFKPDMHWNRYêFK,ýVHVtGOHP5DãtQRYRQiEĜHåt3UDKD36ý
DWR
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
VLOQLFH
REHF 6PROQLFH N~ 6PROQLFH X /RXQ ]DSVDQê QD /9 þ  X .DWDVWUiOQtKR ~ĜDGX SUR
ÒVWHFNê NUDM .DWDVWUiOQt SUDFRYLãWČ /RXQ\ SUR ýHVNRX UHSXEOLNX SĜtVOXãQRVW KRVSRGDĜLW V
PDMHWNHP VWiWX Y\NRQiYi ÒĜDG SUR ]DVWXSRYiQt VWiWX YH YČFHFK PDMHWNRYêFK D SĜHGiQt
XYHGHQp QHPRYLWp YČFL N KRVSRGDĜHQt SĜtVSČYNRYp RUJDQL]DFL 6SUiYD D ~GUåED VLOQLF
ÒVWHFNpKRNUDMHSĜtVSČYNRYiRUJDQL]DFH,ýVHVtGOHP5XVNi'XEt36ý

B)souhlasí
VH ]QČQtP 6PORXY\ R EH]~SODWQpP SĜHYRGX YODVWQLFNpKR SUiYD N QHPRYLWp YČFL þ
8/1 D GRORåN\ GOH SĜtORK\ þ  WRKRWR XVQHVHQt WêNDMtFt VH SĜHYRGX QHPRYLWp
YČFL]YODVWQLFWYtýHVNpUHSXEOLN\SĜtVOXãQRVWKRVSRGDĜLWVPDMHWNHPVWiWXY\NRQiYiÒĜDGSUR
]DVWXSRYiQtVWiWXYHYČFHFKPDMHWNRYêFK,ýVHVtGOHP5DãtQRYRQiEĜHåt
3UDKD36ýDWR
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
VLOQLFH
REHF 6PROQLFH N~ 6PROQLFH X /RXQ ]DSVDQê QD /9 þ  X .DWDVWUiOQtKR ~ĜDGX SUR
ÒVWHFNê NUDM .DWDVWUiOQt SUDFRYLãWČ /RXQ\ SUR ýHVNRX UHSXEOLNX SĜtVOXãQRVW KRVSRGDĜLW V
PDMHWNHPVWiWXY\NRQiYiÒĜDGSUR]DVWXSRYiQtVWiWXYHYČFHFKPDMHWNRYêFK
C)ukládá
,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH SĜHGORåLW 6PORXYX R EH]~SODWQpP
SĜHYRGX MHMtPå SĜHGPČWHP MH EH]~SODWQê SĜHYRG QHPRYLWp YČFL XYHGHQê Y ERGX$  WRKRWR
XVQHVHQtNSRGSLVX2OGĜLFKX%XEHQtþNRYLKHMWPDQRYLÒVWHFNpKRNUDMH
7HUPtQ



Hlasování:

pro:

proti:

zdržel se:

Společné hlasování



19.
Usnesení č. 092/4Z/2017
17.2 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
GOH   StVP D  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ R EH]~SODWQpP SĜHYRGX QDE\Wt  QHPRYLWp YČFL GR YODVWQLFWYt ÒVWHFNpKR NUDMH RG
ýHVNp UHSXEOLN\ SĜtVOXãQRVW KRVSRGDĜLW V PDMHWNHP VWiWX Y\NRQiYi ÒĜDG SUR ]DVWXSRYiQt
VWiWXYHYČFHFKPDMHWNRYêFK,ýVHVtGOHP5DãtQRYRQiEĜHåt3UDKD36ý
DWR
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtRVWDWQt
NRPXQLNDFH
REHF6WDUp.ĜHþDQ\N~.RSHF]DSVDQêQD/9þX.DWDVWUiOQtKR~ĜDGXSURÒVWHFNê
NUDM .DWDVWUiOQt SUDFRYLãWČ 5XPEXUN SUR ýHVNRX UHSXEOLNX SĜtVOXãQRVW KRVSRGDĜLW V
PDMHWNHP VWiWX Y\NRQiYi ÒĜDG SUR ]DVWXSRYiQt VWiWX YH YČFHFK PDMHWNRYêFK D SĜHGiQt
XYHGHQp QHPRYLWp YČFL N KRVSRGDĜHQt SĜtVSČYNRYp RUJDQL]DFL 6SUiYD D ~GUåED VLOQLF
ÒVWHFNpKRNUDMHSĜtVSČYNRYiRUJDQL]DFH,ýVHVtGOHP5XVNi'XEt36ý

B)souhlasí
VH ]QČQtP 6PORXY\ R EH]~SODWQpP SĜHYRGX YODVWQLFNpKR SUiYD N QHPRYLWp YČFL þ
892% D GRORåN\ GOH SĜtORK\ þ  WRKRWR XVQHVHQt WêNDMtFt VH SĜHYRGX QHPRYLWp
YČFL]YODVWQLFWYtýHVNpUHSXEOLN\SĜtVOXãQRVWKRVSRGDĜLWVPDMHWNHPVWiWXY\NRQiYiÒĜDGSUR
]DVWXSRYiQtVWiWXYHYČFHFKPDMHWNRYêFK,ýVHVtGOHP5DãtQRYRQiEĜHåt
3UDKD36ýDWR
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtRVWDWQt
NRPXQLNDFH
REHF6WDUp.ĜHþDQ\N~.RSHF]DSVDQêQD/9þX.DWDVWUiOQtKR~ĜDGXSURÒVWHFNê
NUDM .DWDVWUiOQt SUDFRYLãWČ 5XPEXUN SUR ýHVNRX UHSXEOLNX SĜtVOXãQRVW KRVSRGDĜLW V
PDMHWNHPVWiWXY\NRQiYiÒĜDGSUR]DVWXSRYiQtVWiWXYHYČFHFKPDMHWNRYêFK
C)ukládá
,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH SĜHGORåLW 6PORXYX R EH]~SODWQpP
SĜHYRGX MHMtPå SĜHGPČWHP MH EH]~SODWQê SĜHYRG QHPRYLWp YČFL XYHGHQê Y ERGX$  WRKRWR
XVQHVHQtNSRGSLVX2OGĜLFKX%XEHQtþNRYLKHMWPDQRYLÒVWHFNpKRNUDMH
7HUPtQ

Hlasování:

pro:

proti:

zdržel se:





Společné hlasování

20.
Usnesení č. 093/4Z/2017
17.2 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
GOH   StVP D  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤREH]~SODWQpPSĜHYRGX QDE\Wt QHPRYLWêFKYČFtGRYODVWQLFWYtÒVWHFNpKRNUDMHRG
ýHVNp UHSXEOLN\ SĜtVOXãQRVW KRVSRGDĜLW V PDMHWNHP VWiWX Y\NRQiYi ÒĜDG SUR ]DVWXSRYiQt
VWiWXYHYČFHFKPDMHWNRYêFK,ýVHVtGOHP5DãtQRYRQiEĜHåt3UDKD36ý
DWR
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
VLOQLFH
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
VLOQLFH
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
VLOQLFH
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
VLOQLFH
REHF+XQWtĜRYN~+XQWtĜRYX'ČþtQD]DSVDQêFKQD/9þX.DWDVWUiOQtKR~ĜDGXSUR
ÒVWHFNê NUDM .DWDVWUiOQt SUDFRYLãWČ 'ČþtQ SUR ýHVNRX UHSXEOLNX SĜtVOXãQRVW KRVSRGDĜLW V
PDMHWNHP VWiWX Y\NRQiYi ÒĜDG SUR ]DVWXSRYiQt VWiWX YH YČFHFK PDMHWNRYêFK D SĜHGiQt
XYHGHQêFK QHPRYLWêFK YČFt N KRVSRGDĜHQt SĜtVSČYNRYp RUJDQL]DFL 6SUiYD D ~GUåED VLOQLF
ÒVWHFNpKRNUDMHSĜtVSČYNRYiRUJDQL]DFH,ýVHVtGOHP5XVNi'XEt36ý

B)souhlasí
VH ]QČQtP 6PORXY\ R EH]~SODWQpP SĜHYRGX YODVWQLFNpKR SUiYD N QHPRYLWêP YČFHP þ
892%DGRORåN\GOHSĜtORK\þWRKRWRXVQHVHQtWêNDMtFtVHSĜHYRGXQHPRYLWêFK
YČFt]YODVWQLFWYtýHVNpUHSXEOLN\SĜtVOXãQRVWKRVSRGDĜLWVPDMHWNHPVWiWXY\NRQiYiÒĜDGSUR
]DVWXSRYiQtVWiWXYHYČFHFKPDMHWNRYêFK,ýVHVtGOHP5DãtQRYRQiEĜHåt
3UDKD36ýDWR
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
VLOQLFH
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
VLOQLFH
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
VLOQLFH
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
VLOQLFH
REHF+XQWtĜRYN~+XQWtĜRYX'ČþtQD]DSVDQêFKQD/9þX.DWDVWUiOQtKR~ĜDGXSUR
ÒVWHFNê NUDM .DWDVWUiOQt SUDFRYLãWČ 'ČþtQ SUR ýHVNRX UHSXEOLNX SĜtVOXãQRVW KRVSRGDĜLW V
PDMHWNHPVWiWXY\NRQiYiÒĜDGSUR]DVWXSRYiQtVWiWXYHYČFHFKPDMHWNRYêFK
C)ukládá
,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH SĜHGORåLW 6PORXYX R EH]~SODWQpP
SĜHYRGXMHMtPåSĜHGPČWHPMHEH]~SODWQêSĜHYRGQHPRYLWêFKYČFtXYHGHQêYERGX$ WRKRWR
XVQHVHQtNSRGSLVX2OGĜLFKX%XEHQtþNRYLKHMWPDQRYLÒVWHFNpKRNUDMH
7HUPtQ


Hlasování:

pro:

proti:

zdržel se:

Společné hlasování



21.
Usnesení č. 094/4Z/2017
17.2 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
GOH   StVP D  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ R SĜLMHWt GDUX QDE\Wt  QHPRYLWêFK YČFt GR YODVWQLFWYt ÒVWHFNpKR NUDMH RG PČVWD
/LWYtQRYVHVtGOHPQiPČVWt0tUX/LWYtQRY,ýDWR
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]HOHĖ RGGČOHQ
]SR]HPNXSþJHRPHWULFNêPSOiQHPþ]HGQH
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]HOHĖ RGGČOHQ
]SR]HPNXSþJHRPHWULFNêPSOiQHPþ]HGQH
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKDRVWDWQtNRPXQLNDFH
RGGČOHQ]SR]HPNXSþJHRPHWULFNêPSOiQHPþ]HGQH
REHF/LWYtQRYN~+DPUX/LWYtQRYD]DSVDQpQD/9þX.DWDVWUiOQtKR~ĜDGXSURÒVWHFNê
NUDM .DWDVWUiOQt SUDFRYLãWČ &KRPXWRY SUR PČVWR /LWYtQRY D SĜHGiQtXYHGHQêFK QHPRYLWêFK
YČFt N KRVSRGDĜHQt SĜtVSČYNRYp RUJDQL]DFL 6WĜHGQt RGERUQi ãNROD /LWYtQRY  +DPU
SĜtVSČYNRYiRUJDQL]DFHVHVtGOHP0OiGHåQLFNi+DPU/LWYtQRY,ý
B)ukládá
,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH SĜHGORåLW GDURYDFt VPORXYX MHMtPå
SĜHGPČWHP MH SĜLMHWt GDUX QDE\Wt  QHPRYLWêFK YČFt XYHGHQp Y ERGX $  WRKRWR XVQHVHQt
NSRGSLVX2OGĜLFKX%XEHQtþNRYLKHMWPDQRYLÒVWHFNpKRNUDMH
7HUPtQ

Hlasování:

pro:

proti:

zdržel se:

Společné hlasování



22.
Usnesení č. 095/4Z/2017
17.2 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
GOH   StVP D  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ R EH]~SODWQpP SĜHYRGX QDE\Wt  QHPRYLWp YČFL GR YODVWQLFWYt ÒVWHFNpKR NUDMH RG


ýHVNp UHSXEOLN\ SĜtVOXãQRVW KRVSRGDĜLW V PDMHWNHP VWiWX Y\NRQiYi ÒĜDG SUR ]DVWXSRYiQt
VWiWXYHYČFHFKPDMHWNRYêFK,ýVHVtGOHP5DãtQRYRQiEĜHåt3UDKD36ý
DWR
SR]HPHN S þ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
VLOQLFH SR]HPHNMH]DWtåHQêYČFQêPLEĜHPHQ\GOHDNWXiOQtKRYêSLVX]NDWDVWUXQHPRYLWRVWt
REHFÒGOLFHN ~3ĜHþDSO\ ]DSVDQpQD/9þX.DWDVWUiOQtKR~ĜDGXSURÒVWHFNêNUDM
.DWDVWUiOQt SUDFRYLãWČ &KRPXWRY SUR ýHVNRX UHSXEOLNX SĜtVOXãQRVW KRVSRGDĜLW V PDMHWNHP
VWiWX Y\NRQiYi ÒĜDG SUR ]DVWXSRYiQt VWiWX YH YČFHFK PDMHWNRYêFK D SĜHGiQt XYHGHQp
QHPRYLWpYČFLNKRVSRGDĜHQtSĜtVSČYNRYpRUJDQL]DFL6SUiYDD~GUåEDVLOQLFÒVWHFNpKRNUDMH
SĜtVSČYNRYiRUJDQL]DFH,ýVHVtGOHP5XVNi'XEt36ý
B)souhlasí
VH ]QČQtP 6PORXY\ R EH]~SODWQpP SĜHYRGX YODVWQLFNpKR SUiYD N QHPRYLWp YČFL þ 
DGRORåN\GOHSĜtORK\þWRKRWRXVQHVHQtWêNDMtFtVHSĜHYRGXQHPRYLWpYČFL]YODVWQLFWYt
ýHVNp UHSXEOLN\ SĜtVOXãQRVW KRVSRGDĜLW V PDMHWNHP VWiWX Y\NRQiYi ÒĜDG SUR ]DVWXSRYiQt
VWiWXYHYČFHFKPDMHWNRYêFK,ýVHVtGOHP5DãtQRYRQiEĜHåt3UDKD36ý
DWR
 SR]HPHN S þ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
VLOQLFH SR]HPHNMH]DWtåHQêYČFQêPLEĜHPHQ\GOHDNWXiOQtKRYêSLVX]NDWDVWUXQHPRYLWRVWt
REHFÒGOLFHN ~3ĜHþDSO\ ]DSVDQpQD/9þX.DWDVWUiOQtKR~ĜDGXSURÒVWHFNêNUDM
.DWDVWUiOQt SUDFRYLãWČ &KRPXWRY SUR ýHVNRX UHSXEOLNX SĜtVOXãQRVW KRVSRGDĜLW V PDMHWNHP
VWiWXY\NRQiYiÒĜDGSUR]DVWXSRYiQtVWiWXYHYČFHFKPDMHWNRYêFK
C)ukládá
,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH SĜHGORåLW 6PORXYX R EH]~SODWQpP
SĜHYRGX MHMtPå SĜHGPČWHP MH EH]~SODWQê SĜHYRG QHPRYLWp YČFL XYHGHQê Y ERGX$  WRKRWR
XVQHVHQtNSRGSLVX2OGĜLFKX%XEHQtþNRYLKHMWPDQRYLÒVWHFNpKRNUDMH
7HUPtQ
Hlasování:

pro:

proti:

zdržel se:

Společné hlasování



23.
Usnesení č. 096/4Z/2017
17.2 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
GOH   StVP D  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ R EH]~SODWQpP SĜHYRGX QDE\Wt  QHPRYLWp YČFL GR YODVWQLFWYt ÒVWHFNpKR NUDMH RG
ýHVNp UHSXEOLN\ SĜtVOXãQRVW KRVSRGDĜLW V PDMHWNHP VWiWX Y\NRQiYi ÒĜDG SUR ]DVWXSRYiQt
VWiWXYHYČFHFKPDMHWNRYêFK,ýVHVtGOHP5DãtQRYRQiEĜHåt3UDKD36ý
DWR
SR]HPHN S þ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
RVWDWQtNRPXQLNDFH RGGČOHQ]SR]HPNXSþJHRPHWULFNêPSOiQHPþ]H
GQH 
REHF ÒãWČN N ~ %UXVRY ]DSVDQp QD /9 þ  X .DWDVWUiOQtKR ~ĜDGX SUR ÒVWHFNê NUDM
.DWDVWUiOQt SUDFRYLãWČ /LWRPČĜLFH SUR ýHVNRX UHSXEOLNX SĜtVOXãQRVW KRVSRGDĜLW V PDMHWNHP


VWiWX Y\NRQiYi ÒĜDG SUR ]DVWXSRYiQt VWiWX YH YČFHFK PDMHWNRYêFK D SĜHGiQt XYHGHQp
QHPRYLWpYČFLNKRVSRGDĜHQtSĜtVSČYNRYpRUJDQL]DFL6SUiYDD~GUåEDVLOQLFÒVWHFNpKRNUDMH
SĜtVSČYNRYiRUJDQL]DFH,ýVHVtGOHP5XVNi'XEt36ý
B)souhlasí
VH]QČQtP6PORXY\REH]~SODWQpPSĜHYRGXYODVWQLFNpKRSUiYDNQHPRYLWpYČFLþ
DGRORåN\GOHSĜtORK\þWRKRWRXVQHVHQtWêNDMtFtVHSĜHYRGXQHPRYLWpYČFL]YODVWQLFWYt
ýHVNp UHSXEOLN\ SĜtVOXãQRVW KRVSRGDĜLW V PDMHWNHP VWiWX Y\NRQiYi ÒĜDG SUR ]DVWXSRYiQt
VWiWXYHYČFHFKPDMHWNRYêFK,ýVHVtGOHP5DãtQRYRQiEĜHåt3UDKD36ý
DWR
 SR]HPHN S þ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
RVWDWQtNRPXQLNDFH RGGČOHQ]SR]HPNXSþJHRPHWULFNêPSOiQHPþ]H
GQH 
REHF ÒãWČN N ~ %UXVRY ]DSVDQp QD /9 þ  X .DWDVWUiOQtKR ~ĜDGX SUR ÒVWHFNê NUDM
.DWDVWUiOQt SUDFRYLãWČ /LWRPČĜLFH SUR ýHVNRX UHSXEOLNX SĜtVOXãQRVW KRVSRGDĜLW V PDMHWNHP
VWiWXY\NRQiYiÒĜDGSUR]DVWXSRYiQtVWiWXYHYČFHFKPDMHWNRYêFK
C)ukládá
,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH SĜHGORåLW 6PORXYX R EH]~SODWQpP
SĜHYRGX MHMtPå SĜHGPČWHP MH EH]~SODWQê SĜHYRG QHPRYLWp YČFL XYHGHQê Y ERGX$  WRKRWR
XVQHVHQtNSRGSLVX2OGĜLFKX%XEHQtþNRYLKHMWPDQRYLÒVWHFNpKRNUDMH
7HUPtQ
Hlasování:

pro:

proti:

zdržel se:

Společné hlasování



24.
Usnesení č. 097/4Z/2017
17.2 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
GOH   StVP D  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ R EH]~SODWQpP SĜHYRGX QDE\Wt  QHPRYLWp YČFL GR YODVWQLFWYt ÒVWHFNpKR NUDMH RG
ýHVNp UHSXEOLN\ SĜtVOXãQRVW KRVSRGDĜLW V PDMHWNHP VWiWX Y\NRQiYi ÒĜDG SUR ]DVWXSRYiQt
VWiWXYHYČFHFKPDMHWNRYêFK,ýVHVtGOHP5DãtQRYRQiEĜHåt3UDKD36ý
DWR
SR]HPHN S þ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
VLOQLFH
REHF +ĜLYLFH N ~ 0DUNYDUHF X +ĜLYLF ]DSVDQp QD /9 þ  X .DWDVWUiOQtKR ~ĜDGX SUR
ÒVWHFNê NUDM .DWDVWUiOQt SUDFRYLãWČ /RXQ\ SUR ýHVNRX UHSXEOLNX SĜtVOXãQRVW KRVSRGDĜLW
V PDMHWNHP VWiWX Y\NRQiYi ÒĜDG SUR ]DVWXSRYiQt VWiWX YH YČFHFK PDMHWNRYêFK D SĜHGiQt
XYHGHQp QHPRYLWp YČFL N KRVSRGDĜHQt SĜtVSČYNRYp RUJDQL]DFL 6SUiYD D ~GUåED VLOQLF
ÒVWHFNpKRNUDMHSĜtVSČYNRYiRUJDQL]DFH,ýVHVtGOHP5XVNi'XEt36ý

B)souhlasí
VH ]QČQtP 6PORXY\ R EH]~SODWQpP SĜHYRGX YODVWQLFNpKR SUiYD N QHPRYLWp YČFL þ


8/1 D GRORåN\ GOH SĜtORK\ þ  WRKRWR XVQHVHQt WêNDMtFt VH SĜHYRGX QHPRYLWp
YČFL]YODVWQLFWYtýHVNpUHSXEOLN\SĜtVOXãQRVWKRVSRGDĜLWVPDMHWNHPVWiWXY\NRQiYiÒĜDGSUR
]DVWXSRYiQtVWiWXYHYČFHFKPDMHWNRYêFK,ýVHVtGOHP5DãtQRYRQiEĜHåt
3UDKD36ýDWR
 SR]HPHN S þ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
RVWDWQtNRPXQLNDFH
REHF +ĜLYLFH N ~ 0DUNYDUHF X +ĜLYLF ]DSVDQp QD /9 þ  X .DWDVWUiOQtKR ~ĜDGX SUR
ÒVWHFNê NUDM .DWDVWUiOQt SUDFRYLãWČ /RXQ\ SUR ýHVNRX UHSXEOLNX SĜtVOXãQRVW KRVSRGDĜLW
VPDMHWNHPVWiWXY\NRQiYiÒĜDGSUR]DVWXSRYiQtVWiWXYHYČFHFKPDMHWNRYêFK
C)ukládá
,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH SĜHGORåLW 6PORXYX R EH]~SODWQpP
SĜHYRGX MHMtPå SĜHGPČWHP MH EH]~SODWQê SĜHYRG QHPRYLWp YČFL XYHGHQê Y ERGX$  WRKRWR
XVQHVHQtNSRGSLVX2OGĜLFKX%XEHQtþNRYLKHMWPDQRYLÒVWHFNpKRNUDMH
7HUPtQ
Hlasování:

pro:

proti:

zdržel se:

Společné hlasování



25.
Usnesení č. 098/4Z/2017
17.2 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
GOH   StVP D  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ R EH]~SODWQpP SĜHYRGX QDE\Wt  QHPRYLWp YČFL GR YODVWQLFWYt ÒVWHFNpKR NUDMH RG
ýHVNp UHSXEOLN\ SĜtVOXãQRVW KRVSRGDĜLW V PDMHWNHP VWiWX Y\NRQiYi ÒĜDG SUR ]DVWXSRYiQt
VWiWXYHYČFHFKPDMHWNRYêFK,ýVHVtGOHP5DãtQRYRQiEĜHåt3UDKD36ý
DWR
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtVLOQLFH
REHF%XG\QČQDG2KĜtN~%ĜHåDQ\QDG2KĜt]DSVDQpQD/9þX.DWDVWUiOQtKR~ĜDGX
SUR ÒVWHFNê NUDM .DWDVWUiOQt SUDFRYLãWČ /LWRPČĜLFH SUR ýHVNRX UHSXEOLNX SĜtVOXãQRVW
KRVSRGDĜLWVPDMHWNHP VWiWXY\NRQiYiÒĜDGSUR]DVWXSRYiQtVWiWXYHYČFHFKPDMHWNRYêFKD
SĜHGiQtXYHGHQpQHPRYLWpYČFLNKRVSRGDĜHQtSĜtVSČYNRYpRUJDQL]DFL6SUiYDD~GUåEDVLOQLF
ÒVWHFNpKRNUDMHSĜtVSČYNRYiRUJDQL]DFH,ýVHVtGOHP5XVNi'XEt36ý

B)souhlasí
VH]QČQtP6PORXY\REH]~SODWQpPSĜHYRGXYODVWQLFNpKRSUiYDNQHPRYLWpYČFLþ
DGRORåN\GOHSĜtORK\þWRKRWRXVQHVHQtWêNDMtFtVHSĜHYRGXQHPRYLWpYČFL]YODVWQLFWYt
ýHVNp UHSXEOLN\ SĜtVOXãQRVW KRVSRGDĜLW V PDMHWNHP VWiWX Y\NRQiYi ÒĜDG SUR ]DVWXSRYiQt
VWiWXYHYČFHFKPDMHWNRYêFK,ýVHVtGOHP5DãtQRYRQiEĜHåt3UDKD36ý
DWR
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtVLOQLFH
REHF%XG\QČQDG2KĜtN~%ĜHåDQ\QDG2KĜt]DSVDQpQD/9þX.DWDVWUiOQtKR~ĜDGX
SUR ÒVWHFNê NUDM .DWDVWUiOQt SUDFRYLãWČ /LWRPČĜLFH SUR ýHVNRX UHSXEOLNX SĜtVOXãQRVW
KRVSRGDĜLWVPDMHWNHPVWiWXY\NRQiYiÒĜDGSUR]DVWXSRYiQtVWiWXYHYČFHFKPDMHWNRYêFK


C)ukládá
,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH SĜHGORåLW 6PORXYX R EH]~SODWQpP
SĜHYRGX MHMtPå SĜHGPČWHP MH EH]~SODWQê SĜHYRG QHPRYLWp YČFL XYHGHQê Y ERGX$  WRKRWR
XVQHVHQtNSRGSLVX2OGĜLFKX%XEHQtþNRYLKHMWPDQRYLÒVWHFNpKRNUDMH
7HUPtQ
Hlasování:

pro:

proti:

zdržel se:

Společné hlasování



26.
Usnesení č. 099/4Z/2017
17.2 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
GOH   StVP D  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ R EH]~SODWQpP SĜHYRGX QDE\Wt  QHPRYLWp YČFL GR YODVWQLFWYt ÒVWHFNpKR NUDMH RG
ýHVNp UHSXEOLN\ SĜtVOXãQRVW KRVSRGDĜLW V PDMHWNHP VWiWX Y\NRQiYi ÒĜDG SUR ]DVWXSRYiQt
VWiWXYHYČFHFKPDMHWNRYêFK,ýVHVtGOHP5DãtQRYRQiEĜHåt3UDKD36ý
DWR
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtVLOQLFH
SR]HPHNMH]DWtåHQYČFQêPEĜHPHQHPGOHDNWXiOQtKRYêSLVX]NDWDVWUXQHPRYLWRVWt 
REHF 5W\QČ QDG %tOLQRX N~ 5W\QČ QDG %tOLQRX ]DSVDQê QD /9 þ  X .DWDVWUiOQtKR
~ĜDGX SUR ÒVWHFNê NUDM .DWDVWUiOQt SUDFRYLãWČ 7HSOLFH SUR ýHVNRX UHSXEOLNX SĜtVOXãQRVW
KRVSRGDĜLWVPDMHWNHP VWiWXY\NRQiYiÒĜDGSUR]DVWXSRYiQtVWiWXYHYČFHFKPDMHWNRYêFKD
SĜHGiQtXYHGHQpQHPRYLWpYČFLNKRVSRGDĜHQtSĜtVSČYNRYpRUJDQL]DFL6SUiYDD~GUåEDVLOQLF
ÒVWHFNpKRNUDMHSĜtVSČYNRYiRUJDQL]DFH,ýVHVtGOHP5XVNi'XEt36ý

B)souhlasí
VH]QČQtP6PORXY\REH]~SODWQpPSĜHYRGXYODVWQLFNpKRSUiYDNQHPRYLWpYČFLþ
DGRORåN\GOHSĜtORK\þWRKRWRXVQHVHQtWêNDMtFtVHSĜHYRGXQHPRYLWpYČFL]YODVWQLFWYt
ýHVNp UHSXEOLN\ SĜtVOXãQRVW KRVSRGDĜLW V PDMHWNHP VWiWX Y\NRQiYi ÒĜDG SUR ]DVWXSRYiQt
VWiWXYHYČFHFKPDMHWNRYêFK,ýVHVtGOHP5DãtQRYRQiEĜHåt3UDKD36ý
DWR
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtVLOQLFH
SR]HPHNMH]DWtåHQYČFQêPEĜHPHQHPGOHDNWXiOQtKRYêSLVX]NDWDVWUXQHPRYLWRVWt 
REHF 5W\QČ QDG %tOLQRX N~ 5W\QČ QDG %tOLQRX ]DSVDQê QD /9 þ  X .DWDVWUiOQtKR
~ĜDGX SUR ÒVWHFNê NUDM .DWDVWUiOQt SUDFRYLãWČ 7HSOLFH SUR ýHVNRX UHSXEOLNX SĜtVOXãQRVW
KRVSRGDĜLWVPDMHWNHPVWiWXY\NRQiYiÒĜDGSUR]DVWXSRYiQtVWiWXYHYČFHFKPDMHWNRYêFK
C)ukládá
,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH SĜHGORåLW 6PORXYX R EH]~SODWQpP
SĜHYRGX MHMtPå SĜHGPČWHP MH EH]~SODWQê SĜHYRG QHPRYLWp YČFL XYHGHQê Y ERGX$  WRKRWR
XVQHVHQtNSRGSLVX2OGĜLFKX%XEHQtþNRYLKHMWPDQRYLÒVWHFNpKRNUDMH
7HUPtQ


Hlasování:

pro:

proti:

zdržel se:

Společné hlasování



27.
Usnesení č. 100/4Z/2017
17.2 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
GOH   StVP D  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤREH]~SODWQpPSĜHYRGX QDE\Wt QHPRYLWêFKYČFtGRYODVWQLFWYtÒVWHFNpKRNUDMHRG
ýHVNp UHSXEOLN\ SĜtVOXãQRVW KRVSRGDĜLW V PDMHWNHP VWiWX Y\NRQiYi 6WiWQt SR]HPNRYê ~ĜDG
,ýVHVtGOHP+XVLQHFNiD3UDKD36ýDWR
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
QHSORGQiSĤGD
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
QHSORGQiSĤGD
REHF 'HãWQLFHN~ 'HãWQLFH ]DSVDQêFKQD/9þX.DWDVWUiOQtKR ~ĜDGXSURÒVWHFNê
NUDM .DWDVWUiOQt SUDFRYLãWČ äDWHF SUR ýHVNRX UHSXEOLNX SĜtVOXãQRVW KRVSRGDĜLW V PDMHWNHP
VWiWXY\NRQiYi6WiWQtSR]HPNRYê~ĜDGDSĜHGiQtXYHGHQêFKQHPRYLWêFKYČFtNKRVSRGDĜHQt
SĜtVSČYNRYpRUJDQL]DFL6SUiYDD~GUåEDVLOQLFÒVWHFNpKRNUDMHSĜtVSČYNRYiRUJDQL]DFH,ý
VHVtGOHP5XVNi'XEt36ý
B)ukládá
,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH SĜHGORåLW 6PORXYX R EH]~SODWQpP
SĜHYRGXMHMtPåSĜHGPČWHPMHEH]~SODWQêSĜHYRGQHPRYLWêFKYČFtXYHGHQêYERGX$ WRKRWR
XVQHVHQtNSRGSLVX2OGĜLFKX%XEHQtþNRYLKHMWPDQRYLÒVWHFNpKRNUDMH
7HUPtQ

Hlasování:

pro:

proti:

zdržel se:

Společné hlasování



28.
Usnesení č. 101/4Z/2017
17.2 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
GOH   StVP D  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤREH]~SODWQpPSĜHYRGX QDE\Wt QHPRYLWêFKYČFtGRYODVWQLFWYtÒVWHFNpKRNUDMHRG
ýHVNp UHSXEOLN\ SĜtVOXãQRVW KRVSRGDĜLW V PDMHWNHP VWiWX Y\NRQiYi 6WiWQt SR]HPNRYê ~ĜDG
,ýVHVtGOHP+XVLQHFNiD3UDKD36ýDWR


SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
VLOQLFH
REHF0OpNRMHG\N~0OpNRMHG\X/LWRPČĜLF]DSVDQêQD/9þX.DWDVWUiOQtKR~ĜDGX
SUR ÒVWHFNê NUDM .DWDVWUiOQt SUDFRYLãWČ /LWRPČĜLFH SUR ýHVNRX UHSXEOLNX SĜtVOXãQRVW
KRVSRGDĜLWVPDMHWNHPVWiWXY\NRQiYi6WiWQtSR]HPNRYê~ĜDG
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
VLOQLFH
REHF /RYRVLFH N~ 3URVP\N\ ]DSVDQê QD /9 þ  X .DWDVWUiOQtKR ~ĜDGX SUR ÒVWHFNê
NUDM .DWDVWUiOQt SUDFRYLãWČ /LWRPČĜLFH SUR ýHVNRX UHSXEOLNX SĜtVOXãQRVW KRVSRGDĜLW V
PDMHWNHP VWiWX Y\NRQiYi 6WiWQt SR]HPNRYê ~ĜDG D SĜHGiQt XYHGHQêFK QHPRYLWêFK YČFt N
KRVSRGDĜHQt SĜtVSČYNRYp RUJDQL]DFL 6SUiYD D ~GUåED VLOQLF ÒVWHFNpKR NUDMH SĜtVSČYNRYi
RUJDQL]DFH,ýVHVtGOHP5XVNi'XEt36ý
B)ukládá
,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH SĜHGORåLW 6PORXYX R EH]~SODWQpP
SĜHYRGXMHMtPåSĜHGPČWHPMHEH]~SODWQêSĜHYRGQHPRYLWêFKYČFtXYHGHQêYERGX$ WRKRWR
XVQHVHQtNSRGSLVX2OGĜLFKX%XEHQtþNRYLKHMWPDQRYLÒVWHFNpKRNUDMH
7HUPtQ

Hlasování:

pro:

proti:

zdržel se:

Společné hlasování



29.
Usnesení č. 102/4Z/2017
17.2 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
GOH   StVP D  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ R EH]~SODWQpP SĜHYRGX QDE\Wt  QHPRYLWp YČFL GR YODVWQLFWYt ÒVWHFNpKR NUDMH RG
ýHVNp UHSXEOLN\ SĜtVOXãQRVW KRVSRGDĜLW V PDMHWNHP VWiWX Y\NRQiYi ÒĜDG SUR ]DVWXSRYiQt
VWiWXYHYČFHFKPDMHWNRYêFK,ýVHVtGOHP5DãtQRYRQiEĜHåt3UDKD36ý
DWR
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtVLOQLFH
REHF 9HUQHĜLFH N~ 9HUQHĜLFH ]DSVDQê QD /9 þ  X .DWDVWUiOQtKR ~ĜDGX SUR ÒVWHFNê
NUDM .DWDVWUiOQt SUDFRYLãWČ 'ČþtQ SUR ýHVNRX UHSXEOLNX SĜtVOXãQRVW KRVSRGDĜLW V PDMHWNHP
VWiWX Y\NRQiYi ÒĜDG SUR ]DVWXSRYiQt VWiWX YH YČFHFK PDMHWNRYêFK D SĜHGiQt XYHGHQp
QHPRYLWpYČFLNKRVSRGDĜHQtSĜtVSČYNRYpRUJDQL]DFL6SUiYDD~GUåEDVLOQLFÒVWHFNpKRNUDMH
SĜtVSČYNRYiRUJDQL]DFH,ýVHVtGOHP5XVNi'XEt36ý
B)souhlasí
VH ]QČQtP 6PORXY\ R EH]~SODWQpP SĜHYRGX YODVWQLFNpKR SUiYD N QHPRYLWp YČFL þ
892% D GRORåN\ GOH SĜtORK\ þ WRKRWR XVQHVHQtWêNDMtFt VH SĜHYRGX QHPRYLWp
YČFL]YODVWQLFWYtýHVNpUHSXEOLN\SĜtVOXãQRVWKRVSRGDĜLWVPDMHWNHPVWiWXY\NRQiYiÒĜDGSUR
]DVWXSRYiQtVWiWXYHYČFHFKPDMHWNRYêFK,ýVHVtGOHP5DãtQRYRQiEĜHåt


3UDKD36ýDWR
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtVLOQLFH
REHF 9HUQHĜLFH N~ 9HUQHĜLFH ]DSVDQê QD /9 þ  X .DWDVWUiOQtKR ~ĜDGX SUR ÒVWHFNê
NUDM .DWDVWUiOQt SUDFRYLãWČ 'ČþtQ SUR ýHVNRX UHSXEOLNX SĜtVOXãQRVW KRVSRGDĜLW V PDMHWNHP
VWiWXY\NRQiYiÒĜDGSUR]DVWXSRYiQtVWiWXYHYČFHFKPDMHWNRYêFK
C)ukládá
,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH SĜHGORåLW 6PORXYX R EH]~SODWQpP
SĜHYRGX MHMtPå SĜHGPČWHP MH EH]~SODWQê SĜHYRG QHPRYLWp YČFL XYHGHQê Y ERGX$  WRKRWR
XVQHVHQtNSRGSLVX2OGĜLFKX%XEHQtþNRYLKHMWPDQRYLÒVWHFNpKRNUDMH
7HUPtQ

Hlasování:

pro:

proti:

zdržel se:

Společné hlasování



30.
Usnesení č. 103/4Z/2017
17.2 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
GOH   StVP D  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ R EH]~SODWQpP SĜHYRGX QDE\Wt  QHPRYLWp YČFL GR YODVWQLFWYt ÒVWHFNpKR NUDMH RG
ýHVNp UHSXEOLN\ SĜtVOXãQRVW KRVSRGDĜLW V PDMHWNHP VWiWX Y\NRQiYi ÒĜDG SUR ]DVWXSRYiQt
VWiWXYHYČFHFKPDMHWNRYêFK,ýVHVtGOHP5DãtQRYRQiEĜHåt3UDKD36ý
DWR
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtVLOQLFH
SR]HPHN E\O RGGČOHQ ] Sþ  R YêPČĜH  P JHRPHWULFNêP SOiQHP þ
]HGQH 
REHF 7LVi N~ 7LVi ]DSVDQê QD /9 þ  X .DWDVWUiOQtKR ~ĜDGX SUR ÒVWHFNê NUDM
.DWDVWUiOQt SUDFRYLãWČ ÒVWt QDG /DEHP SUR ýHVNRX UHSXEOLNX SĜtVOXãQRVW KRVSRGDĜLW V
PDMHWNHP VWiWX Y\NRQiYi ÒĜDG SUR ]DVWXSRYiQt VWiWX YH YČFHFK PDMHWNRYêFK D SĜHGiQt
XYHGHQp QHPRYLWp YČFL N KRVSRGDĜHQt SĜtVSČYNRYp RUJDQL]DFL 6SUiYD D ~GUåED VLOQLF
ÒVWHFNpKRNUDMHSĜtVSČYNRYiRUJDQL]DFH,ýVHVtGOHP5XVNi'XEt36ý

B)souhlasí
VH ]QČQtP 6PORXY\ R EH]~SODWQpP SĜHYRGX YODVWQLFNpKR SUiYD N QHPRYLWp YČFL þ
892% D GRORåN\ GOH SĜtORK\ þ WRKRWR XVQHVHQtWêNDMtFt VH SĜHYRGX QHPRYLWp
YČFL]YODVWQLFWYtýHVNpUHSXEOLN\SĜtVOXãQRVWKRVSRGDĜLWVPDMHWNHPVWiWXY\NRQiYiÒĜDGSUR
]DVWXSRYiQtVWiWXYHYČFHFKPDMHWNRYêFK,ýVHVtGOHP5DãtQRYRQiEĜHåt
3UDKD36ýDWR
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtVLOQLFH
SR]HPHN E\O RGGČOHQ ] Sþ  R YêPČĜH  P JHRPHWULFNêP SOiQHP þ
]HGQH 
REHF 7LVi N~ 7LVi ]DSVDQê QD /9 þ  X .DWDVWUiOQtKR ~ĜDGX SUR ÒVWHFNê NUDM


.DWDVWUiOQt SUDFRYLãWČ ÒVWt QDG /DEHP SUR ýHVNRX UHSXEOLNX SĜtVOXãQRVW KRVSRGDĜLW V
PDMHWNHPVWiWXY\NRQiYiÒĜDGSUR]DVWXSRYiQtVWiWXYHYČFHFKPDMHWNRYêFK
C)ukládá
,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH SĜHGORåLW 6PORXYX R EH]~SODWQpP
SĜHYRGX MHMtPå SĜHGPČWHP MH EH]~SODWQê SĜHYRG QHPRYLWp YČFL XYHGHQê Y ERGX$  WRKRWR
XVQHVHQtNSRGSLVX2OGĜLFKX%XEHQtþNRYLKHMWPDQRYLÒVWHFNpKRNUDMH
7HUPtQ

Hlasování:

pro:

proti:

zdržel se:

Společné hlasování



31.
Usnesení č. 104/4Z/2017
17.2 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
GOH   StVP D  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ R EH]~SODWQpP SĜHYRGX QDE\Wt  QHPRYLWp YČFL GR YODVWQLFWYt ÒVWHFNpKR NUDMH RG
ýHVNp UHSXEOLN\ SĜtVOXãQRVW KRVSRGDĜLW V PDMHWNHP VWiWX Y\NRQiYi ÒĜDG SUR ]DVWXSRYiQt
VWiWXYHYČFHFKPDMHWNRYêFK,ýVHVtGOHP5DãtQRYRQiEĜHåt3UDKD36ý
DWR
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
VLOQLFH SR]HPHNMH]DWtåHQYČFQêPLEĜHPHQ\GOHDNWXiOQtKRYêSLVX]NDWDVWUXQHPRYLWRVWt 
REHF0RGODQ\N~9ČãĢDQ\]DSVDQêQD/9þX.DWDVWUiOQtKR~ĜDGXSURÒVWHFNêNUDM
.DWDVWUiOQtSUDFRYLãWČ7HSOLFHSURýHVNRXUHSXEOLNXSĜtVOXãQRVWKRVSRGDĜLWVPDMHWNHPVWiWX
Y\NRQiYi ÒĜDG SUR ]DVWXSRYiQt VWiWX YH YČFHFK PDMHWNRYêFK D SĜHGiQt XYHGHQp QHPRYLWp
YČFL N KRVSRGDĜHQt SĜtVSČYNRYp RUJDQL]DFL 6SUiYD D ~GUåED VLOQLF ÒVWHFNpKR NUDMH
SĜtVSČYNRYiRUJDQL]DFH,ýVHVtGOHP5XVNi'XEt36ý
B)souhlasí
VH]QČQtP6PORXY\REH]~SODWQpPSĜHYRGXYODVWQLFNpKRSUiYDNQHPRYLWpYČFLþ
DGRORåN\GOHSĜtORK\þWRKRWRXVQHVHQtWêNDMtFtVHSĜHYRGXQHPRYLWpYČFL]YODVWQLFWYt
ýHVNp UHSXEOLN\ SĜtVOXãQRVW KRVSRGDĜLW V PDMHWNHP VWiWX Y\NRQiYi ÒĜDG SUR ]DVWXSRYiQt
VWiWXYHYČFHFKPDMHWNRYêFK,ýVHVtGOHP5DãtQRYRQiEĜHåt3UDKD36ý
DWR
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
VLOQLFH SR]HPHNMH]DWtåHQYČFQêPLEĜHPHQ\GOHDNWXiOQtKRYêSLVX]NDWDVWUXQHPRYLWRVWt 
REHF0RGODQ\N~9ČãĢDQ\]DSVDQêQD/9þX.DWDVWUiOQtKR~ĜDGXSURÒVWHFNêNUDM
.DWDVWUiOQtSUDFRYLãWČ7HSOLFHSURýHVNRXUHSXEOLNXSĜtVOXãQRVWKRVSRGDĜLWVPDMHWNHPVWiWX
Y\NRQiYiÒĜDGSUR]DVWXSRYiQtVWiWXYHYČFHFKPDMHWNRYêFK
C)ukládá
,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH SĜHGORåLW 6PORXYX R EH]~SODWQpP


SĜHYRGX MHMtPå SĜHGPČWHP MH EH]~SODWQê SĜHYRG QHPRYLWp YČFL XYHGHQê Y ERGX$  WRKRWR
XVQHVHQtNSRGSLVX2OGĜLFKX%XEHQtþNRYLKHMWPDQRYLÒVWHFNpKRNUDMH
7HUPtQ

Hlasování:

pro:

proti:

zdržel se:

Společné hlasování



32.
Usnesení č. 105/4Z/2017
17.2 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
GOH   StVP D  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤRVPČQČQHPRYLWpYČFL]YODVWQLFWYtÒVWHFNpKRNUDMHDWR
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXWUYDOêWUDYQtSRURVW
REHFâOXNQRYN~&tVDĜVNê]DSVDQpQD/9þX.DWDVWUiOQtKR~ĜDGXSURÒVWHFNêNUDM
.DWDVWUiOQt SUDFRYLãWČ 5XPEXUN SUR ÒVWHFNê NUDM D Y\MPXWt XYHGHQp QHPRYLWp YČFL
] KRVSRGDĜHQt SĜtVSČYNRYp RUJDQL]DFH 6SUiYD D ~GUåED VLOQLF ÒVWHFNpKR NUDMH SĜtVSČYNRYi
RUJDQL]DFHVHVtGOHP5XVNi'XEt36ý,ý
]D
QHPRYLWpYČFLYHYODVWQLFWYt
DWR
 SR]HPHN S þ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE
Y\XåLWtRVWDWQtNRPXQLNDFH
 SR]HPHN S þ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE
Y\XåLWtVLOQLFH
SR]HPN\ E\O\ RGGČOHQ\ ] S S þ  R YêPČĜH  P GOH JHRPHWULFNpKR SOiQX SUR
UR]GČOHQtSR]HPNXþ]HGQH
 SR]HPHN S þ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE
Y\XåLWtRVWDWQtNRPXQLNDFH
 SR]HPHN S þ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE
Y\XåLWtVLOQLFH
SR]HPN\ E\O\ RGGČOHQ\ ] S S þ  R YêPČĜH  P GOH JHRPHWULFNpKR SOiQX SUR
UR]GČOHQtSR]HPNXþ]HGQH
 SR]HPHN S þ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE
Y\XåLWtRVWDWQtNRPXQLNDFH
 SR]HPHN S þ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE
Y\XåLWtVLOQLFH
SR]HPN\ E\O\ RGGČOHQ\ ] S S þ  R YêPČĜH  P GOH JHRPHWULFNpKR SOiQX SUR
UR]GČOHQtSR]HPNXþ]HGQH
REHFâOXNQRYN~.UiORYVWYt]DSVDQpQD/9þX.DWDVWUiOQtKR~ĜDGXSURÒVWHFNêNUDM
.DWDVWUiOQt SUDFRYLãWČ 5XPEXUN SUR
 D SĜHGiQt XYHGHQêFK QHPRYLWêFK YČFt
N KRVSRGDĜHQt SĜtVSČYNRYp RUJDQL]DFL 6SUiYD D ~GUåED VLOQLF ÒVWHFNpKR NUDMH SĜtVSČYNRYi
RUJDQL]DFHVHVtGOHP5XVNi'XEt36ý,ý
B)ukládá
,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH SĜHGORåLW VPČQQRX VPORXYX MHMtPå


SĜHGPČWHPMHVPČQDQHPRYLWêFKYČFtXYHGHQiYERGX$ WRKRWRXVQHVHQtNSRGSLVX2OGĜLFKX
%XEHQtþNRYLKHMWPDQRYLÒVWHFNpKRNUDMH
7HUPtQ
Hlasování:

pro:

proti:

zdržel se:

Společné hlasování



33.
Usnesení č. 106/4Z/2017
17.2 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
GOH   StVP D  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤRVPČQČQHPRYLWpYČFL]YODVWQLFWYtÒVWHFNpKRNUDMHDWR
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD SR]HPHNRGGČOHQ]Sþ
RYêPČĜHPJHRPHWULFNêPSOiQHPþ]HGQH 
REHF 5XPEXUN N ~ +RUQt -LQGĜLFKRY ]DSVDQê QD /9 þ  X .DWDVWUiOQtKR ~ĜDGX SUR
ÒVWHFNêNUDM.DWDVWUiOQtSUDFRYLãWČ5XPEXUNSURÒVWHFNêNUDMDY\MPXWtXYHGHQpQHPRYLWp
YČFL ] KRVSRGDĜHQt SĜtVSČYNRYp RUJDQL]DFH 6SUiYD D ~GUåED VLOQLF ÒVWHFNpKR NUDMH
SĜtVSČYNRYiRUJDQL]DFHVHVtGOHP5XVNi'XEt36ý,ý
]D
QHPRYLWRXYČF SR]HPHN YHYODVWQLFWYt
DWR
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD SR]HPHNE\ORGGČOHQ]
SþRYêPČĜHPJHRPHWULFNêPSOiQHPþ]HGQH 
REHF 5XPEXUN N ~ +RUQt -LQGĜLFKRY ]DSVDQê QD /9 þ  X .DWDVWUiOQtKR ~ĜDGX SUR
ÒVWHFNêNUDM.DWDVWUiOQtSUDFRYLãWČ5XPEXUNSUR
DSĜHGiQtXYHGHQpQHPRYLWpYČFLN
KRVSRGDĜHQt SĜtVSČYNRYp RUJDQL]DFL 6SUiYD D ~GUåED VLOQLF ÒVWHFNpKR NUDMH SĜtVSČYNRYi
RUJDQL]DFHVHVtGOHP5XVNi'XEt36ý,ýVWtPåHUR]GtOYFHQČ
VPČĖRYDQêFKQHPRYLWêFKYČFtYHYêãLFHONHP.þEXGH
GRSODFHQÒVWHFNêP
NUDMHP FHQD.þPYL]GĤYRGRYi]SUiYD 
B)ukládá
,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH SĜHGORåLW VPČQQRX VPORXYX MHMtPå
SĜHGPČWHPMHVPČQDQHPRYLWêFKYČFtXYHGHQiYERGX$ WRKRWRXVQHVHQtNSRGSLVX2OGĜLFKX
%XEHQtþNRYLKHMWPDQRYLÒVWHFNpKRNUDMH
7HUPtQ

Hlasování:

pro:

proti:

zdržel se:



34.


Společné hlasování

Usnesení č. 107/4Z/2017
17.2 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
GOH   StVP D  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤRQiNXSX QDE\Wt QHPRYLWêFKYČFtGRYODVWQLFWYtÒVWHFNpKRNUDMHRGPČVWD9HMSUW\
VHVtGOHP7\ORYD36ý9HMSUW\,ýWR
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
VLOQLFH RGGČOHQ]SþRYêPČĜHPGOHJHRPHWULFNpKRSOiQXþ]H
GQH 
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
VLOQLFH Y]QLNiRGGČOHQtPþiVWL]SþDþiVWL]SþGOHJHRPHWULFNpKRSOiQX
þ]HGQH 
REHF 9HMSUW\ N~ 9HMSUW\ ]DSVDQêFK QD /9 þ  X .DWDVWUiOQtKR ~ĜDGX SUR ÒVWHFNê NUDM
.DWDVWUiOQtKR SUDFRYLãWČ &KRPXWRY ]D NXSQt FHQX  .þ  .þP YL] GĤYRGRYi
]SUiYD DSĜHGiQtXYHGHQêFKQHPRYLWêFKYČFtNKRVSRGDĜHQtSĜtVSČYNRYpRUJDQL]DFL6SUiYDD
~GUåED VLOQLF ÒVWHFNpKR NUDMH SĜtVSČYNRYi RUJDQL]DFH VH VtGOHP RUJDQL]DFH 5XVNi 
'XEt36ý,ý2
B)ukládá
,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH DE\ SĜHGORåLO NXSQt VPORXYX MHMtPå
SĜHGPČWHPMHQiNXS QDE\Wt QHPRYLWêFKYČFtXYHGHQêYERGX$ WRKRWRXVQHVHQtNSRGSLVX
2OGĜLFKX%XEHQtþNRYLKHMWPDQRYLÒVWHFNpKRNUDMH
7HUPtQ

Hlasování:

pro:

proti:

zdržel se:

Společné hlasování



35.
Usnesení č. 108/4Z/2017
17.2 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
GOH   StVP D  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤRQiNXSX QDE\Wt QHPRYLWêFKYČFtGRYODVWQLFWYtÒVWHFNpKRNUDMH
RG
DWR
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
VLOQLFH
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
VLOQLFH RGGČOHQ ] SR]HPNX þ  R YêPČĜH  P JHRPHWULFNêP SOiQHP þ
]HGQHSR]HPN\MVRX]DWtåHQ\YČFQêPEĜHPHQHPGOHDNWXiOQtKR
YêSLVX]NDWDVWUXQHPRYLWRVWt 
REHF/LEČãLFHN~6REČQLFH]DSVDQêFKQD/9þX.DWDVWUiOQtKR~ĜDGXSURÒVWHFNêNUDM


.DWDVWUiOQtKR SUDFRYLãWČ /LWRPČĜLFH ]D NXSQt FHQX .þ .þP YL] GĤYRGRYi
]SUiYD DSĜHGiQtXYHGHQêFKQHPRYLWêFKYČFtNKRVSRGDĜHQtSĜtVSČYNRYpRUJDQL]DFL6SUiYDD
~GUåED VLOQLF ÒVWHFNpKR NUDMH SĜtVSČYNRYi RUJDQL]DFH VH VtGOHP RUJDQL]DFH 5XVNi 
'XEt36ý,ý2
B)ukládá
,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH DE\ SĜHGORåLO NXSQt VPORXYX MHMtPå
SĜHGPČWHPMHQiNXS QDE\Wt QHPRYLWêFKYČFtVFKYiOHQêYERGX$ WRKRWRXVQHVHQtNSRGSLVX
2OGĜLFKX%XEHQtþNRYLKHMWPDQRYLÒVWHFNpKRNUDMH
7HUPtQ

Hlasování:

pro:

proti:

zdržel se:

Společné hlasování



36.
Usnesení č. 109/4Z/2017
17.2 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
GOH   StVP D  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤRQiNXSX QDE\Wt QHPRYLWpYČFLGRYODVWQLFWYtÒVWHFNpKRNUDMHRGětPVNRNDWROLFNp
IDUQRVWL%êþNRYLFHVHVtGOHP%êþNRYLFH36ý,ýWR
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
VLOQLFH
REHF /LEČãLFH N~ 6REČQLFH ]DSVDQpQD/9þX .DWDVWUiOQtKR ~ĜDGXSUR ÒVWHFNêNUDM
.DWDVWUiOQtKR SUDFRYLãWČ /LWRPČĜLFH ]D NXSQt FHQX .þ .þP YL] GĤYRGRYi
]SUiYD  D SĜHGiQt XYHGHQp QHPRYLWp YČFL N KRVSRGDĜHQt SĜtVSČYNRYp RUJDQL]DFL 6SUiYD D
~GUåED VLOQLF ÒVWHFNpKR NUDMH SĜtVSČYNRYi RUJDQL]DFH VH VtGOHP RUJDQL]DFH 5XVNi 
'XEt36ý,ý2
B)ukládá
,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH DE\ SĜHGORåLO NXSQt VPORXYX MHMtPå
SĜHGPČWHPMHQiNXS QDE\Wt QHPRYLWpYČFLVFKYiOHQêYERGX$ WRKRWRXVQHVHQtNSRGSLVX
2OGĜLFKX%XEHQtþNRYLKHMWPDQRYLÒVWHFNpKRNUDMH
7HUPtQ

Hlasování:

pro:

proti:

zdržel se:



37.


Společné hlasování

Usnesení č. 110/4Z/2017
17.2 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
GOH   StVP D  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤRQiNXSX QDE\Wt QHPRYLWpYČFLGRYODVWQLFWYtÒVWHFNpKRNUDMHRGětPVNRNDWROLFNp
IDUQRVWL+RĜHWLFHVHVtGOHP+RĜHWLFH36ý/LEČãLFH,ýWR
SR]HPHNSþRYêPČĜH PGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtRVWDWQt
NRPXQLNDFH Y]QLNOê]þiVWtVWSþGtOÄE³RYêPČĜHPDSþGtOÄDF³RYêPČĜH
PJHRPHWULFNêPSOiQHPSURUR]GČOHQtSR]HPNXþ]HGQH 
REHFäLåHOLFHN~+RĜHWLFHXäLåHOLF]DSVDQêQD/9þX.DWDVWUiOQtKR~ĜDGXSURÒVWHFNê
NUDM .DWDVWUiOQtKR SUDFRYLãWČ äDWHF ]D NXSQt FHQX .þ .þP YL] GĤYRGRYi
]SUiYD  D SĜHGiQt XYHGHQp QHPRYLWp YČFL N KRVSRGDĜHQt SĜtVSČYNRYp RUJDQL]DFL 6SUiYD D
~GUåED VLOQLF ÒVWHFNpKR NUDMH SĜtVSČYNRYi RUJDQL]DFH VH VtGOHP RUJDQL]DFH 5XVNi 
'XEt36ý,ý2
B)ukládá
,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH DE\ SĜHGORåLO NXSQt VPORXYX MHMtPå
SĜHGPČWHPMHQiNXS QDE\Wt QHPRYLWpYČFLVFKYiOHQêYERGX$ WRKRWRXVQHVHQtNSRGSLVX
2OGĜLFKX%XEHQtþNRYLKHMWPDQRYLÒVWHFNpKRNUDMH
7HUPtQ

Hlasování:

pro:

proti:

zdržel se:

Společné hlasování



38.
Usnesení č. 111/4Z/2017
17.2 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
GOH   StVP D  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤRQiNXSX QDE\Wt QHPRYLWpYČFLGRYODVWQLFWYtÒVWHFNpKRNUDMHRGREFHäLåHOLFHVH
VtGOHPäLåHOLFH36ý,ýWR
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
RVWDWQtNRPXQLNDFH RGGČOHQ]SR]HPNXþRYêPČĜHPJHRPHWULFNêPSOiQHPþ
]HGQHSR]HPHNMH]DWtåHQYČFQêPEĜHPHQHPGOHDNWXiOQtKRYêSLVX
]NDWDVWUXQHPRYLWRVWt 
REHF äLåHOLFH N~ +RĜHWLFH X äLåHOLF ]DSVDQê QD /9 þ  X .DWDVWUiOQtKR ~ĜDGX SUR
ÒVWHFNê NUDM .DWDVWUiOQtKR SUDFRYLãWČ äDWHF ]D NXSQt FHQX .þ .þP YL]
GĤYRGRYi ]SUiYD  D SĜHGiQt XYHGHQp QHPRYLWp YČFL N KRVSRGDĜHQt SĜtVSČYNRYp RUJDQL]DFL
6SUiYDD~GUåEDVLOQLFÒVWHFNpKRNUDMHSĜtVSČYNRYiRUJDQL]DFHVHVtGOHPRUJDQL]DFH5XVNi
'XEt36ý,ý2
B)ukládá


,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH DE\ SĜHGORåLO NXSQt VPORXYX MHMtPå
SĜHGPČWHPMHQiNXS QDE\Wt QHPRYLWpYČFLVFKYiOHQêYERGX$ WRKRWRXVQHVHQtNSRGSLVX
2OGĜLFKX%XEHQtþNRYLKHMWPDQRYLÒVWHFNpKRNUDMH
7HUPtQ

Hlasování:

pro:

proti:

zdržel se:

Společné hlasování



39.
Usnesení č. 112/4Z/2017
17.2 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
GOH   StVP D  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤRQiNXSX QDE\Wt QHPRYLWêFKYČFtGRYODVWQLFWYtÒVWHFNpKRNUDMHRG
DWR
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
QHSORGQiSĤGD
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
QHSORGQiSĤGD
REHF2NRXQRYN~2NRQRXY]DSVDQpQD/9þX.DWDVWUiOQtKR~ĜDGXSURÒVWHFNêNUDM
.DWDVWUiOQtKR SUDFRYLãWČ &KRPXWRY ]D NXSQt FHQX .þ .þP GOH =3 þ
 ]H GQH     D SĜHGiQt XYHGHQêFK QHPRYLWêFK YČFt N KRVSRGDĜHQt
SĜtVSČYNRYp RUJDQL]DFL 6SUiYD D ~GUåED VLOQLF ÒVWHFNpKR NUDMH SĜtVSČYNRYi RUJDQL]DFH VH
VtGOHPRUJDQL]DFH5XVNi'XEt36ý,ý2
B)ukládá
,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH DE\ SĜHGORåLO NXSQt VPORXYX MHMtPå
SĜHGPČWHPMHQiNXS QDE\Wt QHPRYLWêFKYČFtVFKYiOHQêYERGX$ WRKRWRXVQHVHQtNSRGSLVX
2OGĜLFKX%XEHQtþNRYLKHMWPDQRYLÒVWHFNpKRNUDMH
7HUPtQ

Hlasování:

pro:

proti:

zdržel se:



40.
Usnesení č. 113/4Z/2017
17.2 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje


Společné hlasování

GOH   StVP D  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ R QiNXSX QDE\Wt  QHPRYLWp YČFL GR YODVWQLFWYt ÒVWHFNpKR NUDMH RG %LVNXSVWYt
OLWRPČĜLFNpKR VH VtGOHP 'yPVNp QiPČVWt  =D QHPRFQLFt  /LWRPČĜLFH ,ý
DWR
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtRVWDWQt
NRPXQLNDFH SR]HPHN E\O RGGČOHQ ] SSþ  R YêPČĜH  P JHRPHWULFNêP SOiQHP
SURUR]GČOHQtSR]HPNXþ]HGQH
REHF.ĜHãLFHN~7ĜHERXWLFH]DSVDQpQD/9þX.DWDVWUiOQtKR~ĜDGXSURÒVWHFNêNUDM
.DWDVWUiOQt SUDFRYLãWČ /LWRPČĜLFH SUR %LVNXSVWYt OLWRPČĜLFNp ]D FHONRYRX NXSQt FHQX
.þ .þPFHQDVMHGQiQDGRKRGRXYL]GĤYRGRYi]SUiYD 

B)ukládá
,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH SĜHGORåLW NXSQt VPORXYX MHMtPå
SĜHGPČWHP MH QiNXS QDE\Wt  QHPRYLWp YČFL XYHGHQê Y ERGX$  WRKRWR XVQHVHQt N SRGSLVX
2OGĜLFKX%XEHQtþNRYLKHMWPDQRYLÒVWHFNpKRNUDMH
7HUPtQ

Hlasování:

pro:

proti:

zdržel se:

Společné hlasování



41.
Usnesení č. 114/4Z/2017
17.2 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
GOH   StVP D  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤRQiNXSX QDE\Wt QHPRYLWpYČFLGRYODVWQLFWYtÒVWHFNpKRNUDMHRGVSROHþQRVWL+6
&tQRYHFVURVHVtGOHP&tQRYHF'XEt,ýDWR
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåtWLRVWDWQt
NRPXQLNDFH
REHF 'XEt N ~ &tQRYHF ]DSVDQp QD /9 þ  X .DWDVWUiOQtKR ~ĜDGX SUR ÒVWHFNê NUDM
.DWDVWUiOQt SUDFRYLãWČ 7HSOLFH SUR +6 &tQRYHF VUR ]D FHONRYRX NXSQt FHQX  .þ
FHQDVMHGQiQDGRKRGRX 
B)ukládá
,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH SĜHGORåLW NXSQt VPORXYX MHMtPå
SĜHGPČWHP MH QiNXS QDE\Wt  QHPRYLWp YČFL XYHGHQp Y ERGX$  WRKRWR XVQHVHQt N SRGSLVX
2OGĜLFKX%XEHQtþNRYLKHMWPDQRYLÒVWHFNpKRNUDMH
7HUPtQ



Hlasování:

pro:

proti:

zdržel se:

Společné hlasování



42.
Usnesení č. 115/4Z/2017
17.2 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
GOH   StVP D  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ R QiNXSX QDE\Wt  QHPRYLWêFK YČFt GR YODVWQLFWYt ÒVWHFNpKR NUDMH RG VWiWQtKR
SRGQLNX 6SUiYD åHOH]QLþQt GRSUDYQt FHVW\ V R VH VtGOHP 'OiåGČQi  1RYp 0ČVWR
3UDKD,ýDWR
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtRVWDWQt
NRPXQLNDFH
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtRVWDWQt
NRPXQLNDFH
SR]HPN\MVRX]DWtåHQ\YČFQêPEĜHPHQHPGOHDNWXiOQtKRYêSLVX]NDWDVWUXQHPRYLWRVWt
REHF.ĜHãLFHN~7ĜHERXWLFH]DSVDQêFKQD/9þX.DWDVWUiOQtKR~ĜDGXSURÒVWHFNêNUDM
.DWDVWUiOQt SUDFRYLãWČ /LWRPČĜLFH SUR 6SUiYX åHOH]QLþQt GRSUDYQt FHVW\ VR ]D FHONRYRX
NXSQtFHQX.þ GOH=3þ]HGQHSOXVRVWDWQtQiNODG\YHYêãL
.þYL]GĤYRGRYi]SUiYD 

B)ukládá
,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH SĜHGORåLW NXSQt VPORXYX MHMtPå
SĜHGPČWHPMHQiNXS QDE\Wt QHPRYLWêFKYČFtXYHGHQêYERGX$ WRKRWRXVQHVHQtNSRGSLVX
2OGĜLFKX%XEHQtþNRYLKHMWPDQRYLÒVWHFNpKRNUDMH
7HUPtQ

Hlasování:

pro:

proti:

zdržel se:

Společné hlasování



43.
Usnesení č. 116/4Z/2017
17.2 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
GOH   StVP D  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤRQiNXSX QDE\Wt QHPRYLWpYČFLGRYODVWQLFWYtÒVWHFNpKRNUDMHRG
DWR
SR]HPHNSþRYêPČĜHPSRGtOò GUXKSR]HPNXRUQiSĤGD


REHF /RXQ\ N ~ /RXQ\ ]DSVDQp QD /9 þ  X .DWDVWUiOQtKR ~ĜDGX SUR ÒVWHFNê NUDM
.DWDVWUiOQtSUDFRYLãWČ/RXQ\SUR
]DFHONRYRXNXSQtFHQX.þ FHQDVMHGQiQD
GRKRGRXYL]GĤYRGRYi]SUiYD 

B)ukládá
,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH SĜHGORåLW NXSQt VPORXYX MHMtPå
SĜHGPČWHP MH QiNXS QDE\Wt  QHPRYLWp YČFL XYHGHQp Y ERGX$  WRKRWR XVQHVHQt N SRGSLVX
2OGĜLFKX%XEHQtþNRYLKHMWPDQRYLÒVWHFNpKRNUDMH
7HUPtQ
Hlasování:

pro:

proti:

zdržel se:

Společné hlasování



44.
Usnesení č. 117/4Z/2017
17.2 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
GOH   StVP D  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤ R QiNXSX QDE\Wt  QHPRYLWp YČFL GR YODVWQLFWYt ÒVWHFNpKR NUDMH RG VSROHþQRVWL
*2185$ 3523(57< VUR VH VtGOHP%XFKDURYD3UDKD6WRGĤON\36ý
,ýWR
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
VLOQLFH
REHF äLåHOLFH N~ +RĜHWLFH X äLåHOLF ]DSVDQê QD /9 þ  X .DWDVWUiOQtKR ~ĜDGX SUR
ÒVWHFNê NUDM .DWDVWUiOQtKR SUDFRYLãWČ äDWHF ]D NXSQt FHQX .þ .þP YL]
GĤYRGRYi ]SUiYD  D SĜHGiQt XYHGHQp QHPRYLWp YČFL N KRVSRGDĜHQt SĜtVSČYNRYp RUJDQL]DFL
6SUiYDD~GUåEDVLOQLFÒVWHFNpKRNUDMHSĜtVSČYNRYiRUJDQL]DFHVHVtGOHPRUJDQL]DFH5XVNi
'XEt36ý,ý2
B)ukládá
,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH DE\ SĜHGORåLO NXSQt VPORXYX MHMtPå
SĜHGPČWHPMHQiNXS QDE\Wt QHPRYLWpYČFLVFKYiOHQêYERGX$ WRKRWRXVQHVHQtNSRGSLVX
2OGĜLFKX%XEHQtþNRYLKHMWPDQRYLÒVWHFNpKRNUDMH
7HUPtQ

Hlasování:

pro:

proti:

zdržel se:





Společné hlasování

45.
Usnesení č. 118/4Z/2017
17.2 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
GOH   StVP D  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤRQiNXSX QDE\Wt QHPRYLWpYČFLGRYODVWQLFWYtÒVWHFNpKRNUDMHRG
DWR
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtVLOQLFH
REHF /LEČãLFHN~ 6REČQLFH ]DSVDQêQD/9þX.DWDVWUiOQtKR~ĜDGXSURÒVWHFNêNUDM
.DWDVWUiOQtKR SUDFRYLãWČ /LWRPČĜLFH ]D NXSQt FHQX .þ .þP YL] GĤYRGRYi
]SUiYD  D SĜHGiQt XYHGHQp QHPRYLWp YČFL N KRVSRGDĜHQt SĜtVSČYNRYp RUJDQL]DFL 6SUiYD D
~GUåED VLOQLF ÒVWHFNpKR NUDMH SĜtVSČYNRYi RUJDQL]DFH VH VtGOHP RUJDQL]DFH 5XVNi 
'XEt36ý,ý2
B)ukládá
,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH DE\ SĜHGORåLO NXSQt VPORXYX MHMtPå
SĜHGPČWHPMHQiNXS QDE\Wt QHPRYLWpYČFLVFKYiOHQêYERGX$ WRKRWRXVQHVHQtNSRGSLVX
2OGĜLFKX%XEHQtþNRYLKHMWPDQRYLÒVWHFNpKRNUDMH
7HUPtQ

Hlasování:

pro:

proti:

zdržel se:

Společné hlasování



46.
Usnesení č. 119/4Z/2017
17.2 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
GOH   StVP D  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤRQiNXSX QDE\Wt QHPRYLWêFKYČFtGRYODVWQLFWYtÒVWHFNpKRNUDMH
RGREFH6QČGRYLFHVHVtGOHP6QČGRYLFHþS36ý6QČGRYLFH,ýWR
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtVLOQLFH
RGGČOHQ]SþRYêPČĜHPGOHJHRPHWULFNpKRSOiQXþ]HGQH
 
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtVLOQLFH
RGGČOHQ]SþRYêPČĜHPGOHJHRPHWULFNpKRSOiQXþ]HGQH
 
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtVLOQLFH
RGGČOHQ]SþRYêPČĜHPGOHJHRPHWULFNpKRSOiQXþ]HGQH
 
REHF 6QČGRYLFH N~ .ĜHãRY ]DSVDQêFK QD /9 þ X .DWDVWUiOQtKR ~ĜDGX SUR ÒVWHFNê NUDM
.DWDVWUiOQtKR SUDFRYLãWČ /LWRPČĜLFH ]D NXSQt FHQX  .þ  .þP YL] GĤYRGRYi
]SUiYD DSĜHGiQtXYHGHQêFKQHPRYLWêFKYČFtNKRVSRGDĜHQtSĜtVSČYNRYpRUJDQL]DFL6SUiYDD
~GUåED VLOQLF ÒVWHFNpKR NUDMH SĜtVSČYNRYi RUJDQL]DFH VH VtGOHP RUJDQL]DFH 5XVNi 


'XEt36ý,ý2
B)ukládá
,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH DE\ SĜHGORåLO NXSQt VPORXYX MHMtPå
SĜHGPČWHPMHQiNXS QDE\Wt QHPRYLWêFKYČFtXYHGHQêYERGX$ WRKRWRXVQHVHQtNSRGSLVX
2OGĜLFKX%XEHQtþNRYLKHMWPDQRYLÒVWHFNpKRNUDMH
7HUPtQ

Hlasování:

pro:

proti:

zdržel se:

Společné hlasování



47.
Usnesení č. 120/4Z/2017
17.2 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
GOH   StVP D  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤRQiNXSX QDE\Wt QHPRYLWêFKYČFtGRYODVWQLFWYtÒVWHFNpKRNUDMH
RG %LVNXSVWYt OLWRPČĜLFNpKR VH VtGOHP 'yPVNp QiPČVWt  =D QHPRFQLFt 36ý  
/LWRPČĜLFH,ýWR
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtRVWDWQt
NRPXQLNDFH
SR]HPHNSþRYêPČĜHPGUXKSR]HPNXRVWDWQtSORFKD]SĤVREY\XåLWtRVWDWQt
NRPXQLNDFH
SR]HPN\RGGČOHQ\]SþRYêPČĜHPGOHJHRPHWULFNpKRSOiQXþ
]HGQH 
REHF/LWRPČĜLFHN~/LWRPČĜLFH]DSVDQêFKQD/9þX.DWDVWUiOQtKR~ĜDGXSURÒVWHFNê
NUDM.DWDVWUiOQtKRSUDFRYLãWČ/LWRPČĜLFH]DNXSQtFHQX.þ .þPYL]GĤYRGRYi
]SUiYD DSĜHGiQtXYHGHQêFKQHPRYLWêFKYČFtNKRVSRGDĜHQtSĜtVSČYNRYpRUJDQL]DFL6SUiYDD
~GUåED VLOQLF ÒVWHFNpKR NUDMH SĜtVSČYNRYi RUJDQL]DFH VH VtGOHP RUJDQL]DFH 5XVNi 
'XEt36ý,ý2
B)ukládá
,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH DE\ SĜHGORåLO NXSQt VPORXYX MHMtPå
SĜHGPČWHPMHQiNXS QDE\Wt QHPRYLWêFKYČFtXYHGHQêYERGX$ WRKRWRXVQHVHQtNSRGSLVX
2OGĜLFKX%XEHQtþNRYLKHMWPDQRYLÒVWHFNpKRNUDMH
7HUPtQ

Hlasování:

pro:

proti:

zdržel se:





Společné hlasování

48.
Usnesení č. 121/4Z/2017
17.2 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
GOH   StVP D  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤRQiNXSX QDE\Wt QHPRYLWpYČFLGRYODVWQLFWYtÒVWHFNpKRNUDMHRG
DWR
SR]HPHN S þ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
VLOQLFH
REHF +ĜHQVNR N ~ +ĜHQVNR ]DSVDQp QD /9 þ  X .DWDVWUiOQtKR ~ĜDGX SUR ÒVWHFNê NUDM
.DWDVWUiOQt SUDFRYLãWČ 'ČþtQ ]D NXSQt FHQX  .þ .þP SOXV RVWDWQt QiNODG\ YH
YêãL .þ  YL] GĤYRGRYi ]SUiYD  D SĜHGiQt XYHGHQp QHPRYLWp YČFL N KRVSRGDĜHQt
SĜtVSČYNRYp RUJDQL]DFL 6SUiYD D ~GUåED VLOQLF ÒVWHFNpKR NUDMH SĜtVSČYNRYi RUJDQL]DFH VH
VtGOHPRUJDQL]DFH5XVNi'XEt36ý,ý
B)ukládá
,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH DE\ SĜHGORåLO .XSQt VPORXYX MHMtPå
SĜHGPČWHP MH QiNXS QDE\Wt  QHPRYLWp YČFL XYHGHQê Y ERGX$  WRKRWR XVQHVHQt N SRGSLVX
2OGĜLFKX%XEHQtþNRYLKHMWPDQRYLÒVWHFNpKRNUDMH
7HUPtQ
Hlasování:

pro:

proti:

zdržel se:

Společné hlasování



49.
Usnesení č. 122/4Z/2017
17.2 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
GOH   StVP D  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt SR]GČMãtFK
SĜHGSLVĤRQiNXSX QDE\Wt QHPRYLWêFKYČFtGRYODVWQLFWYtÒVWHFNpKRNUDMHRGREFH9LOpPRY
VHVtGOHP9LOpPRY36ý9LOpPRY,ýDWR
SR]HPHN S þ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
VLOQLFH RGGČOHQê ] SR]HPNX S þ  R YêPČĜH  P JHRPHWULFNêP SOiQHP þ
]HGQH 
SR]HPHN S þ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
VLOQLFH RGGČOHQê ] SR]HPNX S þ  R YêPČĜH  P JHRPHWULFNêP SOiQHP þ
]HGQH
REHF9LOpPRYN~9LOpPRYXâOXNQRYD]DSVDQêFKQD/9þX.DWDVWUiOQtKR~ĜDGXSUR
ÒVWHFNê NUDM .DWDVWUiOQt SUDFRYLãWČ 5XPEXUN ]D NXSQt FHQX  .þ .þP YL]
GĤYRGRYi ]SUiYD  D SĜHGiQt XYHGHQêFK QHPRYLWêFK YČFt N KRVSRGDĜHQt SĜtVSČYNRYp
RUJDQL]DFL 6SUiYD D ~GUåED VLOQLF ÒVWHFNpKR NUDMH SĜtVSČYNRYi RUJDQL]DFH VH VtGOHP
RUJDQL]DFH5XVNi'XEt36ý,ý
B)ukládá


,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH DE\ SĜHGORåLO .XSQt VPORXYX MHMtPå
SĜHGPČWHPMHQiNXS QDE\Wt QHPRYLWêFKYČFtXYHGHQêYERGX$ WRKRWRXVQHVHQtNSRGSLVX
2OGĜLFKX%XEHQtþNRYLKHMWPDQRYLÒVWHFNpKRNUDMH
7HUPtQ
Hlasování:

pro:

proti:

zdržel se:

Společné hlasování



50.
Usnesení č. 123/4Z/2017
17.2 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
GOHRGVW]iNþ6ERNUDMtFK NUDMVNp]Ĝt]HQt YH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤ
R X]DYĜHQt 6PORXY\ R EH]~SODWQpP SĜHYRGX YČFt PRYLWêFK D WR GOH SĜtORK\ þ  WRKRWR
XVQHVHQt
PH]LÒVWHFNêPNUDMHP SĜtMHPFHP DSĜtVSČYNRYRXRUJDQL]DFt6WĜHGQtãNRODWHFKQLFNi0RVW
SĜHGiYDMtFtP VHVtGOHP'ČOQLFNi0RVW,ý
B)ukládá
,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH SĜHGORåLW VPORXYX R EH]~SODWQpP
SĜHYRGX MHMtPåSĜHGPČWHP MH SĜHYRG PRYLWêFKYČFt XYHGHQêFKYERGX$ WRKRWRXVQHVHQt
NSRGSLVX2OGĜLFKX%XEHQtþNRYLKHMWPDQRYLÒVWHFNpKRNUDMH
7HUPtQ

Hlasování:

pro:

proti:

zdržel se:

Společné hlasování



51.
Usnesení č. 124/4Z/2017
17.2 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
GOHRGVW]iNþ6ERNUDMtFK NUDMVNp]Ĝt]HQt YH]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤ
R X]DYĜHQt 6PORXY\ R EH]~SODWQpP SĜHYRGX YČFt PRYLWêFK D WR GOH SĜtORK\ þ  WRKRWR
XVQHVHQt
PH]L ÒVWHFNêP NUDMHP SĜHGiYDMtFt  D SĜtVSČYNRYRX RUJDQL]DFt 0DWHĜVNi ãNROD =GUDYtþNR
SĜtMHPFH VHVtGOHP0DOiWRYDÒVWtQDG/DEHP,ý



B)ukládá
,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH SĜHGORåLW VPORXYX R EH]~SODWQpP
SĜHYRGX MHMtPåSĜHGPČWHP MH SĜHYRG PRYLWêFKYČFt XYHGHQêFKYERGX$ WRKRWRXVQHVHQt
NSRGSLVX2OGĜLFKX%XEHQtþNRYLKHMWPDQRYLÒVWHFNpKRNUDMH
7HUPtQ

Hlasování:

pro:

proti:

zdržel se:

Společné hlasování



52.
Usnesení č. 125/4Z/2017
17.2 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
R QHXSODWQČQt SĜHGNXSQtKR SUiYD SUR ÒVWHFNê NUDM SRGOH   ]iNRQD þ  6E
NQHPRYLWpYČFLDWR
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt
PDQLSXODþQtSORFKD
REHF .DGDĖ N~ %\VWĜLFH X .DGDQČ ]DSVDQp QD /9 þ  X .DWDVWUiOQtKR ~ĜDGX SUR
ÒVWHFNê NUDM .DWDVWUiOQt SUDFRYLãWČ &KRPXWRY GR VSROXYODVWQLFWYt  I\]LFNêFK RVRE D 
SUiYQLFNêFKRVRE

B)ukládá
,QJ/DGLVODYX'UOpPXþOHQX5DG\ÒVWHFNpKRNUDMHDE\SĜHGORåLO2OGĜLFKX%XEHQtþNRYL
KHMWPDQRYL ÒVWHFNpKR NUDMH N SRGSLVX 3RWYU]HQt R ]iQLNX YČFQpKR SUiYD SĜHGNXSQtKR
NQHPRYLWpYČFLXYHGHQpYERGX$ WRKRWRXVQHVHQt
7HUPtQ
 ,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH DE\ R]QiPLO QHXSODWQČQt YČFQpKR
SUiYDSĜHGNXSQtKRYHSURVSČFKÒVWHFNpKRNUDMHRQČPåE\ORUR]KRGQXWRYERGX$ WRKRWR
XVQHVHQtYODVWQtNRYLGRWþHQpQHPRYLWpYČFL
7HUPtQ

Hlasování:

pro:

proti:

zdržel se:



53.


Společné hlasování

Usnesení č. 126/4Z/2017
17.2 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
R QHXSODWQČQt SĜHGNXSQtKR SUiYD SUR ÒVWHFNê NUDM GOH   ]iNRQD þ  6E
NQHPRYLWpYČFLDWR
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RUQi SĤGD ]SĤVRE RFKUDQ\
]HPČGČOVNêSĤGQtIRQG ]DWtåHQSĜHGNXSQtPSUiYHPSRGOH]iNRQDþ6EYH
SURVSČFKÒVWHFNpKRNUDMH 
REHF3RGERĜDQ\N~3RGERĜDQ\]DSVDQêQD/9þX.DWDVWUiOQtKR~ĜDGXSURÒVWHFNê
NUDM.DWDVWUiOQtKRSUDFRYLãWČäDWHFSURPČVWR3RGERĜDQ\
B)ukládá
,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH DE\ SĜHGORåLO N SRGSLVX 2OGĜLFKX
%XEHQtþNRYL KHMWPDQRYL ÒVWHFNpKR NUDMH 3RWYU]HQt R ]iQLNX YČFQpKR SUiYD SĜHGNXSQtKR
NQHPRYLWpYČFLXYHGHQpYERGX$ WRKRWRXVQHVHQt
7HUPtQ

Hlasování:

pro:

proti:

zdržel se:

Společné hlasování



54.
Usnesení č. 127/4Z/2017
17.2 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
A)rozhoduje
R QHXSODWQČQt SĜHGNXSQtKR SUiYD SUR ÒVWHFNê NUDM GOH   ]iNRQD þ  6E
NQHPRYLWpYČFLDWR
SR]HPHN Sþ  R YêPČĜH  P GUXK SR]HPNX RVWDWQt SORFKD ]SĤVRE Y\XåLWt MLQi
SORFKD RGGČOHQ ] SR]HPNX þ  R YêPČĜH  P JHRPHWULFNêP SOiQHP þ
]HGQHNWHUêMH]DWtåHQSĜHGNXSQtPSUiYHPSRGOH]iNRQDþ
6EYHSURVSČFKÒVWHFNpKRNUDMH 
REHF/LWRPČĜLFHN~/LWRPČĜLFH]DSVDQêQD/9þX.DWDVWUiOQtKR~ĜDGXSURÒVWHFNêNUDM
.DWDVWUiOQtKRSUDFRYLãWČ/LWRPČĜLFHSURPČVWR/LWRPČĜLFH
B)ukládá
,QJ /DGLVODYX 'UOpPX þOHQX 5DG\ ÒVWHFNpKR NUDMH DE\ SĜHGORåLO N SRGSLVX 2OGĜLFKX
%XEHQtþNRYL KHMWPDQRYL ÒVWHFNpKR NUDMH 3RWYU]HQt R ]iQLNX YČFQpKR SUiYD SĜHGNXSQtKR
NQHPRYLWpYČFLXYHGHQpYERGX$ WRKRWRXVQHVHQt
7HUPtQ



Hlasování:

pro:

proti:

zdržel se:

Společné hlasování



55.
Usnesení č. 128/4Z/2017
17.2 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
zrušuje
XVQHVHQt=DVWXSLWHOVWYDÒVWHFNpKRNUDMHþ=]HGQH
Hlasování:

pro:

proti:

zdržel se:

Společné hlasování



56.
Usnesení č. 129/4Z/2017
17.2 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
zrušuje
XVQHVHQt=DVWXSLWHOVWYDÒVWHFNpKRNUDMHþ=]HGQH

Hlasování:

pro:

proti:

zdržel se:

Společné hlasování



57.
Usnesení č. 130/4Z/2017
17.2 Nakládání s majetkem
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
zrušuje
XVQHVHQt=DVWXSLWHOVWYDÒVWHFNpKRNUDMHþ=]HGQH

Hlasování:

pro:

47

proti:

0

6SROHþQpKODVRYiQtNSRGERGĤPþDå



zdržel se:

1

návrh byl přijat

Usnesení č. 131/4Z/2017
17.3 Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská majetková
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
schvaluje
GOH   RGVW  StVP M  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt
SR]GČMãtFKSĜHGSLVĤ]PČQX]ĜL]RYDFtOLVWLQ\þM]HGQHYH]QČQt]PČQ
DGRGDWNĤSĜtVSČYNRYpRUJDQL]DFH
Qi]HY.UDMVNiPDMHWNRYiSĜtVSČYNRYiRUJDQL]DFH
VtGOR1D6FKRGHFK36ýÒVWtQDG/DEHP
,ý
GRGDWNHPþNH]ĜL]RYDFtOLVWLQČGOHSĜtORK\þWRKRWRXVQHVHQt
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

0

návrh byl přijat



Usnesení č. 132/4Z/2017
19.1 Výbor pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova Zastupitelstva Ústeckého
kraje – plán činnosti na rok 2017.
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
schvaluje
GOH   RGVW  StVP S  ]iNRQD þ  6E R NUDMtFK NUDMVNp ]Ĝt]HQt  YH ]QČQt
SR]GČMãtFKSĜHGSLVĤ
3OiQþLQQRVWL9êERUXSURåLYRWQtSURVWĜHGt]HPČGČOVWYtDUR]YRMYHQNRYD=8.QDURN
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

1

návrh byl přijat



Usnesení č. 133/4Z/2017
19.2 Plán práce Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Ústeckého kraje na rok 2017
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
schvaluje
D 3OiQSUiFH9êERUXSUR]GUDYRWQLFWYt=DVWXSLWHOVWYDÒVWHFNpKRNUDMHQDURN
E 6WDWXW9êERUXSUR]GUDYRWQLFWYt=DVWXSLWHOVWYDÒVWHFNpKRNUDMH



Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

1

návrh byl přijat



Usnesení č. 134/4Z/2017
19.3 Statut výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality
Zastupitelstva Ústeckého kraje pro volební období 2016 – 2020
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
schvaluje
6WDWXW YêERUX SUR VRFLiOQt YČFL EH]SHþQRVW D VRFLiOQČ Y\ORXþHQp ORNDOLW\ =DVWXSLWHOVWYD
ÒVWHFNpKRNUDMHSURYROHEQtREGREtGOHSĜtORK\þWRKRWRXVQHVHQt

Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

1

návrh byl přijat



Usnesení č. 135/4Z/2017
19.4 Kontrolní řád Zastupitelstva Ústeckého kraje
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
schvaluje
DNWXDOL]DFL.RQWUROQtKRĜiGX=DVWXSLWHOVWYDÒVWHFNpKRNUDMHGOHSĜtORK\þWRKRWRXVQHVHQt
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

1

návrh byl přijat



Usnesení č. 136/4Z/2017
19.5 Doplnění složení Výboru pro národnostní menšiny a Finančního výboru
=DVWXSLWHOVWYRÒVWHFNpKRNUDMHSRSURMHGQiQt
volí
YVRXODGXVXVWDQRYHQtPRGVWStVPS þ6ERNUDMtFK NUDMVNp]Ĝt]HQt YH
]QČQtSR]GČMãtFKSĜHGSLVĤ
 SDQt 5RVWLVODYX +XEþXNRYRX þOHQNRX 9êERUX SUR QiURGQRVWQt PHQãLQ\ =DVWXSLWHOVWYD
ÒVWHFNpKRNUDMH
 LQJ3HWUD)LDOXþOHQHP)LQDQþQtKRYêERUX=DVWXSLWHOVWYDÒVWHFNpKRNUDMH



Hlasování:

pro:

30

proti:

0

zdržel se:

18

návrh byl přijat



Seznam příloh:
ERGSULORKDSGI NXVQHVHQtþ =

UR]GČOHQtYROQêFKILQDQþQtFK
SURVWĜHGNĤ

ERGSĜtORKD
SGI

NXVQHVHQtþ =

6PORXYDRVSROXSUiFLPH]L
=DNDUSDWVNRXREODVWQtUDGRX
8NUDMLQD DÒVWHFNêPNUDMHP
ýHVNiUHSXEOLND

ERGSULORKD
SGI

NXVQHVHQtþ =

0HPRUDQGXPR]iPČUHFKPH]L
DGPLQLVWUDFt9ODGLPLUVNpREODVWL
5XVNiIHGHUDFH DÒVWHFNêP
NUDMHP ýHVNiUHSXEOLND

%RGBBSULORKDB NXVQHVHQtþ =
SGI

0HPRUDQGXPRVSROXSUiFLN
&HQČÒVWHFNpKRNUDMH]D
VSROHþHQVNRXRGSRYČGQRVW

%RGBBSULORKDB NXVQHVHQtþ =
SGI

8åLYDWHOVNiSĜtUXþND

%RGBBSULORKDB NXVQHVHQtþ =
SGI

9\KOiãHQtVRXWČåH

%RGBBSULORKDB NXVQHVHQtþ =
SGI

3ĜLKOiãND

%RGBBSULORKDB NXVQHVHQtþ =
SGI

'RWD]QtNSRGQLNDWHOVNêVHNWRU

%RGBBSULORKDB NXVQHVHQtþ =
SGI

'RWD]QtNRUJDQL]DFHYHĜHMQpKR
VHNWRUX

%RGBBSULORKDB NXVQHVHQtþ =
SGI

'RWD]QtNREHF

ERGSULORKD
SGI

NXVQHVHQtþ =

6H]QDPQRPLQRYDQêFKQDXGČOHQt
=iVOXåQpPHGDLOHÒVWHFNpKRNUDMH

NXVQHVHQtþ 

=iVDG\SURXGČORYiQtFHQ
ÒVWHFNpKRNUDMH

ERGSULORKD
SGI

NXVQHVHQtþ =

'DU\VORåNiP,QWHJURYDQpKR
]iFKUDQQpKRV\VWpPXQD~]HPt
ÒVWHFNpKRNUDMH

ERGSULORKD
SGI

NXVQHVHQtþ =

'DURYDFtVPORXYD

ERGSULORKD
SGI

NXVQHVHQtþ =

5iPFRYiVPORXYDRUHJLRQiOQt
VSROXSUiFL



ERGSULORKD
SGI

NXVQHVHQtþ =

6PORXYDRUH]HUYDFLSR]HPNĤD
VPORXYDRX]DYĜHQtEXGRXFtNXSQt
VPORXY\

%RGSULORKD
SGI

NXVQHVHQtþ =

5R]KRGQXWtRSRVN\WQXWtGRWDFHþ
3=

%RGSULORKD
SGI

NXVQHVHQtþ =

5R]KRGQXWtRSRVN\WQXWtGRWDFHþ
3=

%RGSULORKD
SGI

NXVQHVHQtþ =

+OiãHQt]PČQ\2EODVWQtFKDULWD
0RVW

%RGSULORKD
SGI

NXVQHVHQtþ =

+OiãHQt]PČQ\5RPDQRMDVQLFD
VSROHN

%RGSULORKD
SGI

NXVQHVHQtþ =

+OiãHQt]PČQ\5$'.$]V

%RGSULORKD
SGI

NXVQHVHQtþ =

+OiãHQt]PČQ\0RVWNQDGČML]V

%RGSULORKD
SGI

NXVQHVHQtþ =

9êĖDWHN]Ä3ĜHKOHGXVXEMHNWĤ
QDYUåHQêFKNSRGSRĜHYNROH
ILQDQFRYiQtSURJUDPX3RGSRUD
VRFLiOQtFKVOXåHEYÒVWHFNpP
NUDMLYþHWQČYêãHGRWDFH³QD
Y\EUDQpSRVN\WRYDWHOHVRFLiOQtFK
VOXåHE

%RGSULORKD
SGI

NXVQHVHQtþ =

'RGDWHNNH6PORXYČRSRVN\WQXWt
QHLQYHVWLþQtGRWDFHQDSRGSRUX
VRFLiOQtFKVOXåHEYþHWQČSĜtORK\
Y]RU

%RGSULORKD
SGI

NXVQHVHQtþ =

6PORXYDR]UXãHQtVPORXY\R
SRVN\WQXWtQHLQYHVWLþQtGRWDFHQD
SRGSRUXVRFLiOQtFKVOXåHE±
0ČVWR/RP

%RGSULORKD
SGI

NXVQHVHQtþ =

3ĜHKOHGVXEMHNWĤQDYUåHQêFKN
SRGSRĜHYSURJUDPX3RGSRUD
VRFLiOQtFKVOXåHEYÒVWHFNpP
NUDMLYþHWQČYêãHGRWDFH

ERGSULORKD
SGI

NXVQHVHQtþ =

3URMHNWRYê]iPČU±3RGSRUD
VRFLiOQtFKVOXåHEYÒVWHFNpP
NUDML

ERGSULORKD
SGI

NXVQHVHQtþ =

6WLSHQGLMQtSURJUDPÄ6WDELOL]DFH
QHOpNDĜVNêFK]GUDYRWQLFNêFK
SUDFRYQtNĤYÒVWHFNpPNUDML³
YþHWQČSĜtORK

ERGSULORKD
SGI

NXVQHVHQtþ =

9]RU9HĜHMQRSUiYQtVPORXY\R
SRVN\WQXWtQHLQYHVWLþQtGRWDFH
VWLSHQGLDDRX]DYĜHQtEXGRXFt
SUDFRYQtVPORXY\

ERGSULORKD
SGI

NXVQHVHQtþ =

'RGDWHNþNH]ĜL]RYDFtOLVWLQČ
þM 3/3HWURKUDG



ERGSULORKD
SGI

NXVQHVHQtþ =

'RWDþQtSURJUDPÄ3RGSRUD
]YêãHQtNRPIRUWXSDFLHQWĤSĜL
SRVN\WRYiQtQiVOHGQpD
GORXKRGREpOĤåNRYpSpþHQD
~]HPtÒVWHFNpKRNUDMH±³
YþHWQČSĜtORK

ERGSULORKD
SGI

NXVQHVHQtþ =

GRGDWHN

%RGSULORKD
SGI

NXVQHVHQtþ =

1iYUKVPORXY\RILQDQþQt
VSROXSUiFLYHYHĜHMQpOLQNRYp
RVREQtGRSUDYČSURURNPH]L
ÒVWHFNêPNUDMHPD/LEHUHFNêP
NUDMHP

ERGSULORKD
SGI

NXVQHVHQtþ =

1iYUKGRGDWNXþ6PORXY\R
VSROXSUiFLSĜL]DMLãĢRYiQt
GRSUDYQtREVOXåQRVWLYHĜHMQRX
OLQNRYRXGRSUDYRXDYHĜHMQRX
GUiåQtGRSUDYRXVHVWDWXWiUQtP
PČVWHP7HSOLFH

ERGSULORKD
SGI

NXVQHVHQtþ =

'RGDWHN]ĜL]RYDFtOLVWLQ\þM


ERGSULORKD
SGI

NXVQHVHQtþ =

6H]QDPGRSRUXþHQêFKSURMHNWĤ
REFt

ERGSULORKD
SGI

NXVQHVHQtþ =

6H]QDPQHGRSRUXþHQêFKSURMHNWĤ
REFt

ERGSULORKD
SGI

NXVQHVHQtþ =

9]RUVPORXY\

ERGSULORKD
SGI

NXVQHVHQtþ =

6H]QDPQHGRSRUXþHQêFKSURMHNWĤ
±REFt

ERGSULORKD
SGI

NXVQHVHQtþ =

9]RUVPORXY\RSRVN\WQXWt
QHLQYHVWLþQt~þHORYpGRWDFH

ERGSULORKD
SGI

NXVQHVHQtþ =

3URJUDPREQRY\YHQNRYD
ÒVWHFNpKRNUDMH±QiYUK
GRWDFt

SULORKDSGI

NXVQHVHQtþ =

5HJLRQiOQtUR]YRMRYiDJHQWXUD
ÒVWHFNpKRNUDMH±]PČQDVWDQRY±
QRYp]QČQt

ERGSULORKD
SGI

NXVQHVHQtþ =

6PORXYDRVSROXSUiFL

ERGSULORKD
SGI

NXVQHVHQtþ =

1iYUK3URJUDPXSURSRGSRUX
RGSDGRYpKRKRVSRGiĜVWYtREFtY
Ò.QDREGREtDå

ERGSULORKD
SGI

NXVQHVHQtþ =

2EQRYDNUDMLQ\DELRGLYHU]LW\QD
~]HPtÒ.YURFHVRXSLV
åDGDWHOĤ



ERGSULORKD
SGI

NXVQHVHQtþ =

5R]YRMHNRORJLFNpYêFKRY\
Y]GČOiYiQtDRVYČW\QD~]HPtÒ.
YURFHVRXSLVåDGDWHOĤ

ERGSULORKD
SGI

NXVQHVHQtþ =

3RGSRUD]iFKUDQQêFKVWDQLFQD
~]HPtÒ.YURFHVRXSLV
åDGDWHOĤ

ERGSULORKD
SGI

NXVQHVHQtþ =

5\EiĜVWYtDU\EQtNiĜVWYtQD~]HPt
Ò.YURFHVRXSLVåDGDWHOĤ

ERGSULORKD
SGI

NXVQHVHQtþ =

,QYHVWLþQtSRGSRUDGR]HP
KRVSRGiĜVWYtVRXYLVHMtFtVH]HP
SUYRYêURERXVRXSLVåDGDWHOĤ

ERGSULORKD
SGI

NXVQHVHQtþ =

3RGSRUDQDLQYHVWLFHVRXYLVHMFtVH
]SUDFRYiQtP]HPČGČOVNêFK
SURGXNWĤDMHMLFKXYiGČQtQDWUK
VRXSLVåDGDWHOĤ

ERGSULORKD
SGI

NXVQHVHQtþ =

1HLQYHVWLþQtSRGSRUDQD
SĜHGiYiQt]QDORVWtLQIRUPDþQt
DNFHDSRUDGHQVNpVOXåE\VRXSLV
åDGDWHOĤ

ERGSULORKD
SGI

NXVQHVHQtþ =

6RXSLVåiGRVWtQDYUåHQêFKN
]DPtWQXWt

ERGSULORKD
SGI

NXVQHVHQtþ =

6RXSLVåDGDWHOĤYNRPSHWHQFL
=Ò.SRVN\WQXWtSĜtVSHYNX

ERGSULORKD
SGI

NXVQHVHQtþ =

6RXSLVåDGDWHOĤQHSRVN\WQXWt
SĜtVSČYNX

ERGSULORKD
SGI

NXVQHVHQtþ =

=PČQDþ=iVDGSURSRXåtYiQt
ILQDQþQtFKSURVWĜHGNĤ])9+Ò.

ERGSULORKD
SGI

NXVQHVHQtþ =

1iYUKXSUDYHQpKR]QČQt=iVDG
SURSRXåtYiQtILQDQþQtFK
SURVWĜHGNĤ])9+Ò.

ERGSULORKD
SGI

NXVQHVHQtþ =

1iYUK]PČQ\þ)RQGX
åLYRWQtKRSURVWĜHGtÒ.

ERGSULORKD
SGI

NXVQHVHQtþ =

8SUDYHQp]QČQt=iVDG)RQGX
åLYRWQtKRSURVWĜHGtÒ.

ERGSULORKD
SGI

NXVQHVHQtþ =

1DYUKRYDQiDNWXDOL]DFH
359.Ò.þ

ERGSULORKD
SGI

NXVQHVHQtþ =

1iYUKWH[WRYpNDUW\REFH3HUXF
0ý7HOFH

ERGSULORKD
SGI

NXVQHVHQtþ =

1DYUKRYDQiDNWXDOL]DFH
359.Ò.þ

ERGSULORKD
SGI

NXVQHVHQtþ =

1iYUKWH[WRYpNDUW\REFH
0DOãRYLFH

ERGSULORKD
SGI

NXVQHVHQtþ =

1DYUKRYDQiDNWXDOL]DFH
359.Ò.þ



ERGSULORKD
SGI

NXVQHVHQtþ =

1iYUKWH[WRYpNDUW\REFH3HUãWHMQ

ERGSULORKD
SGI

NXVQHVHQtþ =

1DYUKRYDQiDNWXDOL]DFH
359.Ò.þ

ERGSULORKD
SGI

NXVQHVHQtþ =

1iYUKWH[WRYpNDUW\REFH3HUãWHMQ
0ý/XåQê

ERGSULORKD
SGI

NXVQHVHQtþ =

1DYUKRYDQiDNWXDOL]DFH
359.Ò.þ

ERGSULORKD
SGI

NXVQHVHQtþ =

1iYUKWH[WRYpNDUW\REFH3HUãWHMQ
0ýýHUQêã

ERGSULORKD
SGI

NXVQHVHQtþ =

1DYUKRYDQiDNWXDOL]DFH
359.Ò.þ

ERGSULORKD
SGI

NXVQHVHQtþ =

1iYUKWH[WRYpNDUW\REFH6UELFH

%RGSULORKD
SGI

NXVQHVHQtþ =

7DEXONDþSĜHKOHG
SĜHGNOiGDQêFKLQYHVWLþQtFK
]iPČUĤ

ERGSULORKD
SGI

NXVQHVHQtþ =

'RGDWHNþNHVPORXYČ

ERGSULORKD
SGI

NXVQHVHQtþ =

VPORXYD

ERGSULORKD
SGI

NXVQHVHQtþ =

VPORXYD

ERGSULORKD
SGI

NXVQHVHQtþ =

VPORXYD

ERGSULORKD
SGI

NXVQHVHQtþ =

VPORXYD

ERGSULORKD
SGI

NXVQHVHQtþ =

VPORXYD

ERGSULORKD
SGI

NXVQHVHQtþ =

VPORXYD

ERGSULORKD
SGI

NXVQHVHQtþ =

VPORXYD

ERGSULORKD
SGI

NXVQHVHQtþ =

VPORXYD

ERGSULORKD
SGI

NXVQHVHQtþ =

VPORXYD

ERGSULORKD
SGI

NXVQHVHQtþ =

VPORXYD

ERGSULORKD
SGI

NXVQHVHQtþ =

VPORXYD

ERGSULORKD
SGI

NXVQHVHQtþ =

VRXSLVPDMHWNX



ERGSULORKD
SGI

NXVQHVHQtþ =

VRXSLVPDMHWNX

ERGSULORKD
SGI

NXVQHVHQtþ =

GRGDWHNþ

ERGSULORKD
SGI

NXVQHVHQtþ =

6WDWXWYêERUXSURVRFLiOQtYČFL
EH]SHþQRVWDVRFLiOQČY\ORXþHQp
ORNDOLW\=DVWXSLWHOVWYDÒVWHFNpKR
NUDMHSURYROHEQtREGREt


ERGSULORKD
SGI

NXVQHVHQtþ =

1iYUKDNWXDOL]RYDQpKR
.RQWUROQtKRĜiGX=DVWXSLWHOVWYD
Ò.



bod 9.1 priloha1 k usnesení č. 008/4Z/2017

Příloha č. 1
Rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2016
v tis. Kč

Volné finanční prostředky celkem
1 odbor kancelář hejtmana
2 Spolupráce s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
3 odbor kancelář ředitele
4 Personální audit Krajského úřadu Ústeckého kraje
5 odbor ekonomický
Centrální rezerva - požadavek Krajské zdravotní, a.s. a dofinancování
6 zvýšených mzdových nákladů dopravců
7 odbor regionálního rozvoje
Fond rozvoje Ústeckého kraje - Program záchrany a obnovy kulturních
8 památek Ústeckého kraje pro rok 2017
9 Fond rozvoje Ústeckého kraje - Program obnovy venkova pro rok 2017
10 Cestovní ruch
11 odbor školství, mládeže a tělovýchovy
12 „Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou“
13 Dotační program „Sport“
14 Olympiáda dětí a mládeže ČR
Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace - oprava
střechy a výměna střešních oken a světlíků, Alejní 880/12 (příspěvek na
15 velkou údržbu)
Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín
- Libverda, příspěvková organizace - rekonstrukce budovy bývalé kovárny
16 Českolipská (účelový investiční příspěvek)
Střední odborná škola, Litvínov-Hamr, příspěvková organizace - pořízení
17 nových truhlářských strojů (účelový investiční příspěvek)
Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková
organizace - vybudování multifunkčního hřiště Lipová 417 (účelový
18 investiční příspěvek)
19 odbor kultury a památkové péče
Dotační program „Program podpory aktivit stálých profesionálních
divadelních souborů a hudebních těles působících v Ústeckém kraji na rok
20 2017“
Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace - výměna podlahové
krytiny ve dvou patrech expozic v objektu Čsl. armády 1360 (příspěvek na
21 velkou údržbu)
22 odbor sociálních věcí
příspěvkové organizace sociálních věcí - dofinancování mezd (příspěvek na
23 provoz)
Domovy sociálních služeb Kadaň – Mašťov, příspěvková organizace –
Domov pro osoby se zdravotním postižením Dvořákova – Rekonstrukce
24 vnitřních elektrorozvodů (účelový investiční příspěvek)
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvková
organizace – Domov důchodců Ruská – Rekonstrukce plynové kotelny
25 (účelový investiční příspěvek)

307 963
6 000
6 000
1 000
1 000
123 312
123 312
10 000
4 000
3 000
3 000
30 693
10 000
3 500
1 160

4 000

6 500
4 513

1 020
7 500

6 000

1 500
19 523
16 926

1 529

1 068

1

Příloha č. 1
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

36
37
38
39
40

odbor zdravotnictví
Dotační program „Regionálního podpora zdravotnictví“
Zajištění prohlídky těl zemřelých
Zřízení a provoz protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice
Vyhodnocení systému financování Krajské zdravotní a.s. na základě smlouvy
16/SML4909
odbor dopravy a silničního hospodářství
Dopravní územní obslužnost autobusová - úhrada zvýšených mzdových
nákladů dopravců
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace - opravy a
údržba silnic II. a III. třídy (příspěvek na provoz)
odbor životního prostředí a zemědělství
Dotační Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let
2017 až 2020, oblast Podpory včelařů
Dotační Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí
v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020, oblast DT 1 - investiční
podpora do zemědělských hospodářství související se zemědělskou
prvovýrobou a DT 2 - podpora na investice související se zpracováním
zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
odbor strategie, přípravy a realizace projektů
Fond Ústeckého kraje - běžné výdaje
Fond Ústeckého kraje - kapitálové výdaje
Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob - členský
příspěvek

27 435
20 000
3 285
3 000
1 150
60 000
35 000
25 000
3 000
1 500

1 500
19 500
9 000
9 000
1 500

Pozn.: žlutě označené řádky jsou kapitálové výdaje

2

bod 9.2 priloha 1 k usnesení č. 009/4Z/2017

Příloha č. 1 k bodu 9.2
4. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 24. 4. 2017

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI
MEZI
ZAKARPATSKOU OBLASTNÍ RADOU (UKRAJINA)
A
ÚSTECKÝM KRAJEM (ČESKÁ REPUBLIKA)
Zakarpatská oblastní rada, zastoupená panem Mychajlem Rivisem,
předsedou Zakarpatské oblastní rady
sídlo:

Nám. Narodna 4
88008 Užhorod
Zakarpatská oblast
Ukrajina

dále jen jako „Zakarpatská oblastní rada“
na straně jedné
a
Ústecký kraj, zastoupený panem Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem kraje
sídlo:

Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Česká republika

dále jen jako „Ústecký kraj“
na straně druhé,
na základě Smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou
republikou a Ukrajinou podepsané dne 26. dubna 1995, s ohledem na staré
tradice a vazby, které spojují tyto dvě země, oboustranný zájem a
přesvědčení, že rozvoj vzájemné spolupráce mezi oběma regiony přispěje k
prohloubení dobrých vztahů a vzájemně prospěšných kontaktů mezi oběma
stranami, vedeny vůlí posílit své vztahy při dodržení platné legislativy,
dvoustranných úmluv mezi Ukrajinou a Českou republikou a ostatních
právních předpisů a rozhodnutí vydaných každým z obou regionů, se obě
strany dohodly na následujícím:

Příloha č. 1 k bodu 9.2
4. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 24. 4. 2017

Článek I.
Předmět a účel smlouvy
Účelem této smlouvy je rozvíjení vzájemných kontaktů a spolupráce mezi
Zakarpatskou oblastí a Ústeckým krajem formou podpory jednorázových i
dlouhodobých projektů a aktivit a to zejména v následujících oblastech:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hospodářský rozvoj a růst
školství a odborné vzdělávání, vědecko-technická spolupráce
ochrana a správa životního prostředí, kulturního a přírodního dědictví
cestovní ruch, rozvoj venkova a měst
využívání strukturálních fondů a dalších rozvoj podporujících finančních
a jiných zdrojů
kulturní, společenský a sportovní život,
spolupráce mezi úřady a institucemi,
zemědělství,
péče o lidské zdroje
Článek II.
Orgány
Odborné pracovní skupiny
Smluvní strany mohou jmenovat odborné pracovní skupiny pověřené
uskutečňováním spolupráce zejména v oblastech vyjmenovaných v
článku I. této smlouvy
Článek lIl.
Doba trvání smlouvy
(1)

Tato Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

(2)

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

(3) Každá ze stran může tuto smlouvu kdykoli písemně vypovědět. V
takovém případě končí její platnost tři měsíce po doručení výpovědi
druhé smluvní straně.
Článek IV.
Závěrečná ujednání

Příloha č. 1 k bodu 9.2
4. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 24. 4. 2017

(1) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z toho dva
jsou v českém jazyce a dva v ukrajinském jazyce, jazykové verze jsou
rovnocenné.
(2) Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně
číslovaných
dodatků,
podepsaných
zástupcem
samosprávy
Zakarpatské oblastní rady a Ústeckého kraje.
(3) O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. _____ ze dne _____.
(4) O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto na zasedání prezidia
Zakarpatské oblastní rady usnesením č. ___ ze dne __________.

V _____

dne _____

________________________
Mychajlо Rivis
za Zakarpatskou oblastní radu

V _____

dne _____

________________________
Oldřich Bubeníček
za Ústecký kraj

bod 9.3 priloha 1 k usnesení č. 010/4Z/2017

Příloha č. 1 k bodu 6.2
12. schůze Rady Ústeckého kraje dne 21. 4. 2017

MEMORANDUM O ZÁMĚRECH
MEZI ADMINISTRACÍ VLADIMIRSKÉ OBLASTI (RUSKÁ FEDERACE)
A ÚSTECKÝM KRAJEM (ČESKÁ REPUBLIKA)

Vladimirská oblast
se sídlem:
Oktyabrsky 21, Vladimir, 600000
zastoupena:
S. J. Orlova, gubernátorka Vladimirské oblasti
(dále jen jako “Vladimirská oblast (Ruská federace)”)
a
Ústecký kraj
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
se sídlem:
Velká Hradební 3118/48, 400 02, Ústí nad Labem
zastoupen:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
(dále jen jako “Ústecký kraj (Česká republika)“ a společně též jako „Strany”),
přejíce si rozvíjet na základě rovnosti, respektu a důvěry bilaterální ekonomické
vztahy a tím přispívat k prohlubování hospodářských vztahů mezi Vladimirskou
oblastí (Ruská federace) a Ústeckým krajem (Česká republika), přisuzujíce
prioritní význam rozvoji spolupráce mezi podniky a organizacemi registrovanými
na území Vladimirské oblasti (Ruská federace) a Ústeckého kraje (Česká
republika) (dále dle textu – hospodářské subjekty), dospěly k vzájemnému
porozumění ohledně následujícího:
1. Strany budou upevňovat dlouhodobou a vzájemně výhodnou spolupráci v
obchodně-ekonomické, vědecko-technické a investiční oblasti.
2. Pro dosažení cílů spolupráce si Strany budou vyměňovat informace týkající
se zavádění a rozšiřování přímé spolupráce mezi hospodářskými subjekty,
nezávisle na jejich organizačně-právních formách a formách vlastnictví, s
dodržováním legislativy Ruské federace a České republiky.
3. Strany budou poskytovat podporu hospodářským subjektům uskutečňujícím
ekonomickou spolupráci v různých formách, zejména prostřednictvím vypracování
a realizace společných programů a projektů, rozvoje investiční spolupráce,
pořádání výstav a veletrhů.
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4. Strany budou podporovat zřizování zastoupení na svých územích podle
dosažených dvoustranných dohod a platných právních předpisů Ruské federace a
České republiky, podporovat vytváření příznivých podmínek pro jejich činnost.
5. Za účelem navazování vzájemně výhodných kontaktů budou Strany
podporovat pořádání obchodních setkání a rozšíření výměny informací o změnách
v legislativě Ruské federace a České republiky.
6. Strany budou přispívat k výměně informací a zkušeností v otázkách regulace
podnikatelské činnosti, zahraničních investic a rovněž v jiných otázkách
představujících společný zájem.
7. Každá ze Stran se bude v souladu s platnou legislativou snažit zajistit na
svém území příznivé podmínky pro realizaci obchodně-ekonomické a vědeckotechnické spolupráce hospodářskými subjekty.
8. Strany budou podporovat rozšiřování součinnosti v oblasti zdravotnictví,
školství, energetiky, kultury, mládeže a sportu.
9. Toto Memorandum se aplikuje ode dne jeho podpisu. Aplikování tohoto
Memoranda bude ukončeno po uplynutí tří měsíců od data obdržení jednou ze
Stran písemného oznámení druhé Strany o jejím úmyslu ukončit aplikování tohoto
Memoranda.
10.
Změny Memoranda se provádí na základě vzájemné dohody Stran.
11.
O uzavření tohoto memoranda bylo rozhodnuto Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č.: …………………..

Podepsáno ve městě _______________________ dne ___ __________ 2017
ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě jsou v jazyce českém a dvě v jazyce ruském.
Každá Strana obdrží po jednom vyhotovení v každém jazyce. Veškeré texty mají
stejnou platnost.

Za administraci
Vladimirské oblasti
(Ruská federace)
________________ S. J. Orlova

Za
Ústecký kraj
(Česká republika)
______________ O. Bubeníček
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Vidováno:

Odsouhlaseno:

První náměstek Gubernátorky oblasti pro
průmysl a ekonomickou politiku

Ředitelka odboru investic a zahraničně
hospodářské činnosti

A.V. Konyšev

I. A. Chromenkova

Náměstek Gubernátorky oblasti pro sociální
politiku
M. J. Kolkov

Náměstek Gubernátorky
zemědělství

oblasti

pro

R.J. Rusanov
Předsedkyně státně-právního výboru
J. G. Šalomenceva
Vedoucí úřadu pro oběh dokladů
A. P. Černyšov

Právní oddělení __________________ M. V. Baryševa, vedoucí právního oddělení OIZHČ

Příloha č. 1 k bodu 6.2
12. schůze Rady Ústeckého kraje dne 21. 4. 2017

Bod_9.4_priloha_1 k usnesení č. 011/4Z/2017

Bod_9.4_priloha_2 k usnesení č. 011/4Z/2017

Ústecký kraj
Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje
Rada kvality České republiky

Cena Ústeckého kraje
za společenskou odpovědnost
Uživatelská příručka

Rok 2016

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost za rok 2016
© Rada kvality ČR

1. Úvodem
Ústecký kraj a Hospodářská
s Radou kvality ČR vyhlašují:

a

sociální

rada

Ústeckého

kraje

spolu

Cenu Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost (CSO) ideově vychází
z Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj (NC
CSR) a je určena pro subjekty podnikatelského a veřejného sektoru a obce
daného kraje.
Cílem soutěže je ocenit organizace/firmy a obce, které jsou v kraji aktivní při
realizaci principů společenské odpovědnosti.
Obecným cílem soutěže je iniciovat zájem organizací o principy společenské
odpovědnosti, charakterizované především zvýšeným zájmem o problematiku
životního prostředí a sociální odpovědnosti. Iniciovat posun pohledu na
vlastní společenskou roli z úrovně „Profit only“ (pouze zisk) k širšímu pohledu
v kontextu dnes často zmiňovaných tří „P“- People, Planet, Profit (lidé,
planeta, zisk) a přispívat tak k udržitelnému rozvoji regionu.
Konečným cílem a posláním společenské odpovědnosti je poskytovat svým
zákazníkům, partnerům a občanům, výrobky a služby, které splňují
požadavky odpovědného podnikání a standardů, které jdou nad rámec
povinné legislativy.

2. Společenská odpovědnost organizací
Evropská komise (2011) definuje společenskou odpovědnost jakožto odpovědnost
firem za dopad jejich činnosti na své okolí.
V praxi to znamená, že organizace, které přijaly zásady CSR za své, si dobrovolně:
•
•
•
•
•

stanovují vysoké etické standardy,
snaží se minimalizovat negativní dopady na životní prostředí,
pečují o své zaměstnance,
udržují s nimi dobré vztahy,
a přispívají na podporu regionu, v němž působí.

To organizacím přináší možnost odlišit se od konkurence, stát se pro své zaměstnance
atraktivním zaměstnavatelem a pro ostatní subjekty žádaným partnerem.
Společenská odpovědnost se netýká jen soukromého sektoru. Koncept lze snadno
aplikovat i na sektor občanský. Neziskové organizace, školy, státní aparát, vláda – ti
všichni by měli pracovat s naprostou transparentností. Mylná je také domněnka, že se
CSR týká pouze velkých firem. Řada malých podnikatelů uplatňuje CSR jako standardní
součást řídících procesů. Oproti velkým podnikům se jedná většinou o méně formální
přístup.
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2.1 Základní principy společenské odpovědnosti
-

dobrovolnost (nad rámec legislativy)
transparentnost/důvěryhodnost (nezastírání informací pro zainteresované strany)
zohlednění potřeb zainteresovaných stran (být „slušným sousedem“, plnit dle
možností jejich potřeby)
komplexnost
průběžnost (ne nahodilé aktivity)
dlouhodobost (nejde o zbytečné vyhazování peněz, aktivity v rámci společenské
odpovědnosti organizací jsou investicí do budoucího rozvoje organizace –
udržitelnost)

2.2 Možný profit pro organizace
-

větší transparentnost
posílení důvěryhodnosti
dlouholetá udržitelnost firmy/úřadu
zvýšení loajality a produktivity zaměstnanců (možnost získat kvalitní zaměstnance)
budování reputace a z ní vyplývající silné pozice na trhu nebo v regionu
odlišení od konkurence
příležitost pro inovace
zmenšení nákladů na management rizik
budování politického kapitálu
vedení dialogu a budování vztahů důvěry s okolím a z toho vyplývající vzájemné
pochopení
snížení rizik bojkotů a stávek
přímé finanční úspory spojené s ekologickou praxí

Hlásíte se k naplňování tohoto konceptu? Chcete si ujasnit své pozice? Pak je na místě
vyplnění přiloženého dotazníku. Vaše reálná praxe v odpovědích na otázky
prověří, zda jste se tomuto konceptu přiblížili plně, zčásti, nebo vůbec. Při vyplňování
dotazníku zvažte, jaké aktivity v zadaných oblastech realizujete, čím prokážete jejich
existenci a také jaká opatření k dalšímu zlepšení v dané oblasti plánujete do budoucna.
Zejména se pokuste formulovat konkrétní důkazy potřebné pro vyhodnocení.
3. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost – zásady
3.1 Subjekty soutěže

a) Ústecký kraj
Vyhlašovatel soutěže o „Cenu Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost“.

b) Rada kvality České republiky
Odborný garant a spoluvyhlašovatel soutěže.

c) Spolupracující organizace (Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje)
Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost za rok 2016
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Tyto organizace se na základě dohody s vyhlašovateli soutěže (mohou – dle
místních podmínek) aktivně podílet na realizaci soutěže.

d) Účastníci soutěže - Podnikatelské subjekty, organizace veřejného
sektoru, obce
Organizace se zúčastňují soutěže na základě vyplněné přihlášky a dotazníku.

e) Hodnotící komise (JURY)
Je orgán jmenovaný hejtmanem kraje. Jeho úkolem je hodnocení jednotlivých
uchazečů a určení vítězů v jednotlivých kategoriích.

f) Certifikovaný externí hodnotitel
Je nezávislá, vyškolená osoba, držitel českého nebo evropského certifikátu
„Manažer CSR“ („hodnotitel CSR“) působící bez jakékoliv vazby na hodnocenou
organizaci.
Ústecký kraj
 Je realizátor soutěže.
 Vydává základní dokumenty nezbytné pro průběh soutěže.
 Soutěž vyhlašuje, stanovuje termíny přihlášek, jejich hodnocení.
 Stanovuje způsob a termín vyhlášení vítězů soutěže, realizuje vyhlášení vítězů.
 Jmenuje členy JURY, řídí jednání JURY.
 Spolupracuje s Radou kvality ČR při formulaci zásad pro daný ročník soutěže.
 V součinnosti se spolupracujícími organizacemi vede propagační kampaň.
 Po dohodě se se spolupracujícími organizacemi zajišťuje další činnosti nezbytné
pro průběh soutěže.
 Spolupracuje s médii.
Rada kvality ČR
 Vydává metodické pokyny.
 Jmenuje své zástupce do JURY.
 Jmenuje hodnotitele (po dohodě s vedením Ústeckého kraje).
Spolupracující organizace
Na základě dohody s krajským úřadem a Radou kvality ČR realizuje specifické
činnosti, jejichž cílem je propagace soutěže, získávání účastníků soutěže,
poradenství, konzultace apod. Může případně zastávat i funkci sekretariátu soutěže.
Vedení kraje může spolupracovat i s více organizacemi.
3.2 Podmínky soutěže
Soutěž je jednoroční, ale organizace jsou hodnoceny za aktivity v předcházejícím,
případně i konkrétním roce.
Do soutěže se mohou přihlásit všechny podnikatelské subjekty (firmy), organizace
veřejného sektoru (neziskové organizace, příspěvkové organizace, nemocnice, školy
aj.) a obce, které působí na území Ústeckého kraje (dále jen uchazeč) podle
podmínek soutěže.
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3.2.1 Kategorie
Soutěž je obvykle rozdělena do následujících kategorií. Volba kategorií je ponechána
na rozhodnutí Ústeckého kraje.
 podnikatelský subjekt
- do 250 zaměstnanců
- nad 250 zaměstnanců
- nad 1000 zaměstnanců
 organizace veřejného sektoru
 obec (bez rozdílu velikosti)
3.2.2 Přihláška
Do soutěže se uchazeči přihlašují Hospodářské a sociální radě Ústeckého kraje
některým ze způsobů:
 e-mailem na adresu: mynarikova@hsr-uk.cz
 písemně na adresu:

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje
tř. Budovatelů 2532
434 01 Most
s uvedením své přesné adresy a kontaktní osoby, včetně telefonického spojení.
Přihláška musí být opatřena:
 elektronickým podpisem vrcholového představitele uchazeče v případě, že
bude zaslána e-mailem,
 podpisem vrcholového představitele uchazeče v případě, že bude zaslána
poštou.
Formuláře přihlášky i dotazníků jsou přístupné na www.kr-ustecky.cz nebo
na www.hsr-uk.cz.
V případě, že se uchazeč rozhodne přihlásit do soutěže, zasílá vyplněnou přihlášku
spolu s dotazníkem (dotazník viz bod 3.2.3) v termínu do 20. 6. 2017 na adresu
Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje.
3.2.3 Dotazník
Dotazník je dokument, ve kterém uchazeč popisuje svoje aktivity v oblasti CSR.
Povinností uchazeče je posoudit jednotlivé otázky dotazníku a pravdivě odpovědět,
jak jsou požadavky jednotlivých otázek v organizaci naplňovány.
Dotazník má následující tematické části:
Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost za rok 2016
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•
•
•
•
•

Regionální odpovědnost (mimo obce)
Sociální odpovědnost
Odpovědnost v ekonomické oblasti
Environmentální odpovědnost
Doplňkové otázky

3.2.4 Hodnocení uchazečů – hodnotitelé
Přihlášky a vyplněné dotazníky všech uchazečů zasílá Hospodářská a sociální rada
Ústeckého kraje Národnímu středisku podpory kvality (NIS-PK) v elektronické, nebo
papírové formě.
Pracovník NIS-PK zkontroluje úplnost dotazníků a zařazení uchazečů do jednotlivých
kategorií. V případě zjištěných nedostatků kontaktuje odpovědného pracovníka
Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje a záležitost vyřídí. Ověřené dotazníky
předá Sdružení pro oceňování kvality (SOK). SOK jmenuje hodnotitele (z databáze
certifikovaných hodnotitelů) a předá jim dotazníky pro hodnocení.
Dotazníky uchazečů posuzují vždy dva hodnotitelé. Působí bez jakékoliv vazby
na hodnocenou organizaci. Hodnotitelé posoudí jednotlivé otázky dotazníku.
Uchazeč může získat (za každou otázku) 1-5 bodů. Hodnotitelé stanoví pořadí
v jednotlivých kategoriích a navrhnou vítěze. Zároveň krátce zhodnotí první tři
uchazeče a zdůvodní svůj návrh. SOK předá hodnotící dokumenty NIS-PK. NIS-PK
zašle návrh výsledného hodnocení odpovědnému pracovníkovi Krajského úřadu
Ústeckého kraje, který s výsledky hodnocení seznámí členy hodnotící komise
(JURY).
Hodnotící komise - JURY
JURY je v předstihu a vždy na daný ročník soutěže jmenovaná hejtmanem kraje
podle následujícího klíče:

předseda (zástupce Ústeckého kraje – svolává a řídí zasedání komise (1
hlas rozhodovací)

dva členové – z Rady kvality ČR (2 hlasy rozhodovací)

dva členové – z Krajského úřadu Ústeckého kraje (2 hlasy rozhodovací),
z toho ku příkladu jeden z odboru kancelář hejtmana, jeden z odboru
životního prostředí a zemědělství

dva členové – ze spolupracující organizace (2 hlasy rozhodovací)

tajemník komise (plní úkoly uložené předsedou komise, zajišťuje
administraci zasedání komise a soutěže) – z Odboru kancelář hejtmana
Krajského úřadu Ústeckého kraje, zpravidla z Oddělení vnějších a
zahraničních vztahů (1 hlas poradní)
Za jednotlivě jmenované členy hodnotící komise (JURY) je přípustný zástup, pokud
byla v dostatečném předstihu doručena tajemníkovi komise na KÚ omluva daného
člena komise. O přípustnosti zástupu rozhoduje předseda komise.
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Zástupci Rady kvality ČR v hodnotící komisi jsou povinni zdůvodnit a obhájit
výsledky hodnocení. Z toho důvodu se může zasedání s hlasem poradním účastnit i
odpovědný pracovník NIS-PK.
Hodnotící komise (JURY) rozhoduje na svém zasedání o konečném pořadí v soutěži
v jednotlivých kategoriích aklamačním hlasováním (při shodě většiny hlasů) nebo
vyjádřením shody všech přítomných a stanoví vítěze.
3.2.5 Vyhlášení vítězů
Konečné pořadí je oznámeno přiměřeným způsobem po datu 31. 8. 2017 s tím, že
vítězové v daných kategoriích jsou jednotlivě osloveni HSR-ÚK a vyzvání k účasti na
slavnostním vyhlášení výsledků a vítězů. Slavnostní vyhlášení vítězů v jednotlivých
kategoriích zajišťuje Ústecký kraj.
Na slavnostní vyhlášení vítězů zve Ústecký kraj místní (celostátní) media.
Na mediální podpoře se podílí i Rada kvality ČR.
4. Závěrečná ustanovení
Změny podmínek soutěže jsou vyhrazeny jejímu pořadateli.
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Bod_9.4_priloha_3 k usnesení č. 011/4Z/2017

Ústecký kraj a Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje
spolu s

Radou kvality ČR
vyhlašují 3. ročník soutěže

Cena Ústeckého kraje za společenskou
odpovědnost

rok 2016

Cíl soutěže
Cílem soutěže je ocenit organizace kraje, které jsou aktivní na poli společenské
odpovědnosti. Do soutěže se mohou přihlásit všechny podnikatelské subjekty,
organizace veřejného sektoru a obce, které působí na území kraje (uchazeč).

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost za rok 2016 - vyhlášení soutěže

Základní informace pro uchazeče
1. Kategorie
a)
-

podnikatelský subjekt:
do 250 zaměstnanců
nad 250 zaměstnanců
nad 1000 zaměstnanců

b) organizace veřejného sektoru
c) obec (bez rozdílu velikosti)

2. Dokumenty Ceny
Statut ceny, Uživatelská příručka, přihláška a dotazníky jsou uvedeny na:
www.kr-ustecky.cz; www.hsr-uk.cz

3. Uchazeč -povinnosti
• Uchazeč vyplňuje přihlášku a dotazník (pravdivě) a obojí zasílá na
elektronickou adresu: mynarikova@hsr-uk.cz
• Přihlášku a dotazník je možno zaslat i poštou na adresu Hospodářské a
sociální rady Ústeckého kraje:
Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje
tř. Budovatelů 2532, 434 01 Most
• Termín zaslání přihlášky a dotazníku: do 20. 6. 2017

4. Přihláška
Přihláška musí být opatřena:
• přesnou adresou organizace se jménem kontaktní osoby, včetně telefonického
spojení a elektronického spojení
• elektronickým podpisem vrcholového představitele uchazeče v případě, že
bude zaslána e-mailem,
• podpisem vrcholového představitele uchazeče v případě, že bude zaslána
poštou.

5. Dotazy a odpovědi
www.hsr-uk.cz, www.kr-ustecky.cz, www.csrportal.cz
nebo
Edita Mynaříková, DiS., Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje, email:
mynarikova@hsr-uk.cz
nebo
Ing. Martina Charouzková, referent odboru Kancelář hejtmana, Krajský úřad
Ústeckého kraje, e-mail: charouzkova.m@kr-ustecky.cz
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Ústecký kraj
Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje
a
Rada kvality ČR

PŘIHLÁŠKA
Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost za rok
2016
podnikatelský subjekt / organizace veřejného sektoru / obec *

Název organizace (obchodní jméno):

Sídlo organizace:

Obor činnosti:

Kategorie:

do 250*

nad 250*
zaměstnanců

nad 1000*

Odpovědný zástupce
Jméno:
Funkce:
Zmocněnec pro jednání, která se týkají Ceny Ústeckého kraje za společenskou
odpovědnost:
Jméno, příjmení:
Funkce:
Kontaktní adresa:
Tel.:

fax:

e-mail:
IČ:
*Nehodící se škrtá
Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost za rok 2016 - přihláška
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Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost za rok 2016
Podnikatelský sektor
DOTAZNÍK
Základní údaje o organizaci
Organizace:
Sídlo organizace:
Kategorie:
a) do 250 zaměstnanců*
b) nad 250 zaměstnanců*
c) nad 1000 zaměstnanců*

(*nehodící se škrtá)

Zmocněnec pro jednání:
Při vyplňování dotazníku zvažte, prosím, jakými aktivitami se v zadaných oblastech zabýváte, jak je vyhodnocujete a jaké výsledky vám přinášejí.
V rámci odpovědí na otázky uveďte, jak činnosti plánujete a realizujete, jaké jste schopni předložit důkazy o jejich existenci i opatřeních stávajících a
případně i do budoucna. V případě prolínání uveďte odkaz tam, kde jste odpověď uvedli. Pokud to není uvedeno jinak, směřujte odpovědi (výsledky) do
období minulého roku (minulých tří let). Úroveň vyspělosti (UV) posoudí po vyplnění dotazníku krajem jmenovaní kvalifikovaní hodnotitelé. O konečném
umístění rozhodne nezávislá Hodnotící komise. Tabulka hodnocení je uvedena v závěru. Ve 25 položených otázkách můžete získat 0-5 bodů
představujících úroveň vyspělosti, celkem můžete získat až 125 bodů.
Pro tématickou přehlednost je dotazník rozdělen následovně:
•
•
•
•
•

regionální odpovědnost organizací za rok 2016
sociální odpovědnost organizací za rok 2016
ekonomická odpovědnost organizací za rok 2016
environmentální odpovědnost organizací za rok 2016
doplňkové otázky za rok 2016

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost za rok 2016
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Odpovědi na otázky formulujte tak, aby z nich bylo možné vyčíst, zda a jak je aktivita plánována, realizována, vyhodnocována,
zlepšována a zda je v ní dlouhodobě dosahováno pozitivních trendů, dle metodiky PCDA (Plan – Do – Check – Act / Plánuj –

Realizuj – Kontroluj – Jednej).

REGIONÁLNÍ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ
č.

Otázka

1.

Přispíváte k rozvoji kvality
života občanů našeho kraje?
Pokud ano, prosím, uveďte,
jakými aktivitami (např. podpora
školek, škol, kulturních zařízení)?

2.

Prosím, uveďte, kolik procent
ze svého obratu věnujete na
podporu veřejně
prospěšných aktivit v našem
kraji?

Odpověď (popis, příklady, důkazy, opatření a výsledky)

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost za rok 2016
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SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ
č.

Otázka

3.

Zjišťujete spokojenost svých
zaměstnanců? Pokud ano, jakými
metodami (např. průzkum
spokojenosti, schránka důvěry,
řízené rozhovory)?

4.

Mají zaměstnanci možnost se
spolupodílet na zlepšování chodu
vašeho úřadu? Pokud ano,
uveďte, prosím, jakým způsobem
(např. databáze zlepšovacích
návrhů zaměstnanců, sběr
námětů, připomínek)?

Odpověď (popis, příklady, důkazy, opatření a výsledky)

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost za rok 2016
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5.

Jak nad rámec zákonných
povinnost pečujete o své
zaměstnance? Uveďte, prosím,
např. i druhy aktivit, nefinanční
benefity, které poskytujete?

6.

Jak pečujete o odborný růst
svých zaměstnanců (např. plány
kariérního rozvoje, stáže,
vzdělávání)? Uvádějte zejména
záležitosti nad rámec povinností
daných zákonem.

7.

Zabýváte se v rámci personální
práce agendou outplacementu
(proces účinné pomoci lidem v
obtížné životní situaci, jakou je
ztráta zaměstnání)? Pokud ano,
popište jakým způsobem, v
jakém rozsahu agendu
realizujete?

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost za rok 2016
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8.

Zajímáte se o své bývalé
zaměstnance, kteří odešli do
starobního/invalidního důchodu?
Pokud ano, prosím, uveďte jak?

9.

Realizujete nějaké aktivity nad
rámec platné legislativy v rámci
bezpečnosti práce a ochrany
zdraví svých zaměstnanců?
Pokud ano, prosím, uveďte
jaké
a v jakém rozsahu?

10.

Realizujete nějaká opatření
proti diskriminaci pro dodržení
rovných příležitostí svých
zaměstnanců? Pokud ano,
prosím, uveďte jaká?

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost za rok 2016
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11.

Je součástí Vaší sociální politiky
oblast slaďování osobního a
pracovního života? Pokud, ano,
jaké aktivity realizujete k
vyvážení osobního a pracovního
života svých zaměstnanců (např.
péče o děti, stárnoucí rodiče,
zdravotně znevýhodněné osoby,
tj. příspěvek na školku, flexibilní
pracovní doba, práce z domova)?

EKONOMICKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ
č.

12.

Otázka

Odpověď (popis, příklady, důkazy, opatření a výsledky)

UV

Je součástí Vaší firemní kultury
transparentnost řízení vaší
organizace? Pokud ano, prosím,
uveďte, jak transparentnost
řízení vaší organizace zvyšujete
(např. zveřejňování zprávy o
hospodářských výsledcích,
zveřejňování informací o
veřejných zakázkách, systém
výběru dodavatelů)?

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost za rok 2016
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13.

14.

15.

Prosím, uveďte, jakým způsobem
se zapojujete do podpory
dodržování lidských práv,
uplatňování základních morálních
hodnot ve vašem úřadu (např.
vydáním a uplatňováním etického
kodexu, pravidelným
vzděláváním)?

Uveďte, prosím, jakými
aktivitami uplatňujete odpovědný
přístup k občanům-klientům
(např. průzkum spokojenosti,
vhodné nastavení "firemní"
politiky, systém efektivního
zveřejňování informací)?

Uveďte, prosím, jaká základní
kritéria uplatňujete pro výběr
dodavatelů

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost za rok 2016
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16.

17.

Prosím, uveďte, jakými
aktivitami rozvíjíte vlastní
ekonomickou udržitelnost (např.
úsporou nákladů, inovacemi)?

Prosím, uveďte, zda jste získali
nějaká ocenění v oblasti kvality
služeb nebo jaké jiné certifikaci
jste obdrželi (např. ceny, značky,
ISO)?

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost za rok 2016
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ENVIRONMENTÁLNÍ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ
č.

18.

19.

Otázka

Odpověď (popis, příklady, důkazy, opatření a výsledky)

UV

Realizujete v rámci uplatňování
environmentální politiky ve vaší
organizaci nějaké aktivity nad
rámec platné legislativy? Pokud
ano, prosím, uveďte jaké (např.
zavádění ISO norem nebo
systému EMAS, environmentální
audit, environmentální vzdělávání
zaměstnanců)?

Zabýváte se v rámci svých
aktivit projekty z oblasti ochrany
životního prostředí? Pokud ano,
prosím, uveďte, jaké konkrétní
projekty realizujete (např.
hospodaření s energiemi a vodou
v rámci jejich úspor, snižování
energetické náročnosti provozu a
budov)?

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost za rok 2016
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20.

21.

22.

Podporujete aktivity, které mají
vztah k ochraně životního
prostředí, sponzorskými
příspěvky? Pokud ano, prosím,
uveďte jak (např. podpora
neziskových organizací, podpora
vzdělávacích akcí s tématikou
ochrany životního prostředí,
soutěže s ekologickou tématikou
pro děti, Den Země)?

Využíváte v praxi vaší
organizace druhotné
(recyklované) materiály a
obnovitelné zdroje energie?
Pokud ano, prosím, uveďte jaké
(např. solární panely pro ohřev
vody, geotermální čerpadla)?

Nakupujete výrobky šetřené k
životnímu prostředí? Pokud ano,
prosím, uveďte jaké?
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23.

Prosím, uveďte, zda jste
dosáhli nějakých úspěchů při
snižování zátěže na životní
prostředí. Pokud ano, prosím,
uveďte, jakých hlavních úspěchů
vaše organizace dosáhla?

DOPLŇKOVÉ OTÁZKY
č.

Otázka

24.

Prosím, popište vaši motivaci
pro realizaci aktivit v oblasti
společenské odpovědnosti
organizací (např. je
vyžadována
partnery úřadu, zaměstnanci,
vlastní iniciativa)?

Odpověď (popis, příklady, důkazy, opatření a výsledky)

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost za rok 2016
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25.

Prosím, popište vaši motivaci
pro realizaci aktivit v oblasti
společenské odpovědnosti
organizací (např. je
vyžadována
partnery úřadu, zaměstnanci,
vlastní iniciativa)?

Čestně prohlašuji, že uvedená data v tomto dotazníku jsou pravdivá na základě reálných skutečností. Jsem si vědom/a, že v případě umístění na
1. - 3. místě v dané kategorii si může hodnotitelská komise vyžádat podklady k prokázání pravdivosti odpovědí, a že naši organizaci navštíví hodnotitelé
k ověření námi uvedených skutečností, k čemuž jsem ochoten/na poskytnout potřebnou součinnost. Čestně prohlašuji, že jako účastník soutěže dávám
tímto souhlas pořadateli soutěže k uvádění dosaženého celkového pořadí organizace, kterého mnou zastoupená organizace dosáhla.

V ………………………..

dne ……………………..

Podpis ………………......………………….
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Hodnocení úrovně vyspělosti v oblasti CSR
(instrukce pro hodnotitele)
Úroveň
vyspělosti
0
1
2
3
4
5

Hodnocení
Žádné aktivity v dané oblasti nejsou realizovány
Aktivita/aktivity v dané oblasti jsou plánovány, byly stanoveny konkrétní cíle a
hodnoty
Aktivita/aktivity jsou plánovány a realizovány
Aktivita/aktivity jsou plánovány, realizovány a vyhodnocovány
Aktivita/aktivity jsou plánovány, realizovány, vyhodnocovány a dále zlepšovány
V aktivitách je dlouhodobě dosahováno pozitivních trendů (vývoj za poslední tři
roky)

Poznámka pro hodnotitele: Optimální rozsah aktivit v jednotlivých oblastech vychází ze všeobecně platného konceptu Společenské odpovědnosti
organizací. Ten je pouze obecným návodem pro hodnocení jednotlivých otázek. V konkrétním případě u konkrétní organizace jsou jejich rozsah a úroveň
realizace posuzovány v souladu s posláním, strategií, trendy a dosaženými cíli organizace.
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Výrok hodnotitelů
Jména hodnotitelů: 1.………………………………………….

2…………………………………………..
Hodnocení (konsenzus)
Regionální odpovědnost organizací
Sociální odpovědnost organizací
Ekonomická odpovědnost
organizací
Environmentální odpovědnost
organizací
Doplňkové otázky

Bodů

Celkové hodnocení

Hodnotící komise
KOREKCE (+/-) BODŮ
KONEČNÉ HODNOCENÍ (BODŮ)
UMÍSTĚNÍ V KATEGORII

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost za rok 2016
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Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost za rok 2016
Organizace veřejného sektoru
DOTAZNÍK
Základní údaje o organizaci
Organizace:
Sídlo organizace:
Zmocněnec pro jednání:
Při vyplňování dotazníku zvažte, prosím, jakými aktivitami se v zadaných oblastech zabýváte, jak je vyhodnocujete a jaké výsledky vám přinášejí.
V rámci odpovědí na otázky uveďte, jak činnosti plánujete a realizujete, jaké jste schopni předložit důkazy o jejich existenci, vyhodnocování i přijatých
opatřeních. V případě prolínání uveďte odkaz tam, kde jste odpověď uvedli. Pokud to není uvedeno jinak, směřujte odpovědi (výsledky) do období roku
2016. Úroveň vyspělosti (UV) posoudí po vyplnění dotazníku Radou kvality ČR a krajem jmenovaní kvalifikovaní hodnotitelé. O konečném umístění
rozhodne nezávislá Hodnotící komise. Tabulka hodnocení je uvedena v závěru. Ve 25 položených otázkách můžete získat 0-5 bodů představujících
úroveň vyspělosti, celkem můžete získat až 125 bodů.
Pro tématickou přehlednost je dotazník rozdělen následovně:
•
•
•
•
•

regionální odpovědnost organizací za rok 2016
sociální odpovědnost organizací za rok 2016
ekonomická odpovědnost organizací za rok 2016
environmentální odpovědnost organizací za rok 2016
doplňkové otázky za rok 2016

Odpovědi na otázky formulujte tak, aby z nich bylo možné vyčíst, zda a jak je aktivita plánována, realizována, vyhodnocována,
zlepšována a zda je v ní dlouhodobě dosahováno pozitivních trendů, dle metodiky PCDA (Plan – Do – Check – Act / Plánuj –

Realizuj – Kontroluj – Jednej).
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REGIONÁLNÍ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ
č.

1.

2.

Otázka

Odpověď (popis, příklady, důkazy, opatření a výsledky)

UV

Přispíváte k rozvoji kvality
života
občanů našeho kraje? Pokud ano,
prosím, uveďte jakými aktivitami
(např. podpora školek, škol,
kulturních zařízení)?

Prosím, uveďte kolik procent ze
svého rozpočtu či z jiných zdrojů
věnujete na podporu veřejně
prospěšných aktivit v našem
kraji?

SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ
č.

Otázka

Odpověď (popis, příklady, důkazy, opatření a výsledky)
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3.

Zjišťujete spokojenost svých
zaměstnanců? Pokud ano, jakými
metodami (např. průzkum
spokojenosti, schránka důvěry,
řízené rozhovory)?

4.

Mají zaměstnanci možnost se
spolupodílet na zlepšování chodu
vašeho úřadu? Pokud ano,
uveďte, prosím, jakým způsobem
(např. databáze zlepšovacích
návrhů zaměstnanců, sběr
námětů, připomínek)?

5.

Jak nad rámec zákonných
povinnost pečujete o své
zaměstnance? Uveďte, prosím,
např. i druhy aktivit, nefinanční
benefity, které poskytujete?

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost za rok 2016
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6.

Jak pečujete o odborný růst
svých zaměstnanců (např. plány
kariérního rozvoje, stáže,
vzdělávání)? Uvádějte zejména
záležitosti nad rámec povinností
daných zákonem.

7.

Zabýváte se v rámci personální
práce agendou outplacementu
(proces účinné pomoci lidem v
obtížné životní situaci, jakou je
ztráta zaměstnání)? Pokud ano,
popište jakým způsobem, v
jakém rozsahu agendu
realizujete?

8.

Realizujete nějaké aktivity nad
rámec platné legislativy v rámci
bezpečnosti práce a ochrany
zdraví svých zaměstnanců?
Pokud ano, prosím, uveďte jaké
a v jakém rozsahu?
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9.

Zaměstnáváte osoby se
zdravotním postižením? Kolik
procent zaměstnanců tvoří právě
osoby se zdravotním postižením?

10.

Realizujete nějaká opatření
proti diskriminaci pro dodržení
rovných příležitostí svých
zaměstnanců? Pokud ano,
prosím, uveďte jaká?

11.

Je součástí Vaší sociální politiky
oblast slaďování osobního a
pracovního života? Pokud, ano,
jaké aktivity realizujete k
vyvážení osobního a pracovního
života svých zaměstnanců (např.
péče o děti, stárnoucí rodiče,
zdravotně znevýhodněné osoby,
tj. příspěvek na školku, flexibilní
pracovní doba, práce z domova)?
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EKONOMICKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ
č.

12.

13.

Otázka

Odpověď (popis, příklady, důkazy, opatření a výsledky)

UV

Je součástí Vaší firemní kultury
transparentnost řízení vaší
organizace? Pokud ano, prosím,
uveďte, jak transparentnost
řízení vaší organizace zvyšujete
(např. zveřejňování zprávy o
hospodářských výsledcích,
zveřejňování informací o
veřejných zakázkách, systém
výběru dodavatelů)?

Prosím, uveďte, jakým způsobem
se zapojujete do podpory
dodržování lidských práv,
uplatňování základních morálních
hodnot ve vašem úřadu (např.
vydáním a uplatňováním etického
kodexu, pravidelným
vzděláváním)?

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost za rok 2016
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14.

15.

16.

Uveďte, prosím, jakými
aktivitami uplatňujete odpovědný
přístup k občanům-klientům
(např. průzkum spokojenosti,
vhodné nastavení "firemní"
politiky, systém efektivního
zveřejňování informací)?

Uveďte, prosím, jaká základní
kritéria uplatňujete pro výběr
dodavatelů?

Prosím, uveďte, jakými
aktivitami rozvíjíte vlastní
ekonomickou udržitelnost (např.
úsporou nákladů, inovacemi)?

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost za rok 2016
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17.

Prosím, uveďte, zda jste získali
nějaká ocenění v oblasti kvality
služeb nebo jaké jiné certifikaci
jste obdrželi (např. ceny, značky,
ISO)?

ENVIRONMENTÁLNÍ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ
č.

18.

Otázka

Odpověď (popis, příklady, důkazy, opatření a výsledky)

UV

Realizujete v rámci uplatňování
environmentální politiky ve vaší
organizaci nějaké aktivity nad
rámec platné legislativy? Pokud
ano, prosím, uveďte jaké (např.
zavádění ISO norem nebo
systému EMAS, environmentální
audit, environmentální vzdělávání
zaměstnanců)?

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost za rok 2016
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19.

Zabýváte se v rámci svých
aktivit projekty z oblasti ochrany
životního prostředí? Pokud ano,
prosím, uveďte, jaké konkrétní
projekty realizujete (např.
hospodaření s energiemi a vodou
v rámci jejich úspor, snižování
energetické náročnosti provozu a
budov)?

20.

Podporujete aktivity, které mají
vztah k ochraně životního
prostředí, sponzorskými
příspěvky? Pokud ano, prosím,
uveďte jak (např. podpora
neziskových organizací, podpora
vzdělávacích akcí s tématikou
ochrany životního prostředí,
soutěže s ekologickou tématikou
pro děti, Den Země)?

21.

Využíváte v praxi vaší
organizace druhotné
(recyklované) materiály a
obnovitelné zdroje energie?
Pokud ano, prosím, uveďte jaké
(např. solární panely pro ohřev
vody, geotermální čerpadla)?

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost za rok 2016
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22.

23.

Nakupujete výrobky šetřené k
životnímu prostředí? Pokud ano,
prosím, uveďte jaké?

Prosím, uveďte, zda jste
dosáhli nějakých úspěchů při
snižování zátěže na životní
prostředí. Pokud ano, prosím,
uveďte, jakých hlavních úspěchů
vaše organizace dosáhla?

DOPLŇKOVÉ OTÁZKY
č.

Otázka

Odpověď (popis, příklady, důkazy, opatření a výsledky)

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost za rok 2016
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24.

Prosím, popište vaši motivaci
pro realizaci aktivit v oblasti
společenské odpovědnosti
organizací (např. je vyžadována
partnery úřadu, zaměstnanci,
vlastní iniciativa)?

25.

Prosím, uveďte, jaké další
dobrovolné aktivity v oblasti
společenské odpovědnosti
organizací jsou zahrnuty do
vašich záměrů (mimo doposud
uvedených)?

Čestně prohlašuji, že uvedená data v tomto dotazníku jsou pravdivá na základě reálných skutečností. Jsem si vědom/a, že v případě umístění na
1. - 3. místě v dané kategorii si může hodnotitelská komise vyžádat podklady k prokázání pravdivosti odpovědí, a že naši organizaci navštíví hodnotitelé
k ověření námi uvedených skutečností, k čemuž jsem ochoten/na poskytnout potřebnou součinnost. Čestně prohlašuji, že jako účastník soutěže dávám
tímto souhlas pořadateli soutěže k uvádění dosaženého celkového pořadí organizace, kterého mnou zastoupená organizace dosáhla.

V ………………………..

dne ……………………..

Podpis ………………......………………….

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost za rok 2016
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Hodnocení úrovně vyspělosti v oblasti CSR
(instrukce pro hodnotitele)
Úroveň
vyspělosti
0
1
2
3
4
5

Hodnocení
Žádné aktivity v dané oblasti nejsou realizovány
Aktivita/aktivity v dané oblasti jsou plánovány, byly stanoveny konkrétní cíle a
hodnoty
Aktivita/aktivity jsou plánovány a realizovány
Aktivita/aktivity jsou plánovány, realizovány a vyhodnocovány
Aktivita/aktivity jsou plánovány, realizovány, vyhodnocovány a dále zlepšovány
V aktivitách je dlouhodobě dosahováno pozitivních trendů (vývoj za poslední tři
roky)

Poznámka pro hodnotitele: Optimální rozsah aktivit v jednotlivých oblastech vychází ze všeobecně platného konceptu Společenské odpovědnosti
organizací. Ten je pouze obecným návodem pro hodnocení jednotlivých otázek. V konkrétním případě u konkrétní organizace jsou jejich rozsah a úroveň
realizace posuzovány v souladu s posláním, strategií, trendy a dosaženými cíli organizace.

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost za rok 2016
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Výrok hodnotitelů
Jména hodnotitelů: 1.………………………………………….

2…………………………………………..
Hodnocení (konsenzus)
Regionální odpovědnost organizací
Sociální odpovědnost organizací
Ekonomická odpovědnost
organizací
Environmentální odpovědnost
organizací
Doplňkové otázky

Bodů

Celkové hodnocení

Hodnotící komise
KOREKCE (+/-) BODŮ
KONEČNÉ HODNOCENÍ (BODŮ)
UMÍSTĚNÍ V KATEGORII

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost za rok 2016
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Bod_9.4_priloha_7 k usnesení č. 011/4Z/2017

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost za rok 2016
Obec
DOTAZNÍK
Základní údaje o obci
Obec:
Sídlo obce:
Zmocněnec pro jednání:
Při vyplňování dotazníku zvažte, prosím, jakými aktivitami se v zadaných oblastech zabýváte, jak je vyhodnocujete a jaké výsledky vám přinášejí.
V rámci odpovědí na otázky uveďte, jak činnosti plánujete a realizujete, jaké jste schopni předložit důkazy o jejich existenci i opatřeních stávajících a
případně i do budoucna. V případě prolínání uveďte odkaz tam, kde jste odpověď uvedli. Pokud to není uvedeno jinak, směřujte odpovědi (výsledky)
do období minulého roku. Úroveň vyspělosti (UV) posoudí po vyplnění dotazníku krajem jmenovaní kvalifikovaní hodnotitelé. O konečném umístění
rozhodne nezávislá Hodnotící komise. Tabulka hodnocení je uvedena v závěru. Ve 22 položených otázkách můžete získat 0-5 bodů představujících
úroveň vyspělosti, celkem můžete získat až 110 bodů.
Pro tématickou přehlednost je dotazník rozdělen následovně:
•
•
•
•

sociální odpovědnost za rok 2016
odpovědnost v ekonomické oblasti za rok 2016
environmentální odpovědnost za rok 2016
doplňkové otázky za rok 2016

Odpovědi na otázky formulujte tak, aby z nich bylo možné vyčíst, zda a jak je aktivita plánována, realizována, vyhodnocována,
zlepšována a zda je v ní dlouhodobě dosahováno pozitivních trendů, dle metodiky PCDA (Plan – Do – Check – Act / Plánuj –

Realizuj – Kontroluj – Jednej).
Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost za rok 2016
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SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOST
č.

Otázka

1.

Zjišťujete spokojenost svých
zaměstnanců? Pokud ano, jakými
metodami (např. průzkum
spokojenosti, schránka důvěry,
řízené rozhovory)?

2.

Mají zaměstnanci možnost se
spolupodílet na zlepšování chodu
vašeho úřadu? Pokud ano,
uveďte, prosím, jakým způsobem
(např. databáze zlepšovacích
návrhů zaměstnanců, sběr
námětů, připomínek)?

Odpověď (popis, příklady, důkazy, opatření a výsledky).

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost za rok 2016
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3.

Jak nad rámec zákonných
povinnost pečujete o své
zaměstnance? Uveďte prosím,
např. i druhy aktivit, nefinanční
benefity, které poskytujete?

4.

Jak pečujete o odborný růst
svých zaměstnanců (např. plány
kariérního rozvoje, stáže,
vzdělávání)? Uvádějte zejména
záležitosti nad rámec povinností
daných zákonem

5.

Zabýváte se v rámci personální
práce agendou outplacementu
(proces účinné pomoci lidem v
obtížné životní situaci, jakou je
ztráta zaměstnání)? Pokud ano,
popište jakým způsobem, v jakém
rozsahu agendu realizujete?

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost za rok 2016
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6.

Zajímáte se o své bývalé
zaměstnance, kteří odešli do
starobního/invalidního důchodu?
Pokud ano, prosím, uveďte jak?

7.

Realizujete nějaké aktivity nad
rámec platné legislativy v rámci
bezpečnosti práce a ochrany
zdraví svých zaměstnanců? Pokud
ano, prosím, uveďte jaké a v
jakém rozsahu?

8.

Realizujete nějaká opatření proti
diskriminaci pro dodržení rovných
příležitostí svých zaměstnanců?
Pokud ano, prosím, uveďte jaká?

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost za rok 2016
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9.

Je součástí Vaší sociální politiky
oblast slaďování osobního a
pracovního života? Pokud ano,
jaké aktivity realizujete k vyvážení
osobního a pracovního života
svých zaměstnanců (např. péče o
děti, stárnoucí rodiče, zdravotně
znevýhodněné osoby tj. příspěvek
na školku, flexibilní pracovní doba,
práce z domova)?

ODPOVĚDNOST V EKONOMICKÉ OBLASTI
č.

Otázka

Odpověď (popis, příklady, důkazy, opatření a výsledky).

UV

Je součástí Vaší firemní kultury
transparentnost činností úřadu?
Pokud ano, prosím, uveďte, jak
transparentnost řízení vašeho
úřadu zvyšujete (např.
10.
zveřejňování zprávy o
hospodářských výsledcích,
zveřejňování informací o
veřejných zakázkách, systém
výběru dodavatelů)?

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost za rok 2016
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Prosím, uveďte, jakým
způsobem se zapojujete do
podpory dodržování lidských práv,
uplatňování základních morálních
11.
hodnot ve vašem úřadu (např.
vydáním a uplatňováním etického
kodexu, pravidelným
vzděláváním)?

Uveďte, prosím, jakými
aktivitami uplatňujete odpovědný
přístup k občanům-klientům (např.
12. průzkum spokojenosti, vhodné
nastavení "firemní" politiky,
systém efektivního zveřejňování
informací)?

Uveďte, prosím, jaká základní
13. kritéria uplatňujete pro výběr
dodavatelů?

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost za rok 2016
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Prosím, uveďte, zda jste získali
nějaká ocenění v oblasti kvality
14. služeb nebo jaké jiné certifikaci
jste obdrželi (např. ceny, značky,
ISO)?

ENVIRONMENTÁLNÍ ODPOVĚDNOST
č.

Otázka

Odpověď (popis, příklady, důkazy, opatření a výsledky).

UV

Prosím, uveďte, jaké aktivity
realizuje vaše municipalita v rámci
ochrany životního prostředí nad
15. rámec platné legislativy (např.
šetření s energiemi, elektronická
korespondence, ekologizace
provozu úřadu)?

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost za rok 2016
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Nakupujete výrobky šetrné
16. k životnímu prostředí? Pokud ano,
prosím, uveďte v jakém rozsahu?

Zabýváte se v rámci svých
aktivit projekty z oblasti ochrany
životního prostředí? Pokud ano,
prosím, uveďte, jaké konkrétní
17.
projekty realizujete nebo
připravujete (např. zateplování
budov, výměna oken, využívání
obnovitelných zdrojů energie)?

Máte v rámci vašeho úřadu
schválen vnitřní předpis/směrnici,
který upravuje chování a
18.
povinnosti zaměstnanců v rámci
ekologicky šetrného provozu?
Pokud ano, prosím, uveďte jaký?

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost za rok 2016
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Zapojujete veřejnost do
environmentálních záležitostí nad
rámec požadovaný právními
předpisy? Pokud ano, prosím,
19. uveďte jakým způsobem (např.
v případě projednávání
strategických dokumentů,
územních plánů, místní Agendy
21)?

Prosím, uveďte, jakým
způsobem informujete své
20. zaměstnance a návštěvníky úřadu
o svých aktivitách v oblasti
ochrany životního prostředí?

DOPLŇKOVÉ OTÁZKY
č.

Otázka

Odpověď (popis, příklady, důkazy, opatření a výsledky)

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost za rok 2016
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21.

Prosím, popište vaši motivaci
pro realizaci aktivit v oblasti
společenské odpovědnosti
organizací (např. je vyžadována
partnery úřadu, zaměstnanci,
vlastní iniciativa)?

Prosím, uveďte, jaké další
dobrovolné aktivity v oblasti
společenské odpovědnosti
22.
organizací jsou zahrnuty do vašich
záměrů (mimo doposud
uvedených)?

Čestně prohlašuji, že uvedená data v tomto dotazníku jsou pravdivá na základě reálných skutečností. Jsem si vědom/a, že v případě umístění na
1. - 3. místě v dané kategorii si může hodnotitelská komise vyžádat podklady k prokázání pravdivosti odpovědí, a že naši organizaci navštíví hodnotitelé
k ověření námi uvedených skutečností, k čemuž jsem ochoten/na poskytnout potřebnou součinnost. Čestně prohlašuji, že jako účastník soutěže dávám
tímto souhlas pořadateli soutěže k uvádění dosaženého celkového pořadí organizace, kterého mnou zastoupená organizace dosáhla.

V ………………………..

dne ……………………..

Podpis ………………......………………….

Děkujeme za vyplnění dotazníku.
Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost za rok 2016
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Hodnocení úrovní vyspělosti v oblasti CSR
(Corporate Social Responsibility)
(instrukce pro hodnotitele)
Úroveň
vyspělosti
0
1
2
3
4
5

Hodnocení
Žádné aktivity v dané oblasti nejsou realizovány
Aktivita/aktivity v dané oblasti jsou plánovány, byly stanoveny konkrétní cíle a
hodnoty
Aktivita/aktivity jsou plánovány a realizovány
Aktivita/aktivity jsou plánovány, realizovány a vyhodnocovány
Aktivita/aktivity jsou plánovány, realizovány, vyhodnocovány a dále zlepšovány
V aktivitách je dlouhodobě dosahováno pozitivních trendů (vývoj za poslední tři
roky)

Poznámka pro hodnotitele: Optimální rozsah aktivit v jednotlivých oblastech vychází ze všeobecně platného konceptu Společenské odpovědnosti
organizací. Ten je pouze obecným návodem pro hodnocení jednotlivých otázek. V konkrétním případě u konkrétní organizace jsou jejich rozsah a úroveň
realizace posuzovány v souladu s posláním, strategií, trendy a dosaženými cíli úřadu či municipality.

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost za rok 2016
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Výrok hodnotitelů
Jména hodnotitelů: 1.………………………………………….

2…………………………………………..
Hodnocení (konsenzus)
Sociální odpovědnost
Odpovědnost v ekonomické oblasti
Environmentální odpovědnost
Doplňkové otázky

Bodů

Celkové hodnocení

Hodnotící komise
KOREKCE (+/-) BODŮ
KONEČNÉ HODNOCENÍ (BODŮ)
UMÍSTĚNÍ V KATEGORII

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost za rok 2016
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bod 9.5 priloha 1 k usnesení č. 012/4Z/2017

Nominace na udělení Záslužné medaile Ústeckého kraje
Dle Zásad pro udělování cen Ústeckého kraje (viz Čl. 2, odst. 3) byly nominace rozděleny do následujících kategorií
A
B
C

nominace za příkladné plnění pracovních povinností, dlouhodobou dobrovolnou činnost či účinnou spolupráci, kterou se nominovaný výrazně zasloužil o rozvoj
IZS
nominace za mimořádný výkon ve službě nebo prokázání odvahy a osobní statečnosti, kterou se nominovaný významně zasloužil o účinné zvládnutí zásahu či
mimořádné události
nominace za úspěšnou reprezentaci na republikové nebo mezinárodní úrovni, kterou se nominovaný významně zasloužil o propagaci složek IZS ÚK

ROK 2017
DŮVOD NAVRŽENÍ
POŘ.

1

2

3

JMÉNO NOMINOVANÉHO

Bc. Ondřej Kounovský

Bc. Radek Urban

Dagmar Kováčová, DiS.

NAVRHOVATEL

ZZS ÚK

ZZS ÚK

ZZS ÚK

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU

HLAVNÍ NAVRHOVATEL

x

Zastupitelstvo Ústeckého kraje uděluje Záslužnou medaili Ústeckého kraje panu Bc. Ondřeji Kounovskému za
příkladné plnění pracovních povinností na pozici vedoucího výjezdových základen Kadaň a Vejprty. Pod jeho vedením
došlo ke zkvalitnění spolupráce výjezdových složek a operačního střediska a patří mezi zaměstnance, kteří jsou
zárukou spolehlivosti pro dobré fungování organizace.

Bc. Petr Bureš
náměstek ředitele ZZS ÚK

x

Zastupitelstvo Ústeckého kraje uděluje Záslužnou medaili Ústeckého kraje panu Bc. Radku Urbanovi za příkladné
plnění pracovních povinností na pozici zdravotnického záchranáře a zároveň na pozici zástupce vedoucího záchranáře
oblastního střediska v Ústí nad Labem. Je aktivním členem vzdělávacího centra organizace, kde se aktivně podílí na
realizaci koncepce vzdělávání zaměstnanců ZZS ÚK i členů ostatních složek IZS. Je také pověřen organizováním
periodických metodických cvičení Rallye Ostrov.

Bc. Petr Bureš
náměstek ředitele ZZS ÚK

x

Zastupitelstvo Ústeckého kraje uděluje Záslužnou medaili Ústeckého kraje paní Dagmar Kováčové, DiS. za příkladné
plnění pracovních povinností na pozici vedoucí záchranářky výjezdové základny Česká Kamenice. Patří mezi nejlépe
hodnocené vedoucí pracovníky jednotlivých výjezdových základen ZZS ÚK. V letošním roce slaví významné profesní
jubileum 40 let.

Bc. Petr Bureš
náměstek ředitele ZZS ÚK

Bc. Petr Bureš
náměstek ředitele ZZS ÚK

A

B

C

4

Miroslav Láznička

ZZS ÚK

x

Zastupitelstvo Ústeckého kraje uděluje Záslužnou medaili Ústeckého kraje panu Miroslavu Lázničkovi. Pan Láznička je
leteckým mechanikem společnosti DSA, která spolupracuje se ZZS ÚK při zajišťování letecké záchranné služby a na
této pozici pracuje již 26 let. Patří mezi nejlepší mechaniky svého oboru v ČR. Pan Láznička je zároveň leteckým
záchranářem/palubním vysazovačem pro provádění speciálních záchranných prací. Dnes má na svém kontě již stovky
výcvikových a více než 30 reálných zásahů.

5

Luboš Dlabal

ZZS ÚK

x

Zastupitelstvo Ústeckého kraje uděluje Záslužnou medaili Ústeckého kraje panu Luboši Dlabalovi za příkladné plnění
pracovních povinností na pozici řidič záchranář. V letošním roce oslaví profesních 44 let.

Bc. Petr Bureš
náměstek ředitele ZZS ÚK

Mgr. Jan Trpišovský

ZZS ÚK

x

Zastupitelstvo Ústeckého kraje uděluje Záslužnou medaili Ústeckého kraje panu Mgr. Janu Trpišovskému za příkladné
plnění pracovních povinností na pozici řidiče záchranáře a zároveň ve funkci krizového manažera. Pod jeho vedením
došlo k významnému rozvoji výcviku zdravotnických záchranářů a k finálnímu nastavení doporučených postupů pro
řešení mimořádných událostí.

Bc. Petr Bureš
náměstek ředitele ZZS ÚK

x

Zastupitelstvo Ústeckého kraje uděluje Záslužnou medaili Ústeckého kraje kolektivu Městské policie Bílina. Kolektiv se
aktivně podílí na projektu Časné defibrilace v Ústeckém kraji s názvem "Chráníme to nejcennější". Kolektiv svým
aktivním přístupem v poskytování první pomoci a kardiopulmonální resuscitace s využitím přístroje AED
(automatizovaný externí defibrilátor) významně přispívá k záchraně lidských životů a zvyšují šanci na přežití občanů
svého regionu.

Bc. Petr Bureš
náměstek ředitele ZZS ÚK

Bc. Petr Bureš
náměstek ředitele ZZS ÚK

Bc. Petr Bureš
náměstek ředitele ZZS ÚK

6

7

Městská policie Bílina

ZZS ÚK

8

Městská policie Litvínov

ZZS ÚK

x

Zastupitelstvo Ústeckého kraje uděluje Záslužnou medaili Ústeckého kraje kolektivu Městské policie Litvínov. Kolektiv
se aktivně podílí na projektu Časné defibrilace v Ústeckém kraji s názvem "Chráníme to nejcennější". Kolektiv svým
aktivním přístupem v poskytování první pomoci a kardiopulmonální resuscitace s využitím přístroje AED
(automatizovaný externí defibrilátor) významně přispívá k záchraně lidských životů a zvyšují šanci na přežití občanů
svého regionu.

9

Irena Špičková

ZZS ÚK

x

Zastupitelstvo Ústeckého kraje uděluje Záslužnou medaili Ústeckého kraje paní Ireně Špičkové za příkladné plnění
pracovních povinností na pozici zdravotnické záchranářky oblastního střediska Teplice. U pacientů je oblíbená pro svůj
profesionální empatický přístup. Lidem pomáhá více než 40 let. V letošním roce oslaví významné životní jubileum.
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11

12

13

14

15

ppor. Bc. Jaroslav Flesar

Josef Bauer, DiS.

por. Mgr. Roman Wasserbauer

nprap. Radek Janoušek

prap. Miloš Zima, DiS.

prap. Richard Hercík

HZS ÚK

HZS ÚK

KŘP ÚK

x

Zastupitelstvo Ústeckého kraje uděluje Záslužnou medaili Ústeckého kraje panu ppor. Bc. Jaroslavu Flesarovi. Pan
Flesar působí u HZS od roku 1986. Za dobu svého působení se vypracoval na funkci velitele čety, kterou vykonává s
vynikajícími výsledky od roku 1994 dodnes. Podílel se mimo jiné na likvidaci následků ničivých povodní na území
Litoměřicka, zasahoval při lesním požáru v okolí muničního skladu v Trávčicích, likvidoval následky povodní v Polsku,
zasahoval při požáru v Chemickém parku v Litvínově. Jeho služba je vzorem pro ostatní kolegy.

x

Zastupitelstvo Ústeckého kraje uděluje Záslužnou medaili Ústeckého kraje panu Josefu Bauerovi, DiS. Pan Bauer
nastoupil k Okresní správě a útvaru sboru požární ochrany v Chomutově v roce 1989 jako hasič. Za dobu svého
působení se vypracoval na funkci velitele požární stanice v Klášterci nad Ohří a výrazným způsobem se podílí na
zvyšování technické i odborné úrovně jednotky. Během svého téměř třicetiletého působení se podílel na likvidaci
bezpočetného množství mimořádných událostí. V současné době je nejdéle sloužící velitel stanice v celém HZS ÚK.

x

Zastupitelstvo Ústeckého kraje uděluje Záslužnou medaili Ústeckého kraje panu por. Mgr. Romanu Wasserbauerovi.
Pan Wasserbauer slouží u PČR od roku 1998. Zpočátku vykonával službu na obvodním oddělení v Žatci, od roku 2001
přešel na oddělení obecné kriminality, kde slouží dodnes. Do jeho specializace patří šetření požárů a problematiky toxi.
V rámci územního odboru patří k nejzkušenějším a nejpracovitějším policistům. Je členem dobrovolných hasičů
městysu Cítoliby, kde působí také jako trenér mládeže.

plk. Mgr. Vladimír Pešek
vedoucí ÚO Louny
KŘP ÚK

x

Zastupitelstvo Ústeckého kraje uděluje Záslužnou medaili Ústeckého kraje panu nprap. Radku Janouškovi. Pan
Janoušek s nasazením vlastního života zachránil život 19ti letému řidiči, kterého vytáhl z hořícího automobilu po vážné
nehodě v Přístavní ulici v Ústí nad Labem. Vozidlo bylo v přední části v plamenech a uvnitř plné kouře. Vlivem dopravní
nehody a postupujícího požáru došlo ke vzpříčení dveří řidiče, které nešly otevřít. Toto se nprap. Janouškovi podařilo
až po několikerém trhnutí, kdy již docházelo k roztečení plastové kliky dveří. Riziko výbuchu bylo obrovské. Po chvíli se
mu podařilo dveře uvolnit a řidiče vytáhnout. Ten se ale začal ptát po své přítelkyni, která však ve vozidle přes kouř
nebyla vidět. Radek Janoušek se pro dívku vrátil, ale vzhledem k velkému žáru už nebylo možné dívku z hořícího auta
vytáhnout. Krátce na to vozidlo vybouchlo.

plk. Mgr. Jaromír Kníže
ředitel KŘP ÚK

x

Zastupitelstvo Ústeckého kraje uděluje Záslužnou medaili Ústeckého kraje prap. Milošovi Zimovi, DiS. V lednu 2016
pan Zima vyšetřoval zmizení izraelské umělkyně, která v lednu vystupovala v Severočeském divadle. Po ukončení
vystoupení se rozloučila před divadlem s kolegy, avšak si uvědomila, že na pódiu zapomněla záznamové zařízení. Bez
povšimnutí kolegů a ostrahy se vrátila na pódium, které již ale bylo výškově přesunuté na další představení. Toho si po
tmě nevšimla a spadla do 5ti metrové hloubky pod pódium. Vlivem zranění a šoku však nebyla schopná si přivolat
pomoc. Až panem Zimou striktně nařízená důkladná prohlídka divadla včetně prostor, které jsou trvale zamčené a
správou divadla se nijak nekontrolují, dala nalézt zraněnou umělkyni. Ležela 24 hodin v prostoru, kde se nachází
strojovna a železné vzpěry pódia, které se ovládají z jiného místa. Pokud by se policista spokojil s výpovědí svědků a
ochrankou divadla a nenařídil intuitivně takto striktní prohlídku, jistě by pohřešovaná zemřela.

plk. Mgr. Jaromír Kníže
ředitel KŘP ÚK

x

Zastupitelstvo Ústeckého kraje uděluje Záslužnou medaili Ústeckého kraje prap. Richardovi Hercíkovi. Hlídka
obvodního oddělení Litoměřice ve složení prap. Richard Hercík a nstržm. Andrea Svobodová byla na konci listopadu
2016 vyslána na Tyršův most v Litoměřicích, kde se nacházel muž odhodlaný spáchat sebevraždu skokem z mostu. Po
příjezdu hlídka zjistila, že muž skočil bezprostředně před tím do vody a již ho unášel silný proud. Prap. Hercík jako
velitel hlídky rozhodl, že se pokusí vstoupit do proudu řeky a muže zachránit. Začal s ním komunikovat, aby se pokusil
připlavat blíže. Když připlaval prap. Hercíkovi na dosah, vytáhl jej pan Hercík ze silného proudu vody na břeh a předal
zdravotnické záchranné službě. Vše se odehrálo při teplotě vzduchu kolem 0ºC.

plk. Mgr. Jaromír Kníže
ředitel KŘP ÚK

plk. Ing. Bc. Jiří Fadler
vedoucí operačního odboru
KŘP ÚK

KŘP ÚK

KŘP ÚK

KŘP ÚK

plk. Ing. Boleslav Lang
rada - ředitel ÚO Litoměřice
HZS ÚK

plk. Ing. Petr Klíma
ředitel ÚO Chomutov
HZS ÚK

16

por. Bc. Jiří Kadeřábek

KŘP ÚK

x

Zastupitelstvo Ústeckého kraje uděluje Záslužnou medaili Ústeckého kraje panu por. Bc. Jiřímu Kadeřábkovi za
příkladné plnění pracovních povinností. Pan Kadeřábek je dlouholetým pracovníkem operačního střediska KŘP ÚK a v
průběhu vykonaných služeb se mnohokrát aktivně podílel na řešení mimořádných situací s nasazením a koordinací
složek IZS. Významně tak přispěl k ochraně životů, zdraví a majetku občanů Ústeckého kraje a rozvoji spolupráci
složek IZS.

17

nprap. Jiří Lisec

KŘP ÚK

x

Zastupitelstvo Ústeckého kraje uděluje Záslužnou medaili Ústeckého kraje panu nprap. Jiřímu Liscovi za příkladné
plnění pracovních povinností. Během své služby působil zejména na území okresů Teplice a Litoměřice, v současné
době pracuje na operačním středisku KŘP ÚK. Aktivně se podílí na ochraně životů, zdraví a majetku občanů
Ústeckého kraje, mnohdy i s nasazením a koordinací složek IZS. Vždy byl dobrým příkladem i pro ostatní policisty.

plk. Ing. Bc. Jiří Fadler
vedoucí operačního odboru
KŘP ÚK

Zastupitelstvo Ústeckého kraje uděluje Záslužnou medaili Ústeckého kraje panu kpt. Bc. Jaroslavu Hotovému, který se
významně zasloužil o účinné zvládnutí zásahu při řízení bezpečnostních opatření v souvislosti s nálezem nevybuchlé
letecké pumy z 2. sv. války v Mostě. Na základě požadavku pyrotechnické služby, za součinnosti složek IZS a
spolupráce Bezpečnostní rady města Mostu, zorganizoval pokojnou evakuaci několika městských částí města Mostu,
kde žije cca 4000 obyvatel. Ve své dlouholeté praxi si v rámci PČR, Krajského ředitelství Ústeckého kraje, vybudoval
jméno významného odborníka po linii prověřování a vyšetřování těch nejzávažnějších požárů, výbuchů a mimořádných
událostí.

plk. Mgr. Jiří Volprecht
vedoucí ÚO Most KŘP ÚK

Zastupitelstvo Ústeckého kraje uděluje Záslužnou medaili Ústeckého kraje panu kpt. Ing. Ivanovi Protivovi. Pan Protiva
zastřešuje problematiku IZS v rámci KŘP ÚK. Podílel se na projektování i výstavbě Integrovaného operačního střediska
a nyní zastřešuje jeho bezproblémový provoz. Nechal realizovat mobilní operační středisko. S vozidlem mobilního
monitorovacího centra zajišťuje videopřenosy do prostoru krizového štábu při mimořádných bezpečnostních opatřeních
(např. povodně, výbuch chemického závodu v Litvínově, ochrana chemického závodu v Lovosicích, monitorování
epicentra a práce pyrotechniků při výbuchu muničního skladu ve Vrběticích).

plk. Mgr. Jaroslav Faturik
vedoucí odboru informačních
a komunikačních technologií
KŘP ÚK
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kpt. Bc. Jaroslav Hotový

kpt. Ing. Ivan Protiva

KŘP ÚK

KŘP ÚK

x

x
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21

22

23

24

25

26

prap. David Kadlec

prap. Zdeněk Krejčí

nstržm. David Čech

nstržm. Lukáš Dospěl

prap. Jiří Kašpar

pprap. Adam Michel

npor. Ing. Lukáš Polan

KŘP ÚK

KŘP ÚK

KŘP ÚK

KŘP ÚK

KŘP ÚK

KŘP ÚK

KŘP ÚK

x

Zastupitelstvo Ústeckého kraje uděluje Záslužnou medaili Ústeckého kraje panu prap. Davidu Kadlecovi. Pan Kadlec
společně se svým kolegou prap. Krejčím zahlédli, jak se z komínu domu čp. 279 jiskří a šlehají plameny. Hlídka se
pokusila vzbudit obyvatele domu, nikdo však neotvíral. Z místní znalosti věděli, že v domě bydlí žena a přes operačního
na ni zjistili telefon. Ta však nereagovala, tak volali její matce. Ta jim sdělila, že dcera musí být doma i se svými dvěma
dětmi. Policistům se podařilo na ženu po nějaké době dobouchat. Když je vpustila dovnitř, policisté rychle uzavřeli
přívod vzduchu do kotle. Dále již konalo družstvo HZS Česká Kamenice a SDH Markvartice. Hlídka tak zachránila život
majitelce a jejím dětem.

kpt. Ing. Miroslava Müllerová
koordinátor ÚO Děčín

x

Zastupitelstvo Ústeckého kraje uděluje Záslužnou medaili Ústeckého kraje panu prap. Zdeňku Krejčímu. Pan Krejčí
společně se svým kolegou prap. Kadlecem zahlédli, jak se z komínu domu čp. 279 jiskří a šlehají plameny. Hlídka se
pokusila vzbudit obyvatele domu, nikdo však neotvíral. Z místní znalosti věděli, že v domě bydlí žena a přes operačního
na ni zjistili telefon. Ta však nereagovala, tak volali její matce. Ta jim sdělila, že dcera musí být doma i se svými dvěma
dětmi. Policistům se podařilo na ženu po nějaké době dobouchat. Když je vpustila dovnitř, policisté rychle uzavřeli
přívod vzduchu do kotle. Dále již konalo družstvo HZS Česká Kamenice a SDH Markvartice. Hlídka tak zachránila život
majitelce a jejím dětem.

kpt. Ing. Miroslava Müllerová
koordinátor ÚO Děčín

x

Zastupitelstvo Ústeckého kraje uděluje Záslužnou medaili Ústeckého kraje nstržm. Davidu Čechovi. V listopadu 2016
přišlo na linku 158 oznámení, že z podkrovní místnosti rodinného domu v Jiříkově vychází hustý dým a jsou vidět
plameny. Na místo byla vyslána hlídka obvodního oddělení Rumburk a oddělení hlídkové služby Varnsdorf ve složení
prap. Jiří Kašpar, pprap. Adam Michel, nstržm. David Čech, nstržm. Lukáš Dospěl. Ještě před příjezdem hasičů obě
hlídky prohledali rodinný dům, evakuovali starší ženu a jejího vnuka, kteří do příjezdu záchranné služby byli v péči
policistů OHS Varnsdorf. Policisté OOP Rumburk společně se třetím obyvatelem prováděli hasební práce. Obě hlídky
svým rychlým, rozvážným a profesionálním zásahem ochránily zdraví a život obyvatel domu.

kpt. Ing. Miroslava Müllerová
koordinátor ÚO Děčín

x

Zastupitelstvo Ústeckého kraje uděluje Záslužnou medaili Ústeckého kraje nstržm. Lukáši Dospělovi. V listopadu 2016
přišlo na linku 158 oznámení, že z podkrovní místnosti rodinného domu v Jiříkově vychází hustý dým a jsou vidět
plameny. Na místo byla vyslána hlídka obvodního oddělení Rumburk a oddělení hlídkové služby Varnsdorf ve složení
prap. Jiří Kašpar, pprap. Adam Michel, nstržm. David Čech, nstržm. Lukáš Dospěl. Ještě před příjezdem hasičů obě
hlídky prohledali rodinný dům, evakuovali starší ženu a jejího vnuka, kteří do příjezdu záchranné služby byli v péči
policistů OHS Varnsdorf. Policisté OOP Rumburk společně se třetím obyvatelem prováděli hasební práce. Obě hlídky
svým rychlým, rozvážným a profesionálním zásahem ochránily zdraví a život obyvatel domu.

kpt. Ing. Miroslava Müllerová
koordinátor ÚO Děčín

x

Zastupitelstvo Ústeckého kraje uděluje Záslužnou medaili Ústeckého kraje prap. Jiřímu Kašparovi. V listopadu 2016
přišlo na linku 158 oznámení, že z podkrovní místnosti rodinného domu v Jiříkově vychází hustý dým a jsou vidět
plameny. Na místo byla vyslána hlídka obvodního oddělení Rumburk a oddělení hlídkové služby Varnsdorf ve složení
prap. Jiří Kašpar, pprap. Adam Michel, nstržm. David Čech, nstržm. Lukáš Dospěl. Ještě před příjezdem hasičů obě
hlídky prohledali rodinný dům, evakuovali starší ženu a jejího vnuka, kteří do příjezdu záchranné služby byli v péči
policistů OHS Varnsdorf. Policisté OOP Rumburk společně se třetím obyvatelem prováděli hasební práce. Obě hlídky
svým rychlým, rozvážným a profesionálním zásahem ochránily zdraví a život obyvatel domu.

kpt. Ing. Miroslava Müllerová
koordinátor ÚO Děčín

x

Zastupitelstvo Ústeckého kraje uděluje Záslužnou medaili Ústeckého kraje pprap. Adamu Michelovi. V listopadu 2016
přišlo na linku 158 oznámení, že z podkrovní místnosti rodinného domu v Jiříkově vychází hustý dým a jsou vidět
plameny. Na místo byla vyslána hlídka obvodního oddělení Rumburk a oddělení hlídkové služby Varnsdorf ve složení
prap. Jiří Kašpar, pprap. Adam Michel, nstržm. David Čech, nstržm. Lukáš Dospěl. Ještě před příjezdem hasičů obě
hlídky prohledali rodinný dům, evakuovali starší ženu a jejího vnuka, kteří do příjezdu záchranné služby byli v péči
policistů OHS Varnsdorf. Policisté OOP Rumburk společně se třetím obyvatelem prováděli hasební práce. Obě hlídky
svým rychlým, rozvážným a profesionálním zásahem ochránily zdraví a život obyvatel domu.

kpt. Ing. Miroslava Müllerová
koordinátor ÚO Děčín

x

Zastupitelstvo Ústeckého kraje uděluje Záslužnou medaili Ústeckého kraje npor. Ing. Lukáši Polanovi za příkladné
plnění pracovních povinností. Výrazně přispěl osobní iniciativou a nasazením k zajištění nezbytných opatření
souvisejících se zprovozněním úseku dálnice D8-Bílinka-Řehlovice. Zvládnutí tohoto mimořádného úkolu vytvořilo
nezbytný předpoklad pro bezpečné uvedení do provozu úseku dálnice.

plk. Jiří Ušák
vedoucí odboru služby dopravní
policie KŘP ÚK
plk. Jiří Ušák
vedoucí odboru služby dopravní
policie KŘP ÚK
plk. Jiří Ušák
vedoucí odboru služby dopravní
policie KŘP ÚK

27

prap. Jan Jíra

KŘP ÚK

x

Zastupitelstvo Ústeckého kraje uděluje Záslužnou medaili Ústeckého kraje prap. Janu Jírovi za příkladné plnění
pracovních povinností. Výrazně přispěl osobní iniciativou a nasazením k zajištění nezbytných opatření souvisejících se
zprovozněním úseku dálnice D8-Bílinka-Řehlovice. Zvládnutí tohoto mimořádného úkolu vytvořilo nezbytný předpoklad
pro bezpečné uvedení do provozu úseku dálnice.
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prap. Jiří Hušák

KŘP ÚK

x

Zastupitelstvo Ústeckého kraje uděluje Záslužnou medaili Ústeckého kraje prap. Jiřímu Hušákovi za příkladné plnění
pracovních povinností. Výrazně přispěl osobní iniciativou a nasazením k zajištění nezbytných opatření souvisejících se
zprovozněním úseku dálnice D8-Bílinka-Řehlovice. Zvládnutí tohoto mimořádného úkolu vytvořilo nezbytný předpoklad
pro bezpečné uvedení do provozu úseku dálnice.

Seznam zkratek:
IZS
HZS ÚK
KŘP ÚK
OHS
OOP
SDH
ÚO
ZZS ÚK

Integrovaný záchranný systém
Hasičský záchranný
Krajské ředitelství
Oddělení hlídkové služby
Obvodní oddělení policie
Sbor dobrovolných hasičů
Územní odbor
Zdravotnická

bod 9.8 priloha 1 k usnesení č. 015/4Z/2017

Dary složkám Integrovaného záchranného systému na území
Ústeckého kraje 2017
1) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů - kraj Ústecký
Stroupežnického 1326/16, 400 02 Ústí nad Labem
IČ: 71173811
Předmět daru:
Počet
Cena vč. DPH
kusů
1
Notebook ASUS F756UX-T4035T
1
Laserová tiskárna Samsung CLX-6260ND
40.779,- Kč
1
Microsoft Office 2016 pro domácnosti
1
Brašna Trust Sydney 17.3'' Notebook Carry Bag
100
Kukla nehořlavá DEVOLD SPIRIT, dvouvrstvá
Výstražná vesta pro HZS + nápis HASIČI – červená reflexní
100
v souladu s ISO 20471
50
Polohovací pás pro hasiče - FIREMAN
Zásahové rukavice TIFFANY s membránou, čtyřvrstvá
100
celokožená rukavice
Nehořlavé funkční prádlo CleverTex PROKOP - triko dlouhý
100
rukáv
567.843,- Kč
Lékárnička III – batoh BEXAMED vybavený, rozšířený dle
20
vyhlášky 53/2010
GAC2121100000-VF16 Přilba MSA Gallet F1 SF dle
EN443:2008, barva fotoluminiscenční, západková vnitřní výstroj,
8
9% zlatý štít, zátylník, Alu/Nomex zátylník ochranné brýle
7
Požární vak ERMAK 25
Celková cena daru činí 608.622,- Kč včetně DPH.
2) Město Kadaň
Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň
IČ: 00261912
Předmět daru:
Počet
Popis
kusů
4
Dýchací přístroj Dräger PSS 4000
Celková cena daru činí 159.996,- Kč včetně DPH.
3) Město Rumburk
Tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
IČ: 00261602
Předmět daru:
Počet
Popis
kusů
1
Motorová stříkačka TOHATSU VE 1500
4
Dýchací přístroj Dräger PSS 4000
Celková cena daru činí 423.776,- Kč včetně DPH.
4) Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334
Předmět daru:
Počet
Popis
kusů
4
Dýchací přístroj Dräger PSS 4000
Celková cena daru činí 159.996,- Kč včetně DPH.

Cena vč. DPH
159.996,- Kč

Cena vč. DPH
263.780,- Kč
159.996,- Kč

Cena vč. DPH
159.996,- Kč

5) Město Jiříkov
Náměstí 464, 407 53 Jiříkov
IČ: 00261424
Předmět daru:
Počet
Popis
kusů
1
Motorová stříkačka TOHATSU VE 1500
4
Dýchací přístroj Dräger PSS 4000
Celková cena daru činí 423.776,- Kč včetně DPH.

Cena vč. DPH

6) Obec Jirkov
Náměstí Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov
IČ: 00261904
Předmět daru:
Počet
Popis
kusů
1
Motorová stříkačka TOHATSU VE 1500
4
Dýchací přístroj Dräger PSS 4000
Celková cena daru činí 423.776,- Kč včetně DPH.

Cena vč. DPH

7) Město Postoloprty
Mírové Náměstí 318, 439 42 Postoloprty
IČ: 00265403
Předmět daru:
Počet
Popis
kusů
1
Motorová stříkačka TOHATSU VE 1500
4
Dýchací přístroj Dräger PSS 4000
Celková cena daru činí 423.776,- Kč včetně DPH.

Cena vč. DPH

8) Obec Tuchořice
č. p. 123, 439 69 Tuchořice
IČ: 00265624
Předmět daru:
Počet
Popis
kusů
1
Motorová stříkačka TOHATSU VE 1500
4
Dýchací přístroj Dräger PSS 4000
Celková cena daru činí 423.776,- Kč včetně DPH.

Cena vč. DPH

9) Obec Libčeves
K Zámku 1, 439 26 Libčeves
IČ: 00265110
Předmět daru:
Počet
Popis
kusů
1
Motorová stříkačka TOHATSU VE 1500
4
Dýchací přístroj Dräger PSS 4000
Celková cena daru činí 423.776,- Kč včetně DPH.

Cena vč. DPH

10) Město Krupka
Mariánské nám. 32, 417 42 Krupka 1
IČ: 00266418
Předmět daru:
Počet
Popis
kusů
1
Motorová stříkačka TOHATSU VE 1500
4
Dýchací přístroj Dräger PSS 4000
Celková cena daru činí 423.776,- Kč včetně DPH.

Cena vč. DPH

263.780,- Kč
159.996,- Kč

263.780,- Kč
159.996,- Kč

263.780,- Kč
159.996,- Kč

263.780,- Kč
159.996,- Kč

263.780,- Kč
159.996,- Kč

263.780,- Kč
159.996,- Kč

11) Obec Lenešice
Knížete Václava 521, 439 23 Lenešice
IČ: 00265098
Předmět daru:
Počet
Popis
kusů
1
Motorová stříkačka TOHATSU VE 1500
6
Zásahový oblek - TIGER Plus
10
Hadice C52 zásahová s koncovkou
Celková cena daru činí 384.695,- Kč včetně DPH.
12) Obec Hřensko
č. p. 71, 407 17 Hřensko
IČ: 00261351
Předmět daru:
Počet
Popis
kusů
1
Motorová stříkačka TOHATSU VE 1500
Celková cena daru činí 263.780,- Kč včetně DPH.
13) Město Klášterec nad Ohří
Náměstí Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří
IČ: 00261939
Předmět daru:
Počet
Popis
kusů
1
Motorová stříkačka TOHATSU VE 1500
Celková cena daru činí 263.780,- Kč včetně DPH.
14) Obec Liběšice
č. p. 6, 411 46 Liběšice u Litoměřic
IČ: 00263893
Předmět daru:
Počet
Popis
kusů
1
Motorová stříkačka TOHATSU VE 1500
Celková cena daru činí 263.780,- Kč včetně DPH.
15) Městys Cítoliby
Zeměšská 219, 439 02 Cítoliby
IČ: 00556262
Předmět daru:
Počet
Popis
kusů
1
Motorová stříkačka TOHATSU VE 1500
Celková cena daru činí 263.780,- Kč včetně DPH.
16) Obec Zabrušany
č. p. 1, 417 71 Zabrušany
IČ: 00266647
Předmět daru:
Počet
Popis
kusů
1
Motorová stříkačka TOHATSU VE 1500
Celková cena daru činí 263.780,- Kč včetně DPH.

Cena vč. DPH
263.780,- Kč

108.827,40 Kč
10.087,60 Kč

Cena vč. DPH
263.780,- Kč

Cena vč. DPH
263.780,- Kč

Cena vč. DPH
263.780,- Kč

Cena vč. DPH
263.780,- Kč

Cena vč. DPH
263.780,- Kč

17) Město Chlumec
Krušnohorská 39, 403 39 Chlumec u Ústí nad Labem
IČ: 00391387
Předmět daru:
Počet
Popis
kusů
1
Motorová stříkačka TOHATSU VE 1500
Celková cena daru činí 263.780,-,- Kč včetně DPH.
18) Obec Malečov
č. p. 36, 403 27 Malečov u Ústí nad Labem
IČ: 00266884
Předmět daru:
Počet
Popis
kusů
1
Motorová stříkačka TOHATSU VE 1500
Celková cena daru činí 263.780,- Kč včetně DPH.
19) Město Velký Šenov
Mírové náměstí 342, 407 78 Velký Šenov
IČ: 00261734
Předmět daru:
Počet
Popis
kusů
4
Dýchací přístroj Dräger PSS 4000
Celková cena daru činí 159.996,- Kč včetně DPH.
20) Městys Kovářská
Náměstí J. Švermy 64, 431 86 Kovářská
IČ: 00261947
Předmět daru:
Počet
Popis
kusů
4
Dýchací přístroj Dräger PSS 4000
Celková cena daru činí 159.996,- Kč včetně DPH.

21) Obec Radonice
č. p. 1, 431 55 Radonice u Kadaně
IČ: 00262111
Předmět daru:
Počet
Popis
kusů
4
Dýchací přístroj Dräger PSS 4000
Celková cena daru činí 159.996,- Kč včetně DPH.
22) Město Vejprty
Tylova 870/ 6, 431 91 Vejprty
IČ: 00262170
Předmět daru:
Počet
Popis
kusů
4
Dýchací přístroj Dräger PSS 4000
Celková cena daru činí 159.996,- Kč včetně DPH.

Cena vč. DPH
263.780,- Kč

Cena vč. DPH
263.780,- Kč

Cena vč. DPH
159.996,- Kč

Cena vč. DPH
159.996,- Kč

Cena vč. DPH
159.996,- Kč

Cena vč. DPH
159.996,- Kč

23) Obec Lubenec
Podbořanská 51, 439 83 Lubenec
IČ: 00265217
Předmět daru:
Počet
Popis
kusů
4
Dýchací přístroj Dräger PSS 4000
Celková cena daru činí 159.996,- Kč včetně DPH.
24) Obec Líšťany
U Svatého Jána 100, 440 01 Louny 1
IČ: 008318241
Předmět daru:
Počet
Popis
kusů
4
Dýchací přístroj Dräger PSS 4000
Celková cena daru činí 159.996,- Kč včetně DPH.
25) Město Litvínov
Náměstí Míru 11, 436 91 Litvínov 1
IČ: 00266027
Předmět daru:
Počet
Popis
kusů
4
Dýchací přístroj Dräger PSS 4000
Celková cena daru činí 159.996,- Kč včetně DPH.
26) Obec Velké Březno
Děčínská 211, 403 23 Velké Březno
IČ: 00267139
Předmět daru:
Počet
Popis
kusů
4
Dýchací přístroj Dräger PSS 4000
Celková cena daru činí 159.996,- Kč včetně DPH.

Cena vč. DPH
159.996,- Kč

Cena vč. DPH
159.996,- Kč

Cena vč. DPH
159.996,- Kč

Cena vč. DPH
159.996,- Kč

bod 9.8 priloha 2 k usnesení č. 015/4Z/2017

Krajský úřad
Číslo dárce:
Číslo obdarovaného:

DAROVACÍ SMLOUVA
uzavřená dle ustanovení § 2055 a násl.zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„občanský zákoník“)
Dárce:
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:
Zástupce pro věcná jednání:
E-mail/telefon:
(dále jen „dárce“)

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ70892156
Česká Spořitelna a. s.
číslo účtu: 882733379/0800
Ing. Luboš Trojna, vedoucí odboru kancelář hejtmana
475 657 777 / trojna.l@kr-ustecky.cz

a

Obdarovaný:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Zástupce pro věcná jednání:
E-mail/telefon:
(dále jen „obdarovaný“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
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DAROVACÍ SMLOUVU:

I.
Předmět daru
Dárce je vlastníkem těchto movitých věcí: …………………………….(dále jako „předmět
daru“). Hodnota daru je ……… Kč bez DPH.
II.
Projevy vůle
1. Dárce touto smlouvou bezplatně převádí vlastnické právo k předmětu daru se vším
právním i faktickým příslušenstvím a součástmi a obdarovaný předmět daru se vším
právním i faktickým příslušenstvím a součástmi přijímá od dárce do svého výlučného
vlastnictví.
Nabídka daru (nedochází k reálnému převedení vlastnického práva k věci a předání daru
dárcem a jeho převzetí obdarovaným)
Dárce se touto smlouvou zavazuje obdarovanému předmět daru se vším právním
i faktickým příslušenstvím a součástmi bezplatně převést do vlastnictví a obdarovaný
nabídku předmětu daru se vším právním i faktickým příslušenstvím a součástmi od dárce
přijímá.
2. Dárce přikazuje obdarovanému předmět daru používat výhradně k tomuto účelu: pro
činnost dětí, mládeže a dospělých Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajské
sdružení hasičů – kraj Ústecký, jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce a za účelem
záchranný lidských životů, že po dobu 3 let od účinnosti této smlouvy nesmí darovanou
věc prodat. Obdarovaný se zavazuje, že předmět daru bude užívat pouze k účelu,
k němuž byl darován.
3. Pokud obdarovaný bude používat předmět daru k jiným účelům, než přikazuje dárce, je
obdarovaný povinen předmět daru dárci vrátit a pokud to není možné, je povinen dárci
poskytnout peněžitou náhradu.

III.
Prohlášení smluvních stran
1. Dárce prohlašuje, že seznámil obdarovaného se stavem předmětu daru včetně jeho
příslušenství a součástí, a že na něm neváznou žádné dluhy, zástavní práva, ani jiné
právní vady. Dále dárce prohlašuje, že je oprávněn nakládat s movitými věcmi, jež jsou
předmětem daru.
2. Obdarovaný prohlašuje, že si předmět daru řádně prohlédl a je seznámen s jeho stavem.

IV.
Závěrečná ustanovení
1. Dárce tímto potvrzuje, že o poskytnutí daru bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého
kraje usnesením č. ……………. ze dne …………………
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných
a číslovaných dodatků.
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3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a právními předpisy upravujícími
hospodaření územních samosprávných celků.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 paré s platností originálu, přičemž dárce obdrží
2 vyhotovení a obdarovaný 1 vyhotovení.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. K nabytí vlastnictví
k předmětu daru obdarovaným dochází převzetím předmětu daru.
6. Tento odstavec se použije v případě daru v hodnotě vyšší než 50.000,- Kč, pokud
obdarovaným není fyzická osoba jednající mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo
obec nevykonávající rozšířenou působnost, příspěvková organizace touto obcí zřízená
nebo právnická osoba, v níž má obec sama nebo s jinými takovými obcemi většinovou
účast: Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění
v registru smluv provede dárce, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této
smlouvy byla zaslána obdarovanému do datové schránky ID……./na e-mail: ……@.......

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

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Razítko a podpis
Dárce
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

Razítko a podpis
Obdarovaný
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Datum
Zpracovatel
Vedoucí odboru

Jméno a příjmení

Funkce a
odbor

Jiří Čermák

KH

Ing. Luboš Trojna

VO KH

Číslo příslibu / správce rozpočtu

EK

Právně posouzeno
Předchozí souhlas

Oldřich Bubeníček

Zveřejněno v registru smluv
ID záznam uveřejnění smlouvy
Odkaz na usnesení orgánu kraje

Usnesení č.:
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ze dne

Hejtman ÚK

Podpis

bod 9.9 priloha 1 k usnesení č. 016/4Z/2017

bod 9.12 priloha 1 k usnesení č. 020/4Z/2017

Ústecký kraj

-a-

STREBL Green Carbon s.r.o.

SMLOUVA O REZERVACI POZEMKŮ
A
SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY
Č. ……………….

(Pozemky v k.ú. Nehasice a k.ú. Staňkovice u Žatce)

SMLOUVA O REZERVACI POZEMKŮ
(uzavřená v souladu s § 1746 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)
SMLUVNÍ STRANY
1.

Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Bc. Jaroslav Krch, ředitel SPZ Triangle, příspěvková organizace
E-mail/telefon: krch.j@industrialzonetriangle.com / 606 248 684
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800
(„Kraj“)
a
2.

STREBL Green Carbon s.r.o.
Sídlo:
Politických vězňů 872, 438 01 Žatec
Zastoupený:
Petrem Štreblem a Hynkem Slavíkem, jednateli
Kontaktní osoba: Petr Štrebl
E-mail/telefon: peter@streblgreencarbon.com / 777233334
IČ:
04600045
DIČ:
Bank. spojení: Komerční Banka, a.s.
číslo účtu: 115-1612960277/0100
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl
C, vložka 36625 Výpis z obchodního rejstříku zájemce tvoří přílohu č. 2 k této smlouvě
(„Zájemce“)
Kraj a Zájemce společně dále také jen jako „Smluvní strany“ a kterákoli z nich
samostatně „Smluvní strana“.

1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1

Vzhledem k tomu, že:
(a)

Kraj je vlastníkem Pozemků; a

(b)

Zájemce má v úmyslu si od Kraje v budoucnu koupit Předmět rezervace za
účelem realizace Projektu, a to na základě Kupní smlouvy; a

(c)

po vydání Stavebního povolení má Zájemce v úmyslu získat do vlastnictví
od Kraje Předmět rezervace, který představuje současně Pozemek k prodeji,

uzavírají Smluvní strany tuto Smlouvu o rezervaci („Smlouva“).

2.

VYMEZENÍ A VÝKLAD POJMŮ

2.1

Nevyplývá-li ze souvislostí jinak, pak se použijí tato vymezení pojmů uvedených
velkými písmeny:

Geometrický plán

znamená geometrický plán v Příloze č. 3, kterým budou
vymezeny Pozemky k prodeji;

Projekt

znamená výstavbu závodu popsaného v Příloze č. 1 této
Smlouvy;

Kupní smlouva

znamená kupní smlouvu o převodu vlastnického práva
k Pozemkům k prodeji, kterou Smluvní strany uzavřou za
podmínek sjednaných touto Smlouvou. Dohodnuté znění návrhu
Kupní smlouvy tvoří Přílohu č. 4 této Smlouvy;

Zájemce

znamená STREBL Green Carbon s.r.o., IČO 04600045, jeho
právní nástupce a osoby, na něž mohou případně přejít v souladu
s touto Smlouvou práva a povinnosti z této Smlouvy. V rámci
zamýšlené Kupní smlouvy je Zájemce Kupujícím;

Rezervační poplatek

znamená poplatek za Rezervaci specifikovaný v části 4 této
Smlouvy;

Práce Zájemce

znamená práce a činnosti Zájemce, které umožní naplnění účelu
této Smlouvy;

Kraj

znamená Ústecký kraj coby vlastníka Předmětu rezervace. Pro
účely Kupní smlouvy se Krajem rozumí Prodávající;

Rezervace

znamená povinnost Kraje rezervovat Předmět rezervace výlučně
ve prospěch Zájemce za účelem a za podmínek stanovených
touto Smlouvou. Rezervací se pro účely této Smlouvy rozumí
povinnost Kraje dodržovat a splnit veškeré závazky a povinnosti
sjednané touto Smlouvou za účelem naplnění účelu této
Smlouvy, zejména povinnost uzavřít za splnění sjednaných
podmínek výlučně se Zájemcem Kupní smlouvu

Pozemky

znamená následující pozemky:
1. pozemková parcela č. 801/82, o celkové výměře 4.610 m2,
kdy předmět Smlouvy tvoří část této parcely, a to pozemek

p.č. 801/123 o výměře 1.830 m2, oddělený dle
Geometrického plánu č. 461-009/2017, 218-009/2017;
2. pozemková parcela č. 836/2 o celkové výměře 141.867 m2,
kdy předmět Smlouvy tvoří část této parcely, a to pozemek
p.č. 836/103 o výměře 40.855 m2, oddělený dle
Geometrického plánu č. 461-009/2017, 218-009/2017;
přičemž shora označené Pozemky jsou ke dni podpisu této
Smlouvy ve vlastnictví Kraje, svěřené k hospodaření SPZ
Triangle, příspěvková organizace, a jsou zapsány v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec, na listu vlastnictví číslo 137 pro
katastrální území Nehasice, obec Bitozeves, a na listu vlastnictví
číslo 482 pro katastrální území Staňkovice u Žatce, obec
Staňkovice, dle výpisu z katastru nemovitostí, jehož kopie tvoří
Přílohu č. 3 této Smlouvy;
Pozemky k prodeji

znamená celé pozemky, resp. jejich části oddělené příslušným
Geometrickým plánem tak, jak jsou označeny jako Pozemky pod
pořadovým číslem 1 až 2;

Předmět rezervace

znamená pozemky označené touto Smlouvou jako Pozemky
k prodeji;

Rozhodnutí
o umístění stavby

znamená územní rozhodnutí o umístění stavby, územní souhlas
nebo veřejnoprávní smlouvu k umístění stavby - bude vydáno
příslušným úřadem a bude umožňovat umístění Projektu na
Pozemcích k prodeji;

Stavební povolení

znamená stavební povolení, ohlášení nebo veřejnoprávní
smlouvu k provedení stavby k realizaci Projektu, nebo certifikát
autorizovaného inspektora k provedení stavby, vše bude vydáno
na základě Rozhodnutí o umístění stavby. Bude-li postupně
vydáno více z uvedených rozhodnutí, považuje se za okamžik
vydání Stavebního povolení den nabytí právní moci rozhodnutí
vydaného nejdříve;

Kolaudace

znamená kolaudační souhlas k trvalému užívání stavby
realizované v souladu s Projektem, nebo rozhodnutí o povolení
zkušebního provozu stavby, popř. rozhodnutí o uložení
provedení zkušebního provozu stavby, za účelem uvedeným
v Příloze č. 1 této Smlouvy;

Smlouva

znamená tuto Smlouvu o rezervaci včetně ujednání vztahujících
se k uzavření Kupní smlouvy, jejichž předmětem budou
Pozemky k prodeji. Pojem Smlouva použitý v Kupní smlouvě
znamená vždy Kupní smlouvu;

Rozhodnutí

Rozhodnutí o poskytnutí dotace z prostředků státního rozpočtu
a zvláštního účtu Ministerstva financí ČR – změna č. 4, evidenční
číslo ISPROFIN 222232 0014 uvedené v příloze č. 5 Smlouvy;

3.

PŘEDMĚT A ÚČEL REZERVACE

3.1

Kraj se tímto zavazuje rezervovat ve prospěch Zájemce Předmět rezervace
a Zájemce tímto od Kraje přijímá právo odpovídající závazku Rezervace, a to za
účelem zjištění a prověření podmínek k uskutečnění Projektu. V rámci Rezervace
je Zájemce oprávněn vstupovat a vjíždět na Předmět rezervace a dále provádět
pouze takové činnosti, které jsou nutné ke zjištění a prověření podmínek
k uskutečnění Projektu. Po dobu trvání Smlouvy má Zájemce povinnost na vlastní
náklady zajišťovat sekání zeleně na Předmětu rezervace. Jiné činnosti je Zájemce
na Předmětu rezervace oprávněn vykonávat pouze s předchozím písemným
souhlasem Kraje.

3.2

Zájemce potvrzuje, že byl před uzavřením této Smlouvy seznámen s Rozhodnutím
o poskytnutí dotace z prostředků státního rozpočtu a zvláštního účtu Ministerstva
financí ČR – změna č. 4, evidenční číslo ISPROFIN 222232 0014 a zavazuje se
respektovat zvláštní užívání a postupy plynoucí z tohoto Rozhodnutí pro užívání
Předmětu rezervace. Zájemce tímto výslovně prohlašuje, že nebude požadovat
náhradu svých nákladů vynaložených na uskutečnění účelu Rezervace, ani nebude
požadovat slevu na Rezervačním poplatku z důvodu, že uskutečňuje nebo
uskutečnil Práce Zájemce; toto prohlášení se nevztahuje na situaci popsanou
v článku 9.2 písm. (b) této Smlouvy.

3.3

Zájemce se výslovně zavazuje, že bude Předmět rezervace užívat pouze pro účely
uvedené v článku 3.1 této Smlouvy. Zájemce prohlašuje, že Projekt odpovídá
investičnímu záměru předloženému prostřednictvím Kraje Ministerstvu průmyslu
a obchodu ČR za účelem vydání souhlasu pro vstup Zájemce jako investora do
průmyslové zóny Triangle.

3.4

Zájemce výslovně prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy splňuje podmínky
Programu na podporu rozvoje průmyslových zón a Programu na podporu
podnikatelských nemovitostí a infrastruktury a zavazuje se tento stav zachovat
nejméně po dobu účinnosti této Smlouvy a v případě uzavření Kupní smlouvy dále
nejméně do 30. 9. 2019.

4.

REZERVAČNÍ POPLATEK

4.1

Zájemce se zavazuje za Rezervaci Předmětu rezervace uhradit Kraji Rezervační
poplatek ve výši 42.685 Kč (slovy: čtyřicet dva tisíc šest set osmdesát pět korun
českých) za rok, ke kterému bude připočtena DPH dle platných právních předpisů.

4.2

Rezervační poplatek za Rezervaci Předmětu rezervace bude hrazen poměrnou částí
ve výši 1/2 celoročního Rezervačního poplatku na bankovní účet Kraje. Rezervační
poplatek pro příslušný půlrok (tj. období od 1. ledna do 30. června nebo od 1.
července do 31. prosince příslušného roku) bude splatný do patnácti dnů po
uplynutí příslušného půlročního období. V případě, že se Rezervace týká pouze
části kalendářního půlročního období, Rezervační poplatek bude splatný pouze pro
takovou část kalendářního půlročního období a bude stanoven jako násobek 1/365
ročního Rezervačního poplatku a počtu dní Rezervace v tomto kalendářním půlroku.

5.

PRÁCE ZÁJEMCE

5.1

Pro dosažení účelu této Smlouvy, územního řízení o vydání Rozhodnutí o umístění
stavby a pro účely stavebního řízení o vydání Stavebního povolení, Kraj souhlasí
s umístěním Projektu na Pozemcích k prodeji. Tento souhlas je vázán na postup
Zájemce podle této smlouvy a může být odňat písemným prohlášením Kraje
v případě, že bude nesporné, že Projekt nebude realizován.

5.2

Zájemce je oprávněn ode dne účinnosti této Smlouvy po dobu její účinnosti
vykonávat na Předmětu rezervace pouze práce a činnosti podle článku 3.1 této
Smlouvy, nutné k dosažení jejího účelu.

5.3

Zájemce se zavazuje získat veškerá rozhodnutí a povolení umožňující realizaci
Projektu, zejména Rozhodnutí o umístění stavby a Stavební povolení.

5.4

Poté, co bude vydáno a nabude právní moci Stavební povolení, bude mezi
Zájemcem a Krajem uzavřena Kupní smlouva, a to způsobem a za podmínek
stanovených v části 8. této Smlouvy a Zájemce bude po jejím uzavření oprávněn
zahájit provádění prací na realizaci Projektu.

5.5

Zájemce je povinen při naplňování účelu této Smlouvy respektovat ustanovení
všech relevantních obecně závazných právních předpisů a Rozhodnutí.

5.6

Zájemce zajistí provedení zkoušky možnosti zasakování čistých dešťových vod ze
střech jeho budov do okolního terénu zejména pro účel získání územního
rozhodnutí a toto Kraji prokáže. V případě, že bude zkouška zasakování úspěšná,
Zájemce upřednostní tento způsob odvodu čistých dešťových vod ze střech jeho
budov do okolního terénu při žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení
a navrhne s ohledem na pořizovací náklady nejefektivnější řešení. Podrobné
technické řešení bude součástí Projektu Zájemce.

6.

POSTOUPENÍ TÉTO SMLOUVY ZÁJEMCEM

6.1

Kraj tímto souhlasí s tím, že Zájemce je oprávněn bez jakéhokoli dalšího souhlasu
Kraje postoupit veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy na třetí osobu, ve které
Zájemce vlastní 100% obchodní podíl. Zájemce je také oprávněn s předchozím
souhlasem Kraje postoupit veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy na jinou třetí
osobu. Pro účel udělení souhlasu Zájemce písemně sdělí Kraji identifikaci
zamýšleného nabyvatele těchto práv a povinností („Nabyvatel“) a Kraj se zavazuje
do tří měsíců od obdržení takového sdělení vydat svůj písemný souhlas. Kraj je
oprávněn vydat i nesouhlasné stanovisko v případě, že by udělený souhlas byl
v rozporu s důležitými zájmy Kraje nebo ČR, zejména pak v případě, kdy
Nabyvatel nebude splňovat podmínky stanovené v čl. 6.2. Účastníci této smlouvy
se rovněž mohou dohodnout, že uzavřou případně dohodu o ukončení Rezervace
dle této Smlouvy a novou smlouvu o Rezervaci s Nabyvatelem, přičemž podmínky
takové nové smlouvy budou identické jako podmínky sjednané v této Smlouvě.

6.2

Smluvní strany se dohodly, že Kraj udělí souhlas dle článku 6.1 této Smlouvy pouze
v případě, že:
(a)

převod práv a povinností Zájemce dle této Smlouvy se bude týkat
Nabyvatele, který bude splňovat podmínky Programu na podporu rozvoje
průmyslových zón a Programu na podporu podnikatelských nemovitostí
a infrastruktury a podmínky Rozhodnutí; a

(b)

třístranná smlouva zamýšlená článkem 6.1 bude zajišťovat postoupení
veškerých práv a převod veškerých povinností dle této Smlouvy
v nezměněném rozsahu s výjimkou práv a/nebo povinností v tu dobu
konzumovaných v důsledku splnění příslušného závazku.

7.

GEOMETRICKÝ PLÁN

7.1

Zájemce se zavazuje předat nejpozději do doby uzavření Kupní smlouvy Kraji
Geometrický plán, a to ve 3 vyhotoveních s platností originálu.

7.2

Bude-li v souvislosti s Geometrickým plánem potřeba zajistit, aby příslušný
stavební úřad vydal územní rozhodnutí o dělení nebo scelení pozemků, popř. aby
vydal sdělení, že územní rozhodnutí o dělení nebo scelení pozemků se nevyžaduje,
zavazuje se Kraj takové územní rozhodnutí a/nebo takový souhlas zajistit na vlastní
náklady tak, aby takové územní rozhodnutí nabylo právní moci a/nebo takový
souhlas byl vydán nejpozději do splnění Podmínky dle článku 8.4 písm. (a) této
Smlouvy. Tím není dotčeno právo Zájemce zajistit vydání územního rozhodnutí
o dělení a scelení pozemků, popř. vydání souhlasu s dělením a scelením pozemků
v případě, že tak neučiní Kraj ve lhůtě výše stanovené.

8.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

8.1

Smluvní strany se dohodly, že za podmínek sjednaných v této části 8. Smlouvy
bude mezi nimi uzavřena Kupní smlouva, jejímž předmětem budou Pozemky
k prodeji.

8.2

Smluvní strany se tímto dohodly a prohlašují, že Kupní smlouva má podobu, kterou
Smluvní strany co do celkového obsahu projednaly a odsouhlasily, a že s výjimkou
záležitostí uvedených v článku 8.3 níže nelze před podpisem Kupní smlouvy
provádět žádné další změny nebo doplnění, pokud se na tom Smluvní strany
výslovně písemně nedohodnou. Návrh Kupní smlouvy tvoří nedílnou součást této
Smlouvy jako její Příloha č. 4.

8.3

Před podpisem Kupní smlouvy lze do ní zahrnout následující informace a/nebo
změny:

8.4

(a)

výši Kupní ceny, která bude určena ke dni podpisu Kupní smlouvy jako
cena v místě a čase obvyklá formou znaleckého posudku vypracovaného
znalcem určeným Krajem, nedohodnou-li se Smluvní strany před
uzavřením Kupní smlouvy písemně jinak. Ustanovení předchozí věty
neplatí v případě, že Kupní smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode
dne uzavření této Smlouvy, nedojde-li v tomto období ke změně právních
předpisů upravujících oceňování nemovitostí. V takovém případě platí
kupní cena uvedená v příloze č. 4 této Smlouvy; a

(b)

dokončení částí textu Kupní smlouvy, které jsou v ní označeny tečkami; a

(c)

doplnění a/nebo aktualizace Příloh ke Kupní smlouvě.

Smluvní strany se dohodly, že podmínkou pro uzavření Kupní smlouvy je:
(a)

vydání Stavebního povolení a

(b)

předání aktuálního Geometrického plánu Kupujícího Prodávajícímu.

(dále jen jako „Podmínky“).
(c)

K uzavření Kupní smlouvy vyzve Zájemce Kraj, a to během 30 (třiceti)
kalendářních dní poté, kdy budou splněny Podmínky. Pokud nastane situace
uvedená v článku 11.3 této Smlouvy, prodlužuje se tato lhůta způsobem tam
uvedeným. Závazek Smluvních stran uzavřít Kupní smlouvu zaniká
v případě, že:
(i) Podmínka dle článku 8.4 písm. (a) nebude splněna do 30. 8. 2018;
nebo
(ii) Podmínka dle čl. 8.4 písm. (b) nebude splněna do 30. 8. 2018.

(d)

Kupní smlouva bude uzavřena do 60 (šedesáti) dnů poté, kdy Zájemce
vyzve Kraj k jejímu uzavření dle písm. (c) výše.

(e)

V případě, že dojde k marnému uplynutí lhůty pro uzavření Kupní smlouvy
dle písm. (d) výše z důvodu na straně Kraje, použije se přiměřeně článek
9.2 písm. (b) této Smlouvy; v případě, že dojde k marnému uplynutí lhůty
pro uzavření Kupní smlouvy dle písm. (d) výše z důvodu na straně Zájemce,
použije se přiměřeně článek 9.2 písm. (a) této Smlouvy.

8.5

Smluvní strany konstatují, že tato část 8. Smlouvy má povahu smlouvy o uzavření
budoucí Kupní smlouvy ve smyslu § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník.

9.

TRVÁNÍ A UKONČENÍ PLATNOSTI SMLOUVY

9.1

Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, která začíná běžet v den, kdy Smlouva
nabude účinnosti, a končí dnem uzavření Kupní smlouvy dle článku 8.4 této
Smlouvy, nebo pokud Zájemce nepodá do 1 roku od účinnosti Smlouvy žádost
o vydání Rozhodnutí o umístění stavby na příslušný stavební úřad, a to dnem
uplynutí uvedené jednoroční lhůty. Platnost této Smlouvy skončí nejpozději
uplynutím dvou let ode dne její účinnosti, pokud do tohoto okamžiku nebudou
splněny Podmínky dle čl. 8.4. V případě, že Podmínky budou splněny v době
platnosti Smlouvy, avšak k uzavření Kupní smlouvy nedojde do uplynutí dvou let
od účinnosti této Smlouvy, prodlužuje se platnost Smlouvy do doby uzavření Kupní
smlouvy, nejdéle však o 90 dnů ode dne splnění Podmínek.

9.2

Platnost Smlouvy končí také, nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak,
v následujících případech:
(a)

Jestliže Zájemce nevyzve Kraj k uzavření Kupní smlouvy v souladu s částí
8. této Smlouvy, ačkoli budou splněny Podmínky, platnost Smlouvy skončí
marným uplynutím příslušné lhůty, nedohodnou-li se Smluvní strany před
tím písemně jinak. Pro tento případ skončení platnosti této Smlouvy dále
platí, že Zájemce je povinen uhradit Kraji veškeré náklady, které měl Kraj
v souvislosti s touto Smlouvou.
V případě ukončení platnosti Smlouvy způsobem uvedeným v tomto
ustanovení je Zájemce povinen uvést Předmět rezervace do původního stavu
(stav ke dni počátku účinnosti této Smlouvy), nedohodnou-li se Smluvní
strany písemně jinak, a to na vlastní náklad. Pokud tak Zájemce neučiní ve
lhůtě 1 měsíce následujícího po měsíci, ve kterém skončila platnost
Smlouvy, je Kraj oprávněn uvést Předmět rezervace do původního stavu
a přeúčtovat Zájemci veškeré náklady, které mu takto vznikly. Při výběru
zhotovitele k odstranění výsledků činnosti Zájemce postupuje Kraj
v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek s kritériem hodnocení

ekonomické výhodnosti podle nejnižší nabídkové ceny. Náklady Kraje je
povinen Zájemce uhradit do 14 dní od obdržení vyúčtování Kraje.
(b)

Jestliže Zájemce vyzve Kraj k uzavření Kupní smlouvy v souladu s částí 8.
této Smlouvy a Kraj neuzavře Kupní smlouvu ve lhůtě stanovené v článku
8.4 písm. (d) této Smlouvy a neučiní tak ani během dodatečného
tříměsíčního období, platnost této Smlouvy končí uplynutím tohoto
dodatečného tříměsíčního období. Kraj je povinen v tomto případě uhradit
Zájemci veškeré náklady, které Zájemce oprávněně a účelně vynaložil při
naplňování účelu této Smlouvy; povinnost Kraje k náhradě škody není
ustanovením tohoto odstavce dotčena.
Předchozí dvě věty se neuplatní v případě postupu dle článku 12.6 této
Smlouvy, přičemž v takovém případě platí, že:
(i)

platnost této Smlouvy skončí v den, kdy dojde k uzavření Kupní
smlouvy na základě rozhodnutí příslušného soudu o nahrazení
projevu vůle, nebo

(ii)

dojde-li k pravomocnému zamítnutí žaloby na nahrazení projevu
vůle podle článku 12.6 této Smlouvy; platnost této Smlouvy
skončí dnem nabytí právní moci rozhodnutí příslušného soudu
o zamítnutí žaloby na nahrazení projevu vůle (nedohodnou-li se
Smluvní strany v takovém případě jinak).

9.3

Smluvní strany mohou platnost této Smlouvy kdykoli ukončit vzájemnou písemnou
dohodou.

9.4

Kraj je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční
výpovědní dobou v následujících případech:
(a)

Zájemce je déle než tři měsíce v prodlení s platbou Rezervačního poplatku
nebo jeho části;

(b)

Zájemce užívá Předmět rezervace v rozporu s ustanoveními článku 3.1, této
Smlouvy, pokud nebude dosaženo nápravy do 90 kalendářních dní ode dne
doručení písemného upozornění Kraje;

V případě výpovědi Kraje dle tohoto článku je Zájemce povinen uvést Předmět
rezervace do původního stavu (stav ke dni počátku účinnosti této Smlouvy), a to na
vlastní náklad, přičemž ujednání článku 9.2 písm. (a) této Smlouvy pro tento případ
platí obdobně.
9.5

Zájemce je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s dvouměsíční
výpovědní dobou v případě, že Kraj porušuje své povinnosti dle této Smlouvy,
pokud nebude dosaženo nápravy v přiměřené lhůtě; pro tento případ se ujednání
článku 9.2 písm. (b) této Smlouvy užije obdobně.

9.6

Zájemce má dále právo vypovědět tuto Smlouvu z jakéhokoli důvodu, kromě níže
uvedených, a to s výpovědní dobou 3 měsíců. Ve výpovědi je Zájemce povinen
uvést důvod výpovědi. Zájemce však není podle tohoto ustanovení oprávněn
vypovědět tuto Smlouvu z důvodů, na které se vztahuje ujednání článku 9.2 písm.
(a), 9.2 písm. (b) této Smlouvy. Zájemce je povinen uvést Předmět rezervace do
původního stavu (stav ke dni počátku účinnosti této Smlouvy) na vlastní náklad,
přičemž ujednání článku 9.2 písm. (a) této Smlouvy pro tento případ platí obdobně.

9.7

V případě jakékoli výpovědi počíná výpovědní doba běžet prvním dnem měsíce
následujícím po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena jejímu příjemci.

9.8

V případě změny vlastnictví Předmětu rezervace má Zájemce právo vypovědět tuto
Smlouvu písemnou výpovědí s výpovědní dobou v délce 3 měsíců. V takovém
případě se Smluvní strany vypořádají obdobně, jak je uvedeno v článku 9.2 písm.
(b), nedohodnou-li se písemně jinak.

9.9

Smluvní strany sjednávají, že při skončení platnosti této smlouvy podle článku 9.2
až 9.8 této Smlouvy, zaniká současně s platností této Smlouvy i platnost smlouvy
o uzavření budoucí Kupní smlouvy dle části 8. této Smlouvy.

9.10

Pro případ, že Zájemce z jakéhokoliv důvodu a v jakékoli fázi ustoupí od svého
záměru realizovat Projekt, uděluje Kraji plnou moc k veškerým právním jednáním
potřebným ke změně nebo zrušení platného Rozhodnutí o umístění stavby, na
základě kterého měl být Projekt realizován. Udělení plné moci dle předchozí věty
neplatí v případě, že kroky uvedené v předchozí větě učiní sám Zájemce
bezodkladně po přijetí svého rozhodnutí nerealizovat Projekt sám.

10.

DALŠÍ ZÁVAZKY KRAJE

10.1

Kraj je povinen:
(a)

po dobu účinnosti této Smlouvy nepřevést vlastnické právo k Předmětu
rezervace (ani kterékoli části) za úplatu či bezúplatně na žádnou třetí osobu
a bez předchozího písemného souhlasu Zájemce nezatížit Předmět
rezervace žádnými dluhy, věcnými, předkupními ani jinými právy třetích
osob; porušením tohoto závazku není svěření Pozemků k hospodaření
příspěvkové organizaci zřízené Krajem;

(b)

poskytnout na požádání Zájemci veškerou rozumně požadovanou
součinnost a podporu, jež bude Zájemce požadovat v souvislosti se
získáním Rozhodnutí o umístění stavby a/nebo Stavebního povolení,
a jejímuž poskytnutí nebudou bránit příslušné právní předpisy;

(c)

vynaložit maximální úsilí v rozsahu přípustném podle českého
a evropského práva tak, aby Zájemci byla poskytnuta veškerá povolení,

souhlasy a stanoviska potřebná pro Rozhodnutí o umístění stavby
a/nebo pro Stavební povolení a;
(d)

zdržet se jakéhokoli jednání, které by mohlo zmařit naplnění účelu této
Smlouvy.

11.

ZÁRUKY KRAJE

11.1

Kraj prohlašuje, že následující skutečnosti jsou ke dni podpisu této Smlouvy
pravdivé a zavazuje se učinit vše pro to, aby byly pravdivé i v okamžiku uzavření
Kupní smlouvy:
(a)

Kraj je zákonným a jediným vlastníkem Předmětu rezervace a je oprávněn
uzavřít tuto Smlouvu, přičemž k uzavření této Smlouvy a následně Kupní
smlouvy získal veškeré potřebné souhlasy a schválení;

(b)

Předmět rezervace není zatížen žádnými dluhy, právními vadami,
nájemními smlouvami, věcnými břemeny, předkupními právy, zástavními
ani užívacími právy ani žádnými jinými právy, která by nebyla uvedena na
výpisu z katastru nemovitostí týkajícího se Předmětu rezervace ke dni
uzavření této Smlouvy;

(c)

Kraj nemá žádné finanční závazky ani daňové nedoplatky vůči finančním
či jakýmkoliv jiným úřadům České republiky, které by byly či by se mohly
stát důvodem zřízení zástavního práva či jiného zatížení Předmětu
rezervace;

(d)

Předmět rezervace (nebo jakákoli její část) není ke dni podpisu této
Smlouvy součástí ochranného pásma;

(e)

Kraj si není vědom toho, že by jeho konáním nebo nekonáním byly
porušovány jakékoli právní normy týkající se ochrany životního prostředí;

(f)

Předmět rezervace (ani žádná jeho část) nebyl a není předmětem
restitučních nároků, konkurzního nebo obdobného řízení nebo řízení
o výkonu soudního či správního rozhodnutí a žádné takové nároky nebo
řízení ani nehrozí; Předmět rezervace ani žádná jeho část nebyla vložena do
základního kapitálu žádné obchodní společnosti ani družstva a žádná osoba
nemůže k Předmětu rezervace uplatnit práva, včetně práva odpovídajícího
věcnému břemeni, která by vznikla vydržením;

(g)

Kraj si není vědom, že by se na Předmětu rezervace nacházely nadzemní či
podzemní stavby nebo archeologické památky;

(h)

Kraj si není vědom, že by se na nebo pod Předmětem rezervace nacházely
nebezpečné látky nebo materiály.

11.2

Smluvní strany se dohodly, že jestliže se kterákoli záruka uvedená článku 11.1 této
Smlouvy k okamžiku uzavření Kupní smlouvy, ukáže jako nepravdivá a takový
nedostatek není Krajem napraven v přiměřené lhůtě od okamžiku, kdy se takové
prohlášení ukázalo jako nepravdivé, má Zájemce právo odstoupit od této Smlouvy
písemným oznámením o odstoupení zaslaným Kraji v souladu s ustanoveními
upravujícími oznámení podle části 13. této Smlouvy. V případě, že dojde
k ukončení platnosti této Smlouvy dle tohoto článku, použije se přiměřeně ujednání
článku 9.2 písm. (b) této Smlouvy. Neodstoupí-li Zájemce od Smlouvy, má právo
na náhradu škody, která mu vznikne v důsledku porušení povinností Krajem.

11.3

Ve vztahu k zárukám dle článku 11.1 se sjednává, že není porušením záruky
uvedené v článku 11.1 písm. (a) a/nebo 11.1 písm. (b) dojde-li ke svěření Pozemků
k hospodaření příspěvkové organizaci zřízené Krajem nebo pokud vznik práva či
povinnosti k Předmětu rezervace, v němž spočívá porušení příslušné záruky, bude
vyplývat z jednání při výkonu rozhodnutí prováděného na základě
nepravomocného exekučního titulu vydaného podle občanského soudního řádu či
exekučního řádu, eventuálně titulu dle zákona č. 337/1992 Sb., respektive zákona
č. 280/2009 Sb. V případě, že u příslušného soudu/orgánu bude probíhat řízení
ohledně výkonu rozhodnutí prováděného na základě takového nepravomocného
exekučního titulu:
(a)

nebude Zájemce povinen uzavřít Kupní smlouvu (a to ani v případě, že
vyzve Kraj dle článku 8.4 písm. (c) této Smlouvy) do doby, kdy:
(i) takové řízení bude pravomocně skončeno ve prospěch Kraje; nebo
(ii) bude vydáno pravomocné rozhodnutí příslušného soudu/orgánu, na
základě kterého bude vyloučen Předmět rezervace z výkonu
rozhodnutí prováděného dle výše uvedeného ujednání;

a
(b)

lhůta podle článku 8.4 písm. (c) k učinění výzvy k uzavření Kupní smlouvy
ze strany Zájemce se automaticky prodlužuje a skončí uplynutím 60
(šedesáti) dnů ode dne pravomocného skončení daného řízení ve prospěch
Kraje a lhůta podle článku 8.4 písm. (d) k uzavření Kupní smlouvy se
automaticky prodlužuje a skončí uplynutím 90 (devadesáti) dnů ode dne
pravomocného skončení daného řízení ve prospěch Kraje.

12.

SMLUVNÍ POKUTY

12.1

Pokud Kraj poruší závazek vymezený článkem 10.1 písm. (a) a/nebo článkem 11.2,
je povinen uhradit Zájemci smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč.

12.2

Pokud Kraj poruší svůj závazek uzavřít Kupní smlouvu dle článku 8.4 písm. (d)
této Smlouvy, ačkoli bude splněna Podmínka, uhradí Zájemci smluvní pokutu ve

výši 100.000 Kč (uvedenou smluvní pokutou nejsou dotčeny nároky Zájemce dle
článku 9.2 písm. (b) a/nebo podle článku 12.6 této Smlouvy).
12.3

Pokud Zájemce poruší některý závazek vymezený v článku 3.1, 3.2 nebo 3.3 této
Smlouvy, je Zájemce povinen za každé porušení uhradit Kraji smluvní pokutu ve
výši 100.000,- Kč, pokud neprovede nápravu stavu ve lhůtě stanovené v článku 9.4
písm. (b) této Smlouvy.

12.4

Pokud Zájemce nevyzve Kraj dle článku 8.4 písm. (c) této Smlouvy či neuzavře dle
článku 8.4 písm. (d) této Smlouvy Kupní smlouvu, uhradí Kraji smluvní pokutu ve
výši 100.000,- Kč.

12.5

Závazky Kraje uvedené v článku 9.2 písm. (b) této Smlouvy nejsou ustanovením
článku 12.2 dotčeny.

12.6

Smluvní strany se dohodly, že Zájemce má v případě, že Kraj poruší svůj závazek
uzavřít Kupní smlouvu, ačkoli budou splněny všechny Podmínky, právo požadovat,
aby příslušný soud určil obsah budoucí smlouvy dle ustanovení § 1787 zákona
č. 89/2012 Sb.

13.

OZNÁMENÍ

13.1

Veškerá oznámení, jež mají být doručena podle této Smlouvy, budou v písemné
podobě a mohou být doručena prostřednictvím datových schránek, osobně,
faxovým přenosem (s tím, že originál bude doručen následně kterýmkoli způsobem
v tomto článku uvedeným), e-mailem nebo doporučenou poštou na adresu příslušné
Smluvní strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy (nebo na takovou jinou adresu,
kterou příslušná Smluvní strana druhé Smluvní straně pro tyto účely písemně
oznámí). Pokud adresát odepře přijetí zásilky nebo si zásilku nevyzvedne, má se za
to, že zásilka byla doručena třetí den po jejím prokazatelném odeslání.
ADRESA Kraje:
Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48, PSČ 400 02, Ústí nad Labem
Fax: +420 475 200 245
Kontaktní osoba:
Mgr. Ing. Jaroslav Pikal – zástupce ředitele Krajského úřadu
Ústeckého kraje a vedoucí odboru kancelář ředitele
Kopie:

Bc. Jaroslav Krch – ředitel SPZ Triangle, příspěvková
organizace

ADRESA Zájemce:
STREBL Green Carbon s.r.o.
Politických Vězňů 872, PSČ 438 01, Žatec
Kontaktní osoba:
Petr Štrebl, jednatel

14.

ZMĚNY SMLOUVY

14.1

Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí a poskytnou si navzájem maximální
součinnost ke splnění účelu dle této Smlouvy a bez zbytečného odkladu budou
jedna druhou informovat o skutečnostech týkajících se účelu této Smlouvy.

14.2

Tato Smlouva může být měněna pouze písemně, řádně číslovanými dodatky.

15.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1

Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly na tom, že
uveřejnění v registru smluv provede Kraj, který zároveň zajistí, aby informace o
uveřejnění této smlouvy byla zaslána Zájemci do datové schránky ID 8zzct3w/na
e-mail: peter@streblgreencarbon.com

15.2

Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

15.3

Ustanovení článku 3.2 a 3.4 a celé části 6 této Smlouvy platí obdobně i pro Kupní
smlouvu, a to i po ukončení platnosti této Smlouvy způsobem dle článku 9.1 této
Smlouvy.

15.4

Tato Smlouva bude podepsána ve 3 (třech) vyhotoveních v českém jazyce, kdy Kraj
obdrží 2 (dvě) a Zájemce 1 (jedno) vyhotovení.

16.

SCHVÁLENÍ TÉTO SMLOUVY ORGÁNY KRAJE

16.1

Kraj tímto potvrzuje, že:
a) záměr kraje prodat Pozemek k prodeji byl dle § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn dne
13. 1. 2017 po dobu 30 dnů před rozhodnutím v Zastupitelstvu Ústeckého kraje
na úřední desce krajského úřadu;
b) o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady Ústeckého kraje č.
…………… ze dne …………… a usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
…………… ze dne …………… Fotokopie usnesení tvoří Přílohu č. 6 této
Smlouvy.

17.

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN
Smluvní strany potvrzují, že si tuto Smlouvu před podpisem řádně přečetly,
uzavírají ji ze své svobodné a vážné vůle, nikoli v důsledku omylu nebo pod
nátlakem.

V Ústí nad Labem dne ………………….

_________________________
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček
hejtman

V …………………… dne ……….

_________________________

_________________________

STREBL Green Carbon s.r.o.
Petr Štrebl
jednatel

STREBL Green Carbon s.r.o.
Hynek Slavík
jednatel

Přílohy:
1.

Specifikace Projektu

2.

Výpis z obchodního rejstříku Zájemce

3.

Geometrický plán a výpisy z katastru nemovitostí týkající se Pozemků

4.

Kupní smlouva

5.

Závazné podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace – Změna č. 4

6.

Kopie usnesení Rady a Zastupitelstva Ústeckého kraje

7.

Souhlas Ministerstva průmyslu a obchodu

Příloha č. 1
SPECIFIKACE PROJEKTU
(Investiční záměr)

Firma: STREBL Green Carbon s.r.o.
Místo: Strategická průmyslová zóna Triangle

27. březen 2017

Představení společnosti:
Skupina SGC patří v oblasti výroby karbonových pelet k první pětce světových
producentů. Současná produkce závodu v Indii je v posledních čtyřech letech
distribuována na trhy v Indii, Malajsii, Německu, Polsku, USA, Číně a Thajsku.
Partnerská švédská společnost Enviro Systems, využívající stejný typ technologie výroby,
dodává již více jak dva roky svůj produkt do automobilového průmyslu (Volvo)
s excelentními výsledky.
Zároveň jsou v USA finalizovány testy u výrobce pneumatik Cooper Tires, kde budou
následně zahájeny dodávky suroviny jako složky pro směsi využívané při výrobě
pneumatik.
V současné době jsou budovány nové výrobní závody v Malajsii a v USA, následně je
plánováno navázat dalším rozšířením výrobních kapacit založením nových závodů
v Polsku, a Slovensku.
Společnost je prostřednictvím propojení vlastníků (fyzických osob) součástí skupiny
RADHE Group, rychle rostoucí skupiny zaměstnávající přes 2500 zaměstnanců, která
působí v oblasti obnovitelných zdrojů v energetickém sektoru s důrazem na obnovitelnou
energii vlastnící aktiva v plynárenském průmyslu, odlévání, spotřebního zboží,
zemědělství a nemovitostech.
Plánované činnosti:
Záměrem společnosti STREBL Green Carbon, s.r.o. jakožto Singapurského investora je
vybudovat ve strategické průmyslové zóně Triangle výrobní závod na výrobu karbonových
pelet dále využívaných jako surovinu v gumárenském a plastikářském průmyslu. Moderní
závod s vysoce automatizovaným provozem využívajícím nejmodernější technologie tzv.
termolýzní depolymerizace a up-gradace karbonu, kde charakterem výroby s ohledem na
metodický pokyn MŽP z 29.2.2016 je zpracování polymerů, syntetických kaučuků a
výrobků na bázi elastomerů. Z hlediska principiálního jde o chemický proces, který
rozkládá dlouhé řetězce uhlovodíků na kratší, znovu využitelné.

Technologické řešení záměru
V rámci investičního projektu bude využit termolytický proces zajišťující vysokou kvalitu
dále využitelných technických sazí a topného oleje. Nositelem know-how a vývoje
principu technologií je mateřská společnost Radhe Group, která je zároveň partnerem
tohoto projektu. Při vývoji celého procesu byl kladem maximální důraz na ochranu
životního prostředí a minimalizaci jakéhokoliv znečištění. Touto cestou se podařilo
vyvinout a zrealizovat technologický proces, který pro své okolí neznamená ekologickou
zátěž a naopak přispívá k ochraně životního prostředí ekologickou likvidací drceného
pryžového materiálu a její zpracováním vyrábí materiály pro další použití.
Využívaný termolytický proces je procesem rozkladu drceného pryžového materiálu za
nízkých teplot (350 – 600 oC) avšak bez přístupu kyslíku nebo jiných katalyzátorů. Tato
metoda zpracování využívá unikátní proces rozkladu na znovupoužitelné suroviny.

Investiční projekt využívá technologii vyvinutou a ověřenou společností Radhe Group
(Indie), která je odzkoušena v rámci vlastního provozu v Indii a v současné době
kontinuálně zpracovává cca. 100 tun materiálu denně.
Surovina je přivedena dopravníkem do vstupní komory, kde dochází k vytěsnění kyslíku
ze vstupního materiálu.
Délka retorty je 20 metrů, tělo je otočné v pevném plášti. Do prostoru mezipláště je vháněn
vzduch o teplotě přibližně 500 °C. V reaktoru je sledována teplota ve třech úrovních jeho
délky, přičemž v každém bodu měření je sledována teplota materiálu uvnitř reaktoru, dále
je měřena teplota otočného pláště reaktoru a je také sledována teplota vstupního horkého
vzduchu. Všechna čidla jsou zdvojena. Celá reakce je řízena automaticky prostřednictvím
řídícího software a sledovaná obsluhou z velína. Je tím zaručena konstantní stabilita
procesu, která je důležitá pro kvalitu materialu na výstupu, a to zejména technických sazí.
K ohřevu dochází pomocí plynových hořáků procesním plynem. Dále dochází ke zchlazení
plynů a kondenzaci oleje.
Doprava technických sazí z výrobní linky je zajištěna potrubím pomocí vzduchu. Po
mechanickém přečištění jsou technické saze na mikromlýnu zpracovány na potřebnou
velikost a dále podle požadavků zákazníků granulovány, nebo dodávány bez granulace.
Ve výrobní hale bude v první fázi instalována jedna popsaná linka na zpracování 100 tun
drcené pryže denně. Ve druhé, třetí a čtvrté etapě bude hala rozšířena a budou instalovány
další tři identické linky.
Výrobu lze označit za Hi-Tech zpracování drcené pryže využívající výsledky několikáté
generace vývojářů investora a spolupracujících společností za podpory institucí chránící
patenty a autorská osvědčení. Celý proces je, po vývoji v laboratorních podmínkách,
ověřen také provozem realizované výrobní linky instalované od roku 2012.
Výrobky jsou technické saze a topný olej.
Hlavní technologickou výhodou firmy je nově vyvinutý termolytický proces rozkladu
pryžového materiálu za nízkých teplot (350 – 500 oC) bez přístupu kyslíku nebo jiných
katalyzátorů. Tato metoda zpracování využívá unikátní proces rozkladu na
znovupoužitelné suroviny.
Tímto lze dosáhnout vysoké kvality finálního produktu – technických sazí obchodně
označovaných Hi-Green Carbon Black. Jedná se o high-tech surovinu, která kvalitativně
ovlivňuje charakteristiku finálních produktů ve kterých je použita. Například pokud je
použita jako složka směsi v gumárenském a plastikářském průmyslu, zlepšuje mechanické
vlastnosti plastových a gumárenských výrobků, zvyšuje odolnost proti abrazi pneumatik a
poskytuje ochranu proti negativnímu působení tepla a UV záření. Celkově však zlepšuje
houževnatost a pevnost materiálu.

Výše investice:
2018 – hmotný investiční majetek 493,1 mil. Kč

nehmotný majetek 45,6 mil. Kč

2019 – hmotný investiční majetek 536,6 mil. Kč

nehmotný majetek 49,8 mil. Kč

2020 – hmotný investiční majetek 1 048,2 mil. Kč nehmotný majetek 82,6 mil. Kč
2021 – hmotný investiční majetek 1 048,2 mil. Kč nehmotný majetek 82,6 mil. Kč
2022 – hmotný investiční majetek 1 555,6 mil. Kč nehmotný majetek 106,8 mil. Kč
2023 – hmotný investiční majetek 1 555,6 mil. Kč nehmotný majetek 106,8 mil. Kč
2024 – hmotný investiční majetek 2 029,5 mil. Kč nehmotný majetek 129,2 mil. Kč
2025 – hmotný investiční majetek 2 029,5 mil. Kč nehmotný majetek 129,2 mil. Kč
Investice bude realizována ve 4 etapách s datem ukončení čtvrté etapy v roce 2025.

Počet nově vzniklých pracovních míst v čase:
2018 – pracovních míst celkem 30 pozic
2019 – pracovních míst celkem 45 pozic
2020 – pracovních míst celkem 75 pozic
2021 – pracovních míst celkem 120 pozic
2022 – pracovních míst celkem 120 pozic
2023 – pracovních míst celkem 155 pozic
2024 – pracovních míst celkem 155 pozic
2025 – pracovních míst celkem 180 pozic

Výrobní podnik vytvoří celkem 180 pracovních míst do roku 2025.

Typ výroby podle číselníku CZ-NACE:
20.13 Výroba jiných základních anorganických chemických látek
Předběžný harmonogram výstavby první etapy v čase:
•

Zahájení přípravných prací:

červenec 2017

•

Rozhodnutí o umístění stavby:

prosinec 2017

•

Stavební povolení:

duben 2018

•

Zahájení zkušebního provozu:

únor 2019

•

Kolaudace:

červen 2019

Zahájení přípravných prací druhé etapy

červenec 2019

Dokončení druhé etapy a zahájení zkušebního provozu

červen 2021

Zahájení přípravných prací třetí etapy

červenec 2021

Dokončení třetí etapy a zahájení zkušebního provozu

červen 2023

Zahájení přípravných prací čtvrté etapy

červenec 2023

Dokončení čtvrté etapy a zahájení zkušebního provozu

červen 2025

Vizualizace záměru:

Základní parametry objektů:
Objekt výroby a administrativy
Výrobní hala první etapy je obdélného tvaru 700m x 36m, výšky cca 11,5m. Ze severní
strany je k ní přisazena přístavba nižšího podélného tvaru 100m x 12 m, výšky cca 6,5 m.
Další 3 etapy projektu jsou plánovány jako výrobní haly rozměrů 700 x 24m, výšky 11,5m.
Výrobní hala první etapy je funkčně členěna na části skladování materiálu, výrobních linek
a finální úpravy hotového výrobku s balením a expedicí. Její součástí je technické zařízení
objektu a sociální zařízení pro zaměstnance. V administrativní přístavbě je kromě vlastních
kanceláří a jednacích místností umístěno další sociální vybavení se šatnami a jídelnou.
Výrobní haly dalších etap 2-4 budou členěny obdobně. Administrativní část objektu se
rozšíří dle potřeby tak, aby vyhovovala vzrůstajícím potřebám po realizaci etapy 2-4.
Stavebně technické řešení objektů
Nosný systém objektu výrobní haly je vytvořen z železobetonového montovaného skeletu
o rozponech 24 m, 18m a 12m x 12m. Objekt kancelářské přístavby je jednolodní skelet o
modulu 12m x 6m.
Obvodový plášť je navržen jako skládaný z ocelových kazet vyplněných minerální vlnou
a zakrytých trapézovým a vlnitým plechem. Objekt výrobní haly je řešen designově jako
celistvý blok s vraty, dveřmi a mřížkami v stejném provedení jako plášť. Administrativní
přístavba má podobu tubusu s oranžovými svislými pásy s okny.

Do areálu jsou 2 vjezdy se samostatnými vrátnicemi, bránami a závorami. Budovy včetně
parkoviště a objízdné komunikace jsou oploceny. Stavební součástí haly je podzemní
nádrž s chladící vodou

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Ústecký kraj

-a-

STREBL Green Carbon s.r.o.

KUPNÍ SMLOUVA
A
SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ
VĚCNÝCH BŘEMEN

Č. ………

(Pozemky v k.ú. Nehasice a k.ú. Staňkovice u Žatce)

Smluvní strany:
1.
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Bc. Jaroslav Krch, ředitel SPZ Triangle, příspěvková organizace
E-mail/telefon: krch.j@industrialzonetriangle.com / 606 248 684
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800
(„Prodávající“)
a
2.

STREBL Green Carbon s.r.o.
Sídlo:
Politických vězňů 872, 438 01 Žatec
Zastoupený:
Petrem Štreblem a Hynkem Slavíkem, jednateli
Kontaktní osoba: Petr Štrebl
E-mail/telefon: peter@streblgreencarbon.com / 777 233334
IČ (RČ):
04600045
DIČ:
Bank. spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 115-1612960277/0100
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl
C, vložka 36625 Výpis z obchodního rejstříku zájemce tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě
(„Kupující“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

KUPNÍ SMLOUVU
Prodávající a Kupující společně dále také jen jako „Smluvní strany“ a kterákoli
z nich samostatně „Smluvní strana“.
TÍMTO BYLO DOHODNUTO:

PRAGUE 1727769 v1 (2K)

1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1

Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem následujících pozemků:
1) pozemková parcela č. 801/82 o výměře 4.610 m2,
2) pozemková parcela č. 836/2 o výměře 141.867 m2,
jež jsou ke dni podpisu této Smlouvy zapsány v katastru nemovitostí vedeném
Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec, na listu
vlastnictví číslo 137 pro katastrální území Nehasice, obec Bitozeves, a na listu
vlastnictví číslo 482 pro katastrální území Staňkovice u Žatce, obec Staňkovice.
(dále jen „Pozemky“);

1.2

Na základě geometrického plánu, jenž je součástí Přílohy č. 2 této Smlouvy,
vypracovaného Ing. Milanem Chundelou, geodetickou kanceláří, pod číslem 461009/2017 a 218-009/2017, k.ú. Staňkovice u Žatce, obec Staňkovice, a k.ú.
Nehasice, obec Bitozeves, schváleného Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj,
katastrální pracoviště Žatec, dne 7. 3. 2017 (dále jen „Geometrický plán“),
vznikly z Pozemků na základě oddělení pozemky:
(a)

parc. č. 801/123 o výměře 1.830 m2 (pozemek vznikl oddělením z p.p.č.
801/82)

(b)

parc. č. 836/103 o výměře 40.855 m2 (pozemek vznikl oddělením z p.p.č.
836/2)

(dále jen „Nemovitost“).
1.3

Prodávající své vlastnické právo k Pozemkům prokazuje aktuálním částečným
výpisem z katastru nemovitostí, který tvoří část Přílohy č. 2 této Smlouvy.

1.4

Smluvní strany společně konstatují, že dne …………… byla mezi Prodávajícím
a Kupujícím uzavřena Smlouvy o rezervaci pozemků a o uzavření budoucí kupní
smlouvy („Smlouva o rezervaci“), jejímž předmětem je, mimo jiné, závazek
Smluvních stran uzavřít kupní smlouvu na Nemovitost.

1.5

S ohledem na výše uvedené uzavírají Smluvní strany tuto kupní smlouvu o převodu
vlastnického práva k Nemovitostem („Smlouva“).

2.

PŘEDMĚT SMLOUVY A PROHLÁŠENÍ

2.1

Předmětem této Smlouvy je převod vlastnického práva k Nemovitosti
z Prodávajícího na Kupujícího za Kupní cenu, jak je tato vymezena v článku 3.1
této Smlouvy.
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2.2

Kupující potvrzuje, že byl před uzavřením této Smlouvy seznámen s Rozhodnutím
o poskytnutí dotace z prostředků státního rozpočtu a zvláštního účtu Ministerstva
financí ČR – změna č. 4, evidenční číslo ISPROFIN 222232 0014 (dále jen
„Rozhodnutí“) a zavazuje se respektovat zvláštní užívání a postupy plynoucí
z tohoto Rozhodnutí pro užívání Nemovitosti.

2.3

Kupující se výslovně zavazuje, že bude Nemovitosti užívat pouze pro účely
výstavby Projektu a za účelem jeho provozování - výroby popsané v Příloze č. 1
Smlouvy o rezervaci nejméně do 30. 9. 2019. Kupující prohlašuje, že Projekt
odpovídá investičnímu záměru předloženému prostřednictvím Prodávajícího
Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR za účelem vydání souhlasu pro vstup
Kupujícího jako investora do průmyslové zóny Triangle.

3.

PŘEVOD VLASTNICTVÍ A KUPNÍ CENA

3.1

Prodávající tímto převádí vlastnické právo k Nemovitosti Kupujícímu do jeho
výlučného vlastnictví za sjednanou kupní cenu, která činí 17.074.000 Kč (slovy:
sedmnáct milionů sedmdesát čtyři tisíc Korun českých), ke které bude připočtena
DPH dle platných právních předpisů (dále jen „Kupní cena“).

3.2

Předmět koupě, včetně jeho součástí a příslušenství, je přesně popsán a oceněn ve
znaleckém posudku č. 2122/4/17 znalce Ing. Roberta Weisse, ze dne 5. 3. 2017.

3.3

Kupující tímto od Prodávajícího Nemovitost kupuje a přijímá do svého vlastnictví
se všemi právy a povinnostmi vyplývajícími z této Smlouvy a z Rozhodnutí.

3.4

Kupující uhradí Kupní cenu v souladu s níže uvedenou částí 4. této Smlouvy.

3.5

Převáděnou Nemovitost Prodávající prodává Kupujícímu za účelem výstavby
a následného provozování Projektu Kupujícího v souladu s projektem uvedeným
v Příloze č. 3 této Smlouvy (dále jen „Projekt“) a za účelem jejího dalšího užívání
v souladu s Rozhodnutím.

3.6

Kupující se zavazuje Nemovitost užívat pouze za účelem výstavby a provozování
Projektu, v souladu s Projektem a v souladu s Rozhodnutím.

3.7

Kupující bere na vědomí, že nejméně 30% plochy Nemovitosti musí být pokryto
zelení (zelená plocha).

4.

VYPOŘÁDÁNÍ KUPNÍ CENY

4.1

Podmínky pro úhradu Kupní ceny Kupujícím byly sjednány následovně:
kupní cena v plné výši 17.074.000 Kč (slovy: sedmnáct milionů sedmdesát čtyři
tisíc Korun českých) + příslušná DPH budou uhrazeny Prodávajícímu na účet
uvedený v záhlaví této smlouvy, a to do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů od
zveřejnění této Smlouvy v registru smluv.
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5.

ZÁRUKY PRODÁVAJÍCÍHO

5.1

Prodávající prohlašuje, že následující skutečnosti jsou ke dni podpisu této Smlouvy
pravdivé:

5.2

(a)

Prodávající je zákonným a výlučným vlastníkem Nemovitosti a je oprávněn
uzavřít tuto Smlouvu, přičemž k uzavření této Smlouvy získal veškeré
potřebné souhlasy a schválení;

(b)

Nemovitost (ani žádná její část) není zatížena žádnými dluhy, právními
vadami, nájemními smlouvami, věcnými břemeny, předkupními právy,
zástavními ani užívacími právy ani žádnými jinými právy, která by nebyla
uvedena na výpisu z katastru nemovitostí;

(c)

Prodávající nemá žádné finanční závazky ani daňové nedoplatky vůči
finančním či jakýmkoliv jiným úřadům České republiky, které by byly či
by se mohly stát důvodem zřízení zástavního práva či jiného zatížení
k Nemovitosti;

(d)

Nemovitost (nebo jakákoli její část) není ke dni podpisu této Smlouvy
součástí ochranného pásma;

(e)

Prodávající si není vědom toho, že by jeho konáním nebo nekonáním byly
porušovány jakékoli právní normy týkající se ochrany životního prostředí;

(f)

Nemovitost (ani žádná její část) nebyla a není předmětem restitučních
nároků, konkurzního nebo obdobného řízení nebo řízení o výkonu soudního
či správního rozhodnutí a žádné takové nároky nebo řízení ani nehrozí;
Nemovitost ani žádná její část nebyla vložena do základního kapitálu žádné
obchodní společnosti ani družstva a žádná osoba nemůže k Nemovitosti (ani
k jakékoli její části) uplatnit práva, včetně práva odpovídajícího věcnému
břemeni, která by vznikla vydržením;

(g)

Prodávající si není vědom, že by se na Nemovitosti nacházely nadzemní či
podzemní stavby (s výjimkou staveb vybudovaných Kupujícím v rámci
Projektu) nebo archeologické památky;

(h)

Prodávající si není vědom, že by se na nebo pod Nemovitostí nacházely
nebezpečné látky nebo materiály.

Smluvní strany se dohodly, že jestliže se kterákoli záruka uvedená v článku 5.1
Smlouvy ukáže jako nepravdivá, bude Prodávající povinen takový nedostatek
odstranit/napravit s tím, že pokud nebude takový nedostatek Prodávajícím
odstraněn/napraven v dohodnuté přiměřené lhůtě od okamžiku, kdy se takové
prohlášení ukázalo jako nepravdivé, má Kupující právo odstoupit od této Smlouvy
písemným oznámením o odstoupení zaslaným Prodávajícímu v souladu
s ustanoveními upravujícími oznámení podle části 12 této Smlouvy.
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5.3

Pokud Prodávající poruší závazek vymezený článkem 5.2, je Prodávající povinen
uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč. Smluvní pokuta a její
úhrada nemají žádný vliv na nárok na náhradu škody.

6.

ZÁVAZKY PRODÁVAJÍCÍHO

6.1

Prodávající se zavazuje, že:
(a)

po dni podpisu této Smlouvy bez předchozího písemného svolení
Kupujícího nezatíží Nemovitost jakýmkoli dluhem nebo jakkoli jinak;
zejména ji neprodá, nedaruje, nepřevede, nevloží ani se jinak nepokusí
o jakoukoli dispozici s Nemovitostí nebo její částí; dále Nemovitost ani její
část nepronajme;

(b)

v době ode dne podpisu této Smlouvy do dne zápisu vlastnického práva
Kupujícího do katastru nemovitostí stav Nemovitosti nezhorší, zejména
nezaloží na Nemovitosti skládky, či úložiště odpadů, neprovede terénní
úpravy či jiné zemní práce a podobně;

(c)

ve lhůtě stanovené platnými právní předpisy podá u příslušného finančního
úřadu daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí na základě této
Smlouvy.

7.

ZÁVAZKY A PROHLÁŠENÍ KUPUJÍCÍHO

7.1

Kupující je povinen při užívání Nemovitosti respektovat ustanovení všech
relevantních obecně závazných právních předpisů a Rozhodnutí.

7.2

Kupující se současně zavazuje užívat Nemovitosti včetně staveb na nich zřízených
dle článku 7.1 nejméně do 30. 9. 2019 a po tuto dobu nepřevést Nemovitosti na třetí
osobu vyjma případu, kdy půjde o osobu splňující veškeré podmínky dle
Rozhodnutí a tato osoba se zaváže uvedené podmínky dodržovat nejméně po
uvedenou dobu. O záměru převést Nemovitosti na třetí osobu je Kupující povinen
informovat Prodávajícího současně se sdělením informací o zájemci o koupi
umožňujících prověření, zda zájemce o koupi splňuje veškeré podmínky dle
Rozhodnutí.

7.3

Kupující si je vědom toho, že s předchozím souhlasem Ministerstva průmyslu
a obchodu může být Nemovitost užívána pro účely realizace investičních záměrů
v oblasti logistiky, facility managementu, odpadového hospodářství, čerpací
stanice pohonných hmot, případně dalších oblastech plnících funkci obslužnosti pro
záměry z oblastí uvedených v bodě č. 26 Rozhodnutí.

7.4

Kupující si na vlastní náklady zřídí napojení Projektu na následující inženýrské sítě:
(a)

Plyn
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7.5

(b)

Elektřina – VN

(c)

Splašková kanalizace

(d)

Dešťová kanalizace

(e)

Vedení NN – telekomunikace

(f)

Vodovod pitný

(g)

Vodovod průmyslový.

Prodávající a Kupující se zavazují uzavřít spolu do devíti měsíců od převodu
vlastnického práva k Nemovitosti podle této Kupní smlouvy smlouvy o zřízení
úplatných věcných břemen spočívajících v právu Kupujícího:
(a)

vybudovat a provozovat na části sousedních pozemků Prodávajícího parc.
č. 801/82, 881/7 a 801/78 v k.ú Nehasice a parc. č. 836/2 v k.ú. Staňkovice
u Žatce přípojky inženýrských sítí popsaných v článku 7.4 této Smlouvy;

(b)

vybudovat a provozovat komunikaci k Projektu, jak je vyznačena na plánu
v Příloze č. 1 Smlouvy o rezervaci pozemků ze dne …………;

(c)

vjíždět na Nemovitosti z míst určených na plánech v Příloze č. 1 Smlouvy
o rezervaci pozemků ze dne ………;

V případě, že bude k uzavření takové smlouvy o zřízení věcného břemene potřebný
geometrický plán, zavazuje se Kupující zajistit na svoje náklady jeho vyhotovení.
Smlouvy o zřízení věcného břemene budou obsahovat standardní ustanovení
obvyklá pro obdobné transakce, přičemž výše protiplnění za věcná břemena bude
stanovena podle ceníku Prodávajícího pro zřízení služebností schváleného
Zastupitelstvem Ústeckého kraje.
Věcná břemena dle výše uvedeného budou zřízena in rem ve prospěch Kupujícího.
Prodávající souhlasí se vstupem na pozemky uvedených v písm. a) výše za účelem
realizace přípojek na inženýrské sítě dle článku 5.4 této Smlouvy.
7.6

Prodávající Kupujícímu umožní bezplatné napojení na inženýrské sítě uvedené
v článku 7.4 této Smlouvy, které jsou ve vlastnictví Prodávajícího.

7.7

Kupující je povinen při užívání Nemovitosti respektovat ustanovení všech
relevantních obecně závazných právních předpisů a Rozhodnutí.

7.8

Za podmínek uložených v Rozhodnutí je Kupující povinen vždy k 20. lednu
následujícího roku podat Prodávajícímu zprávu o stavu přípravy a realizace
Projektu se stavem k 31.12. roku předchozího. V této informaci uvede dále jméno
investora, zařazení investičního záměru podle OKEČ (CZ-NACE), plochu
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pozemků v nájmu investora, plochu zastavěnou výrobními objekty, dosud
realizovanou výši investice a počet dosud vytvořených pracovních míst. Ke zprávě
přiloží všechna relevantní rozhodnutí, která mu byla v uplynulém kalendářním roce
vydána orgány veřejné správy v souvislosti s přípravou a realizací jeho záměru
(územní povolení, stavební rozhodnutí, rozhodnutí o zkušebním provozu, atd.). Pro
zamezení pochybnostem v případě, že Rozhodnutí nebude vyžadovat splnění
uvedené informační povinnosti, účinnost tohoto odstavce zanikne.

8.

PŘEDKUPNÍ PRÁVA

8.1

Kupující a Prodávající se ve smyslu ustanovení § 2140 a § 2144 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník dohodli, že Kupující jako povinný z předkupního práva
zřizuje touto smlouvou ve prospěch Prodávajícího jakožto oprávněného
z předkupního práva věcné předkupní právo k Nemovitosti. Prodávající toto
předkupní právo přijímá. Toto věcné předkupní právo nabývá Prodávající vkladem
do katastru nemovitostí.

8.2

Kupující se zavazuje, že v případě jakéhokoli svého záměru Nemovitost či její část
převést na třetí osobu, a to úplatně nebo bezúplatně, je nabídne nejprve
Prodávajícímu za současného splnění podmínek dle čl. 7.2, a to za cenu, za kterou
Nemovitost či její část Kupující od Prodávajícího nabyl do svého vlastnictví. Budeli v době zamýšleného převodu na Nemovitostech vybudována stavba či její část,
zvýší se kupní cena o cenu stavby nebo její části zjištěné formou znaleckého
posudku vypracovaného znalcem určeným Kupujícím. Část kupní ceny
odpovídající znaleckým posudkem stanovené ceny stavby či její části, bude splatná
do 1 měsíce od okamžiku, kdy Prodávající obdrží kupní cenu za Nemovitosti včetně
stavby nebo její části od dalšího nabyvatele. Předkupní právo skončí dne
30. 9. 2019.

8.3

(a)

Prodávající je povinen k vyjádření, zda využije předkupního práva, ve lhůtě
3 kalendářních měsíců. Lhůta počíná běžet 1. dnem měsíce následujícího po
měsíci, ve kterém byla Prodávajícímu doručena nabídka k odkupu
Nemovitosti či její části. Vyjádření je Prodávající povinen doručit
Kupujícímu nejpozději do posledního dne lhůty.

(b)

Prodávající je oprávněn využít nabídku k odkupu Nemovitosti či její části
zcela nebo pouze z části.

Kupující se zavazuje nepřevést vlastnictví k Nemovitosti na třetí osobu, pokud by
je tato nevyužívala v souladu s požadavky Rozhodnutí, a to ani v případě, že
Prodávající svého předkupního práva nevyužije.

36

9.

PŘEVOD VLASTNICTVÍ

9.1

Vlastnické právo k Nemovitosti přechází spolu se souvisejícími právy a závazky na
Kupujícího vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Žatec. Tímto dnem
přecházejí všechna práva i povinnosti vztahující se k Nemovitosti na Kupujícího,
zejména povinnost platit příslušné daně a poplatky, jakož i jakákoliv práva spojená
s vlastnictvím Nemovitosti.

10.

NÁVRH NA VKLAD

10.1

Podle této Smlouvy bude učiněn zápis do příslušného listu vlastnictví v katastru
nemovitostí pro katastrální území Nehasice, obec Bitozeves, a Staňkovice u Žatce,
obec Staňkovice, vedeného při Katastrálním úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Žatec.

10.2

Zároveň s touto Smlouvou strany podepíší návrh na vklad vlastnického práva
Kupujícího k Nemovitosti do příslušného katastru nemovitostí.

10.3

Návrh na příslušný vklad do katastru nemovitostí podá Prodávající, a to ve lhůtě 14
(čtrnácti) pracovních dnů poté, kdy bude uhrazena celá kupní cena dle článku 4.1
této Smlouvy.

10.4

V případě, že příslušný katastrální úřad odmítne povolit vklad vlastnického práva
na základě této Smlouvy a/nebo bude požadovat její doplnění (případně doplnění
návrhu na vklad), zavazují se Smluvní strany tak učinit a v případě zamítnutí vkladu
uzavřít novou kupní smlouvu v obdobném znění, aby bylo dosaženo účelu
sledovaného touto Smlouvou.

11.

SMLUVNÍ POKUTY

11.1

Pokud Kupující poruší závazek vymezený v článku 3.5 nebo části 8, a to i v případě,
že Prodávající nevyužije svého předkupního práva dle části 8, této Smlouvy, je
povinen za každé porušení uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši
odpovídající výši odvodu za porušení rozpočtové kázně včetně penále zvýšenou
o částku 100.000 Kč, pokud neprovede nápravu stavu do 30 kalendářních dní ode
dne, kdy jej Prodávající na takové porušení závazku písemně upozornil.

11.2

Pokud Kupující poruší závazek vyplývající z článku 7.2 nebo 7.3 této Smlouvy, je
povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši odpovídající výši odvodu
včetně penále za porušení rozpočtové kázně, který by byl v důsledku porušení
povinnosti Kupujícího uložen Prodávajícímu. Výslovně se sjednává, že Prodávající
má právo na úhradu této smluvní pokuty pouze tehdy, pokud byl sám postižen
odvodem za porušení rozpočtové kázně.

11.3

Pokud Kupující poruší závazek vymezený v článku 7.8 této Smlouvy, je Kupující
povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši odpovídající výši odvodu
včetně penále za porušení rozpočtové kázně, který by byl v důsledku porušení
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povinnosti Kupujícího uložen Prodávajícímu. Výslovně se sjednává, že Prodávající
má právo na úhradu této smluvní pokuty pouze tehdy, pokud byl sám postižen
odvodem za porušení rozpočtové kázně.

12.

OZNÁMENÍ

12.1

Veškerá oznámení a/nebo výzvy, která je třeba podle této Smlouvy doručovat,
budou písemná a doručena prostřednictvím datových schránek, osobně, faxovým
přenosem (s následným doručením originálu některým jiným způsobem uvedeným
v tomto článku), e-mailem nebo doporučenou poštou na adresu příslušné Smluvní
strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy (nebo na takovou jinou adresu, kterou
příslušná Smluvní strana druhé Smluvní straně pro tyto účely písemně oznámí).
Pokud adresát odepře přijetí zásilky nebo si zásilku nevyzvedne, má se za to, že
zásilka byla doručena třetí den po jejím prokazatelném odeslání.

13.

DAŇOVÉ A POPLATKOVÉ POVINNOSTI

13.1

Kupující zaplatí daň z nabytí nemovitých věcí. Správní poplatek za vklad do
katastru nemovitostí hradí Prodávající.

14.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1

Prodávající tímto potvrzuje, že záměr kraje prodat nemovitý majetek byl dle § 18
odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, zveřejněn dne 13. 1. 2017 po dobu 30 dnů před rozhodnutím
v Zastupitelstvu Ústeckého kraje na úřední desce krajského úřadu;

14.2

Prodávající tímto potvrzuje, že o úplatném převodu nemovitých věcí bylo
rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …………… ze dne
……………

14.3

Jakákoli práva a závazky smluvních stran, jež nejsou v této Smlouvě výslovně
uvedeny, se řídí § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).

14.4

Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly na tom, že
uveřejnění v registru smluv provede Prodávající, který zároveň zajistí, aby
informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána Kupujícímu do datové schránky
ID 8zzct3w /na e-mail: peter@streblgreencarbon.com.

14.5

Tato Smlouva bude podepsána ve 3 (třech) vyhotoveních v českém jazyce, z nichž
po podpisu Kupující obdrží 1 (jedno) vyhotovení a zbývající 2 (dvě) vyhotovení
jsou určena pro Prodávajícího a pro řízení o vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
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14.6

Po přečtení této Smlouvy Smluvní strany potvrzují, že obsah, prohlášení, práva
a závazky v ní uvedené odpovídají jejich pravé, vážné a svobodné vůli a že tato
Smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, nikoli v tísni, ani za nápadně
nevýhodných podmínek.

14.7

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

Na důkaz čehož připojily Smluvní strany k této Smlouvě své vlastnoruční podpisy za
přítomnosti.
V Ústí nad Labem dne …….

Ústecký kraj, jakožto Prodávající

_________________________
Oldřich Bubeníček
hejtman

V ......................... dne …………

STREBL Green Carbon s.r.o., jakožto Kupující

_________________________

_________________________

Petr Štrebl

Hynek Slavík

jednatel

jednatel

Přílohy Smlouvy:
Příloha č. 1 - Výpis z obchodního rejstříku Kupujícího
Příloha č. 2 - Geometrický plán a kopie výpisu z katastru nemovitostí týkající se Pozemků
Příloha č. 3 – Specifikace projektu
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Bod 10.6 priloha 1 k usnesení č. 031/4Z/2017

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odbor realizace programů ESF – sociální začleňování
Na Poříčním právu 1
128 01 Praha 2
Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ005-871-15/2016
(dále jen „Rozhodnutí“)
vydané na základě § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „OPZ“)
rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „poskytovatel“) o poskytnutí dotace na
realizaci projektu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2“, registrační číslo
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0005703, prioritní osa OPZ: 2 – Sociální začleňování a boj
s chudobou (dále jen „projekt“) takto:

Část I - Obecné vymezení dotace
1. Specifikace příjemce dotace (dále jen „příjemce“)
Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
Statutární orgán: Oldřich Bubeníček – hejtman Ústeckého kraje
IČ: 70892156
Bankovní účet příjemce: 030090-0008423411/0710
2. Výše dotace a režim financování
2.1 Dotace je poskytována do maximální výše uvedené v řádku „Dotace“ v následující
tabulce:
Finanční rámec projektu

Částka (v Kč)

Celkové způsobilé náklady

270 961 074,24

Příjmy projektu připadající na způsobilé
výdaje

0

Celkové způsobilé náklady očištěné o
příjmy připadající na způsobilé výdaje

270 961 074,24

Podíl na celkovém
rozpočtu (v %)
100%

100%
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Finanční rámec projektu

Částka (v Kč)

Podíl na celkovém
rozpočtu (v %)

Vlastní financování způsobilých výdajů
očištěných o příjmy projektu připadající na
způsobilé výdaje

13 548 053,72

5%

Dotace

257 413 020,52

95%

230 316 913,10

85%

 z toho z Evropského sociálního fondu,
tj. z prostředků poskytnutých ze
státního rozpočtu na předfinancování
výdajů, které mají být kryty prostředky
z Národního fondu (§ 44 odst. 2 písm.
f) rozpočtových pravidel);
 z toho
z Iniciativy
na
podporu
zaměstnanosti
mladých
lidí,
tj.
z prostředků poskytnutých ze státního
rozpočtu na předfinancování výdajů,
které mají být kryty prostředky
z Národního fondu (§ 44 odst. 2 písm.
f) rozpočtových pravidel);

0

-

 z toho státní rozpočet, tj. prostředky ze
státního rozpočtu na část národního
spolufinancování (§ 44 odst. 2 písm. j)
rozpočtových pravidel).

27 096 107,42

10%

Rozdělení investičních a neinvestičních
prostředků v rámci maximální částky
dotace

257 413 020,52

95%

 neinvestiční prostředky

257 413 020,52

95%

 investiční prostředky

0

-

2.2 Příjemce je povinen respektovat stanovený podíl (v %) zapojení vlastních zdrojů
do financování způsobilých výdajů projektu dle výše uvedené tabulky. Vyjádření závazku
vlastního financování částkou v Kč je pouze orientační.
2.3 Dotace je poskytována na způsobilé výdaje projektu, které nejsou či nebudou kryty
z příjmů projektu připadajících na způsobilé výdaje, ani z jiných zdrojů příjemce.
2.4 Pro zapojení zdrojů financování dle výše uvedené tabulky jsou rozhodující hodnoty
podílů vyjádřené v procentech. Vyjádření v Kč je jako závazné a maximálně možné
stanoveno pouze pro zdroj „Evropský sociální fond“, pro další zdroj se jedná o vyjádření
pouze orientační.
2.5 Skutečná výše dotace, která bude příjemci poskytnuta, bude určena na základě
skutečně vzniklých, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů. Výše
dotace bude v souladu s Pravidly OPZ a právními předpisy ČR a EU snížena o ty příjmy,
které projekt vytvoří v průběhu své realizace, které převýší částku příjmů projektu
uvedenou v bodě 2.1 této části Rozhodnutí a které přesáhnou objem vlastního

Strana: 2 z 18

financování způsobilých výdajů uvedený v bodě 2.1 této části Rozhodnutí. Příjmy, které
nepřesáhnou částku, kterou do financování projektu vkládá příjemce podpory, nesnižují
dotaci.
2.6 Dojde-li v průběhu realizace projektu ke snížení způsobilých výdajů prokázaných
příjemcem, musí být vždy zachovány procentní podíly pro zapojení vlastního financování
způsobilých výdajů a dotace uvedené v bodě 2.1 této části Rozhodnutí.
2.7 Režim financování projektu: ex-ante.
3. Účel dotace
V rámci realizace projektu identifikovaného názvem a registračním číslem v úvodní části
tohoto Rozhodnutí je účelem dotace:
podpora vybraných cílových skupin: osoby pečující o malé děti, rodiče samoživitelé, osoby
ohrožené domácím násilím a závislostmi, jejich zapojení do společnosti (do sociálního,
kulturního a ekonomického života), jejich podpora při uplatnění se na trhu práce, pomoc při
předcházení a snižování nežádoucích společenských jevů.
Podpora cílových skupin bude realizována prostřednictvím zajištění dostupnosti poskytování
a rozvoje vybraných druhů sociálních služeb sociální prevence na území Ústeckého kraje
v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Účel dotace bude naplněn prostřednictvím klíčových aktivit projektu.
4. Lhůta, v níž má být dosaženo účelu
Účelu dotace musí být dosaženo ve lhůtě:
 datum zahájení realizace projektu: 01. 1. 2017
 datum ukončení realizace projektu nejpozději do: 30. 06. 2020
5. Vzájemná komunikace poskytovatele a příjemce
Příjemce a poskytovatel budou v případě doručování písemností, které musí být opatřeny
podpisem osoby oprávněné jednat za daný subjekt, přednostně používat informační systém
MS2014+. Příjemce je povinen zajistit, aby se seznámil se všemi zprávami, které mu budou
od poskytovatele doručeny prostřednictvím MS2014+. Přijetím tohoto Rozhodnutí příjemce
vyjadřuje souhlas s přednostním doručováním písemností prostřednictvím MS2014+.

Část II – Obecné povinnosti příjemce
1. Užití dotace
1.1.

Při použití dotace je příjemce povinen dodržovat podmínky stanovené právními
předpisy EU a ČR, tímto rozhodnutím a Pravidly OPZ, kterými jsou:
 Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ a
 Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce, kapitola 5 až 7

1.2.
1.3.

Pravidla OPZ jsou uveřejněna na webovém portálu poskytovatele www.esfcr.cz.
Příjemce je povinen řídit se při realizaci projektu podmínkami upravenými
v Pravidlech OPZ, nestanoví-li toto Rozhodnutí jinak.
Pravidla OPZ jsou pro příjemce závazná ve verzi platné v den učinění příslušného
úkonu souvisejícího s realizací projektu, nebo v den porušení příslušného ustanovení
plynoucího z právních předpisů, Rozhodnutí či Pravidel OPZ. Při zadávání zakázek
je pro příjemce závazná verze Pravidel OPZ platná v den zahájení zadávání zakázky.
O vydání nové revize Pravidel OPZ uvědomí poskytovatel příjemce bez zbytečného
odkladu elektronickou formou prostřednictvím informačního systému MS2014+.

1.4.
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2. Splnění účelu a realizace projektu
2.1.
2.2.

Příjemce je povinen splnit účel dotace uvedený v části I bodě 3. tohoto Rozhodnutí.
Příjemce je povinen realizovat projekt v souladu s Informací o projektu, která
je přílohou č. 1 tohoto Rozhodnutí, a to ve znění jejích případných změn, k jejichž
provedení je příjemce oprávněn dle Pravidel OPZ, anebo ve znění změn, které
poskytovatel dle Pravidel OPZ schválil.

3. Způsobilé výdaje
3.1.

3.2.

Příjemce je oprávněn použít dotaci pouze na výdaje, které souvisejí s realizací
projektu, jsou uvedeny ve schváleném rozpočtu projektu, příp. v rozpočtu, který
příjemce upravil v souladu s Pravidly OPZ, a je možné je dle Pravidel OPZ považovat
za způsobilé.
Příjemce je povinen zajistit úhradu veškerých výdajů projektu, které nejsou kryty výše
uvedenou dotací (např. nezpůsobilé výdaje), aby byl dodržen účel poskytnutí dotace
na daný projekt.

4. Udržitelnost projektu
V případech, kdy projekt podle platných pravidel o veřejné podpoře ve smyslu článku 107
Smlouvy o fungování EU podléhá povinnosti zachování investice, je příjemce povinen zajistit,
aby ve stanoveném období od ukončení realizace projektu nedošlo k zastavení nebo
přemístění výrobní činnosti mimo programovou oblast (článek 71 odst. 3 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu
soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním
a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj,
Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu
a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006).
5. Vedení účetnictví
5.1.

5.2.

Příjemce je povinen řádně účtovat o veškerých příjmech a výdajích, resp. výnosech
a nákladech. Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vést příjmy a výdaje
s jednoznačnou vazbou na projekt s výjimkou výdajů, které jsou financovány jakožto
paušální výdaje dle § 14 odst. 7 rozpočtových pravidel, nebo je povinen vést
pro projekt tzv. daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující
se k projektu splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona
č. 563/1991 Sb. (s výjimkou písm. f) zákona) a aby předmětné doklady byly správné,
úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem
zaručujícím jejich trvanlivost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly s výjimkou
výdajů, které jsou financovány jakožto paušální výdaje dle § 14 odst. 7 rozpočtových
pravidel, vedeny s jednoznačnou vazbou na projekt.
Příjemce je povinen předat ve lhůtě stanovené poskytovatelem poskytovateli na jeho
vyžádání účetní záznamy a další doklady vztahující se k projektu převedené
do digitální podoby.

6. Zakázky
6.1.

6.2.

Při zadávání zakázek v rámci realizace projektu je příjemce povinen postupovat
v souladu s pravidly pro zadávání zakázek, jež jsou stanoveny v Obecné části
pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ.
Příjemce je povinen zavázat dodavatele předkládat k proplacení pouze faktury, které
obsahují název a číslo projektu. V odůvodněných případech je příjemci umožněno,
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aby doklady označil názvem a číslem projektu sám před jejich uplatněním v žádosti
o platbu.
7. Plnění politik Evropské unie
Při realizaci projektu je příjemce povinen dodržovat politiky Evropské unie, zejména pravidla
hospodářské soutěže a veřejné podpory, principy udržitelného rozvoje a prosazování
rovných příležitostí.
8. Kontrola
Příjemce je povinen za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z tohoto Rozhodnutí
vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout
oprávněným osobám veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné
ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu
se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám
oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou poskytovatel (Řídicí
orgán), územní finanční orgány, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská
komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly.
9. Informační a komunikační opatření
9.1.
9.2.

Příjemce je povinen provádět informační a komunikační opatření projektu v souladu
s Pravidly OPZ.
Příjemce je povinen zajistit nápravu nedostatků týkajících se provádění informačních
a komunikačních opatření projektu ve lhůtě a způsobem specifikovaným ve výzvě
k provedení této nápravy, kterou příjemci adresuje poskytovatel.

10. Poskytování údajů o realizaci projektu
Příjemce je povinen na základě žádosti poskytovatele nebo Ministerstva financí poskytnout
těmto písemně jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu (zejména
má v této souvislosti povinnost poskytnout veškeré informace o výsledcích kontrol a auditů,
včetně kontrolních protokolů z kontrol provedených v souvislosti s projektem), a to ve lhůtě
stanovené poskytovatelem, resp. Ministerstvem financí.
11. Oznamovací povinnost
11.1.

11.2.

Příjemce je povinen poskytovatele informovat o zahájeném insolvenčním řízení,
a to do 5 dnů od uveřejnění vyhlášky o insolvenčním návrhu na portálu
https://isir.justice.cz. Příjemce je dále povinen informovat poskytovatele o vstupu
příjemce do likvidace, a to do 5 dnů od uveřejnění výzvy likvidátora k přihlášení
pohledávek uveřejněné na portálu http://ov.gov.cz.
Příjemce je povinen dodržet Pravidla OPZ upravující oznamování změn týkajících
se projektu.

12. Zákaz čerpání jiných podpor
Příjemce nesmí na výdaje projektu uhrazené z prostředků této dotace čerpat prostředky
z jiných finančních nástrojů Evropské unie či z jiných veřejných prostředků. Pokud byl určitý
výdaj uhrazen z dotace pouze z části, týká se zákaz podle předchozí věty pouze této části
výdaje.
13. Vypořádání projektu
Příjemce, jehož projekt je financován zálohově (v tzv. režimu ex ante), je povinen dotaci
finančně vypořádat v souladu s rozpočtovými pravidly a vyhláškou č. 367/2015 Sb.,
o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními
finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání).
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14. Uchovávání dokumentů
Příjemce je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací projektu v souladu
s platnými právními předpisy ČR, zejména v souladu s § 44a odst. 11 rozpočtových pravidel
a Pravidly OPZ.
15. Péče o majetek
Příjemce je povinen po dobu realizace projektu zacházet s majetkem spolufinancovaným
z dotace s péčí řádného hospodáře, zejména jej zabezpečit proti poškození, ztrátě nebo
odcizení a nezatěžovat takový majetek žádnými věcnými právy třetích osob, včetně
zástavního práva. Povinnost podle předchozí věty se netýká spotřebního materiálu.
16. Práva duševního vlastnictví
Příjemce je povinen poskytovateli poskytnout neomezenou bezplatnou licenci k užití práv
duševního vlastnictví včetně možnosti zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě oprávnění
tvořící součást licence, jestliže byly při vzniku práv duševního vlastnictví použity prostředky
této dotace, a to bez zbytečného odkladu po vzniku takových práv. Pokud je držitelem
takových práv duševního vlastnictví vzniklých na základě zakázky jiná osoba než příjemce,
je příjemce povinen ve smlouvě uzavřené s dodavatelem zajistit pro poskytovatele
neomezenou bezplatnou licenci k užití těchto práv včetně možnosti zcela nebo zčásti
poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící součást licence.
17. Povinnosti poskytovatele sociálních služeb
17.1.

17.2.

17.3.

V právních aktech uzavíraných za účelem poskytování sociálních služeb s jejich
poskytovateli, kteří jsou dodavateli těchto služeb pro příjemce, resp. kterým příjemce
dále poskytuje prostředky této dotace na zajištění těchto služeb, je příjemce povinen
zavázat tyto poskytovatele povinnostmi uvedenými v bodech 8 a 9 části II
Rozhodnutí.
Příjemce odpovídá za splnění všech povinností poskytovatelů sociálních služeb
uvedených v bodě 17.1. Pokud některý z poskytovatelů sociálních služeb poruší
některou z těchto povinností, odpovídá příjemce podle části V tohoto Rozhodnutí,
jako by tuto povinnost porušil sám.
V právních aktech uvedených v bodě 17.1 je příjemce dále povinen zavázat
poskytovatele sociálních služeb povinností uchovávat po dobu deseti let veškeré
dokumenty související s realizací projektu. Povinnost podle předchozí věty se netýká
dokumentů předaných poskytovatelem sociálních služeb příjemci na základě
podmínek stanovených v uvedeném právním aktu a dokumentů předaných příjemci
či jiné osobě na základě požadavku stanoveného právním předpisem. Pokud některý
z poskytovatelů sociálních služeb poruší tuto povinnost, odpovídá příjemce podle
části V tohoto Rozhodnutí, jako by tuto povinnost porušil sám. Pro stanovení výše
sankce se použije obdobně sankce za porušení bodu 14 části II Rozhodnutí.

Část III – Specifické povinnosti příjemce týkající se realizace projektu
1. Vazba na výzvu k předkládání žádostí o podporu
Příjemce je povinen během realizace projektu dodržovat tyto podmínky, jež vycházejí
z výzvy k předkládání žádostí o podporu, na základě které byl projekt vybrán k poskytnutí
dotace:
a) Cílovými skupinami projektu mohou být pouze:
 osoby se zdravotním postižením,
 osoby s kombinovanými diagnózami,
 bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování,
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oběti trestné činnosti,
osoby pečující o malé děti,
neformální pečovatelé,
rodiče samoživitelé,
osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané,
osoby ohrožené předlužeností,
osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi,
osoby v nebo po výkonu trestu,
osoby opouštějící institucionální zařízení,
osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
osoby ohrožené vícenásobnými riziky.

b) Aktivity projektu musí spadat zejména do vymezení těchto druhů a forem sociálních

služeb:
 azylové domy pro rodiče/rodiny s dítětem/dětmi,
 azylové domy pro jednotlivce – osoby v nepříznivé sociální situaci,
 azylové domy kombinované (kombinace azylových domů pod bodem 1 a 2),
 domy na půl cesty,
 intervenční centra,
 nízkoprahová denní centra,
 osobní asistence,
 podpora samostatného bydlení,
 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
 sociálně terapeutické dílny,
 sociální rehabilitace – pouze ambulantní a terénní forma služby,
 terénní programy,
 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (pouze osoby ve věku 15 až 26 let).
Způsobilé aktivity a s nimi spojené výdaje jsou pouze takové, které jsou zaměřené
na podporu a financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních
druhů a forem sociálních služeb, a to v rozsahu stanoveném základními činnostmi
u jednotlivých druhů sociálních služeb. Jejich výčet a charakteristiky jsou uvedeny
v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona o sociálních službách.
Financování fakultativních činností sociálních služeb není přípustné.
V rámci projektu lze hradit činnosti související se zajištěním, sledováním (monitoring)
a kontrolou krajské sítě sociálních služeb (zejména prostřednictvím osob v rámci
realizačního týmu projektu).
c) Územní vymezení:

Programová oblast a území dopadu: ČR bez hl. m. Prahy
Místo realizace: celá ČR a EU
2. Podmínky monitorování projektu
2.1. Příjemce je povinen naplnit celkové cílové hodnoty indikátorů uvedených v Informaci
o projektu v příloze č. 1 tohoto Rozhodnutí; definice indikátorů je obsažena
v Pravidlech OPZ.
Celkovou cílovou hodnotu indikátorů výstupů, resp. výsledků příjemce naplní, pokud
celková míra naplnění indikátorů výstupů, resp. výsledků dosáhne 100 %.
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Pro zjištění celkové míry naplnění indikátorů výstupů se sečtou procenta naplnění
cílových hodnot uvedených v Informaci o projektu v příloze č. 1 tohoto Rozhodnutí
u jednotlivých indikátorů výstupů a vydělí se počtem těchto indikátorů. Pokud nebyla
vyčerpána celková maximální výše dotace, snižují se cílové hodnoty v Informaci
o projektu v příloze č. 1 tohoto Rozhodnutí tak, že se vynásobí podílem skutečně
vyčerpané částky dotace k celkové maximální výši dotace. Překročení cílové hodnoty
jednotlivých indikátorů výstupů bude zohledněno maximálně v míře 120 %. Při zjištění
celkové míry naplnění indikátorů výsledků se postupuje obdobně.
2.2. Příjemce je povinen předávat poskytovateli údaje nezbytné k průběžnému sledování
přínosů projektu (monitorování projektu) a to prostřednictvím zpráv o realizaci projektu.
Průběžnou zprávu o realizaci projektu je příjemce povinen předložit do konce prvního
měsíce následujícího po ukončení monitorovacího období, závěrečnou zprávu
o realizaci projektu do konce druhého měsíce následujícího po ukončení
monitorovacího období. V případě, že monitorovací období skončí v jiný než poslední
den kalendářního měsíce, pak platí lhůta 30 dní, resp. 60 dní v případě závěrečné
zprávy o realizaci ode dne ukončení daného monitorovacího období.
Vymezení monitorovacích období projektu, za které je příjemce povinen předložit
zprávu o realizaci projektu:
Pořadí

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

Začátek období

1.1.2017
1.7.2017
1.1.2018
1.7.2018
1.1.2019
1.7.2019
1.1.2020

Konec období

30.6.2017
31.12.2017
30.6.2018
31.12.2018
30.6.2019
31.12.2019
30.6.2020

Termín odevzdání

31.7.2017
31.1.2018
31.7.2018
31.1.2019
31.7.2019
31.1.2020
31.8.2020

2.3. Příjemce je povinen předkládat zprávy o realizaci projektu ve formátu, který
poskytovatel pro projekt nastaví v informačním systému MS2014+.
2.4. Nápravy nedostatků žádostí o změnu projektu, zpráv o realizaci projektu (včetně spolu
s nimi předložených žádostí o platbu) a případně další související dokumentace
vyžádané poskytovatelem je příjemce povinen předkládat v termínech stanovených
poskytovatelem.
2.5. Příjemce je povinen za každý kalendářní rok předložit údaje vážící se k čerpání
poskytnuté vyrovnávací platby v rámci projektu ve formě zpracovaného „Přehledu
čerpání vyrovnávací platby na sociální službu“. Tento přehled je příjemce povinen
zpracovat a předložit samostatně za každou sociální službu podpořenou v projektu
do 30. 4. následujícího roku a to buď samostatně, nebo jako součást zprávy o realizaci
projektu.
Přehled za každou sociální službu podpořenou v rámci projektu bude obsahovat tyto
údaje:
a) základní identifikační údaje poskytovatele sociální služby - název organizace
a identifikační číslo (IČ),
b) základní identifikační údaje sociální služby - číselné označení sociální služby
(identifikátor), druh a forma služby,
c) cílová skupina sociální služby (okruh osob, kterým je služba poskytována),
d) celkové plánované náklady sociální služby po dobu podpory služby v rámci
projektu,
e) celkové plánované výnosy sociální služby po dobu podpory služby v rámci projektu,
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celkové skutečné náklady sociální služby za příslušný kalendářní rok podpory
služby v rámci projektu,
g) celkové skutečné výnosy sociální služby za příslušný kalendářní rok podpory
služby v rámci projektu,
h) celková výše přidělené vyrovnávací platby na dobu podpory služby v rámci
projektu,
i) celková výše přidělené vyrovnávací platby v rámci projektu na příslušný kalendářní
rok podpory služby v rámci projektu,
j) celková výše skutečně vyplacené vyrovnávací platby za příslušný kalendářní rok
podpory služby v rámci projektu,
k) případná vratka přidělené vyrovnávací platby (z titulu nadměrného vyrovnání).
f)

V průběhu realizace projektu předkládá příjemce kromě standardních náležitostí zprávy
o realizaci projektu následující:
 kopie vydaných pověření službou obecného hospodářského zájmu podle Rozhodnutí
Komise č. 2012/21/EU (Pověření) na jednotlivé sociální služby v rámci projektu,
 kopie právních aktů (smluv), na základě kterých byla poskytnuta vyrovnávací platba
za službu obecného hospodářského zájmu (dále jen vyrovnávací platba) v rámci
projektu,
 přehled o poskytnutých vyrovnávacích platbách v rámci projektu a jejich čerpání.
3. Veřejná podpora a podpora de minimis
Dotace poskytnutá na realizaci projektu nezakládá veřejnou podporu.
Část IV - Platební podmínky
1. Žádost o platbu
1.1. Příjemce je povinen pro účely poskytnutí prostředků dotace předkládat poskytovateli
spolu s každou zprávou o realizaci projektu řádně vyplněnou žádost o platbu
podloženou příslušnými doklady dle pravidel OPZ.
1.2. Příjemce je povinen předkládat žádosti o platbu ve formátu, který poskytovatel
pro projekt nastaví v informačním systému MS2014+.
2. Převod prostředků dotace
Poskytovatel bude dotaci specifikovanou v části I tohoto Rozhodnutí příjemci poskytovat
ve splátkách v závislosti na postupu realizace projektu. Dotace bude poskytována
bezhotovostními bankovními převody na bankovní účet uvedený v části specifikace příjemce.
Dnem poskytnutí se rozumí den odepsání částky z účtu poskytovatele (Specifikace
pro veřejné rozpočty: účelový znak OPZ: 13013).
3. Proplácení částí dotace
3.1. První část dotace bude příjemci proplacena ve výši 77 223 906,- Kč, z toho prostředky
ve výši 77 223 906,- Kč jsou poskytovány na neinvestiční výdaje projektu a prostředky
ve výši 0,- Kč na investiční výdaje projektu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
3.2. Další části dotace budou propláceny až do maximální výše dotace snížené o část
dotace neproplacenou podle § 14e rozpočtových pravidel, vrácenou podle § 14f odst. 3
rozpočtových pravidel a o provedený odvod za porušení rozpočtové kázně podle § 44a
rozpočtových pravidel, a to na základě schválených žádostí o platbu. Výše splátky
se rovná částce schválených způsobilých výdajů projektu v rámci dané žádosti
o platbu, s výjimkou situace, kdy by poskytnutím platby ve výši schválených výdajů
došlo k překročení maximální částky dotace dle části I bodu 2.1 tohoto Rozhodnutí;
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v tomto případě je částka splátky snížena tak, aby prostředky poskytnuté na projekty
dosahovaly souhrnně nejvýše maximální částku dotace. Další části dotace jsou určeny
pouze na neinvestiční výdaje projektu dle zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví.
4. Nepřímé náklady
Nepřímé náklady projektu jsou považovány za uskutečněné ve výši, která je výsledkem
násobku procenta nepřímých nákladů platného pro projekt a částky odpovídající prokázaným
způsobilým přímým nákladům projektu.
Procento nepřímých nákladů platné pro projekt: 2 %
Procento nepřímých nákladů bude odpovídajícím způsobem sníženo, pokud na základě
vyúčtování celkových uskutečněných přímých způsobilých výdajů projektu bude projekt patřit
do kategorie projektů s nižším procentem nepřímých nákladů, než bylo stanoveno
na základě plánovaného rozpočtu projektu.
5. Přeplatek dotace (pro ex-ante režim)
V případě, že celková dotace poukázaná ve prospěch účtu uvedeného v úvodu tohoto
Rozhodnutí převyšuje částku, která by dle celkových způsobilých výdajů projektu
stanovených na základě závěrečné žádosti o platbu měla být z dotace poskytnuta, musí být
rozdíl vrácen poskytovateli. Příjemce se zavazuje navrátit tyto prostředky v termínu
a způsobem stanovenými ve výzvě zpracované poskytovatelem.

Část V - Sankce
1. Pozastavení proplácení prostředků dotace
Pokud poskytovatel nebo jiná osoba oprávněná ke kontrole dodržování podmínek dle tohoto
Rozhodnutí zjistí, že příjemce nesplnil nebo neplní některou z podmínek uvedených v tomto
Rozhodnutí, je poskytovatel oprávněn pozastavit proplácení prostředků dotace a zahájit
potřebné kroky vedoucí k identifikaci, zda nevzniklo podezření na porušení rozpočtové kázně
podle rozpočtových pravidel.
2. Neproplácení dotace na základě § 14e rozpočtových pravidel
Poskytovatel nemusí vyplatit část dotace, domnívá-li se, že došlo k porušení pravidel
stanovených tímto Rozhodnutím. Pokud poskytovatel odhalí porušení podmínek, je oprávněn
neproplatit dotaci dle § 14e rozpočtových pravidel, a to maximálně do výše, která
je stanovena v rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. ve výši stanovené za porušení dané
povinnosti v tabulce sankcí pro oblast zadávání obsažené v Obecné části pravidel
pro žadatele a příjemce v rámci OPZ jako nejvyšší možná výše odvodu za předmětné
porušení podmínek. Při stanovení výše sankce přihlédne k závažnosti porušení a jeho vlivu
na dodržení cíle dotace.
3. Diferenciace odvodu za porušení rozpočtové kázně dle závažnosti porušení
podmínek
3.1. V případě porušení podmínek týkajících se účelu a udržitelnosti (uvedených v části II
bodě 2.1 a 4) bude vyměřen odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši celkové
dosud vyplacené částky dotace podle § 44a odst. 4 písm. b) rozpočtových pravidel.
3.2. V případě porušení podmínek neuvedených v části V bodech 3.1., 3.3. až 3.7., anebo
4, u kterých lze vyčíslit výši porušení rozpočtové kázně (tj. porušení má jednoznačnou
vazbu na způsobilé výdaje), bude vyměřen odvod podle § 44a odst. 4 písm. b)
rozpočtových pravidel ve výši nezpůsobilých výdajů uhrazených z dotace.
Porušení povinností neuvedených v části V bodech 3.1, 3.3 až 3.7, anebo 4, u nichž
není možné vyčíslit částku, v jaké byla porušena rozpočtová kázeň, povede podle
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

§ 44a odst. 4 písm. b) rozpočtových pravidel k odvodu za porušení rozpočtové kázně
ve výši celkové dosud vyplacené částky dotace.
V případě, že
 dojde k porušení povinnosti předložit poskytovateli zprávu o realizaci projektu
(včetně žádosti o platbu) nebo povinnosti předložit poskytovateli vyžádanou
informaci (uvedených v části II bodě 5.2 a bodě 10, v části III v bodech 2.2 až 2.5)
a prodlení bude trvat 7 kalendářních dní a více, přičemž určující pro počátek běhu
prodlení je termín vyplývající z tohoto Rozhodnutí (včetně Pravidel OPZ, na které
toto Rozhodnutí odkazuje) ve znění případného vyjádření poskytovatele o změně
termínu, které je příjemci k dispozici v MS2014+ (netýká se situací, kdy příjemce
nemohl z důvodu technických překážek na straně MS2014+ zprávu o realizaci
projektu nebo žádost o platbu předložit);
 dojde k porušení povinností týkajících se vytvoření podmínek pro provedení kontroly
(uvedených v části II bodě 8);
 dojde k porušení povinností týkajících se oznamovací povinnosti (uvedených v části
II bodě 11) a v Pravidlech OPZ není stanoveno, že příslušné pochybení nezakládá
porušení rozpočtové kázně;
 dojde k porušení povinnosti předložit podklady pro finanční vypořádání dotace podle
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, uvedené v části II bodě 13;
 dojde k porušení povinnosti týkající se práv duševního vlastnictví (uvedené v části II
bodě 16);
 dojde k porušení povinností uvedených v části II bodech 17.1 až 17.3;
 dojde k porušení povinnosti uchovávat dokumenty (uvedené v části II bodě 14)
a není možné stanovit výši dotace, ke které se dokument váže;
bude odvod za porušení rozpočtové kázně vyměřen dle § 44a odst. 4 písm. a)
rozpočtových pravidel ve výši 0,5 % z celkové částky dotace. Odvod za porušení
rozpočtové kázně přitom nemůže být vyšší než celková částka dotace, která byla
vyplacena.
V případě, že dojde k porušení povinností týkajících se zadávání zakázek (uvedených
v části II bodě 6.1), jež je dle Pravidel OPZ považováno za porušení rozpočtové kázně,
bude odvod za porušení rozpočtové kázně vyměřen dle § 44a odst. 4 písm. a)
rozpočtových pravidel ve výši stanovené za porušení dané povinnosti v tabulce sankcí
pro oblast zadávání obsažené v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci
OPZ.
V případě, že dojde k porušení povinností týkajících se provádění informačních
a komunikačních opatření (uvedených v části II bodě 9), jež je dle Pravidel OPZ
považováno za porušení rozpočtové kázně, bude odvod za porušení rozpočtové kázně
vyměřen dle § 44a odst. 4 písm. a) rozpočtových pravidel ve výši stanovené
za porušení dané povinnosti v tabulce sankcí pro oblast publicity obsažené v Obecné
části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ.
V případě, že do data ukončení realizace projektu nebude dosažena celková cílová
hodnota indikátorů výstupů uvedená v části III bodě 2.1, bude dle § 44a odst. 4
písm. a) rozpočtových pravidel vyměřen následující odvod z částky, ve které byla
porušena rozpočtová kázeň (tj. z vyčerpané částky dotace), přičemž odvod za porušení
rozpočtové kázně nemůže být vyšší než celková částka dotace, která byla vyplacena.
Celková míra naplnění indikátorů výstupů
uvedených v Informaci o projektu v příloze č. 1
méně než 85 % až 70 %
méně než 70 % až 55 %

Procento odvodu z částky, ve které byla
porušena rozpočtová kázeň
15 %
20 %
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méně než 55 % až 40 %
méně než 40 %

30 %
50 %

V případě, že k okamžiku schválení závěrečné zprávy o realizaci platná Pravidla OPZ
stanoví pro příjemce příznivěji jednotlivá rozmezí celkové míry naplnění indikátorů
výstupů či s tímto spojené procento odvodu mírněji než toto Rozhodnutí, uplatní se při
vyměření odvodu tato úprava v Pravidlech OPZ.
3.7. V případě, že do data ukončení realizace projektu nebude splněna celková cílová
hodnota indikátorů výsledků uvedená v části III bodě 2.1, bude dle § 44a odst. 4
písm. a) rozpočtových pravidel vyměřen následující odvod z částky, ve které byla
porušena rozpočtová kázeň (tj. z vyčerpané částky dotace), přičemž odvod za porušení
rozpočtové kázně nemůže být vyšší než celková částka dotace, která byla vyplacena.
Celková míra naplnění indikátorů výsledků
uvedených v Informaci o projektu v příloze č. 1
méně než 75 % až 50%
méně než 50 %

Procento odvodu z částky, ve které byla
porušena rozpočtová kázeň
10 %
20 %

V případě, že k okamžiku schválení závěrečné zprávy o realizaci platná Pravidla OPZ
stanoví pro příjemce příznivěji jednotlivá rozmezí celkové míry naplnění indikátorů
výsledků či s tímto spojené procento odvodu mírněji než toto Rozhodnutí, uplatní se při
vyměření odvodu tato úprava v Pravidlech OPZ.
4. Porušení povinností, jež není porušením rozpočtové kázně
V případě, že
 dojde k porušení povinnosti předložit poskytovateli zprávu o realizaci projektu (včetně
žádosti o platbu) nebo povinnosti předložit poskytovateli vyžádanou informaci
(uvedených v části II bodě 5.2 a bodě 10, v části III v bodech 2.2 až 2.5) a prodlení
bude trvat méně než 7 kalendářních dní, přičemž určující pro počátek běhu prodlení
je termín vyplývající z tohoto Rozhodnutí ve znění případného vyjádření
poskytovatele o změně termínu, které je příjemci k dispozici v MS2014+,
 dojde k porušení povinností předložit poskytovateli zprávu o realizaci projektu včetně
žádosti o platbu (uvedených v části III v bodech 2.2 až 2.5 a prodlení je způsobeno
tím, že příjemce nemohl z důvodu technických překážek na straně MS2014+ zprávu
o realizaci projektu nebo žádost o platbu předložit,
 dojde k porušení povinností týkajících se zadávání zakázek (uvedených v části II
bodě 6.1), jež dle Pravidel OPZ není považováno za porušení rozpočtové kázně,
nebo dojde k porušení povinností uvedených v části II bodě 6.2,
 dojde k porušení povinností týkajících se provádění informačních a komunikačních
opatření (uvedených v části II bodě 9), jež dle Pravidel OPZ není považováno
za porušení rozpočtové kázně,
 dojde k porušení povinnosti týkající se oznamování (uvedené v části II bodě 11),
včetně oznamování nepodstatných změn a v Pravidlech OPZ je pro dané pochybení
stanoveno, že nezakládá porušení rozpočtové kázně,
 bude splněna cílová hodnota indikátorů výstupů uvedených v Informaci o projektu
v příloze č. 1 tohoto Rozhodnutí z 85 % nebo více,
 bude splněna cílová hodnota indikátorů výsledků uvedených v Informaci o projektu
v příloze č. 1 tohoto Rozhodnutí ze 75 % nebo více,
 dojde k nedodržení finančního plánu projektu obsaženého v příloze č. 1 tohoto
Rozhodnutí, příp. upraveného v režimu nepodstatných změn projektu,
 dojde k porušení povinností dle části VI tohoto Rozhodnutí,
nejedná se o porušení rozpočtové kázně ve smyslu rozpočtových pravidel.
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Část VI – Pověření ke zpracování osobních údajů
1. Pověření a účel zpracování osobních údajů

1.1.

1.2.

Poskytovatel pověřuje příjemce, jakožto zpracovatele, ke zpracování osobních údajů,
včetně citlivých údajů (dále jen „osobní údaje“), osob podpořených v projektu
za účelem prokázání řádného a efektivního nakládání s prostředky Evropského
sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z OPZ tímto
Rozhodnutím, a to v rozsahu uvedeném v bodě 2 části VI tohoto Rozhodnutí.
Poskytovatel je jakožto správce podle § 4 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, oprávněn zpracovávat osobní údaje
podpořených osob na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském sociálním fondu a o zrušení
nařízení Rady (ES) č. 1081/2006, zejména jeho přílohy I.

2. Rozsah zpracování osobních údajů na základě pověření a jejich ochrana
2.1.
2.2.

Příjemce je oprávněn zpracovávat osobní údaje podpořené osoby v rozsahu
vymezeném v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ.
Osobní údaje je příjemce oprávněn zpracovávat výhradně v souvislosti s realizací
projektu, zejména pak při přípravě zpráv o realizaci projektu.

3. Technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů
Příjemce je povinen zpracovávat a chránit osobní údaje v souladu se zákonem o ochraně
osobních údajů a to zejména takto:
a) osobní údaje ve fyzické podobě, tj. listinné údaje či na nosičích dat, budou
uchovávány v uzamykatelných schránkách, a to po dobu uvedenou v bodě 4 této
části rozhodnutí o poskytnutí dotace;
b) osobní údaje v elektronické podobě budou zpracovávány v IS ESF 2014+, jehož
správcem je Ministerstvo práce a sociálních věcí; poskytovatel příjemci za účelem
vložení osobních údajů zajistí přístupová hesla do IS ESF 2014+;
c) přístup ke zpracovávaným osobním údajům umožní příjemce pouze poskytovateli,
svým zaměstnancům a orgánům oprávněným provádět kontrolu podle části II bodu 8
tohoto Rozhodnutí, ledaže je dále upraveno jinak;
d) zaměstnanci příjemce, kterým bude umožněn přístup ke zpracovávaným osobním
údajům, budou příjemcem doložitelně poučeni o povinnosti zachovávat mlčenlivost
podle § 15 zákona o ochraně osobních údajů.
4. Doba zpracování
Příjemce je oprávněn zpracovávat osobní údaje pod dobu deseti let od ukončení realizace
projektu. Bez zbytečného odkladu po uplynutí této doby je příjemce povinen provést likvidaci
těchto osobních údajů.
5. Zpracování jiných osobních údajů podpořených osob
Pokud podpořená osoba v souvislosti se svojí účastí v projektu poskytla příjemci jiné,
pro realizaci projektu nezbytné osobní údaje, než ty které uvádí Obecná část pravidel
pro žadatele a příjemce v rámci OPZ, vztahují se na jejich zpracování podmínky části VI
tohoto Rozhodnutí obdobně.
6. Zpracování ostatními osobami
6.1.

Příjemce je povinen uzavřít smlouvu podle § 14 zákona o ochraně osobních údajů
s partnerem nebo s dodavatelem, pokud taková osoba má v souvislosti s realizací
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6.2.

projektu zpracovávat osobní údaje podpořených osob. Stejnou povinnost má partner
vůči svému dodavateli.
Smlouvy uzavírané podle § 14 zákona o ochraně osobních údajů s partnerem,
resp. s dodavatelem, musí upravovat podmínky zpracování osobních údajů obdobně
jako podmínky stanovené v pověření příjemce v této části tohoto Rozhodnutí.

Část VII – Závěrečná ustanovení
1. Pojmy uvedené v tomto Rozhodnutí jsou používány ve smyslu, jak jsou definovány
v Pravidlech OPZ.
2. Rozhodnutí nabývá účinnosti dnem podpisu poskytovatelem.
3. Rozhodnutí se vyhotovuje v elektronické verzi v prostředí infomačního systému
MS2014+, poskytovatel i příjemce mají k vydanému Rozhodnutí přístup a mohou
pořizovat výtisky tohoto dokumentu dle svých potřeb.
4. Příjemce je povinen řídit se při realizaci projektu ustanoveními příloh uvedených v bodě 5
této části Rozhodnutí a dále dokumenty, které jsou zmíněny v části II bodě 1 tohoto
Rozhodnutí.
5. Součástí Rozhodnutí jsou tyto přílohy:
 Příloha č. 1 – Informace o projektu (obsahuje klíčové aktivity, cílovou skupinu,
rozpočet projektu, partnery, cílové hodnoty indikátorů výstupů a výsledků, finanční
plán)
6. Veškeré změny Rozhodnutí je možné provádět pouze na základě žádosti příjemce.
Změny projektu lze provádět v režimu nepodstatné změny nebo podstatné změny.
Podstatná změna ve vymezených případech dle Pravidel OPZ vyžaduje vydání
rozhodnutí o změně tohoto Rozhodnutí, v ostatních vymezených případech dle Pravidel
OPZ je podstatná změna schválena rozhodnutím poskytovatele, které je k dispozici
v MS2014+. Nepodstatné změny lze provádět bez souhlasu poskytovatele. Podrobnosti
stanoví Pravidla OPZ.
Část VIII - Poučení
1. Na vydání tohoto Rozhodnutí se na základě ustanovení § 14 odst. 5 rozpočtových
pravidel nevztahují obecné právní předpisy o správním řízení a je vyloučeno jeho soudní
přezkoumání. Proti tomuto Rozhodnutí se nelze odvolat, ani podat jiný opravný
prostředek.
2. Za podmínek stanovených v § 15 rozpočtových pravidel může být zahájeno řízení
o odnětí dotace. Na řízení o odnětí dotace se vztahují obecné předpisy o správním
řízení.

………………………………
Mgr. Martin Kučera
náměstek ministryně pro ekonomiku a evropské fondy

Strana: 14 z 18

Příloha č. 1 - Informace o projektu

1. Identifikace projektu
Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0005703
Název projektu: Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2

2. Popis projektu
Klíčové aktivity
Název klíčové aktivity:
Poskytování sociálních služeb
Popis klíčové aktivity:
V rámci aktivity proběhne prostřednictvím dotačního řízení podpora vybraných sociálních
služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terénní programy pro uživatele návykových
látek a intervenční centra.
Aby byly nastaveny podmínky transparentně a nediskriminačně pro všechny organizace
poskytující na území Ústeckého kraje služby obecného hospodářského zájmu shodně,
budou mít poskytovatelé povinnou spoluúčast na financování sociální služby,
tzn. že z projektu je možné hradit maximálně 92 % celkových nákladů služby souvisejících
s poskytováním základních druhů a forem služby, a to v rozsahu stanoveném základními
činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb.
Podmínkou pro financování služeb je soulad se Střednědobým plánem rozvoje sociálních
služeb v Ústeckém kraji na období 2016-2018, Akčním plánem rozvoje sociálních služeb
v Ústeckém kraji na daný rok, resp. zařazení sociální služby do Základní sítě sociálních
služeb Ústeckého kraje na období 2016-2018. V návaznosti na aktualizaci Základní sítě
sociálních služeb Ústeckého kraje mohou být v průběhu realizace projektu podpořeny nově
zařazené kapacity vybraných sociálních služeb.
Služby, které budou zapojeny do projektu, obdrží Pověření Ústeckého kraje k zajištění
dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do základní sítě kraje s účinností na celou
dobu trvání projektu.
Projekt reaguje na vydefinovanou potřebnost výše uvedených sociálních služeb v Akčním
plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2016 a v Akčním plánu rozvoje
sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2016 - věcné vyhodnocení plnění cílů a změny
kapacit na rok 2017.
Název klíčové aktivity:
Evaluace projektu
Popis klíčové aktivity:
V rámci této klíčové aktivity bude na základě veřejné zakázky vybrán externí dodavatel, který
zajistí ve spolupráci s realizačním týmem naplnění této aktivity.
Evaluace bude rozdělena na procesní část (zhodnocení průběhu projektu a realizace jeho
aktivit) a výsledkovou (dopadovou) část.
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V rámci procesní části bude evaluace odpovídat např. na tyto otázky:
 Do jaké míry byl projekt navržen tak, aby přinášel očekávané dopady?
 Jaké faktory vedly k úspěšné/neúspěšné realizaci projektu? apod.
V rámci výsledkové části bude evaluace hledat odpovědi např. na tyto otázky:
 Ubylo celkově klientů sociálních služeb během realizace projektu? Proč ano, proč
ne?
 Došlo ke zvýšení kvality poskytovaných služeb díky realizovanému projektu?
 Lišila se efektivita poskytovaných služeb ze strany dodavatele v jednotlivých
okresech? Jestliže ano, z jakého důvodu?
 Je takto nastavené spektrum sociálních služeb tím nejlepším, nebo je potřeba jej
nějak změnit/upravit?
 Došlo během realizace projektu ke zefektivnění služeb? atd.
Při návrhu celkové koncepce evaluace projektu bude postupováno dle Metodiky pro
sebeevaluaci nesoutěžních projektů IP 2.1 a 2.2 vytvořené řídícím orgánem OPZ. Výstupem
aktivity budou celkem 4 zprávy. Vstupní zpráva, 2x průběžná zpráva (1x/rok) a závěrečná
evaluační zpráva.
Po celou dobu projektu budou získávána data pro evaluaci z průběžně sebraných podkladů
od poskytovatelů a členů projektového týmu. Pro zpracování evaluačních zpráv bude
k dispozici externímu dodavateli realizační tým projektu. Získané poznatky z evaluačních
zpráv budou využity k zefektivnění podpory cílových skupin.
Vstupní zpráva bude obsahovat podrobně specifikovaný výzkumný design celé evaluace
a desk research. Průběžná zpráva bude složena z hlavních závěrů a doporučení k procesní
části evaluace a hodnocení průběžných výsledků. Hlavním výstupem celé aktivity pak bude
závěrečná evaluační zpráva, která souhrnně vyhodnotí celou realizaci projektu a přinese
podrobné zodpovězení evaluačních otázek, a to včetně doporučení. Závěrečná evaluační
zpráva bude obsahovat manažerské shrnutí, hlavní závěry a doporučení a dále podrobnější
zhodnocení procesu realizace projektu, dosažených výsledků a krátkodobých dopadů
projektu.
Zástupci realizátora budou prezentovat výstupy evaluace na plánovaných konferencích.
Dále se budou v případě potřeby účastnit metodických setkání s poskytovateli služeb.

Cílové skupiny:
 osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi,
 osoby pečující o malé děti,
 rodiče samoživitelé.

3. Indikátory
Indikátory, pro které jsou stanoveny cílové hodnoty jako závazek příjemce:
Kód
Název
indikátoru
60000 Celkový počet účastníků
67010 Využívání podpořených služeb
67001 Kapacita podpořených služeb
Počet napsaných a zveřejněných
80500 analytických a strategických dokumentů
(vč. evaluačních)

Měrná
jednotka
Účastník
Osoby
Místa
Dokumenty

Typ
Cílová
indikátoru hodnota
Výstup
900
Výsledek
4 950
Výstup
80
Výstup

1
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4. Rozpočet
Kód
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.1.1.1.2
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.1.1
1.1.3.1.2
1.1.3.2
1.1.3.2.1
1.1.3.2.2
1.1.3.2.3
1.1.3.2.4
1.1.3.2.5
1.1.4
1.1.4.1
1.1.4.2
1.1.4.3
1.1.4.4
1.1.5
1.1.6
1.1.6.1
1.1.6.2
1.1.6.3
1.1.6.4
1.1.6.5
1.1.7
1.2
2

Název

Cena
jednotky

Celkové způsobilé výdaje
0
Přímé náklady
0
Osobní náklady
0
Pracovní smlouvy
0
Odborný pracovník-garant kvality
13 668
poskytování soc. sl. -SAS, ter.
Odborný pracovník-garant kvality
13 668
poskytování soc. sl. - SAS, IC
Dohody o pracovní činnosti
0
Dohody o provedení práce
0
Cestovné
0
Zahraniční cesty místního
0
personálu
Cesty zahraničních expertů
0
Zařízení a vybavení, včetně
0
nájmu (i nemovitostí) a odpisů
Investiční výdaje
0
Pořízení odpisovaného
0
nehmotného majetku
Pořízení odpisovaného
0
hmotného majetku
Neinvestiční výdaje
0
Neodpisovaný nehmotný
0
majetek
Neodpisovaný hmotný majetek
0
Spotřební materiál
0
Nájem/operativní leasing
0
odpisovaného majetku
Odpisy majetku
0
Nákup služeb
0
Sociálně aktivizační služby pro 192 000 000
rodiny s dětmi
Terénní programy
60 000 000
Intervenční centra
10 500 000
Evaluace
2 000 000
Drobné stavební úpravy
0
Přímá podpora cílové skupiny
0
Mzdové příspěvky
0
Cestovné a ubytování
0
Příspěvek na péči o dítě a další
0
závislé osoby
Příspěvek na zapracování
0
Jiné
0
Křížové financování
0
Nepřímé náklady
Celkové nezpůsobilé výdaje
0

Počet
Částka celkem Procento
jednotek
0 270 961 074,24
102,00
0 265 648 112,00
100,00
0 1 148 112,00
0,43
0 1 148 112,00
0,43
42
574 056,00
0,22
42

574 056,00

0,22

0
0
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00

0
0
0
0

0
0

0,00
0,00

0
0

0
0

0,00
0,00

0
0

0

0,00

0

0
0

0,00
0,00

0
0

0
0
0

0,00
0,00
0,00

0
0
0

0
0,00
0 264 500 000,00
1 192 000 000,00

0
99,57
72,28

1 60 000 000,00
1 10 500 000,00
1 2 000 000,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00

22,59
3,95
0,75
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0,00
0,00
0,00
5 312 962,24
0,00

0
0
0
2,00
0
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5. Finanční plán
Pořadí

Datum předložení
1
2
3
4
5
6
7
8

31.7.2017
31.1.2018
31.7.2018
31.1.2019
31.7.2019
31.1.2020
31.8.2020

Záloha - plán
81 288 322,11
27 096 107 44
27 096 107 44
27 096 107 45
27 096 107 45
27 096 107 45
27 096 107 45
27 096 107 45
270 961 074,24

Vyúčtování - plán
38 708 724,89
38 708 724,89
38 708 724,89
38 708 724,89
38 708 724,89
38 708 724,90
38 708 724,89
270 961 074,24
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Bod 10.7 priloha 1 k usnesení č. 032/4Z/2017

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odbor realizace programů ESF – sociální začleňování
Na Poříčním právu 1
128 01 Praha 2
Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ005-871-15/2016
(dále jen „Rozhodnutí“)
vydané na základě § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „OPZ“)
rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „poskytovatel“) o poskytnutí dotace na
realizaci projektu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2“, registrační číslo
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0005703, prioritní osa OPZ: 2 – Sociální začleňování a boj
s chudobou (dále jen „projekt“) takto:

Část I - Obecné vymezení dotace
1. Specifikace příjemce dotace (dále jen „příjemce“)
Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
Statutární orgán: Oldřich Bubeníček – hejtman Ústeckého kraje
IČ: 70892156
Bankovní účet příjemce: 030090-0008423411/0710
2. Výše dotace a režim financování
2.1 Dotace je poskytována do maximální výše uvedené v řádku „Dotace“ v následující
tabulce:
Finanční rámec projektu

Částka (v Kč)

Celkové způsobilé náklady

270 961 074,24

Příjmy projektu připadající na způsobilé
výdaje

0

Celkové způsobilé náklady očištěné o
příjmy připadající na způsobilé výdaje

270 961 074,24

Podíl na celkovém
rozpočtu (v %)
100%

100%
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Finanční rámec projektu

Částka (v Kč)

Podíl na celkovém
rozpočtu (v %)

Vlastní financování způsobilých výdajů
očištěných o příjmy projektu připadající na
způsobilé výdaje

13 548 053,72

5%

Dotace

257 413 020,52

95%

230 316 913,10

85%

 z toho z Evropského sociálního fondu,
tj. z prostředků poskytnutých ze
státního rozpočtu na předfinancování
výdajů, které mají být kryty prostředky
z Národního fondu (§ 44 odst. 2 písm.
f) rozpočtových pravidel);
 z toho
z Iniciativy
na
podporu
zaměstnanosti
mladých
lidí,
tj.
z prostředků poskytnutých ze státního
rozpočtu na předfinancování výdajů,
které mají být kryty prostředky
z Národního fondu (§ 44 odst. 2 písm.
f) rozpočtových pravidel);

0

-

 z toho státní rozpočet, tj. prostředky ze
státního rozpočtu na část národního
spolufinancování (§ 44 odst. 2 písm. j)
rozpočtových pravidel).

27 096 107,42

10%

Rozdělení investičních a neinvestičních
prostředků v rámci maximální částky
dotace

257 413 020,52

95%

 neinvestiční prostředky

257 413 020,52

95%

 investiční prostředky

0

-

2.2 Příjemce je povinen respektovat stanovený podíl (v %) zapojení vlastních zdrojů
do financování způsobilých výdajů projektu dle výše uvedené tabulky. Vyjádření závazku
vlastního financování částkou v Kč je pouze orientační.
2.3 Dotace je poskytována na způsobilé výdaje projektu, které nejsou či nebudou kryty
z příjmů projektu připadajících na způsobilé výdaje, ani z jiných zdrojů příjemce.
2.4 Pro zapojení zdrojů financování dle výše uvedené tabulky jsou rozhodující hodnoty
podílů vyjádřené v procentech. Vyjádření v Kč je jako závazné a maximálně možné
stanoveno pouze pro zdroj „Evropský sociální fond“, pro další zdroj se jedná o vyjádření
pouze orientační.
2.5 Skutečná výše dotace, která bude příjemci poskytnuta, bude určena na základě
skutečně vzniklých, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů. Výše
dotace bude v souladu s Pravidly OPZ a právními předpisy ČR a EU snížena o ty příjmy,
které projekt vytvoří v průběhu své realizace, které převýší částku příjmů projektu
uvedenou v bodě 2.1 této části Rozhodnutí a které přesáhnou objem vlastního
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financování způsobilých výdajů uvedený v bodě 2.1 této části Rozhodnutí. Příjmy, které
nepřesáhnou částku, kterou do financování projektu vkládá příjemce podpory, nesnižují
dotaci.
2.6 Dojde-li v průběhu realizace projektu ke snížení způsobilých výdajů prokázaných
příjemcem, musí být vždy zachovány procentní podíly pro zapojení vlastního financování
způsobilých výdajů a dotace uvedené v bodě 2.1 této části Rozhodnutí.
2.7 Režim financování projektu: ex-ante.
3. Účel dotace
V rámci realizace projektu identifikovaného názvem a registračním číslem v úvodní části
tohoto Rozhodnutí je účelem dotace:
podpora vybraných cílových skupin: osoby pečující o malé děti, rodiče samoživitelé, osoby
ohrožené domácím násilím a závislostmi, jejich zapojení do společnosti (do sociálního,
kulturního a ekonomického života), jejich podpora při uplatnění se na trhu práce, pomoc při
předcházení a snižování nežádoucích společenských jevů.
Podpora cílových skupin bude realizována prostřednictvím zajištění dostupnosti poskytování
a rozvoje vybraných druhů sociálních služeb sociální prevence na území Ústeckého kraje
v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Účel dotace bude naplněn prostřednictvím klíčových aktivit projektu.
4. Lhůta, v níž má být dosaženo účelu
Účelu dotace musí být dosaženo ve lhůtě:
 datum zahájení realizace projektu: 01. 1. 2017
 datum ukončení realizace projektu nejpozději do: 30. 06. 2020
5. Vzájemná komunikace poskytovatele a příjemce
Příjemce a poskytovatel budou v případě doručování písemností, které musí být opatřeny
podpisem osoby oprávněné jednat za daný subjekt, přednostně používat informační systém
MS2014+. Příjemce je povinen zajistit, aby se seznámil se všemi zprávami, které mu budou
od poskytovatele doručeny prostřednictvím MS2014+. Přijetím tohoto Rozhodnutí příjemce
vyjadřuje souhlas s přednostním doručováním písemností prostřednictvím MS2014+.

Část II – Obecné povinnosti příjemce
1. Užití dotace
1.1.

Při použití dotace je příjemce povinen dodržovat podmínky stanovené právními
předpisy EU a ČR, tímto rozhodnutím a Pravidly OPZ, kterými jsou:
 Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ a
 Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce, kapitola 5 až 7

1.2.
1.3.

Pravidla OPZ jsou uveřejněna na webovém portálu poskytovatele www.esfcr.cz.
Příjemce je povinen řídit se při realizaci projektu podmínkami upravenými
v Pravidlech OPZ, nestanoví-li toto Rozhodnutí jinak.
Pravidla OPZ jsou pro příjemce závazná ve verzi platné v den učinění příslušného
úkonu souvisejícího s realizací projektu, nebo v den porušení příslušného ustanovení
plynoucího z právních předpisů, Rozhodnutí či Pravidel OPZ. Při zadávání zakázek
je pro příjemce závazná verze Pravidel OPZ platná v den zahájení zadávání zakázky.
O vydání nové revize Pravidel OPZ uvědomí poskytovatel příjemce bez zbytečného
odkladu elektronickou formou prostřednictvím informačního systému MS2014+.

1.4.
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2. Splnění účelu a realizace projektu
2.1.
2.2.

Příjemce je povinen splnit účel dotace uvedený v části I bodě 3. tohoto Rozhodnutí.
Příjemce je povinen realizovat projekt v souladu s Informací o projektu, která
je přílohou č. 1 tohoto Rozhodnutí, a to ve znění jejích případných změn, k jejichž
provedení je příjemce oprávněn dle Pravidel OPZ, anebo ve znění změn, které
poskytovatel dle Pravidel OPZ schválil.

3. Způsobilé výdaje
3.1.

3.2.

Příjemce je oprávněn použít dotaci pouze na výdaje, které souvisejí s realizací
projektu, jsou uvedeny ve schváleném rozpočtu projektu, příp. v rozpočtu, který
příjemce upravil v souladu s Pravidly OPZ, a je možné je dle Pravidel OPZ považovat
za způsobilé.
Příjemce je povinen zajistit úhradu veškerých výdajů projektu, které nejsou kryty výše
uvedenou dotací (např. nezpůsobilé výdaje), aby byl dodržen účel poskytnutí dotace
na daný projekt.

4. Udržitelnost projektu
V případech, kdy projekt podle platných pravidel o veřejné podpoře ve smyslu článku 107
Smlouvy o fungování EU podléhá povinnosti zachování investice, je příjemce povinen zajistit,
aby ve stanoveném období od ukončení realizace projektu nedošlo k zastavení nebo
přemístění výrobní činnosti mimo programovou oblast (článek 71 odst. 3 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu
soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním
a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj,
Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu
a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006).
5. Vedení účetnictví
5.1.

5.2.

Příjemce je povinen řádně účtovat o veškerých příjmech a výdajích, resp. výnosech
a nákladech. Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vést příjmy a výdaje
s jednoznačnou vazbou na projekt s výjimkou výdajů, které jsou financovány jakožto
paušální výdaje dle § 14 odst. 7 rozpočtových pravidel, nebo je povinen vést
pro projekt tzv. daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující
se k projektu splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona
č. 563/1991 Sb. (s výjimkou písm. f) zákona) a aby předmětné doklady byly správné,
úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem
zaručujícím jejich trvanlivost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly s výjimkou
výdajů, které jsou financovány jakožto paušální výdaje dle § 14 odst. 7 rozpočtových
pravidel, vedeny s jednoznačnou vazbou na projekt.
Příjemce je povinen předat ve lhůtě stanovené poskytovatelem poskytovateli na jeho
vyžádání účetní záznamy a další doklady vztahující se k projektu převedené
do digitální podoby.

6. Zakázky
6.1.

6.2.

Při zadávání zakázek v rámci realizace projektu je příjemce povinen postupovat
v souladu s pravidly pro zadávání zakázek, jež jsou stanoveny v Obecné části
pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ.
Příjemce je povinen zavázat dodavatele předkládat k proplacení pouze faktury, které
obsahují název a číslo projektu. V odůvodněných případech je příjemci umožněno,
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aby doklady označil názvem a číslem projektu sám před jejich uplatněním v žádosti
o platbu.
7. Plnění politik Evropské unie
Při realizaci projektu je příjemce povinen dodržovat politiky Evropské unie, zejména pravidla
hospodářské soutěže a veřejné podpory, principy udržitelného rozvoje a prosazování
rovných příležitostí.
8. Kontrola
Příjemce je povinen za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z tohoto Rozhodnutí
vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout
oprávněným osobám veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné
ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu
se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám
oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou poskytovatel (Řídicí
orgán), územní finanční orgány, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská
komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly.
9. Informační a komunikační opatření
9.1.
9.2.

Příjemce je povinen provádět informační a komunikační opatření projektu v souladu
s Pravidly OPZ.
Příjemce je povinen zajistit nápravu nedostatků týkajících se provádění informačních
a komunikačních opatření projektu ve lhůtě a způsobem specifikovaným ve výzvě
k provedení této nápravy, kterou příjemci adresuje poskytovatel.

10. Poskytování údajů o realizaci projektu
Příjemce je povinen na základě žádosti poskytovatele nebo Ministerstva financí poskytnout
těmto písemně jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu (zejména
má v této souvislosti povinnost poskytnout veškeré informace o výsledcích kontrol a auditů,
včetně kontrolních protokolů z kontrol provedených v souvislosti s projektem), a to ve lhůtě
stanovené poskytovatelem, resp. Ministerstvem financí.
11. Oznamovací povinnost
11.1.

11.2.

Příjemce je povinen poskytovatele informovat o zahájeném insolvenčním řízení,
a to do 5 dnů od uveřejnění vyhlášky o insolvenčním návrhu na portálu
https://isir.justice.cz. Příjemce je dále povinen informovat poskytovatele o vstupu
příjemce do likvidace, a to do 5 dnů od uveřejnění výzvy likvidátora k přihlášení
pohledávek uveřejněné na portálu http://ov.gov.cz.
Příjemce je povinen dodržet Pravidla OPZ upravující oznamování změn týkajících
se projektu.

12. Zákaz čerpání jiných podpor
Příjemce nesmí na výdaje projektu uhrazené z prostředků této dotace čerpat prostředky
z jiných finančních nástrojů Evropské unie či z jiných veřejných prostředků. Pokud byl určitý
výdaj uhrazen z dotace pouze z části, týká se zákaz podle předchozí věty pouze této části
výdaje.
13. Vypořádání projektu
Příjemce, jehož projekt je financován zálohově (v tzv. režimu ex ante), je povinen dotaci
finančně vypořádat v souladu s rozpočtovými pravidly a vyhláškou č. 367/2015 Sb.,
o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními
finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání).
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14. Uchovávání dokumentů
Příjemce je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací projektu v souladu
s platnými právními předpisy ČR, zejména v souladu s § 44a odst. 11 rozpočtových pravidel
a Pravidly OPZ.
15. Péče o majetek
Příjemce je povinen po dobu realizace projektu zacházet s majetkem spolufinancovaným
z dotace s péčí řádného hospodáře, zejména jej zabezpečit proti poškození, ztrátě nebo
odcizení a nezatěžovat takový majetek žádnými věcnými právy třetích osob, včetně
zástavního práva. Povinnost podle předchozí věty se netýká spotřebního materiálu.
16. Práva duševního vlastnictví
Příjemce je povinen poskytovateli poskytnout neomezenou bezplatnou licenci k užití práv
duševního vlastnictví včetně možnosti zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě oprávnění
tvořící součást licence, jestliže byly při vzniku práv duševního vlastnictví použity prostředky
této dotace, a to bez zbytečného odkladu po vzniku takových práv. Pokud je držitelem
takových práv duševního vlastnictví vzniklých na základě zakázky jiná osoba než příjemce,
je příjemce povinen ve smlouvě uzavřené s dodavatelem zajistit pro poskytovatele
neomezenou bezplatnou licenci k užití těchto práv včetně možnosti zcela nebo zčásti
poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící součást licence.
17. Povinnosti poskytovatele sociálních služeb
17.1.

17.2.

17.3.

V právních aktech uzavíraných za účelem poskytování sociálních služeb s jejich
poskytovateli, kteří jsou dodavateli těchto služeb pro příjemce, resp. kterým příjemce
dále poskytuje prostředky této dotace na zajištění těchto služeb, je příjemce povinen
zavázat tyto poskytovatele povinnostmi uvedenými v bodech 8 a 9 části II
Rozhodnutí.
Příjemce odpovídá za splnění všech povinností poskytovatelů sociálních služeb
uvedených v bodě 17.1. Pokud některý z poskytovatelů sociálních služeb poruší
některou z těchto povinností, odpovídá příjemce podle části V tohoto Rozhodnutí,
jako by tuto povinnost porušil sám.
V právních aktech uvedených v bodě 17.1 je příjemce dále povinen zavázat
poskytovatele sociálních služeb povinností uchovávat po dobu deseti let veškeré
dokumenty související s realizací projektu. Povinnost podle předchozí věty se netýká
dokumentů předaných poskytovatelem sociálních služeb příjemci na základě
podmínek stanovených v uvedeném právním aktu a dokumentů předaných příjemci
či jiné osobě na základě požadavku stanoveného právním předpisem. Pokud některý
z poskytovatelů sociálních služeb poruší tuto povinnost, odpovídá příjemce podle
části V tohoto Rozhodnutí, jako by tuto povinnost porušil sám. Pro stanovení výše
sankce se použije obdobně sankce za porušení bodu 14 části II Rozhodnutí.

Část III – Specifické povinnosti příjemce týkající se realizace projektu
1. Vazba na výzvu k předkládání žádostí o podporu
Příjemce je povinen během realizace projektu dodržovat tyto podmínky, jež vycházejí
z výzvy k předkládání žádostí o podporu, na základě které byl projekt vybrán k poskytnutí
dotace:
a) Cílovými skupinami projektu mohou být pouze:
 osoby se zdravotním postižením,
 osoby s kombinovanými diagnózami,
 bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování,
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oběti trestné činnosti,
osoby pečující o malé děti,
neformální pečovatelé,
rodiče samoživitelé,
osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané,
osoby ohrožené předlužeností,
osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi,
osoby v nebo po výkonu trestu,
osoby opouštějící institucionální zařízení,
osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
osoby ohrožené vícenásobnými riziky.

b) Aktivity projektu musí spadat zejména do vymezení těchto druhů a forem sociálních

služeb:
 azylové domy pro rodiče/rodiny s dítětem/dětmi,
 azylové domy pro jednotlivce – osoby v nepříznivé sociální situaci,
 azylové domy kombinované (kombinace azylových domů pod bodem 1 a 2),
 domy na půl cesty,
 intervenční centra,
 nízkoprahová denní centra,
 osobní asistence,
 podpora samostatného bydlení,
 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
 sociálně terapeutické dílny,
 sociální rehabilitace – pouze ambulantní a terénní forma služby,
 terénní programy,
 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (pouze osoby ve věku 15 až 26 let).
Způsobilé aktivity a s nimi spojené výdaje jsou pouze takové, které jsou zaměřené
na podporu a financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních
druhů a forem sociálních služeb, a to v rozsahu stanoveném základními činnostmi
u jednotlivých druhů sociálních služeb. Jejich výčet a charakteristiky jsou uvedeny
v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona o sociálních službách.
Financování fakultativních činností sociálních služeb není přípustné.
V rámci projektu lze hradit činnosti související se zajištěním, sledováním (monitoring)
a kontrolou krajské sítě sociálních služeb (zejména prostřednictvím osob v rámci
realizačního týmu projektu).
c) Územní vymezení:

Programová oblast a území dopadu: ČR bez hl. m. Prahy
Místo realizace: celá ČR a EU
2. Podmínky monitorování projektu
2.1. Příjemce je povinen naplnit celkové cílové hodnoty indikátorů uvedených v Informaci
o projektu v příloze č. 1 tohoto Rozhodnutí; definice indikátorů je obsažena
v Pravidlech OPZ.
Celkovou cílovou hodnotu indikátorů výstupů, resp. výsledků příjemce naplní, pokud
celková míra naplnění indikátorů výstupů, resp. výsledků dosáhne 100 %.

Strana: 7 z 18

Pro zjištění celkové míry naplnění indikátorů výstupů se sečtou procenta naplnění
cílových hodnot uvedených v Informaci o projektu v příloze č. 1 tohoto Rozhodnutí
u jednotlivých indikátorů výstupů a vydělí se počtem těchto indikátorů. Pokud nebyla
vyčerpána celková maximální výše dotace, snižují se cílové hodnoty v Informaci
o projektu v příloze č. 1 tohoto Rozhodnutí tak, že se vynásobí podílem skutečně
vyčerpané částky dotace k celkové maximální výši dotace. Překročení cílové hodnoty
jednotlivých indikátorů výstupů bude zohledněno maximálně v míře 120 %. Při zjištění
celkové míry naplnění indikátorů výsledků se postupuje obdobně.
2.2. Příjemce je povinen předávat poskytovateli údaje nezbytné k průběžnému sledování
přínosů projektu (monitorování projektu) a to prostřednictvím zpráv o realizaci projektu.
Průběžnou zprávu o realizaci projektu je příjemce povinen předložit do konce prvního
měsíce následujícího po ukončení monitorovacího období, závěrečnou zprávu
o realizaci projektu do konce druhého měsíce následujícího po ukončení
monitorovacího období. V případě, že monitorovací období skončí v jiný než poslední
den kalendářního měsíce, pak platí lhůta 30 dní, resp. 60 dní v případě závěrečné
zprávy o realizaci ode dne ukončení daného monitorovacího období.
Vymezení monitorovacích období projektu, za které je příjemce povinen předložit
zprávu o realizaci projektu:
Pořadí

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

Začátek období

1.1.2017
1.7.2017
1.1.2018
1.7.2018
1.1.2019
1.7.2019
1.1.2020

Konec období

30.6.2017
31.12.2017
30.6.2018
31.12.2018
30.6.2019
31.12.2019
30.6.2020

Termín odevzdání

31.7.2017
31.1.2018
31.7.2018
31.1.2019
31.7.2019
31.1.2020
31.8.2020

2.3. Příjemce je povinen předkládat zprávy o realizaci projektu ve formátu, který
poskytovatel pro projekt nastaví v informačním systému MS2014+.
2.4. Nápravy nedostatků žádostí o změnu projektu, zpráv o realizaci projektu (včetně spolu
s nimi předložených žádostí o platbu) a případně další související dokumentace
vyžádané poskytovatelem je příjemce povinen předkládat v termínech stanovených
poskytovatelem.
2.5. Příjemce je povinen za každý kalendářní rok předložit údaje vážící se k čerpání
poskytnuté vyrovnávací platby v rámci projektu ve formě zpracovaného „Přehledu
čerpání vyrovnávací platby na sociální službu“. Tento přehled je příjemce povinen
zpracovat a předložit samostatně za každou sociální službu podpořenou v projektu
do 30. 4. následujícího roku a to buď samostatně, nebo jako součást zprávy o realizaci
projektu.
Přehled za každou sociální službu podpořenou v rámci projektu bude obsahovat tyto
údaje:
a) základní identifikační údaje poskytovatele sociální služby - název organizace
a identifikační číslo (IČ),
b) základní identifikační údaje sociální služby - číselné označení sociální služby
(identifikátor), druh a forma služby,
c) cílová skupina sociální služby (okruh osob, kterým je služba poskytována),
d) celkové plánované náklady sociální služby po dobu podpory služby v rámci
projektu,
e) celkové plánované výnosy sociální služby po dobu podpory služby v rámci projektu,
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celkové skutečné náklady sociální služby za příslušný kalendářní rok podpory
služby v rámci projektu,
g) celkové skutečné výnosy sociální služby za příslušný kalendářní rok podpory
služby v rámci projektu,
h) celková výše přidělené vyrovnávací platby na dobu podpory služby v rámci
projektu,
i) celková výše přidělené vyrovnávací platby v rámci projektu na příslušný kalendářní
rok podpory služby v rámci projektu,
j) celková výše skutečně vyplacené vyrovnávací platby za příslušný kalendářní rok
podpory služby v rámci projektu,
k) případná vratka přidělené vyrovnávací platby (z titulu nadměrného vyrovnání).
f)

V průběhu realizace projektu předkládá příjemce kromě standardních náležitostí zprávy
o realizaci projektu následující:
 kopie vydaných pověření službou obecného hospodářského zájmu podle Rozhodnutí
Komise č. 2012/21/EU (Pověření) na jednotlivé sociální služby v rámci projektu,
 kopie právních aktů (smluv), na základě kterých byla poskytnuta vyrovnávací platba
za službu obecného hospodářského zájmu (dále jen vyrovnávací platba) v rámci
projektu,
 přehled o poskytnutých vyrovnávacích platbách v rámci projektu a jejich čerpání.
3. Veřejná podpora a podpora de minimis
Dotace poskytnutá na realizaci projektu nezakládá veřejnou podporu.
Část IV - Platební podmínky
1. Žádost o platbu
1.1. Příjemce je povinen pro účely poskytnutí prostředků dotace předkládat poskytovateli
spolu s každou zprávou o realizaci projektu řádně vyplněnou žádost o platbu
podloženou příslušnými doklady dle pravidel OPZ.
1.2. Příjemce je povinen předkládat žádosti o platbu ve formátu, který poskytovatel
pro projekt nastaví v informačním systému MS2014+.
2. Převod prostředků dotace
Poskytovatel bude dotaci specifikovanou v části I tohoto Rozhodnutí příjemci poskytovat
ve splátkách v závislosti na postupu realizace projektu. Dotace bude poskytována
bezhotovostními bankovními převody na bankovní účet uvedený v části specifikace příjemce.
Dnem poskytnutí se rozumí den odepsání částky z účtu poskytovatele (Specifikace
pro veřejné rozpočty: účelový znak OPZ: 13013).
3. Proplácení částí dotace
3.1. První část dotace bude příjemci proplacena ve výši 77 223 906,- Kč, z toho prostředky
ve výši 77 223 906,- Kč jsou poskytovány na neinvestiční výdaje projektu a prostředky
ve výši 0,- Kč na investiční výdaje projektu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
3.2. Další části dotace budou propláceny až do maximální výše dotace snížené o část
dotace neproplacenou podle § 14e rozpočtových pravidel, vrácenou podle § 14f odst. 3
rozpočtových pravidel a o provedený odvod za porušení rozpočtové kázně podle § 44a
rozpočtových pravidel, a to na základě schválených žádostí o platbu. Výše splátky
se rovná částce schválených způsobilých výdajů projektu v rámci dané žádosti
o platbu, s výjimkou situace, kdy by poskytnutím platby ve výši schválených výdajů
došlo k překročení maximální částky dotace dle části I bodu 2.1 tohoto Rozhodnutí;
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v tomto případě je částka splátky snížena tak, aby prostředky poskytnuté na projekty
dosahovaly souhrnně nejvýše maximální částku dotace. Další části dotace jsou určeny
pouze na neinvestiční výdaje projektu dle zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví.
4. Nepřímé náklady
Nepřímé náklady projektu jsou považovány za uskutečněné ve výši, která je výsledkem
násobku procenta nepřímých nákladů platného pro projekt a částky odpovídající prokázaným
způsobilým přímým nákladům projektu.
Procento nepřímých nákladů platné pro projekt: 2 %
Procento nepřímých nákladů bude odpovídajícím způsobem sníženo, pokud na základě
vyúčtování celkových uskutečněných přímých způsobilých výdajů projektu bude projekt patřit
do kategorie projektů s nižším procentem nepřímých nákladů, než bylo stanoveno
na základě plánovaného rozpočtu projektu.
5. Přeplatek dotace (pro ex-ante režim)
V případě, že celková dotace poukázaná ve prospěch účtu uvedeného v úvodu tohoto
Rozhodnutí převyšuje částku, která by dle celkových způsobilých výdajů projektu
stanovených na základě závěrečné žádosti o platbu měla být z dotace poskytnuta, musí být
rozdíl vrácen poskytovateli. Příjemce se zavazuje navrátit tyto prostředky v termínu
a způsobem stanovenými ve výzvě zpracované poskytovatelem.

Část V - Sankce
1. Pozastavení proplácení prostředků dotace
Pokud poskytovatel nebo jiná osoba oprávněná ke kontrole dodržování podmínek dle tohoto
Rozhodnutí zjistí, že příjemce nesplnil nebo neplní některou z podmínek uvedených v tomto
Rozhodnutí, je poskytovatel oprávněn pozastavit proplácení prostředků dotace a zahájit
potřebné kroky vedoucí k identifikaci, zda nevzniklo podezření na porušení rozpočtové kázně
podle rozpočtových pravidel.
2. Neproplácení dotace na základě § 14e rozpočtových pravidel
Poskytovatel nemusí vyplatit část dotace, domnívá-li se, že došlo k porušení pravidel
stanovených tímto Rozhodnutím. Pokud poskytovatel odhalí porušení podmínek, je oprávněn
neproplatit dotaci dle § 14e rozpočtových pravidel, a to maximálně do výše, která
je stanovena v rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. ve výši stanovené za porušení dané
povinnosti v tabulce sankcí pro oblast zadávání obsažené v Obecné části pravidel
pro žadatele a příjemce v rámci OPZ jako nejvyšší možná výše odvodu za předmětné
porušení podmínek. Při stanovení výše sankce přihlédne k závažnosti porušení a jeho vlivu
na dodržení cíle dotace.
3. Diferenciace odvodu za porušení rozpočtové kázně dle závažnosti porušení
podmínek
3.1. V případě porušení podmínek týkajících se účelu a udržitelnosti (uvedených v části II
bodě 2.1 a 4) bude vyměřen odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši celkové
dosud vyplacené částky dotace podle § 44a odst. 4 písm. b) rozpočtových pravidel.
3.2. V případě porušení podmínek neuvedených v části V bodech 3.1., 3.3. až 3.7., anebo
4, u kterých lze vyčíslit výši porušení rozpočtové kázně (tj. porušení má jednoznačnou
vazbu na způsobilé výdaje), bude vyměřen odvod podle § 44a odst. 4 písm. b)
rozpočtových pravidel ve výši nezpůsobilých výdajů uhrazených z dotace.
Porušení povinností neuvedených v části V bodech 3.1, 3.3 až 3.7, anebo 4, u nichž
není možné vyčíslit částku, v jaké byla porušena rozpočtová kázeň, povede podle
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

§ 44a odst. 4 písm. b) rozpočtových pravidel k odvodu za porušení rozpočtové kázně
ve výši celkové dosud vyplacené částky dotace.
V případě, že
 dojde k porušení povinnosti předložit poskytovateli zprávu o realizaci projektu
(včetně žádosti o platbu) nebo povinnosti předložit poskytovateli vyžádanou
informaci (uvedených v části II bodě 5.2 a bodě 10, v části III v bodech 2.2 až 2.5)
a prodlení bude trvat 7 kalendářních dní a více, přičemž určující pro počátek běhu
prodlení je termín vyplývající z tohoto Rozhodnutí (včetně Pravidel OPZ, na které
toto Rozhodnutí odkazuje) ve znění případného vyjádření poskytovatele o změně
termínu, které je příjemci k dispozici v MS2014+ (netýká se situací, kdy příjemce
nemohl z důvodu technických překážek na straně MS2014+ zprávu o realizaci
projektu nebo žádost o platbu předložit);
 dojde k porušení povinností týkajících se vytvoření podmínek pro provedení kontroly
(uvedených v části II bodě 8);
 dojde k porušení povinností týkajících se oznamovací povinnosti (uvedených v části
II bodě 11) a v Pravidlech OPZ není stanoveno, že příslušné pochybení nezakládá
porušení rozpočtové kázně;
 dojde k porušení povinnosti předložit podklady pro finanční vypořádání dotace podle
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, uvedené v části II bodě 13;
 dojde k porušení povinnosti týkající se práv duševního vlastnictví (uvedené v části II
bodě 16);
 dojde k porušení povinností uvedených v části II bodech 17.1 až 17.3;
 dojde k porušení povinnosti uchovávat dokumenty (uvedené v části II bodě 14)
a není možné stanovit výši dotace, ke které se dokument váže;
bude odvod za porušení rozpočtové kázně vyměřen dle § 44a odst. 4 písm. a)
rozpočtových pravidel ve výši 0,5 % z celkové částky dotace. Odvod za porušení
rozpočtové kázně přitom nemůže být vyšší než celková částka dotace, která byla
vyplacena.
V případě, že dojde k porušení povinností týkajících se zadávání zakázek (uvedených
v části II bodě 6.1), jež je dle Pravidel OPZ považováno za porušení rozpočtové kázně,
bude odvod za porušení rozpočtové kázně vyměřen dle § 44a odst. 4 písm. a)
rozpočtových pravidel ve výši stanovené za porušení dané povinnosti v tabulce sankcí
pro oblast zadávání obsažené v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci
OPZ.
V případě, že dojde k porušení povinností týkajících se provádění informačních
a komunikačních opatření (uvedených v části II bodě 9), jež je dle Pravidel OPZ
považováno za porušení rozpočtové kázně, bude odvod za porušení rozpočtové kázně
vyměřen dle § 44a odst. 4 písm. a) rozpočtových pravidel ve výši stanovené
za porušení dané povinnosti v tabulce sankcí pro oblast publicity obsažené v Obecné
části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ.
V případě, že do data ukončení realizace projektu nebude dosažena celková cílová
hodnota indikátorů výstupů uvedená v části III bodě 2.1, bude dle § 44a odst. 4
písm. a) rozpočtových pravidel vyměřen následující odvod z částky, ve které byla
porušena rozpočtová kázeň (tj. z vyčerpané částky dotace), přičemž odvod za porušení
rozpočtové kázně nemůže být vyšší než celková částka dotace, která byla vyplacena.
Celková míra naplnění indikátorů výstupů
uvedených v Informaci o projektu v příloze č. 1
méně než 85 % až 70 %
méně než 70 % až 55 %

Procento odvodu z částky, ve které byla
porušena rozpočtová kázeň
15 %
20 %
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méně než 55 % až 40 %
méně než 40 %

30 %
50 %

V případě, že k okamžiku schválení závěrečné zprávy o realizaci platná Pravidla OPZ
stanoví pro příjemce příznivěji jednotlivá rozmezí celkové míry naplnění indikátorů
výstupů či s tímto spojené procento odvodu mírněji než toto Rozhodnutí, uplatní se při
vyměření odvodu tato úprava v Pravidlech OPZ.
3.7. V případě, že do data ukončení realizace projektu nebude splněna celková cílová
hodnota indikátorů výsledků uvedená v části III bodě 2.1, bude dle § 44a odst. 4
písm. a) rozpočtových pravidel vyměřen následující odvod z částky, ve které byla
porušena rozpočtová kázeň (tj. z vyčerpané částky dotace), přičemž odvod za porušení
rozpočtové kázně nemůže být vyšší než celková částka dotace, která byla vyplacena.
Celková míra naplnění indikátorů výsledků
uvedených v Informaci o projektu v příloze č. 1
méně než 75 % až 50%
méně než 50 %

Procento odvodu z částky, ve které byla
porušena rozpočtová kázeň
10 %
20 %

V případě, že k okamžiku schválení závěrečné zprávy o realizaci platná Pravidla OPZ
stanoví pro příjemce příznivěji jednotlivá rozmezí celkové míry naplnění indikátorů
výsledků či s tímto spojené procento odvodu mírněji než toto Rozhodnutí, uplatní se při
vyměření odvodu tato úprava v Pravidlech OPZ.
4. Porušení povinností, jež není porušením rozpočtové kázně
V případě, že
 dojde k porušení povinnosti předložit poskytovateli zprávu o realizaci projektu (včetně
žádosti o platbu) nebo povinnosti předložit poskytovateli vyžádanou informaci
(uvedených v části II bodě 5.2 a bodě 10, v části III v bodech 2.2 až 2.5) a prodlení
bude trvat méně než 7 kalendářních dní, přičemž určující pro počátek běhu prodlení
je termín vyplývající z tohoto Rozhodnutí ve znění případného vyjádření
poskytovatele o změně termínu, které je příjemci k dispozici v MS2014+,
 dojde k porušení povinností předložit poskytovateli zprávu o realizaci projektu včetně
žádosti o platbu (uvedených v části III v bodech 2.2 až 2.5 a prodlení je způsobeno
tím, že příjemce nemohl z důvodu technických překážek na straně MS2014+ zprávu
o realizaci projektu nebo žádost o platbu předložit,
 dojde k porušení povinností týkajících se zadávání zakázek (uvedených v části II
bodě 6.1), jež dle Pravidel OPZ není považováno za porušení rozpočtové kázně,
nebo dojde k porušení povinností uvedených v části II bodě 6.2,
 dojde k porušení povinností týkajících se provádění informačních a komunikačních
opatření (uvedených v části II bodě 9), jež dle Pravidel OPZ není považováno
za porušení rozpočtové kázně,
 dojde k porušení povinnosti týkající se oznamování (uvedené v části II bodě 11),
včetně oznamování nepodstatných změn a v Pravidlech OPZ je pro dané pochybení
stanoveno, že nezakládá porušení rozpočtové kázně,
 bude splněna cílová hodnota indikátorů výstupů uvedených v Informaci o projektu
v příloze č. 1 tohoto Rozhodnutí z 85 % nebo více,
 bude splněna cílová hodnota indikátorů výsledků uvedených v Informaci o projektu
v příloze č. 1 tohoto Rozhodnutí ze 75 % nebo více,
 dojde k nedodržení finančního plánu projektu obsaženého v příloze č. 1 tohoto
Rozhodnutí, příp. upraveného v režimu nepodstatných změn projektu,
 dojde k porušení povinností dle části VI tohoto Rozhodnutí,
nejedná se o porušení rozpočtové kázně ve smyslu rozpočtových pravidel.
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Část VI – Pověření ke zpracování osobních údajů
1. Pověření a účel zpracování osobních údajů

1.1.

1.2.

Poskytovatel pověřuje příjemce, jakožto zpracovatele, ke zpracování osobních údajů,
včetně citlivých údajů (dále jen „osobní údaje“), osob podpořených v projektu
za účelem prokázání řádného a efektivního nakládání s prostředky Evropského
sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z OPZ tímto
Rozhodnutím, a to v rozsahu uvedeném v bodě 2 části VI tohoto Rozhodnutí.
Poskytovatel je jakožto správce podle § 4 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, oprávněn zpracovávat osobní údaje
podpořených osob na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském sociálním fondu a o zrušení
nařízení Rady (ES) č. 1081/2006, zejména jeho přílohy I.

2. Rozsah zpracování osobních údajů na základě pověření a jejich ochrana
2.1.
2.2.

Příjemce je oprávněn zpracovávat osobní údaje podpořené osoby v rozsahu
vymezeném v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ.
Osobní údaje je příjemce oprávněn zpracovávat výhradně v souvislosti s realizací
projektu, zejména pak při přípravě zpráv o realizaci projektu.

3. Technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů
Příjemce je povinen zpracovávat a chránit osobní údaje v souladu se zákonem o ochraně
osobních údajů a to zejména takto:
a) osobní údaje ve fyzické podobě, tj. listinné údaje či na nosičích dat, budou
uchovávány v uzamykatelných schránkách, a to po dobu uvedenou v bodě 4 této
části rozhodnutí o poskytnutí dotace;
b) osobní údaje v elektronické podobě budou zpracovávány v IS ESF 2014+, jehož
správcem je Ministerstvo práce a sociálních věcí; poskytovatel příjemci za účelem
vložení osobních údajů zajistí přístupová hesla do IS ESF 2014+;
c) přístup ke zpracovávaným osobním údajům umožní příjemce pouze poskytovateli,
svým zaměstnancům a orgánům oprávněným provádět kontrolu podle části II bodu 8
tohoto Rozhodnutí, ledaže je dále upraveno jinak;
d) zaměstnanci příjemce, kterým bude umožněn přístup ke zpracovávaným osobním
údajům, budou příjemcem doložitelně poučeni o povinnosti zachovávat mlčenlivost
podle § 15 zákona o ochraně osobních údajů.
4. Doba zpracování
Příjemce je oprávněn zpracovávat osobní údaje pod dobu deseti let od ukončení realizace
projektu. Bez zbytečného odkladu po uplynutí této doby je příjemce povinen provést likvidaci
těchto osobních údajů.
5. Zpracování jiných osobních údajů podpořených osob
Pokud podpořená osoba v souvislosti se svojí účastí v projektu poskytla příjemci jiné,
pro realizaci projektu nezbytné osobní údaje, než ty které uvádí Obecná část pravidel
pro žadatele a příjemce v rámci OPZ, vztahují se na jejich zpracování podmínky části VI
tohoto Rozhodnutí obdobně.
6. Zpracování ostatními osobami
6.1.

Příjemce je povinen uzavřít smlouvu podle § 14 zákona o ochraně osobních údajů
s partnerem nebo s dodavatelem, pokud taková osoba má v souvislosti s realizací
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6.2.

projektu zpracovávat osobní údaje podpořených osob. Stejnou povinnost má partner
vůči svému dodavateli.
Smlouvy uzavírané podle § 14 zákona o ochraně osobních údajů s partnerem,
resp. s dodavatelem, musí upravovat podmínky zpracování osobních údajů obdobně
jako podmínky stanovené v pověření příjemce v této části tohoto Rozhodnutí.

Část VII – Závěrečná ustanovení
1. Pojmy uvedené v tomto Rozhodnutí jsou používány ve smyslu, jak jsou definovány
v Pravidlech OPZ.
2. Rozhodnutí nabývá účinnosti dnem podpisu poskytovatelem.
3. Rozhodnutí se vyhotovuje v elektronické verzi v prostředí infomačního systému
MS2014+, poskytovatel i příjemce mají k vydanému Rozhodnutí přístup a mohou
pořizovat výtisky tohoto dokumentu dle svých potřeb.
4. Příjemce je povinen řídit se při realizaci projektu ustanoveními příloh uvedených v bodě 5
této části Rozhodnutí a dále dokumenty, které jsou zmíněny v části II bodě 1 tohoto
Rozhodnutí.
5. Součástí Rozhodnutí jsou tyto přílohy:
 Příloha č. 1 – Informace o projektu (obsahuje klíčové aktivity, cílovou skupinu,
rozpočet projektu, partnery, cílové hodnoty indikátorů výstupů a výsledků, finanční
plán)
6. Veškeré změny Rozhodnutí je možné provádět pouze na základě žádosti příjemce.
Změny projektu lze provádět v režimu nepodstatné změny nebo podstatné změny.
Podstatná změna ve vymezených případech dle Pravidel OPZ vyžaduje vydání
rozhodnutí o změně tohoto Rozhodnutí, v ostatních vymezených případech dle Pravidel
OPZ je podstatná změna schválena rozhodnutím poskytovatele, které je k dispozici
v MS2014+. Nepodstatné změny lze provádět bez souhlasu poskytovatele. Podrobnosti
stanoví Pravidla OPZ.
Část VIII - Poučení
1. Na vydání tohoto Rozhodnutí se na základě ustanovení § 14 odst. 5 rozpočtových
pravidel nevztahují obecné právní předpisy o správním řízení a je vyloučeno jeho soudní
přezkoumání. Proti tomuto Rozhodnutí se nelze odvolat, ani podat jiný opravný
prostředek.
2. Za podmínek stanovených v § 15 rozpočtových pravidel může být zahájeno řízení
o odnětí dotace. Na řízení o odnětí dotace se vztahují obecné předpisy o správním
řízení.

………………………………
Mgr. Martin Kučera
náměstek ministryně pro ekonomiku a evropské fondy
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Příloha č. 1 - Informace o projektu

1. Identifikace projektu
Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0005703
Název projektu: Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2

2. Popis projektu
Klíčové aktivity
Název klíčové aktivity:
Poskytování sociálních služeb
Popis klíčové aktivity:
V rámci aktivity proběhne prostřednictvím dotačního řízení podpora vybraných sociálních
služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terénní programy pro uživatele návykových
látek a intervenční centra.
Aby byly nastaveny podmínky transparentně a nediskriminačně pro všechny organizace
poskytující na území Ústeckého kraje služby obecného hospodářského zájmu shodně,
budou mít poskytovatelé povinnou spoluúčast na financování sociální služby,
tzn. že z projektu je možné hradit maximálně 92 % celkových nákladů služby souvisejících
s poskytováním základních druhů a forem služby, a to v rozsahu stanoveném základními
činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb.
Podmínkou pro financování služeb je soulad se Střednědobým plánem rozvoje sociálních
služeb v Ústeckém kraji na období 2016-2018, Akčním plánem rozvoje sociálních služeb
v Ústeckém kraji na daný rok, resp. zařazení sociální služby do Základní sítě sociálních
služeb Ústeckého kraje na období 2016-2018. V návaznosti na aktualizaci Základní sítě
sociálních služeb Ústeckého kraje mohou být v průběhu realizace projektu podpořeny nově
zařazené kapacity vybraných sociálních služeb.
Služby, které budou zapojeny do projektu, obdrží Pověření Ústeckého kraje k zajištění
dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do základní sítě kraje s účinností na celou
dobu trvání projektu.
Projekt reaguje na vydefinovanou potřebnost výše uvedených sociálních služeb v Akčním
plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2016 a v Akčním plánu rozvoje
sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2016 - věcné vyhodnocení plnění cílů a změny
kapacit na rok 2017.
Název klíčové aktivity:
Evaluace projektu
Popis klíčové aktivity:
V rámci této klíčové aktivity bude na základě veřejné zakázky vybrán externí dodavatel, který
zajistí ve spolupráci s realizačním týmem naplnění této aktivity.
Evaluace bude rozdělena na procesní část (zhodnocení průběhu projektu a realizace jeho
aktivit) a výsledkovou (dopadovou) část.
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V rámci procesní části bude evaluace odpovídat např. na tyto otázky:
 Do jaké míry byl projekt navržen tak, aby přinášel očekávané dopady?
 Jaké faktory vedly k úspěšné/neúspěšné realizaci projektu? apod.
V rámci výsledkové části bude evaluace hledat odpovědi např. na tyto otázky:
 Ubylo celkově klientů sociálních služeb během realizace projektu? Proč ano, proč
ne?
 Došlo ke zvýšení kvality poskytovaných služeb díky realizovanému projektu?
 Lišila se efektivita poskytovaných služeb ze strany dodavatele v jednotlivých
okresech? Jestliže ano, z jakého důvodu?
 Je takto nastavené spektrum sociálních služeb tím nejlepším, nebo je potřeba jej
nějak změnit/upravit?
 Došlo během realizace projektu ke zefektivnění služeb? atd.
Při návrhu celkové koncepce evaluace projektu bude postupováno dle Metodiky pro
sebeevaluaci nesoutěžních projektů IP 2.1 a 2.2 vytvořené řídícím orgánem OPZ. Výstupem
aktivity budou celkem 4 zprávy. Vstupní zpráva, 2x průběžná zpráva (1x/rok) a závěrečná
evaluační zpráva.
Po celou dobu projektu budou získávána data pro evaluaci z průběžně sebraných podkladů
od poskytovatelů a členů projektového týmu. Pro zpracování evaluačních zpráv bude
k dispozici externímu dodavateli realizační tým projektu. Získané poznatky z evaluačních
zpráv budou využity k zefektivnění podpory cílových skupin.
Vstupní zpráva bude obsahovat podrobně specifikovaný výzkumný design celé evaluace
a desk research. Průběžná zpráva bude složena z hlavních závěrů a doporučení k procesní
části evaluace a hodnocení průběžných výsledků. Hlavním výstupem celé aktivity pak bude
závěrečná evaluační zpráva, která souhrnně vyhodnotí celou realizaci projektu a přinese
podrobné zodpovězení evaluačních otázek, a to včetně doporučení. Závěrečná evaluační
zpráva bude obsahovat manažerské shrnutí, hlavní závěry a doporučení a dále podrobnější
zhodnocení procesu realizace projektu, dosažených výsledků a krátkodobých dopadů
projektu.
Zástupci realizátora budou prezentovat výstupy evaluace na plánovaných konferencích.
Dále se budou v případě potřeby účastnit metodických setkání s poskytovateli služeb.

Cílové skupiny:
 osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi,
 osoby pečující o malé děti,
 rodiče samoživitelé.

3. Indikátory
Indikátory, pro které jsou stanoveny cílové hodnoty jako závazek příjemce:
Kód
Název
indikátoru
60000 Celkový počet účastníků
67010 Využívání podpořených služeb
67001 Kapacita podpořených služeb
Počet napsaných a zveřejněných
80500 analytických a strategických dokumentů
(vč. evaluačních)

Měrná
jednotka
Účastník
Osoby
Místa
Dokumenty

Typ
Cílová
indikátoru hodnota
Výstup
900
Výsledek
4 950
Výstup
80
Výstup

1
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4. Rozpočet
Kód
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.1.1.1.2
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.1.1
1.1.3.1.2
1.1.3.2
1.1.3.2.1
1.1.3.2.2
1.1.3.2.3
1.1.3.2.4
1.1.3.2.5
1.1.4
1.1.4.1
1.1.4.2
1.1.4.3
1.1.4.4
1.1.5
1.1.6
1.1.6.1
1.1.6.2
1.1.6.3
1.1.6.4
1.1.6.5
1.1.7
1.2
2

Název

Cena
jednotky

Celkové způsobilé výdaje
0
Přímé náklady
0
Osobní náklady
0
Pracovní smlouvy
0
Odborný pracovník-garant kvality
13 668
poskytování soc. sl. -SAS, ter.
Odborný pracovník-garant kvality
13 668
poskytování soc. sl. - SAS, IC
Dohody o pracovní činnosti
0
Dohody o provedení práce
0
Cestovné
0
Zahraniční cesty místního
0
personálu
Cesty zahraničních expertů
0
Zařízení a vybavení, včetně
0
nájmu (i nemovitostí) a odpisů
Investiční výdaje
0
Pořízení odpisovaného
0
nehmotného majetku
Pořízení odpisovaného
0
hmotného majetku
Neinvestiční výdaje
0
Neodpisovaný nehmotný
0
majetek
Neodpisovaný hmotný majetek
0
Spotřební materiál
0
Nájem/operativní leasing
0
odpisovaného majetku
Odpisy majetku
0
Nákup služeb
0
Sociálně aktivizační služby pro 192 000 000
rodiny s dětmi
Terénní programy
60 000 000
Intervenční centra
10 500 000
Evaluace
2 000 000
Drobné stavební úpravy
0
Přímá podpora cílové skupiny
0
Mzdové příspěvky
0
Cestovné a ubytování
0
Příspěvek na péči o dítě a další
0
závislé osoby
Příspěvek na zapracování
0
Jiné
0
Křížové financování
0
Nepřímé náklady
Celkové nezpůsobilé výdaje
0

Počet
Částka celkem Procento
jednotek
0 270 961 074,24
102,00
0 265 648 112,00
100,00
0 1 148 112,00
0,43
0 1 148 112,00
0,43
42
574 056,00
0,22
42

574 056,00

0,22

0
0
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00

0
0
0
0

0
0

0,00
0,00

0
0

0
0

0,00
0,00

0
0

0

0,00

0

0
0

0,00
0,00

0
0

0
0
0

0,00
0,00
0,00

0
0
0

0
0,00
0 264 500 000,00
1 192 000 000,00

0
99,57
72,28

1 60 000 000,00
1 10 500 000,00
1 2 000 000,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00

22,59
3,95
0,75
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0,00
0,00
0,00
5 312 962,24
0,00

0
0
0
2,00
0
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5. Finanční plán
Pořadí

Datum předložení
1
2
3
4
5
6
7
8

31.7.2017
31.1.2018
31.7.2018
31.1.2019
31.7.2019
31.1.2020
31.8.2020

Záloha - plán
81 288 322,11
27 096 107 44
27 096 107 44
27 096 107 45
27 096 107 45
27 096 107 45
27 096 107 45
27 096 107 45
270 961 074,24

Vyúčtování - plán
38 708 724,89
38 708 724,89
38 708 724,89
38 708 724,89
38 708 724,89
38 708 724,90
38 708 724,89
270 961 074,24
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Příloha č. 5

NÁZEV POSKYTOVATELE

IČO

ADRESA

ID

DRUH SOCIÁLNÍ SLUŽBY

NÁZEV

DOTACE

Minimální částka
na platy, mzdy a
jejich navýšení

Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.

27043797 Rakovnická 2502Louny440 01 Louny 1

1740941 odlehčovací služby

Odlehčovací služby

514 800

43 800

Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.

27043797 Rakovnická 2502Louny440 01 Louny 1

3272817 odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství

725 400

61 700

Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.

27043797 Rakovnická 2502Louny440 01 Louny 1

7261145 osobní asistence

Osobní asistence

500 000

42 500

Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.

27043797 Rakovnická 2502Louny440 01 Louny 1

7328567 pečovatelská služba

Pečovatelská služba

741 300

63 100

Dětský domov a Školní jídelna Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace

62209256 K. H. Borovského 1146/2Most434 01 Most 1

4034618 domy na půl cesty

Dům na půl cesty "Do života"

440 200

37 500

Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě

70863601 U Města Chersonu 1675/8Most434 01 Most 1

1760842 azylové domy

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni Most

2 353 800

200 100

Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě

70863601 U Města Chersonu 1675/8Most434 01 Most 1

1988848 odborné sociální poradenství

Občanská poradna Most

2 072 600

176 200

Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě

70863601 U Města Chersonu 1675/8Most434 01 Most 1

2013307 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sociální práce v ohrožených rodinách Most

1 824 400

155 100

Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková organizace

47274484 Brtníky 119Staré Křečany407 60 Brtníky

2434997 domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením

7 405 600

629 500

Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková organizace

47274484 Brtníky 119Staré Křečany407 60 Brtníky

3395152 chráněné bydlení

Květina z. s.

27038645 Na Vypichu 180417 25 Lahošť

Květina z. s.

27038645 Na Vypichu 180417 25 Lahošť

Město Lom

266035 nám. Republiky 13/5Lom435 11 Lom u Mostu 1

Domov pro osoby se zdravotním postižením

982 400

83 600

3536223 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Klub Magnet

1 331 000

113 200

6251794 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Květina

1 018 500

86 600

593 600

50 500
87 300

5215780 pečovatelská služba

pečovatelská služba

Oblastní charita Šluknov

73635502 Farní 154407 77 Šluknov

3112502 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Ambrela pro rodinu

1 026 700

Oblastní charita Šluknov

73635502 Farní 154407 77 Šluknov

6661939 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Bary Ambrela

1 151 100

97 900

Oblastní charita Šluknov

73635502 Farní 154407 77 Šluknov

8168410 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ambrela

1 592 900

135 400

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje

70942412 K. H. Borovského 1853Most434 01 Most 1

1179103

Sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené Ústí nad Labem

349 900

29 800

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje

70942412 K. H. Borovského 1853Most434 01 Most 1

1475555 tlumočnické služby

Tlumočnické služby pro sluchově postižené Most a Ústecký kraj

456 500

38 900

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje

70942412 K. H. Borovského 1853Most434 01 Most 1

3454712 odborné sociální poradenství

Sociální poradenství pro sluchově postižené Most

367 000

31 200

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje

70942412 K. H. Borovského 1853Most434 01 Most 1

5554461 odborné sociální poradenství

Sociální poradenství pro sluchově postižené Ústí nad Labem

368 100

31 300

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje

70942412 K. H. Borovského 1853Most434 01 Most 1

5657843 odborné sociální poradenství

Sociální poradenství pro sluchově postižené Děčín

348 100

29 600

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje

70942412 K. H. Borovského 1853Most434 01 Most 1

5922648

Sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené Most

323 000

27 500

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje

70942412 K. H. Borovského 1853Most434 01 Most 1

7160060 tlumočnické služby

Tlumočnické služby pro sluchově postižené Louny

395 800

33 700

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje

70942412 K. H. Borovského 1853Most434 01 Most 1

7896718 tlumočnické služby

Tlumočnické služby pro sluchově postižené Ústí nad Labem

408 000

34 700

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje

70942412 K. H. Borovského 1853Most434 01 Most 1

7902701

Sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené Louny

333 700

28 400

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje

70942412 K. H. Borovského 1853Most434 01 Most 1

8443953 tlumočnické služby

Tlumočnické služby pro sluchově postižené Teplice a Ústecký kraj

457 800

39 000

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje

70942412 K. H. Borovského 1853Most434 01 Most 1

9118818

Sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené Teplice

402 900

34 300

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Bod 10.8 priloha 6 k usnesení č. 033/4Z/2017

Číslo smlouvy u poskytovatele dotace: 17/SMLxxxx

Dodatek č. 1
KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Poskytovatel:
Ústecký kraj
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený: Mgr. Martin Klika, MBA, 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Jitka Salačová
E-mail/telefon: salacova.j @kr-ustecky.cz; 475 657 368
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156
Bank. spojení: PPF Banka
číslo účtu: 0720000092/6000
(dále jen „Poskytovatel“)

a

Příjemce:
Název
Sídlo (místo podnikání):
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ (RČ):
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „Příjemce“)

zapsaný v registru ekonomických subjektů.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
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DODATEK č. 1
ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb č. 17/SML0xxx
ze dne x. x. 2017 (dále jen „Smlouva")
1.
V souladu s Částí VIl. odst. 2. Smlouvy, dochází k následující změně Smlouvy:
V Části l. bodu 1. Smlouvy se druhý odstavec a následující tabulka mění a nahrazuje tímto
zněním:
Dotace na základě této Smlouvy tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby hrazené
Příjemci v souladu s Rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování
Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby
udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského
zájmu, ze dne 20. prosince 2011 č. 2012/21/EU (dále jen „Rozhodnutí EK“). Dotace
se poskytuje v celkové maximální výši …,- Kč, z toho minimálně částka …,- Kč je určena
na platy, mzdy a jejich navýšení. Dotace se poskytuje v souladu se Žádostí evidenční číslo
C/2017/471 předloženou v rámci programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji
2017“ (dále též „Program“), a to v následujícím členění:
Číslo registrace

Druh sociální služby

sociální služby –

Poskytnutá dotace

Minimální částka na

celkem

platy, mzdy a jejich

identifikátor

navýšení
…,- Kč

…,- Kč

2.
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Poskytovatel
obdrží dvě vyhotovení a Příjemce obdrží jedno vyhotovení.
3. I tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
4. Tento dodatek ke smlouvě bude v úplném znění 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), ve znění
pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv
provede Poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku
byla zaslána Příjemci do datové schránky ID……./na e-mail: ……@.......
V Ústí nad Labem dne ………………..

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Mgr. Martin Klika, MBA
1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje
na základě pověření Ústeckého kraje

Příjemce
Název Příjemce
Jméno
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Číslo smlouvy u poskytovatele dotace:
Číslo smlouvy u příjemce dotace:

SMLOUVA O ZRUŠENÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ
DOTACE NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
uzavřené v souladu s ust. 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Smluvní strany

Poskytovatel:
Ústecký kraj
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený: Mgr. Martin Klika, MBA, 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Jitka Salačová
E-mail/telefon: salacova.j@kr-ustecky.cz; 475 657 368
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156
Bank. spojení: PPF Banka
číslo účtu: 0720000092/6000
(dále jen „Poskytovatel“)

a
Příjemce:
Město Lom
Sídlo (místo podnikání): nám. Republiky 13/5, 43511 Lom
Zastoupený: Bc. Kateřinou Schwarzovou, starostkou
Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Schwarzová
E-mail/telefon: 476 769 860
IČ (RČ): 00266035
DIČ: CZ00266035
Bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 94-1318491/0710
(dále jen „Příjemce“)
zapsaný v registru ekonomických subjektů.
Kopie dokladu o právní subjektivitě Příjemce je součástí složky, uložené na odboru
sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje.
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O ZRUŠENÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
(dále v textu této smlouvy a v souvisejících ujednáních jen „smlouva“)
ČÁST I.

V souladu s částí VII, odst. 1 Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu
sociálních služeb uzavřené v souladu s ustanovením § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů ze dne
20. 2. 2017, č. smlouvy 17/SML0314 mezi poskytovatelem a příjemcem dne 8. 3. 2017
(dále jen „Smlouva“) se smluvní strany dohodly na zrušení této Smlouvy, a to z důvodu
neoprávněně přiznané výše dotace na poskytování sociální služby.
Výše uvedená Smlouva zaniká dnem, kdy akceptace této smlouvy dojde Poskytovateli.

ČÁST II.
1. 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 správního řádu, případně příslušná ustanovení
občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního řádu. Spory z právních
poměrů při poskytnutí dotace podle této smlouvy rozhoduje Ministerstvo financí.
4.

Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména/názvu (obchodní firmy), sídla/adresy,
dotačního titulu a výše poskytnuté dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně
přístupného informačního registru vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje.

5.

Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž
Poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a Příjemce jedno vyhotovení.

6.

Tato smlouva bude zveřejněna dle § 10d odst. 1, zákona č. 250/2000 Sb. Na úřední
desce poskytovatele, způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne
uzavření smlouvy, což se týká i případných dodatků ke smlouvě, a to po dobu nejméně
3 let ode dne zveřejnění.

7.

Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího uzavření.

8.

Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem
Ústeckého
kraje
usnesením
č.
………………..
ze dne 24. 4. 2017.

V Ústí nad Labem dne ………………..

V ………………… dne ………………..
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…………………………………………….
Poskytovatel
Ústecký kraj
Mgr. Martin Klika, MBA
1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje
na základě pověření
Ústeckého kraje

………………………………………………
Příjemce
Město Lom
Bc. Kateřina Schwarzová
starostka
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NÁZEV POSKYTOVATELE

IČO

ADRESA

ID

DRUH SOCIÁLNÍ SLUŽBY

NÁZEV

Minimální částka
na platy, mzdy a
jejich navýšení

DOTACE

Agentura NADĚJE

26635933 U Tvrze 1443/21Děčín VI-Letná405 02 Děčín 2

8363222 odlehčovací služby

Agentura "NADĚJE"

1 666 600

141 700

Agentura Osmý den, o. p. s.

26667649 Lužická 727/7Děčín II-Nové Město405 02 Děčín 2

5981003 sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace

1 370 600

116 600

Agentura osobní asistenční služby z. ú.

26638452 Teplická 26/25Děčín IV-Podmokly405 02 Děčín 2

7938610 osobní asistence

Agentura osobní asistenční služby z.ú.

3 022 400

257 000

Agentura Pondělí, z.s.

26537788 2. polské armády 1094/27Rumburk 1408 01 Rumburk

3306857 podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení

1 264 400

107 500

Agentura Pondělí, z.s.

26537788 2. polské armády 1094/27Rumburk 1408 01 Rumburk

5598414 sociální rehabilitace

Agentura Pondělí - sociální rehabilitace

3 774 300

320 900

AMA - Společnost onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel, z.s.

47326875 Františka Malíka 997/12Most434 01 Most 1

4586391 odborné sociální poradenství

"Podej mi ruku, já Tě podržím, rok 2017"

280 500

23 900

ANAVITA a.s.

24128325 Na poříčí 1067/25Praha 1 - Nové Město110 00 Praha 1

1742787 domovy pro seniory

ANAVITA a.s.

0

0

ANAVITA a.s.

24128325 Na poříčí 1067/25Praha 1 - Nové Město110 00 Praha 1

6622118 domovy se zvláštním režimem

ANAVITA a.s.

0

0

1 795 400

152 700

Arkadie, o. p. s.

556203 Purkyňova 2004/10Teplice415 01 Teplice 1

1268119 denní stacionáře

Denní stacionář Středisko Arkadie Novoveská

Arkadie, o. p. s.

556203 Purkyňova 2004/10Teplice415 01 Teplice 1

1275249 sociálně terapeutické dílny

Sociálně terapeutické dílny Středisko Arkadie Úpořiny

386 900

32 900

Arkadie, o. p. s.

556203 Purkyňova 2004/10Teplice415 01 Teplice 1

1294772 odlehčovací služby

Odlehčovací služby Středisko Arkadie Bratislavská

178 400

15 200

Arkadie, o. p. s.

556203 Purkyňova 2004/10Teplice415 01 Teplice 1

1816143 sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Středisko Arkadie Krupka

423 000

36 000

Arkadie, o. p. s.

556203 Purkyňova 2004/10Teplice415 01 Teplice 1

2981921 sociálně terapeutické dílny

Sociálně terapeutické dílny Středisko Arkadie Krupka

395 500

33 700

Arkadie, o. p. s.

556203 Purkyňova 2004/10Teplice415 01 Teplice 1

4012625 denní stacionáře

Denní stacionář Středisko Arkadie Krupka

1 574 200

133 900

Arkadie, o. p. s.

556203 Purkyňova 2004/10Teplice415 01 Teplice 1

4064347 sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Středisko Arkadie Úpořiny

436 800

37 200

Arkadie, o. p. s.

556203 Purkyňova 2004/10Teplice415 01 Teplice 1

4415138 sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Středisko Arkadie Kollárova

1 738 200

147 800

Arkadie, o. p. s.

556203 Purkyňova 2004/10Teplice415 01 Teplice 1

6485162 sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Středisko Arkadie Novoveská

376 200

32 000

Arkadie, o. p. s.

556203 Purkyňova 2004/10Teplice415 01 Teplice 1

6522122 podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení Středisko Arkadie Bratislavská

241 600

20 600

Arkadie, o. p. s.

556203 Purkyňova 2004/10Teplice415 01 Teplice 1

7942332 odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství Středisko Arkadie Kollárova

95 000

8 100

Arkadie, o. p. s.

556203 Purkyňova 2004/10Teplice415 01 Teplice 1

8349589 chráněné bydlení

Chráněné bydlení

124 700

10 600

Arkadie, o. p. s.

556203 Purkyňova 2004/10Teplice415 01 Teplice 1

9750157 sociálně terapeutické dílny

Sociálně terapeutické dílny - Středisko Arkadie Rovná

386 200

32 900

943 600

80 300

1 076 800

91 600

1 629 700

138 600

1 329 800

113 100

355 100

30 200

Armáda spásy v ČR, z.s.

40613411 Petržílkova 2565/23Praha 13 - Stodůlky158 00 Praha 58

2374792 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Fontána

Armáda spásy v ČR, z.s.

40613411 Petržílkova 2565/23Praha 13 - Stodůlky158 00 Praha 58

6883390 azylové domy

Armáda spásy v ČR, z.s.

40613411 Petržílkova 2565/23Praha 13 - Stodůlky158 00 Praha 58

9766509 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Jonatán

Asociace pracovní rehabilitace ČR z. s.

26569558 Revoluční 22/20Chomutov430 01 Chomutov 1

8611761

Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR-zapsaný spolek, z.s.

14866391 Dvořákova 1331/20Děčín II-Nové Město405 02 Děčín 2

2234056 odborné sociální poradenství

Centrum služeb a pomoci

Camphill na soutoku, z.s.

68923147 České Kopisty 6Terezín412 01 Litoměřice 1

6570110 chráněné bydlení

Chráněné bydlení

1 297 900

110 400

Camphill na soutoku, z.s.

68923147 České Kopisty 6Terezín412 01 Litoměřice 1

8141075 centra denních služeb

Centrum denních služeb

1 306 300

111 100

CEDR - komunitní spolek

26590735 Křižíkova 918/32Krásná Lípa407 46 Krásná Lípa u Rumburka

5108266 azylové domy

azylový dům

1 981 800

168 500

CEDR - komunitní spolek

26590735 Křižíkova 918/32Krásná Lípa407 46 Krásná Lípa u Rumburka

6572053 terénní programy

terénní programy

1 388 700

118 100

Centrum LIRA, z.ú.

28731191 Matoušova 406/20Liberec III-Jeřáb460 07 Liberec 7

3959325 raná péče

Centrum LIRA, z.ú

561 900

47 800

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s.

27270955 Kochova 1185Chomutov430 01 Chomutov 1

1292895 osobní asistence

osobní asistence

1 967 300

167 300

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s.

27270955 Kochova 1185Chomutov430 01 Chomutov 1

5998627 odborné sociální poradenství

odborné sociální poradenství

55 000

4 700

CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, obecně prospěšná společnost

26999234 Kréta 158Nové Kopisty411 55 Terezín

1501687 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

960 600

81 700

CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, obecně prospěšná společnost

26999234 Kréta 158Nové Kopisty411 55 Terezín

2832751 odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství pro rodiny s dětmi v NRP

187 900

16 000

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO

70854165 Revoluční 1845/30Předměstí412 01 Litoměřice 1

6455886 denní stacionáře

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO - denní stacionář

365 900

31 200

Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s.

26593661 Štefánikova 651/25Ústí nad Labem-město, Klíše400 01 Ústí nad Labem 1

4704104 odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství

207 100

17 700

Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s.

26593661 Štefánikova 651/25Ústí nad Labem-město, Klíše400 01 Ústí nad Labem 1

7909036 osobní asistence

Osobní asistence

2 813 500

239 200

Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.

27043797 Rakovnická 2502Louny440 01 Louny 1

1740941 odlehčovací služby

Odlehčovací služby

514 800

43 800

Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.

27043797 Rakovnická 2502Louny440 01 Louny 1

3272817 odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství

687 000

58 400

Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.

27043797 Rakovnická 2502Louny440 01 Louny 1

7261145 osobní asistence

Osobní asistence

500 000

42 500

Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.

27043797 Rakovnická 2502Louny440 01 Louny 1

7328567 pečovatelská služba

Pečovatelská služba

741 300

63 100

Centrum služeb pro zdravotně postižené o.p.s.

27297128 Josefa Suka 268/25Most434 01 Most 1

1532609 osobní asistence

centrum osobní asistence

1 428 700

121 500

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Azylový dům pro matky s dětmi
SAS pro osoby se zdravotním postižením

NÁZEV POSKYTOVATELE

Centrum služeb pro zdravotně postižené o.p.s.

IČO

ADRESA

27297128 Josefa Suka 268/25Most434 01 Most 1

ID

DRUH SOCIÁLNÍ SLUŽBY

NÁZEV

DOTACE

Minimální částka
na platy, mzdy a
jejich navýšení

3991178 odborné sociální poradenství

sociálně právní poradenství

157 400

13 400

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

80195 Dlouhá 362/75Lovosice410 02 Lovosice 2

1045259 odborné sociální poradenství

Manželská a předmanželská poradna Litoměřice,detašované pracoviště Louny

441 100

37 500

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

80195 Dlouhá 362/75Lovosice410 02 Lovosice 2

1243707 odborné sociální poradenství

Manželská a předmanželská poradna Litoměřice,

695 700

59 200

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

80195 Dlouhá 362/75Lovosice410 02 Lovosice 2

1353598 domovy se zvláštním režimem

Domov důchodců Milešov

4 500 000

382 500

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

80195 Dlouhá 362/75Lovosice410 02 Lovosice 2

1997112 domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov Na Pustaji Křešice

3 628 200

308 400

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

80195 Dlouhá 362/75Lovosice410 02 Lovosice 2

2465771 domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov U Trati Litoměřice

93 000

8 000

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

80195 Dlouhá 362/75Lovosice410 02 Lovosice 2

3466024 chráněné bydlení

CSP - chráněné bydlení Litoměřice

8 700 000

739 500

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

80195 Dlouhá 362/75Lovosice410 02 Lovosice 2

5581231 sociálně terapeutické dílny

CSP Litoměřice STD Cestou integrace

1 454 200

123 700

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

80195 Dlouhá 362/75Lovosice410 02 Lovosice 2

6223146 domovy pro seniory

Domov U Trati Litoměřice

2 003 200

170 300

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

80195 Dlouhá 362/75Lovosice410 02 Lovosice 2

7102460 domovy pro seniory

Domov důchodců Libochovice

7 000 000

595 000

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

80195 Dlouhá 362/75Lovosice410 02 Lovosice 2

8648413 domovy se zvláštním režimem

Domov důchodců Čížkovice

3 663 700

311 500

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

80195 Dlouhá 362/75Lovosice410 02 Lovosice 2

9361032 domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov Na Svobodě Čížkovice

8 250 000

701 300

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

80195 Dlouhá 362/75Lovosice410 02 Lovosice 2

9374052 domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov sociální péče Chotěšov

4 431 500

376 700

Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace

80195 Dlouhá 362/75Lovosice410 02 Lovosice 2

9751707 domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov sociální péče Skalice

11 924 900

1 013 700

350 900

29 900

3 140 000

266 900

473 200

40 300

1 460 400

124 200

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

71235868 28. října 1155/2Děčín I-Děčín405 02 Děčín 2

1073186 pečovatelská služba

pečovatelská služba

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

71235868 28. října 1155/2Děčín I-Děčín405 02 Děčín 2

1542857 domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

71235868 28. října 1155/2Děčín I-Děčín405 02 Děčín 2

2682796 domovy pro seniory

Domov pro seniory

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

71235868 28. října 1155/2Děčín I-Děčín405 02 Děčín 2

3811243 azylové domy

Azylový dům pro muže a matky s dětmi

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

71235868 28. října 1155/2Děčín I-Děčín405 02 Děčín 2

5093964 noclehárny

Noclehárna

445 000

37 900

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

71235868 28. října 1155/2Děčín I-Děčín405 02 Děčín 2

5387786 denní stacionáře

Denní stacionář DOMINO

501 300

42 700

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

71235868 28. října 1155/2Děčín I-Děčín405 02 Děčín 2

5463800 chráněné bydlení

Chráněné bydlení

4 366 300

371 200

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

71235868 28. října 1155/2Děčín I-Děčín405 02 Děčín 2

6412450 azylové domy

Azylový dům Kompas

70 300

6 000

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

71235868 28. října 1155/2Děčín I-Děčín405 02 Děčín 2

6849315 služby následné péče

Děčínské doléčovací centrum

1 167 500

99 300

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

71235868 28. října 1155/2Děčín I-Děčín405 02 Děčín 2

7392909 odborné sociální poradenství

Děčínské doléčovací centrum - odborné sociální poradenství

24 900

2 200

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

71235868 28. října 1155/2Děčín I-Děčín405 02 Děčín 2

7461655 kontaktní centra

Kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé, poradna pro rodiče

774 400

65 900

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

71235868 28. října 1155/2Děčín I-Děčín405 02 Děčín 2

9695946 terénní programy

Terénní programy

590 000

50 200

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

71235868 28. října 1155/2Děčín I-Děčín405 02 Děčín 2

9923023 domovy se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

3 872 900

329 200

CESPO, o. p. s.

70819882 Hrnčířská 53/18Ústí nad Labem-centrum400 01 Ústí nad Labem 1

8532431 odborné sociální poradenství

CESPO.o.s.

446 100

38 000

CESPO, o. p. s.

70819882 Hrnčířská 53/18Ústí nad Labem-centrum400 01 Ústí nad Labem 1

9382099 tlumočnické služby

CESPO o.s.

60 000

5 100

Cesta do světa - Slunečnice, o.s.

72068396 Hudečkova 664/1Děčín I-Děčín405 01 Děčín 1

2282970 sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace - CDS Slunečnice, o.s.

881 400

75 000

Cesta do světa - Slunečnice, o.s.

72068396 Hudečkova 664/1Děčín I-Děčín405 01 Děčín 1

3356067 sociálně terapeutické dílny

Sociálně terapeutické dílny - CDS Slunečnice, o.s.

923 700

78 600

Cinka",z. s.

22856838 V Sídlišti 390Děčín XXXII-Boletice nad Labem407 11 Děčín 9

6343251 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Centrum U parku

680 400

57 900

Člověk v tísni, o.p.s.

25755277 Šafaříkova 635/24Praha 2 - Vinohrady120 00 Praha 2

2793191 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Člověk v tísni o.p.s.

754 300

64 200

Člověk v tísni, o.p.s.

25755277 Šafaříkova 635/24Praha 2 - Vinohrady120 00 Praha 2

3230075 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Klub Mixér

482 700

41 100

Člověk v tísni, o.p.s.

25755277 Šafaříkova 635/24Praha 2 - Vinohrady120 00 Praha 2

4941547 terénní programy

1 557 000

132 400

Člověk v tísni, o.p.s.

25755277 Šafaříkova 635/24Praha 2 - Vinohrady120 00 Praha 2

6027304 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Ústí nad Labem

1 388 600

118 100

Člověk v tísni, o.p.s.

25755277 Šafaříkova 635/24Praha 2 - Vinohrady120 00 Praha 2

6102115 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Člověk v tísni, o.p.s., Otevřený klub

991 500

84 300

Člověk v tísni, o.p.s.

25755277 Šafaříkova 635/24Praha 2 - Vinohrady120 00 Praha 2

6435327 terénní programy

574 100

48 800

Člověk v tísni, o.p.s.

25755277 Šafaříkova 635/24Praha 2 - Vinohrady120 00 Praha 2

6651167 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Člověk v tísni, o.p.s, - eNCéčko

876 900

74 600

Člověk v tísni, o.p.s.

25755277 Šafaříkova 635/24Praha 2 - Vinohrady120 00 Praha 2

7624072 terénní programy

1 027 600

87 400

Člověk v tísni, o.p.s.

25755277 Šafaříkova 635/24Praha 2 - Vinohrady120 00 Praha 2

9100570 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Nový svět

781 700

66 500

Demosthenes, o.p.s.

25421018 Mírová 2820/2Severní Terasa400 11 Ústí nad Labem 11

5326790 odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství DEMOSTHENA

63 000

5 400

Demosthenes, o.p.s.

25421018 Mírová 2820/2Severní Terasa400 11 Ústí nad Labem 11

5330519 raná péče

Raná péče DEMOSTNENA

1 300 600

110 600

Terénní sociální práce Ústí nad Labem

Terénní sociální práce Chomutov
Člověk v tísni, o.p.s.

NÁZEV POSKYTOVATELE

IČO

ADRESA

ID

DRUH SOCIÁLNÍ SLUŽBY

NÁZEV

Dětský domov a Školní jídelna Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace

62209256 K. H. Borovského 1146/2Most434 01 Most 1

4034618 domy na půl cesty

Dům na půl cesty "Do života"

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích

46768041 Rooseveltova 716/7Předměstí412 01 Litoměřice 1

2027319 chráněné bydlení

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích

46768041 Rooseveltova 716/7Předměstí412 01 Litoměřice 1

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích

DOTACE

Minimální částka
na platy, mzdy a
jejich navýšení

428 300

36 500

Chráněné bydlení - Centrum sociálních služeb Klobouk Diakonie Terezín

1 322 100

112 400

2987242 podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení - Centrum sociálních služeb Klobouk Diakonie Terezín

641 700

54 600

46768041 Rooseveltova 716/7Předměstí412 01 Litoměřice 1

4731306 azylové domy

Domov pro matky s dětmi

1 305 700

111 000

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích

46768041 Rooseveltova 716/7Předměstí412 01 Litoměřice 1

4894760 sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace

1 724 200

146 600

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích

46768041 Rooseveltova 716/7Předměstí412 01 Litoměřice 1

7041080 centra denních služeb

Centrum denních služeb

894 000

76 000

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích

46768041 Rooseveltova 716/7Předměstí412 01 Litoměřice 1

9407680 sociálně terapeutické dílny

Sociálně terapeutické dílny - Centrum sociálních služeb Klobouk Diakonie Terezín

1 242 600

105 700

Diakonie ČCE - středisko Praha

62931270 Vlachova 1502/20Praha 13 - Stodůlky155 00 Praha 515

6095107 raná péče

Raná péče

894 400

76 100

Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě

70863601 U Města Chersonu 1675/8Most434 01 Most 1

1760842 azylové domy

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni Most

2 353 800

200 100

Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě

70863601 U Města Chersonu 1675/8Most434 01 Most 1

1988848 odborné sociální poradenství

Občanská poradna Most

1 414 700

120 300

Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě

70863601 U Města Chersonu 1675/8Most434 01 Most 1

2013307 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sociální práce v ohrožených rodinách Most

1 417 000

120 500

Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích

41328523 Rovné 58411 87 Krabčice u Roudnice n.L.

2185972 domovy se zvláštním režimem

Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích

4 768 100

405 300

Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích

41328523 Rovné 58411 87 Krabčice u Roudnice n.L.

8792332 pečovatelská služba

Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích

402 300

34 200

Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích

41328523 Rovné 58411 87 Krabčice u Roudnice n.L.

9753639 domovy pro seniory

Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích

2 276 600

193 600

Diecézní charita Litoměřice

40229939 Kosmonautů 2022Předměstí412 01 Litoměřice 1

4013275 azylové domy

Domov sv. Máří Magdalény Jiřetín pod Jedlovou

4 922 400

418 500

Diecézní charita Litoměřice

40229939 Kosmonautů 2022Předměstí412 01 Litoměřice 1

7429073 odborné sociální poradenství

Poradenské centrum Litoměřice

456 400

38 800

Diecézní charita Litoměřice

40229939 Kosmonautů 2022Předměstí412 01 Litoměřice 1

7908464 terénní programy

Magdala - Ústecký kraj

88 100

7 500

Diecézní charita Litoměřice

40229939 Kosmonautů 2022Předměstí412 01 Litoměřice 1

8776742 terénní programy

Sv. Vincent

26 600

2 300

Diecézní charita Litoměřice

40229939 Kosmonautů 2022Předměstí412 01 Litoměřice 1

9801549 pečovatelská služba

Charitní pečovatelská služba (Chomutov)

643 700

54 800

Dobrovolnické centrum, z.s.

70225842 Prokopa Diviše 1605/5Ústí nad Labem-centrum400 01 Ústí nad Labem 1

1510111 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Dobrovolnické centrum - SAS pro rodiny s dětmi

373 900

31 800

Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov

47274581 Filipov 65407 53 Jiříkov

2135966 domovy pro seniory

Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov

951 300

80 900

Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov

47274581 Filipov 65407 53 Jiříkov

5168000 osobní asistence

Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov

417 800

35 600

Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov

47274581 Filipov 65407 53 Jiříkov

5350551 pečovatelská služba

Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov

1 385 100

117 800

Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov

47274581 Filipov 65407 53 Jiříkov

7051562 domovy se zvláštním režimem

Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov

4 462 100

379 300

Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace

47274549 U stadionu 1425/3Rumburk 1408 01 Rumburk

2636005 domovy pro osoby se zdravotním postižením Domovy pro osoby se zdravotním postižením

3 106 200

264 100

Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace

47274549 U stadionu 1425/3Rumburk 1408 01 Rumburk

2784357 sociálně terapeutické dílny

Sociálně terapeutické dílny

1 476 300

125 500

Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace

47274549 U stadionu 1425/3Rumburk 1408 01 Rumburk

2920689 chráněné bydlení

Chráněné bydlení

5 816 400

494 400

5 539 600

470 900

Domov Bez zámků Tuchořice, příspěvková organizace

830381 Tuchořice 1439 69 Tuchořice

9567874 domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov "Bez zámků" Tuchořice

Domov důchodců Bystřany, příspěvková organizace

63787725 Pražská 236417 61 Bystřany

6986535 domovy pro seniory

Domov důchodců Bystřany

2 897 200

246 300

Domov důchodců Bystřany, příspěvková organizace

63787725 Pražská 236417 61 Bystřany

9313776 domovy se zvláštním režimem

Domov důchodců Bystřany

9 280 000

788 800

Domov důchodců Lipová

47274492 Lipová 273407 81 Lipová u Šluknova

8543206 domovy se zvláštním režimem

Domov důchodců Lipová

6 784 600

576 700

Domov důchodců Roudnice nad Labem, příspěvková organizace

828998 Sámova 2481413 01 Roudnice nad Labem

7001404 domovy pro seniory

Domov pro seniory

2 175 800

185 000

Domov důchodců Roudnice nad Labem, příspěvková organizace

828998 Sámova 2481413 01 Roudnice nad Labem

8731012 domovy se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

8 701 400

739 700

Domov pro osoby se zdravotním postižením

46789847 Dukelská 28431 86 Kovářská

4541453 domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Kovářská

3 457 500

293 900

Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková organizace

47274484 Brtníky 119Staré Křečany407 60 Brtníky

2434997 domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením

7 405 600

629 500

Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková organizace

47274484 Brtníky 119Staré Křečany407 60 Brtníky

3395152 chráněné bydlení

Domov pro osoby se zdravotním postižením

567 200

48 300

Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice, příspěvková organizace

47274565 Sládkova 344407 21 Česká Kamenice

4578763 domovy pro seniory

Domov pro seniory

3 000 000

255 000

Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice, příspěvková organizace

47274565 Sládkova 344407 21 Česká Kamenice

9873560 pečovatelská služba

pečovatelská služba

289 400

24 600

Domov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci

830411 Šafaříkova 852Žatec438 01 Žatec 1

5153567 pečovatelská služba

Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci (pečovatelská služba)

2 185 900

185 900

Domov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci

830411 Šafaříkova 852Žatec438 01 Žatec 1

8541500 domovy se zvláštním režimem

Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci (domov se zvláštním režimem)

3 320 800

282 300

Domov pro seniory a pečovatelská služba v Žatci

830411 Šafaříkova 852Žatec438 01 Žatec 1

9823316 domovy pro seniory

Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci (domov pro seniory)

3 663 400

311 400

740 200

63 000

1 263 300

107 400

Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace

44555661 Za Vozovnou 783/1Ústí nad Labem-město, Bukov400 01 Ústí nad Labem 1

2758028 domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením

Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace

44555661 Za Vozovnou 783/1Ústí nad Labem-město, Bukov400 01 Ústí nad Labem 1

9714807 domovy pro seniory

Domov pro seniory
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Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace

44555407 Šrámkova 3305/38aSeverní Terasa400 11 Ústí nad Labem 11

5238851 domovy se zvláštním režimem

Domov pro seniory Dobětice

4 278 500

363 700

Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace

44555407 Šrámkova 3305/38aSeverní Terasa400 11 Ústí nad Labem 11

6890540 domovy pro seniory

Domov pro seniory Dobětice

13 476 000

1 145 500

Domov pro seniory Chlumec, příspěvková organizace

44555296 Pod Horkou 85Chlumec403 39 Chlumec u Ústí nad Labem

9595541 domovy pro seniory

Domov pro seniory Chlumec

4 382 000

372 500

Domov pro seniory Krásné Březno, příspěvková organizace

44555334

6172420 domovy pro seniory

Domov pro seniory Krásné Březno, p.o.

6 190 700

526 300

Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, příspěvková organizace

44555270 Orlická 2893/1Severní Terasa400 11 Ústí nad Labem 11

3270327 domovy pro seniory

Domov pro seniory Orlická

1 050 000

89 300

Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, příspěvková organizace

44555270 Orlická 2893/1Severní Terasa400 11 Ústí nad Labem 11

7256732 azylové domy

Domov pro matky s dětmi

880 000

74 800

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

65650964 Nádražní 933441 01 Podbořany

4159038 domovy pro seniory

Domov pro seniory Podbořany, p.o.

4 740 300

403 000

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

65650964 Nádražní 933441 01 Podbořany

7285141 domovy se zvláštním režimem

Domov pro seniory Podbořany, p.o.

1 873 600

159 300

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

65650964 Nádražní 933441 01 Podbořany

9714246 odlehčovací služby

Domov pro seniory Podbořany, p.o.

193 700

16 500

Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace

44555326 V Klidu 3133/12Severní Terasa400 11 Ústí nad Labem 11

2501932 domovy se zvláštním režimem

domov se zvláštním režimem

4 406 000

374 600

Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace

44555326 V Klidu 3133/12Severní Terasa400 11 Ústí nad Labem 11

2744287 domovy pro seniory

domov pro seniory

6 963 600

592 000

Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace

44555326 V Klidu 3133/12Severní Terasa400 11 Ústí nad Labem 11

4860158 domovy pro osoby se zdravotním postižením domov pro osoby se zdravotním postižením

1 774 000

150 800

Domov pro seniory U Pramene Louny, příspěvková organizace

49123688 Rakovnická 2502Louny440 01 Louny 1

2103509 domovy pro seniory

Domov pro seniory U Pramene Louny

4 754 200

404 200

Domov pro seniory U Pramene Louny, příspěvková organizace

49123688 Rakovnická 2502Louny440 01 Louny 1

3091711 domovy se zvláštním režimem

Domov pro seniory U Pramene Louny

935 000

79 500

Domov pro seniory U Pramene Louny, příspěvková organizace

49123688 Rakovnická 2502Louny440 01 Louny 1

9422672 azylové domy

Azylový dům při Domově pro seniory U Pramene Louny

80 000

6 800

Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace

44555288 Klášterní 2403 23 Velké Březno

1408517 domovy se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

7 160 300

608 700

Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace

44555288 Klášterní 2403 23 Velké Březno

5049031 domovy pro seniory

Domov pro seniory

28 900

2 500

Domov pro seniory Vroutek, příspěvková organizace

68454864 Kryrská 102439 82 Vroutek

2862640 domovy se zvláštním režimem

Domov pro seniory Vroutek, p.o.

3 669 200

311 900

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace

47274468 Filipovská 582/20Starý Jiříkov407 53 Jiříkov

9712191 domovy se zvláštním režimem

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace

5 782 100

491 500

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace

49872516 Okružní 104Meziboří435 13 Meziboří u Litvínova

2068891 domovy pro seniory

domovy pro seniory

733 700

62 400

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace

49872516 Okružní 104Meziboří435 13 Meziboří u Litvínova

4100257 domovy se zvláštním režimem

domovy se zvláštním režimem

5 652 500

480 500

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace

49872516 Okružní 104Meziboří435 13 Meziboří u Litvínova

4814058 domovy pro osoby se zdravotním postižením domovy pro osoby se zdravotním postižením

570 000

48 500

1 823 000

155 000

3 419 900

290 700

450 000

38 300

4 595 400

390 700

120 000

10 200

2 286 000

194 400

Domov sv. Vincenta de Paul z.ú.

Rozcestí 798/9Ústí nad Labem-Neštěmice, Krásné Březno400 07 Ústí nad Labem 7

3385655 Dolní Podluží 431407 55 Dolní Podluží

5322668 azylové domy

Domov sv. Vincenta de Paul z.ú

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, příspěvková organizace

47274522 Stará Oleška č.e.131Huntířov405 02 Děčín 2

3899971 domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Stará Oleška

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, příspěvková organizace

47274522 Stará Oleška č.e.131Huntířov405 02 Děčín 2

7256389 chráněné bydlení

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, příspěvková organizace

47274522 Stará Oleška č.e.131Huntířov405 02 Děčín 2

8791049 domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Česká Kamenice

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

75149541 Čajkovského 1908/82Ústí nad Labem-centrum400 01 Ústí nad Labem 1

1201084 denní stacionáře

Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

75149541 Čajkovského 1908/82Ústí nad Labem-centrum400 01 Ústí nad Labem 1

2550019 sociálně terapeutické dílny

DOZP Ústí nad Labem STD

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

75149541 Čajkovského 1908/82Ústí nad Labem-centrum400 01 Ústí nad Labem 1

5171989 domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice

2 791 600

237 300

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

75149541 Čajkovského 1908/82Ústí nad Labem-centrum400 01 Ústí nad Labem 1

5666980 domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Trmice

3 905 800

332 000

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

75149541 Čajkovského 1908/82Ústí nad Labem-centrum400 01 Ústí nad Labem 1

7734108 chráněné bydlení

Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

1 971 200

167 600

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

75149541 Čajkovského 1908/82Ústí nad Labem-centrum400 01 Ústí nad Labem 1

8643214 podpora samostatného bydlení

Domov pro osoby se zdravotním postižením Trmice

210 000

17 900

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

75149541 Čajkovského 1908/82Ústí nad Labem-centrum400 01 Ústí nad Labem 1

8907909 chráněné bydlení

Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice

3 534 000

300 400

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

75149541 Čajkovského 1908/82Ústí nad Labem-centrum400 01 Ústí nad Labem 1

9553549 domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

1 509 800

128 400

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace

75149541 Čajkovského 1908/82Ústí nad Labem-centrum400 01 Ústí nad Labem 1

9930089 denní stacionáře

DS Úsměv

639 200

54 400

Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace

47274573 Křečanská 630407 77 Šluknov

2197911 domovy se zvláštním režimem

Domov pro seniory Krásná Lípa

10 063 000

855 400

Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace

47274573 Křečanská 630407 77 Šluknov

4403315 domovy pro seniory

Domov pro seniory Šluknov

5 268 800

447 900

Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, příspěvková organizace

47274573 Křečanská 630407 77 Šluknov

9011702 domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov se zdrav.postižením Šluknov

279 700

23 800

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

63787911 Kubátova 269417 22 Háj u Duchcova

1351633 domovy pro osoby se zdravotním postižením Domovy sociálních služeb Háj u Duchcova

9 590 800

815 300

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

63787911 Kubátova 269417 22 Háj u Duchcova

4121413 sociálně terapeutické dílny

1 050 700

89 400

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

63787911 Kubátova 269417 22 Háj u Duchcova

6172133 domovy pro osoby se zdravotním postižením Domovy pro osoby se zdravotním postižením Nová Ves v Horách

6 001 400

510 200

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

63787911 Kubátova 269417 22 Háj u Duchcova

7293077 chráněné bydlení

Domovy sociálních služeb Háj u Duchcova

553 300

47 100

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

63787911 Kubátova 269417 22 Háj u Duchcova

7806966 týdenní stacionáře

Domovy sociálních služeb Háj u Duchcova

830 100

70 600

Chráněné bydlení

Domovy sociálních služeb Háj u Duchcova

NÁZEV POSKYTOVATELE

IČO

ADRESA

ID

DRUH SOCIÁLNÍ SLUŽBY

NÁZEV

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace

63787911 Kubátova 269417 22 Háj u Duchcova

8228347

Domovy sociálních služeb Háj u Duchcova

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace

46789910 Březinova 1093Kadaň432 01 Kadaň 1

5935431 domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace

46789910 Březinova 1093Kadaň432 01 Kadaň 1

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace

46789910 Březinova 1093Kadaň432 01 Kadaň 1

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace

Minimální částka
na platy, mzdy a
jejich navýšení

DOTACE

33 300

2 900

6 072 400

516 200

6075842 domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro seniory Mašťov

576 000

49 000

6916747 domovy pro seniory

Domov pro seniory Mašťov

1 797 000

152 800

46789910 Březinova 1093Kadaň432 01 Kadaň 1

7012291 domovy se zvláštním režimem

Domov pro seniory Mašťov

2 436 700

207 200

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace

46789910 Březinova 1093Kadaň432 01 Kadaň 1

7255944 domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň

5 015 900

426 400

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace

49872541 Zátiší 177Janov435 42 Litvínov 8

2577955 chráněné bydlení

Chráněné bydlení

790 500

67 200

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace

49872541 Zátiší 177Janov435 42 Litvínov 8

2761662 sociálně terapeutické dílny

Sociálně terapeutická dílna

2 833 100

240 900

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace

49872541 Zátiší 177Janov435 42 Litvínov 8

3793014 domovy se zvláštním režimem

Domov pro osoby s Alzheimerovou nemocí nebo jiným typem demence

4 664 400

396 500

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace

49872541 Zátiší 177Janov435 42 Litvínov 8

4410973 domovy pro seniory

Domov pro seniory

4 355 700

370 300

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace

49872541 Zátiší 177Janov435 42 Litvínov 8

8538718 domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením

13 701 600

1 164 700

Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace

49872541 Zátiší 177Janov435 42 Litvínov 8

8888297 domovy se zvláštním režimem

Domov pro muže s chronickým duševním onemocněním a s etylickou demencí

1 705 900

145 100

DRUG-OUT Klub, z.s.

44554559 Velká Hradební 13/47Ústí nad Labem-centrum400 01 Ústí nad Labem 1

4677905 kontaktní centra

Kontaktní centrum pro drogově závislé

1 306 500

111 100

DRUG-OUT Klub, z.s.

44554559 Velká Hradební 13/47Ústí nad Labem-centrum400 01 Ústí nad Labem 1

5587211 odborné sociální poradenství

Ambulantní adiktologické služby

787 300

67 000

DRUG-OUT Klub, z.s.

44554559 Velká Hradební 13/47Ústí nad Labem-centrum400 01 Ústí nad Labem 1

7108907 terénní programy

Terénní program

1 617 700

137 600

DŮM ROMSKÉ KULTURY o. p. s.

25441892 Zlatnická 184/5Rudolice434 01 Most 1

3960446 terénní programy

Terénní programy Chanov

1 100 700

93 600

DŮM ROMSKÉ KULTURY o. p. s.

25441892 Zlatnická 184/5Rudolice434 01 Most 1

5153749 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Chanov

1 467 800

124 800

Důstojný život - centrum pro zdravotně postižené, o.p.s.

28722043 Nábřeží 1745Jirkov431 11 Jirkov 1

4047865 osobní asistence

Důstojný život - centrum pro zdravotně postižené, o.p.s.

1 110 300

94 400

EDA cz, z.ú.

24743054 Trojická 387/2Praha 2 - Nové Město128 00 Praha 28

7877605 raná péče

Raná péče EDA, o.p.s.

884 900

75 300

ENERGIE o.p.s.

25034545 Hornická 106Meziboří435 13 Meziboří u Litvínova

1534371 chráněné bydlení

Chráněný byt ENERGIE o.p.s.

3 887 500

330 500

ENERGIE o.p.s.

25034545 Hornická 106Meziboří435 13 Meziboří u Litvínova

8221160 odlehčovací služby

Odlehčovací služby

675 400

57 500

Farní charita Litoměřice

46769382 Zahradnická 1534/5Předměstí412 01 Litoměřice 1

1269156 denní stacionáře

Farní charita Litoměřice, Charitní domov sv. Zdislava - denní stacionář

620 400

52 800

Farní charita Litoměřice

46769382 Zahradnická 1534/5Předměstí412 01 Litoměřice 1

2241142 azylové domy

Středisko sociální prevence a humanitární pomoci - azylové domy

1 369 500

116 500

Farní charita Litoměřice

46769382 Zahradnická 1534/5Předměstí412 01 Litoměřice 1

2548478 noclehárny

Středisko sociální prevence a humanitární pomoci - noclehárna

293 300

25 000

Farní charita Litoměřice

46769382 Zahradnická 1534/5Předměstí412 01 Litoměřice 1

3403190 pečovatelská služba

Farní charita Litoměřice, Pečovatelská služba

2 563 700

218 000

Farní charita Litoměřice

46769382 Zahradnická 1534/5Předměstí412 01 Litoměřice 1

5488355 týdenní stacionáře

Farní charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku - týdenní stacionář

211 200

18 000

Farní charita Litoměřice

46769382 Zahradnická 1534/5Předměstí412 01 Litoměřice 1

5624320 domovy se zvláštním režimem

Farní charita Litoměřice, Charitní domov sv.Zdislava - domov se zvláštním režimem

2 261 500

192 300

Farní charita Litoměřice

46769382 Zahradnická 1534/5Předměstí412 01 Litoměřice 1

5964684 nízkoprahová denní centra

Středisko sociální prevence a humanitární pomoci - nízkoprahové denní centrum

432 100

36 800

Farní charita Litoměřice

46769382 Zahradnická 1534/5Předměstí412 01 Litoměřice 1

6566711 domovy pro seniory

Farní charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku - domov pro seniory

5 603 200

476 300

Farní charita Litoměřice

46769382 Zahradnická 1534/5Předměstí412 01 Litoměřice 1

9011520 terénní programy

Středisko sociální prevence a humanitární pomoci - terénní program

477 100

40 600

Farní charita Litoměřice

46769382 Zahradnická 1534/5Předměstí412 01 Litoměřice 1

9518537 domovy pro seniory

Farní charita Litoměřice, Charitní domov sv. Zdislava - domov pro seniory

445 900

38 000

Farní charita Lovosice

46770321 Školní 476/3Lovosice410 02 Lovosice 2

3189832 terénní programy

Terénní programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením

302 700

25 800

Farní charita Lovosice

46770321 Školní 476/3Lovosice410 02 Lovosice 2

3209417 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi SAS FCHL

740 400

63 000

Farní charita Lovosice

46770321 Školní 476/3Lovosice410 02 Lovosice 2

3321913 odborné sociální poradenství

Charitní poradna RESTART

0

0

Farní charita Lovosice

46770321 Školní 476/3Lovosice410 02 Lovosice 2

6081367 azylové domy

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v Lovosicích

1 267 100

107 800

Farní charita Lovosice

46770321 Školní 476/3Lovosice410 02 Lovosice 2

6540812 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež NZDM Amicus

692 500

58 900

Farní charita Lovosice

46770321 Školní 476/3Lovosice410 02 Lovosice 2

8464374 sociálně terapeutické dílny

Sociálně terapeutická dílna

724 600

61 600

Farní charita Roudnice nad Labem

62769111 Riegrova 652413 01 Roudnice nad Labem

1761469 pečovatelská služba

Pečovatelská služba při FCH Rce

865 100

73 600

Farní charita Roudnice nad Labem

62769111 Riegrova 652413 01 Roudnice nad Labem

4335678 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež NZDM Bota

916 100

77 900

Farní charita Roudnice nad Labem

62769111 Riegrova 652413 01 Roudnice nad Labem

6392422 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi při FCH Rce n. L.

1 601 700

136 200

Farní charita Roudnice nad Labem

62769111 Riegrova 652413 01 Roudnice nad Labem

8281324 azylové domy

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v Domově sv. Josefa

2 026 600

172 300

Fokus Labe, z.ú.

44226586 Stroupežnického 1372/9Ústí nad Labem-centrum400 01 Ústí nad Labem 1

1214275 sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Teplice

1 842 900

156 700

Fokus Labe, z.ú.

44226586 Stroupežnického 1372/9Ústí nad Labem-centrum400 01 Ústí nad Labem 1

1621637 odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství Teplice

603 800

51 400

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

NÁZEV POSKYTOVATELE

IČO

ADRESA

ID

DRUH SOCIÁLNÍ SLUŽBY

NÁZEV

Fokus Labe, z.ú.

44226586 Stroupežnického 1372/9Ústí nad Labem-centrum400 01 Ústí nad Labem 1

1657475 sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Litoměřice

Fokus Labe, z.ú.

44226586 Stroupežnického 1372/9Ústí nad Labem-centrum400 01 Ústí nad Labem 1

2046626 sociálně terapeutické dílny

Fokus Labe, z.ú.

44226586 Stroupežnického 1372/9Ústí nad Labem-centrum400 01 Ústí nad Labem 1

Fokus Labe, z.ú.

Minimální částka
na platy, mzdy a
jejich navýšení

DOTACE

934 100

79 400

Sociálně terapeutické dílny Teplice

1 329 000

113 000

2365503 sociálně terapeutické dílny

Sociálně terapeutické dílny Ústí nad Labem

1 725 500

146 700

44226586 Stroupežnického 1372/9Ústí nad Labem-centrum400 01 Ústí nad Labem 1

3097184

Sociálně aktivizační služby Děčín

799 200

68 000

Fokus Labe, z.ú.

44226586 Stroupežnického 1372/9Ústí nad Labem-centrum400 01 Ústí nad Labem 1

3267891 sociální rehabilitace

Terénní komunitní tým

1 768 900

150 400

Fokus Labe, z.ú.

44226586 Stroupežnického 1372/9Ústí nad Labem-centrum400 01 Ústí nad Labem 1

3376667 sociální rehabilitace

Centrum duševního zdraví Ústí nad Labem

1 464 600

124 500

Fokus Labe, z.ú.

44226586 Stroupežnického 1372/9Ústí nad Labem-centrum400 01 Ústí nad Labem 1

3935206 chráněné bydlení

Chráněné bydlení

2 176 800

185 100

Fokus Labe, z.ú.

44226586 Stroupežnického 1372/9Ústí nad Labem-centrum400 01 Ústí nad Labem 1

4265731

Sociálně aktivizační služby Litoměřice

806 600

68 600

Fokus Labe, z.ú.

44226586 Stroupežnického 1372/9Ústí nad Labem-centrum400 01 Ústí nad Labem 1

5188376 sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Chomutov

1 931 600

164 200

Fokus Labe, z.ú.

44226586 Stroupežnického 1372/9Ústí nad Labem-centrum400 01 Ústí nad Labem 1

5844827

Sociálně aktivizační služby Ústí nad Labem

1 369 800

116 500

Fokus Labe, z.ú.

44226586 Stroupežnického 1372/9Ústí nad Labem-centrum400 01 Ústí nad Labem 1

6303516 sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Děčín

922 000

78 400

Fokus Labe, z.ú.

44226586 Stroupežnického 1372/9Ústí nad Labem-centrum400 01 Ústí nad Labem 1

8981594 sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Ústí nad Labem

3 785 500

321 800

Fokus Labe, z.ú.

44226586 Stroupežnického 1372/9Ústí nad Labem-centrum400 01 Ústí nad Labem 1

9071773 odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství Ústí nad Labem

595 300

50 700

Fokus Labe, z.ú.

44226586 Stroupežnického 1372/9Ústí nad Labem-centrum400 01 Ústí nad Labem 1

9131484 odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství Děčín

603 600

51 400

Fokus Labe, z.ú.

44226586 Stroupežnického 1372/9Ústí nad Labem-centrum400 01 Ústí nad Labem 1

9425002 odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství Litoměřice

610 000

51 900

Fokus Labe, z.ú.

44226586 Stroupežnického 1372/9Ústí nad Labem-centrum400 01 Ústí nad Labem 1

9462377

Sociálně aktivizační služby Teplice

839 600

71 400

Helias Ústí nad Labem, o.p.s.

27324001 Jateční 870/41Ústí nad Labem-město, Klíše400 01 Ústí nad Labem 1

3591222 osobní asistence

Osobní asistence u osob s mentálním a tělesným postižením a s poruchou autistického spektra

474 800

40 400

Helias Ústí nad Labem, o.p.s.

27324001 Jateční 870/41Ústí nad Labem-město, Klíše400 01 Ústí nad Labem 1

7646043 denní stacionáře

Denní stacionář Helias

970 400

82 500

HEWER, z.s.

66000653 Černokostelecká 2020/20Praha 10 - Strašnice100 00 Praha 10

4076320 osobní asistence

Osobní asistence pro Ústecký kraj

3 903 900

331 900

HEZKÉ DOMY s.r.o.

24273449 Sebuzínská 175Ústí nad Labem-Střekov, Brná403 21 Ústí nad Labem 17

5336459 odlehčovací služby

HEZKÉ DOMY s.r.o.

2 266 100

192 700

Hospic sv. Štěpána, z. s.

65081374 Rybářské náměstí 662/4Předměstí412 01 Litoměřice 1

1451339 odborné sociální poradenství

Hospic sv. Štěpána-poradna a půjčovna pomůcek

250 100

21 300

Hospic sv. Štěpána, z. s.

65081374 Rybářské náměstí 662/4Předměstí412 01 Litoměřice 1

5419883

Hospic sv. Štěpána - sociální lůžka

1 130 000

96 100

Hospic sv. Štěpána, z. s.

65081374 Rybářské náměstí 662/4Předměstí412 01 Litoměřice 1

6770385 odlehčovací služby

Hospic sv. Štěpána odlehčovací služby

1 697 600

144 300

HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.

25419561 Svážná 1528Most434 01 Most 1

3441974 odborné sociální poradenství

HOSPIC v MOSTĚ,o.p.s.

143 400

12 200

HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.

25419561 Svážná 1528Most434 01 Most 1

4743378 odlehčovací služby

HOSPIC v MOSTĚ,o.p.s.

1 199 600

102 000

HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.

25419561 Svážná 1528Most434 01 Most 1

5291951

HOSPIC v MOSTĚ,o.p.s.

228 500

19 500

Humanitární sdružení PERSPEKTIVA, z.s.

62768841 Havlíčkova 276413 01 Roudnice nad Labem

9245039 sociální rehabilitace

Centrum sociání pomoci

632 500

53 800

Charitní sdružení Děčín, z.s.

26590719 Zbrojnická 779/7Děčín IV-Podmokly405 02 Děčín 2

6511261 odborné sociální poradenství

Občanská poradna Děčín

1 253 800

106 600

Charitní sdružení Děčín, z.s.

26590719 Zbrojnická 779/7Děčín IV-Podmokly405 02 Děčín 2

7674174 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Služby pro rodiny/Asistenční služba pro rodiny s dětmi

1 146 600

97 500

Chráněné bydlení Pastelky o.p.s.

22772511 Vilémov 39407 80 Vilémov u Šluknova

2732328 chráněné bydlení

Chráněné bydlení Pastelky, o.p.s.

963 400

81 900

Chráněné bydlení Pastelky o.p.s.

22772511 Vilémov 39407 80 Vilémov u Šluknova

3532163 podpora samostatného bydlení

Podpora bydlení Pastelky

782 600

66 600

Chráněné bydlení Pastelky o.p.s.

22772511 Vilémov 39407 80 Vilémov u Šluknova

4181497 osobní asistence

Osobní asistence Pastelky

1 125 800

95 700

Indigo Děčín, z.s.

68975244 Sněžnická 94Jílové407 01 Jílové u Děčína

9082399 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Komunitní centrum dětí a mládeže Kamarád

1 010 800

86 000

JIPRO-CASH s.r.o.

28744349 Na Jílech 2637Česká Lípa470 06 Česká Lípa 6

5037445 domovy se zvláštním režimem

Domov Potoky

0

0

JUDr. Hana Kozáková

69637539 Klučov 168282 01 Český Brod

3635249 odlehčovací služby

odlehčovací služby

500 000

42 500

JUDr. Hana Kozáková

69637539 Klučov 168282 01 Český Brod

6803645 pečovatelská služba

pečovatelská služba

1 142 400

97 200

Jurta o.p.s.

63778718 Pěší 9Děčín XXXIII-Nebočady405 02 Děčín 2

1066948 sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace

2 198 700

186 900

Jurta o.p.s.

63778718 Pěší 9Děčín XXXIII-Nebočady405 02 Děčín 2

4715430 sociálně terapeutické dílny

Sociálně terapeutické dílny

3 152 900

268 000

Jurta o.p.s.

63778718 Pěší 9Děčín XXXIII-Nebočady405 02 Děčín 2

5807228 chráněné bydlení

Chráněné bydlení

499 000

42 500

Jurta o.p.s.

63778718 Pěší 9Děčín XXXIII-Nebočady405 02 Děčín 2

9100031 podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení

517 300

44 000

K srdci klíč, o. p. s.

27000222 U Jezera 1Horní Jiřetín - Dolní Jiřetín434 01 Most 1

1499845 noclehárny

Noclehárna v Chomutově

792 300

67 400

K srdci klíč, o. p. s.

27000222 U Jezera 1Horní Jiřetín - Dolní Jiřetín434 01 Most 1

6455949 noclehárny

Noclehárna v Mostě

664 800

56 600

K srdci klíč, o. p. s.

27000222 U Jezera 1Horní Jiřetín - Dolní Jiřetín434 01 Most 1

8836274 azylové domy

Azylový dům pro muže v Mostě

2 134 900

181 500

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

NÁZEV POSKYTOVATELE

K srdci klíč, o. p. s.

IČO

ADRESA

27000222 U Jezera 1Horní Jiřetín - Dolní Jiřetín434 01 Most 1

ID

DRUH SOCIÁLNÍ SLUŽBY

NÁZEV

9763724 domy na půl cesty

Dům na půl cesty v Mostě

Minimální částka
na platy, mzdy a
jejich navýšení

DOTACE

1 037 500

88 200

Kamarád - LORM, příspěvková organizace

830437 Zeyerova 859Žatec438 01 Žatec 1

1165395 chráněné bydlení

chráněné bydlení

712 300

60 600

Kamarád - LORM, příspěvková organizace

830437 Zeyerova 859Žatec438 01 Žatec 1

1372355 denní stacionáře

denní stacionáře

70 000

6 000

Kamarád - LORM, příspěvková organizace

830437 Zeyerova 859Žatec438 01 Žatec 1

2207393 týdenní stacionáře

Kamarád-LORM

703 800

59 900

Kamarád - LORM, příspěvková organizace

830437 Zeyerova 859Žatec438 01 Žatec 1

2803757 podpora samostatného bydlení

podpora samostatného bydlení

546 000

46 500

Kamarád - LORM, příspěvková organizace

830437 Zeyerova 859Žatec438 01 Žatec 1

3210011 domovy pro osoby se zdravotním postižením Kamarád-LORM

1 243 900

105 800

Kamarád - LORM, příspěvková organizace

830437 Zeyerova 859Žatec438 01 Žatec 1

7334865 sociálně terapeutické dílny

sociálně terapeutické dílny

995 900

84 700

Kamarád - LORM, příspěvková organizace

830437 Zeyerova 859Žatec438 01 Žatec 1

8570486 odlehčovací služby

odlehčovací služby

8 100

700

9338405 terénní programy

Terénní program v Ústí nad Labem

902 400

76 800

2 765 900

235 200

375 700

32 000

1 848 800

157 200

160 200

13 700

2 076 100

176 500

756 400

64 300

1 327 000

112 800

Kleja, z.s.

1181491 Varšavská 694/38Střekov400 03 Ústí nad Labem 3

Kormidlo Šluknov o.p.s.

22881476 Na příkopě 130407 77 Šluknov

4978879 sociálně terapeutické dílny

Kormidlo Šluknov o.p.s.

Kostka Krásná Lípa, p.o.

75139090 Masarykova 1094/4Krásná Lípa407 46 Krásná Lípa u Rumburka

1928007 terénní programy

terénní programy

Kostka Krásná Lípa, p.o.

75139090 Masarykova 1094/4Krásná Lípa407 46 Krásná Lípa u Rumburka

3153600 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Kostka Krásná Lípa, p.o.

75139090 Masarykova 1094/4Krásná Lípa407 46 Krásná Lípa u Rumburka

3827499 odborné sociální poradenství

Kostka Krásná Lípa, p.o.

75139090 Masarykova 1094/4Krásná Lípa407 46 Krásná Lípa u Rumburka

6363165 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Tklub - NZDM

Kostka Krásná Lípa, p.o.

75139090 Masarykova 1094/4Krásná Lípa407 46 Krásná Lípa u Rumburka

9447868 odlehčovací služby

Odlehčovací služby

KRUH pomoci, o.p.s.

28747330 Okružní 943/4Most434 01 Most 1

3492950 sociální rehabilitace

KRUH pomoci,o.p.s. - Sociální rehabilitace

Krušnohorská poliklinika s.r.o.

25030302 Žižkova 151Horní Litvínov436 01 Litvínov 1

3507285

Naděje II

235 000

20 000

Krušnohorská poliklinika s.r.o.

25030302 Žižkova 151Horní Litvínov436 01 Litvínov 1

6373201 domovy pro seniory

Naděje I

0

0

Krušnohorská poliklinika s.r.o.

25030302 Žižkova 151Horní Litvínov436 01 Litvínov 1

6426990 pečovatelská služba

Pečovatelská služba

0

0

Květina z. s.

27038645 Na Vypichu 180417 25 Lahošť

3536223 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Klub Magnet

1 331 000

113 200

Květina z. s.

27038645 Na Vypichu 180417 25 Lahošť

6251794 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Květina

798 500

67 900

Litvínovská vzdělávací společnost s. r. o.

28716515 Višňová 666/28Most434 01 Most 1

2958226 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi SAS - Sociálně aktivizační služba LITVÍNOV

813 600

69 200

Litvínovská vzdělávací společnost s. r. o.

28716515 Višňová 666/28Most434 01 Most 1

6314589 odborné sociální poradenství

SAP - Sociálně aktivizační poradna LITVÍNOV

720 500

61 300

Lucie Brožková

75100967 Dlouhá 1058/19Lovosice410 02 Lovosice 2

5222616 odlehčovací služby

KDP Sluníčko

1 246 200

106 000

Maltézská pomoc, o.p.s.

26708451 Lázeňská 485/2Praha 1 - Malá Strana118 00 Praha 011

9905305 osobní asistence

Osobní asistence

639 000

54 400

Masopust, z. s.

26604205 náměstí Dr. Beneše 1919/23Chomutov430 01 Chomutov 1

1989766 sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace

795 300

67 700

Masopust, z. s.

26604205 náměstí Dr. Beneše 1919/23Chomutov430 01 Chomutov 1

6538434 sociálně terapeutické dílny

Masopust, z.s.

859 100

73 100

Medicína Litvínov s. r. o.

47310189 Podkrušnohorská 1596Horní Litvínov436 01 Litvínov 1

3132557 domovy pro seniory

Domov pro seniory SENMED

300 900

25 600

MEDICINA, spol.s.r.o.

49904035 Valovská 252441 01 Podbořany

2180193

MEDICINA, spol. s r.o.

8 987 900

764 000

1 329 900

113 100

376 600

32 100

1 874 400

159 400

0

0

1 476 700

125 600

sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

Poradna v kostce

Město Bílina

266230 Břežánská 50/4Bílina418 01 Bílina 1

2680198 pečovatelská služba

Pečovatelská služba Bílina

Město Krásná Lípa

261459 Masarykova 246/6Krásná Lípa407 46 Krásná Lípa u Rumburka

2682912 pečovatelská služba

pečovatelská služba

Město Krupka

266418 Mariánské náměstí 32Bohosudov417 42 Krupka 1

8895811 pečovatelská služba

Pečovatelská služba Krupka

Město Lom

266035 nám. Republiky 13/5Lom435 11 Lom u Mostu 1

5215780 pečovatelská služba

pečovatelská služba

Město Lovosice

263991 Školní 407/2Lovosice410 02 Lovosice 2

4978750 pečovatelská služba

Pečovatelská služba města Lovosice

Město Meziboří

266086 nám. 8. května 341Meziboří435 13 Meziboří u Litvínova

4771324 pečovatelská služba

Pečovatelská služba Meziboří

517 200

44 000

Město Podbořany

265365 Mírová 615441 01 Podbořany

6694054 pečovatelská služba

Pečovatelská služba Podbořany

549 600

46 800

Město Štětí

264466 Mírové nám. 163411 08 Štětí

2561765 pečovatelská služba

Pečovatelská služba města Štětí

903 300

76 800

Město Terezín

264474 nám. ČSA 179411 55 Terezín

1795576 pečovatelská služba

Pečovatelská služba města Terezín

617 600

52 500

Město Varnsdorf

261718 Nám. E. Beneše 470Varnsdorf407 47 Varnsdorf 1

1187850 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

495 400

42 200

Město Varnsdorf

261718 Nám. E. Beneše 470Varnsdorf407 47 Varnsdorf 1

2244389 noclehárny

Noclehárna

117 200

10 000

Město Varnsdorf

261718 Nám. E. Beneše 470Varnsdorf407 47 Varnsdorf 1

3064434 terénní programy

Terénní program

419 500

35 700

Město Varnsdorf

261718 Nám. E. Beneše 470Varnsdorf407 47 Varnsdorf 1

9055829 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Nízkoprahový klub Modrý kámen

496 900

42 300

Město Varnsdorf

261718 Nám. E. Beneše 470Varnsdorf407 47 Varnsdorf 1

9957516 pečovatelská služba

0

0

Pečovatelská služba Varnsdorf

NÁZEV POSKYTOVATELE

IČO

ADRESA

ID

DRUH SOCIÁLNÍ SLUŽBY

NÁZEV

DOTACE

Minimální částka
na platy, mzdy a
jejich navýšení

Městská knihovna Louny, příspěvková organizace

65108477 Mírové náměstí 1Louny440 01 Louny 1

6963367 sociálně terapeutické dílny

Sociálně terapeutická dílna Jeroným

1 221 600

103 900

Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny, příspěvková organizace

60275847 Fűgnerova 1668Louny440 01 Louny 1

4012067 pečovatelská služba

pečovatelská služba

2 975 000

252 900

Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny, příspěvková organizace

60275847 Fűgnerova 1668Louny440 01 Louny 1

6128832 denní stacionáře

denní stacionář

495 800

42 200

Městská správa sociálních služeb Kadaň

65642481 Věžní 958Kadaň432 01 Kadaň 1

8021779 domovy pro seniory

Domov pro seniory

10 814 100

919 200

Městská správa sociálních služeb Kadaň

65642481 Věžní 958Kadaň432 01 Kadaň 1

8756058 odlehčovací služby

Odlehčovací služba

264 000

22 500

Městská správa sociálních služeb Kadaň

65642481 Věžní 958Kadaň432 01 Kadaň 1

9009774 pečovatelská služba

Pečovatelská služba

1 420 000

120 700

280 000

23 800

Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace

831212 Barvířská 495Most434 01 Most 1

1486803 domovy pro osoby se zdravotním postižením domov pro osoby se zdravotním postižením

Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace

831212 Barvířská 495Most434 01 Most 1

1853582 pečovatelská služba

pečovatelská služba

1 855 400

157 800

Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace

831212 Barvířská 495Most434 01 Most 1

1944936 domovy pro seniory

Domov pro seniory

2 500 000

212 500

Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace

831212 Barvířská 495Most434 01 Most 1

4525297 denní stacionáře

Denní stacionář pro mentálně postižené klienty, příp. kombinovaně handicapované občany s ukončenou školní docházkou

165 800

14 100

Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace

831212 Barvířská 495Most434 01 Most 1

5884351 denní stacionáře

Denní stacionář pro seniory

19 400

1 700

Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace

831212 Barvířská 495Most434 01 Most 1

6305505 odborné sociální poradenství

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

143 600

12 300

Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace

831212 Barvířská 495Most434 01 Most 1

6712020 domovy pro seniory

Domov pro seniory

9 809 000

833 800

Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace

831212 Barvířská 495Most434 01 Most 1

7945267 denní stacionáře

Denní dětský rehabilitační stacionář

280 100

23 900

Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace

831212 Barvířská 495Most434 01 Most 1

9300938 domovy se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

2 700 000

229 500

Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace

831212 Barvířská 495Most434 01 Most 1

9884915 domovy pro seniory

Domov pro seniory

1 605 700

136 500

Domov pro seniory Vejprty "Dukla"

3 255 400

276 800

12 699 200

1 079 500

Městská správa sociálních služeb Vejprty

46789863 S. K. Neumanna 842/2431 91 Vejprty

6278016 domovy pro seniory

Městská správa sociálních služeb Vejprty

46789863 S. K. Neumanna 842/2431 91 Vejprty

7891821 domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osovy se zdravotním postižením Vejprty "Kavkaz","Husova"

Městská správa sociálních služeb Vejprty

46789863 S. K. Neumanna 842/2431 91 Vejprty

9493656 domovy se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Vejprty "Dukla", "Krakonoš"

7 879 500

669 800

Městská správa sociálních služeb Vejprty

46789863 S. K. Neumanna 842/2431 91 Vejprty

9925245 chráněné bydlení

Chráněné bydlení Vejprty

1 505 700

128 000

Městský ústav sociálních služeb Jirkov

46787682 U Dubu 1562Jirkov431 11 Jirkov 1

1590533 odlehčovací služby

Odlehčovací služba

3 088 000

262 500

Městský ústav sociálních služeb Jirkov

46787682 U Dubu 1562Jirkov431 11 Jirkov 1

1592324 pečovatelská služba

Pečovatelská služba

1 053 000

89 600

Městský ústav sociálních služeb Jirkov

46787682 U Dubu 1562Jirkov431 11 Jirkov 1

3890327 domovy pro seniory

Domov pro seniory

3 480 700

295 900

Městský ústav sociálních služeb Jirkov

46787682 U Dubu 1562Jirkov431 11 Jirkov 1

5655847 domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením

2 010 200

170 900

Městský ústav sociálních služeb Jirkov

46787682 U Dubu 1562Jirkov431 11 Jirkov 1

6395067 odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství

670 900

57 100

Městský ústav sociálních služeb Jirkov

46787682 U Dubu 1562Jirkov431 11 Jirkov 1

7032621 domovy se zvláštním režimem

Domov pro osoby se zvláštním režimem

3 430 000

291 600

Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace

65082125 Lípová 545Klášterec nad Ohří431 51 Klášterec nad Ohří 1

2848286 domovy pro seniory

domovy pro seniory

5 229 700

444 600

Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace

65082125 Lípová 545Klášterec nad Ohří431 51 Klášterec nad Ohří 1

3369883 pečovatelská služba

pečovatelská služba

1 771 600

150 600

Městský ústav sociálních služeb Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace

65082125 Lípová 545Klášterec nad Ohří431 51 Klášterec nad Ohří 1

8647982 odlehčovací služby

odlehčovací služby

237 200

20 200

Most k naději, z. s.

63125137 Petra Jilemnického 1929/9Most434 01 Most 1

1916764 služby následné péče

Centrum pro rodinu a následnou péči

173 100

14 800

Most k naději, z. s.

63125137 Petra Jilemnického 1929/9Most434 01 Most 1

4417327 kontaktní centra

K-centrum Žatec

416 700

35 500

Most k naději, z. s.

63125137 Petra Jilemnického 1929/9Most434 01 Most 1

4641267 odborné sociální poradenství

Krizová poradna

372 100

31 700

Most k naději, z. s.

63125137 Petra Jilemnického 1929/9Most434 01 Most 1

4741952 terénní programy

Terénní protidrogový program pro okres Most, Teplice a Louny

2 077 600

176 600

Most k naději, z. s.

63125137 Petra Jilemnického 1929/9Most434 01 Most 1

4876605 telefonická krizová pomoc

Linka duševní tísně Most

1 266 700

107 700

Most k naději, z. s.

63125137 Petra Jilemnického 1929/9Most434 01 Most 1

6384214 odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství Bělušice

374 300

31 900

Most k naději, z. s.

63125137 Petra Jilemnického 1929/9Most434 01 Most 1

7660838 odborné sociální poradenství

Sociální protidrogová poradna

313 200

26 700

Most k naději, z. s.

63125137 Petra Jilemnického 1929/9Most434 01 Most 1

8582685 kontaktní centra

K-centrum Most

627 900

53 400

MOSTY - sociálně psychologické centrum z.s.

26661306 Hošťálkovo náměstí 138Žatec438 01 Žatec 1

9609378 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež POHODA

779 400

66 300

MOSTY - sociálně psychologické centrum z.s.

26661306 Hošťálkovo náměstí 138Žatec438 01 Žatec 1

9964947 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi RADDAR

441 200

37 600

771 100

65 600

NADĚJE

570931 K Brance 11/19ePraha 13 - Stodůlky155 00 Praha 515

1074769 terénní programy

Dům Naděje Klášterec nad Ohří, terénní programy

NADĚJE

570931 K Brance 11/19ePraha 13 - Stodůlky155 00 Praha 515

1256783 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Středisko NADĚJE Litoměřice, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

1 594 800

135 600

NADĚJE

570931 K Brance 11/19ePraha 13 - Stodůlky155 00 Praha 515

1673951 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Středisko NADĚJE Klášterec nad Ohří, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

1 736 700

147 700

NADĚJE

570931 K Brance 11/19ePraha 13 - Stodůlky155 00 Praha 515

2127231 odborné sociální poradenství

Středisko NADĚJE Klášterec nad Ohří, odborné sociální poradenství

497 500

42 300

NÁZEV POSKYTOVATELE

IČO

ADRESA

ID

DRUH SOCIÁLNÍ SLUŽBY

NÁZEV

Minimální částka
na platy, mzdy a
jejich navýšení

DOTACE

NADĚJE

570931 K Brance 11/19ePraha 13 - Stodůlky155 00 Praha 515

2367190 azylové domy

Dům Naděje Litoměřice, azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

3 885 900

330 400

NADĚJE

570931 K Brance 11/19ePraha 13 - Stodůlky155 00 Praha 515

2503341 sociálně terapeutické dílny

Dům NADĚJE Litoměřice, sociálně terapeutické dílny

1 729 900

147 100

NADĚJE

570931 K Brance 11/19ePraha 13 - Stodůlky155 00 Praha 515

2925439 noclehárny

Středisko NADĚJE Lovosice, noclehárna pro muže

1 130 700

96 200

NADĚJE

570931 K Brance 11/19ePraha 13 - Stodůlky155 00 Praha 515

3072534 chráněné bydlení

Středisko NADĚJE Roudnice nad Labem, chráněné bydlení

1 498 900

127 500

NADĚJE

570931 K Brance 11/19ePraha 13 - Stodůlky155 00 Praha 515

3778962 azylové domy

Dům Naděje Klášterec nad Ohří, azylový dům pro jednotlivce a rodiny

2 142 900

182 200

NADĚJE

570931 K Brance 11/19ePraha 13 - Stodůlky155 00 Praha 515

4166865 sociálně terapeutické dílny

Středisko NADĚJE Roudnice nad Labem, sociálně terapeutické dílny

880 400

74 900

NADĚJE

570931 K Brance 11/19ePraha 13 - Stodůlky155 00 Praha 515

4257675 azylové domy

Dům Naděje Roudnice nad Labem, azylový dům pro muže a rodiny

2 947 100

250 600

NADĚJE

570931 K Brance 11/19ePraha 13 - Stodůlky155 00 Praha 515

5510903 noclehárny

Dům NADĚJE Litoměřice, noclehárna pro ženy

219 400

18 700

NADĚJE

570931 K Brance 11/19ePraha 13 - Stodůlky155 00 Praha 515

5625611 nízkoprahová denní centra

Středisko NADĚJE Lovosice, nízkoprahové denní centrum

1 508 300

128 300

NADĚJE

570931 K Brance 11/19ePraha 13 - Stodůlky155 00 Praha 515

5924567 krizová pomoc

Dům NADĚJE Roudnice nad Labem, krizová pomoc

117 700

10 100

NADĚJE

570931 K Brance 11/19ePraha 13 - Stodůlky155 00 Praha 515

6087352 chráněné bydlení

Dům NADĚJE Litoměřice, chráněné bydlení

1 996 500

169 800

NADĚJE

570931 K Brance 11/19ePraha 13 - Stodůlky155 00 Praha 515

6562208 nízkoprahová denní centra

Dům NADĚJE Klášterec nad Ohří, nízkoprahové denní centrum

1 398 800

118 900

NADĚJE

570931 K Brance 11/19ePraha 13 - Stodůlky155 00 Praha 515

7055199 chráněné bydlení

Středisko NADĚJE Kadaň, chráněné bydlení

1 636 900

139 200

NADĚJE

570931 K Brance 11/19ePraha 13 - Stodůlky155 00 Praha 515

8090360 noclehárny

Dům Naděje Klášterec nad Ohří, noclehárna pro muže a ženy

880 600

74 900

NADĚJE

570931 K Brance 11/19ePraha 13 - Stodůlky155 00 Praha 515

8870904 terénní programy

Dům Naděje Litoměřice, terénní programy

638 500

54 300

NADĚJE

570931 K Brance 11/19ePraha 13 - Stodůlky155 00 Praha 515

9593299 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Dům Naděje Litoměřice, sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

1 631 900

138 800

42 400

3 700

1 500 000

127 500

0

0

Národní ústav pro autismus, z.ú.

26623064 Brunnerova 1011/3Praha 17 - Řepy163 00 Praha 618

4334040 raná péče

Raná péče pro rodiny dětí s autismem

Nemocnice Louny a.s.

27332730 Rybalkova 1400Louny440 01 Louny 1

3954535

sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

Nemocnice Louny a.s.

Nemocnice Žatec, o.p.s.

25026259 Husova 2796Žatec438 01 Žatec 1

5594962

sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

Nemocnice Žatec, o.p.s.

o.s. Křesťanské společenství Jonáš

26648661 Březová 394/60Děčín III-Staré Město405 02 Děčín 2

8061366 nízkoprahová denní centra

Nízkoprahové denní centrum

1 091 900

92 900

3643112 odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství

330 400

28 100

Obecně prospěšná společnost Generační centrum

2460912 Libouchec 497403 35 Libouchec

Oblastní charita Česká Kamenice

70818134 Tyršova 350407 21 Česká Kamenice

2472265 nízkoprahová denní centra

Nízkoprahové denní centrum

724 600

61 600

Oblastní charita Česká Kamenice

70818134 Tyršova 350407 21 Česká Kamenice

2527440 podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení

797 800

67 900

Oblastní charita Česká Kamenice

70818134 Tyršova 350407 21 Česká Kamenice

5735295 sociálně terapeutické dílny

Sociálně terapeutické dílny

1 708 000

145 200

Oblastní charita Česká Kamenice

70818134 Tyršova 350407 21 Česká Kamenice

7629312 domovy se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

2 724 500

231 600

Oblastní charita Česká Kamenice

70818134 Tyršova 350407 21 Česká Kamenice

9806102 chráněné bydlení

Chráněné bydlení

2 353 400

200 100

Oblastní charita Most

70828920 Petra Jilemnického 2457/1Most434 01 Most 1

1012725 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Domino

1 325 000

112 700

Oblastní charita Most

70828920 Petra Jilemnického 2457/1Most434 01 Most 1

1158642 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Duchcov

598 000

50 900

Oblastní charita Most

70828920 Petra Jilemnického 2457/1Most434 01 Most 1

1826142 noclehárny

311 900

26 600

Oblastní charita Most

70828920 Petra Jilemnického 2457/1Most434 01 Most 1

2570590 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Nizkoprahové zařízení pro děti a mládež Khamoro

1 069 600

91 000

Oblastní charita Most

70828920 Petra Jilemnického 2457/1Most434 01 Most 1

3043143 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

1 610 600

137 000

Oblastní charita Most

70828920 Petra Jilemnického 2457/1Most434 01 Most 1

3383589 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Žatec

1 232 500

104 800

Oblastní charita Most

70828920 Petra Jilemnického 2457/1Most434 01 Most 1

3475445 odborné sociální poradenství

151 400

12 900

Oblastní charita Most

70828920 Petra Jilemnického 2457/1Most434 01 Most 1

4704201 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Sovička

1 074 000

91 300

Oblastní charita Most

70828920 Petra Jilemnického 2457/1Most434 01 Most 1

5361940 odborné sociální poradenství

584 500

49 700

Oblastní charita Most

70828920 Petra Jilemnického 2457/1Most434 01 Most 1

5370162 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Zastávka

1 527 700

129 900

Oblastní charita Most

70828920 Petra Jilemnického 2457/1Most434 01 Most 1

5476963 azylové domy

Azylový dům Osek

1 886 800

160 400

Oblastní charita Most

70828920 Petra Jilemnického 2457/1Most434 01 Most 1

5690901 azylové domy

Azylový dům Duchcov

1 768 300

150 400

Oblastní charita Most

70828920 Petra Jilemnického 2457/1Most434 01 Most 1

5778636 odborné sociální poradenství

Sociální poradna Janov

686 400

58 400

Oblastní charita Most

70828920 Petra Jilemnického 2457/1Most434 01 Most 1

5798742 pečovatelská služba

Pečovatelská služba Oblastní charity Most

1 403 400

119 300

Oblastní charita Most

70828920 Petra Jilemnického 2457/1Most434 01 Most 1

6125071 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Pastelka

348 800

29 700

Oblastní charita Most

70828920 Petra Jilemnického 2457/1Most434 01 Most 1

6239239 azylové domy

658 400

56 000

Oblastní charita Most

70828920 Petra Jilemnického 2457/1Most434 01 Most 1

6776446 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Rozmarýnek

1 985 600

168 800

Noclehárna Duchcov

Sociální poradna Most
Sociální poradna Chomutov

Centrum Rodina v tísni

NÁZEV POSKYTOVATELE

IČO

ADRESA

ID

DRUH SOCIÁLNÍ SLUŽBY

NÁZEV

Oblastní charita Most

70828920 Petra Jilemnického 2457/1Most434 01 Most 1

7323829 osobní asistence

Osobní asistence

Oblastní charita Most

70828920 Petra Jilemnického 2457/1Most434 01 Most 1

8190994 nízkoprahová denní centra

Nízkoprahové denní centrum Most

Oblastní charita Most

70828920 Petra Jilemnického 2457/1Most434 01 Most 1

8217675 domy na půl cesty

Oblastní charita Most

70828920 Petra Jilemnického 2457/1Most434 01 Most 1

Oblastní charita Most

DOTACE

Minimální částka
na platy, mzdy a
jejich navýšení

670 100

57 000

1 197 100

101 800

Dům na půl cesty

590 300

50 200

8389381 terénní programy

Terénní programy Most

563 300

47 900

70828920 Petra Jilemnického 2457/1Most434 01 Most 1

8522670 sociální rehabilitace

Sociálně rehabilitační programy

824 100

70 100

Oblastní charita Most

70828920 Petra Jilemnického 2457/1Most434 01 Most 1

8583484 odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství Duchcov

195 600

16 700

Oblastní charita Most

70828920 Petra Jilemnického 2457/1Most434 01 Most 1

9253322 terénní programy

terénní programy

1 991 200

169 300

Oblastní charita Rumburk

46797572 Sukova 1055/24Rumburk 1408 01 Rumburk

4291907 odborné sociální poradenství

Občanská poradna Rumburk

291 000

24 800

Oblastní charita Rumburk

46797572 Sukova 1055/24Rumburk 1408 01 Rumburk

6349343 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Asistenční služba pro rodiny s dětmi

365 000

31 100

Oblastní charita Rumburk

46797572 Sukova 1055/24Rumburk 1408 01 Rumburk

7222807 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Žijeme spolu

911 800

77 600

Oblastní charita Šluknov

73635502 Farní 154407 77 Šluknov

3112502 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Ambrela pro rodinu

1 026 700

87 300

Oblastní charita Šluknov

73635502 Farní 154407 77 Šluknov

6661939 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Bary Ambrela

1 151 100

97 900

Oblastní charita Šluknov

73635502 Farní 154407 77 Šluknov

8168410 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ambrela

1 329 800

113 100

Oblastní charita Teplice v Čechách

70806837 Thámova 711/20Trnovany415 01 Teplice 1

5945195 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi SAS rodiny s dětmi Agapé II.

666 300

56 700

Oblastní charita Teplice v Čechách

70806837 Thámova 711/20Trnovany415 01 Teplice 1

7058897 odborné sociální poradenství

Občanská poradna Teplice

354 600

30 200

Oblastní charita Teplice v Čechách

70806837 Thámova 711/20Trnovany415 01 Teplice 1

8489399 azylové domy

Azylový dům promatky s dětmi Agapé

1 158 200

98 500

Oblastní charita Ústí nad Labem

44225512 Štefánikova 246/1Ústí nad Labem-město, Klíše400 01 Ústí nad Labem 1

1001488 azylové domy

Azylový dům Samaritán

1 673 400

142 300

Oblastní charita Ústí nad Labem

44225512 Štefánikova 246/1Ústí nad Labem-město, Klíše400 01 Ústí nad Labem 1

2145028 nízkoprahová denní centra

Centrum pomoci Samaritán

1 154 000

98 100

Oblastní charita Ústí nad Labem

44225512 Štefánikova 246/1Ústí nad Labem-město, Klíše400 01 Ústí nad Labem 1

2179469 domovy se zvláštním režimem

Dům pokojného stáří sv. Ludmily - DZR

1 297 000

110 300

Oblastní charita Ústí nad Labem

44225512 Štefánikova 246/1Ústí nad Labem-město, Klíše400 01 Ústí nad Labem 1

3125201 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Komunitní centrum pro děti Světluška

775 100

65 900

Oblastní charita Ústí nad Labem

44225512 Štefánikova 246/1Ústí nad Labem-město, Klíše400 01 Ústí nad Labem 1

3255982 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Centrum služeb pro rodinu Světluška

722 900

61 500

Oblastní charita Ústí nad Labem

44225512 Štefánikova 246/1Ústí nad Labem-město, Klíše400 01 Ústí nad Labem 1

3831791 noclehárny

328 500

28 000

Oblastní charita Ústí nad Labem

44225512 Štefánikova 246/1Ústí nad Labem-město, Klíše400 01 Ústí nad Labem 1

6631017 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Ovečka

664 500

56 500

Oblastní charita Ústí nad Labem

44225512 Štefánikova 246/1Ústí nad Labem-město, Klíše400 01 Ústí nad Labem 1

7141935 domovy pro seniory

2 059 600

175 100

Oblastní charita Ústí nad Labem

44225512 Štefánikova 246/1Ústí nad Labem-město, Klíše400 01 Ústí nad Labem 1

9288131 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tykadlo

285 000

24 300

Oblastní charita Ústí nad Labem

44225512 Štefánikova 246/1Ústí nad Labem-město, Klíše400 01 Ústí nad Labem 1

9832613 terénní programy

Terénní programy

488 000

41 500

Noclehárna Samaritán
Dům pokojného stáří sv. Ludmily

Oblastní spolek Českého červeného kříze Litoměřice

426105 Tylova 1239/16Předměstí412 01 Litoměřice 1

2467540 kontaktní centra

Kontaktní centrum Litoměřice

861 200

73 300

Oblastní spolek Českého červeného kříze Litoměřice

426105 Tylova 1239/16Předměstí412 01 Litoměřice 1

2997661 terénní programy

Terénní program Litoměřicka

583 600

49 700

Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín

426067 Mírové nám. 234/3Děčín IV-Podmokly405 02 Děčín 2

2740854 pečovatelská služba

Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín

1 131 900

96 300

Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín

426067 Mírové nám. 234/3Děčín IV-Podmokly405 02 Děčín 2

3618024 odlehčovací služby

Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín

2 148 700

182 700

Oblastní spolek Českého červeného kříže Louny

426113 Mírové náměstí 129Louny440 01 Louny 1

1427288 azylové domy

Azylový dům pro muže Louny

1 451 000

123 400

Oblastní spolek Českého červeného kříže Louny

426113 Mírové náměstí 129Louny440 01 Louny 1

5658772 azylové domy

Azylový dům pro muže Žatec

1 481 000

125 900

Oblastní spolek Českého červeného kříže Teplice

426130 Jiřího Wolkera 1248/2Teplice415 01 Teplice 1

6580078 domovy se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

1 608 300

136 800

OPORA

63154935 Jungmannova 1024413 01 Roudnice nad Labem

1138290 odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství OPORA

140 300

12 000

OPORA

63154935 Jungmannova 1024413 01 Roudnice nad Labem

3964750 odlehčovací služby

Domácí hospicová péče OPORA

387 700

33 000

OPORA

63154935 Jungmannova 1024413 01 Roudnice nad Labem

4302274 pečovatelská služba

Pečovatelská služba OPORA

1 910 000

162 400

OPORA

63154935 Jungmannova 1024413 01 Roudnice nad Labem

8454096 odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství

125 000

10 700

OPORA

63154935 Jungmannova 1024413 01 Roudnice nad Labem

8743040 odlehčovací služby

Domácí hospicová péče OPORA

387 700

33 000

OPORA

63154935 Jungmannova 1024413 01 Roudnice nad Labem

9223369 pečovatelská služba

Pečovatelská služba OPORA

1 233 200

104 900

PAMPELIŠKA, o.p.s.

27284506 Ústecká 318403 23 Velké Březno

1908686 pečovatelská služba

Terénní pečovatelská služba Pameliška

499 200

42 500

PAMPELIŠKA, o.p.s.

27284506 Ústecká 318403 23 Velké Březno

6570745 osobní asistence

Pampeliška - osobní asistence

10 000

900

PAMPELIŠKA, o.p.s.

27284506 Ústecká 318403 23 Velké Březno

7806201 pečovatelská služba

Pečovatelská služba Teplice

2 062 400

175 400

Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace

44555385 Masarykova 781/318bÚstí nad Labem-město, Bukov400 01 Ústí nad Labem 1

5458864 pečovatelská služba

Pečovatelská služba Ústí nad Labem

1 621 700

137 900

NÁZEV POSKYTOVATELE

IČO

ADRESA

ID

DRUH SOCIÁLNÍ SLUŽBY

NÁZEV

Penzion Pod Břízami s.r.o.

24713589 Pod Břízami 5598Chomutov430 04 Chomutov 4

4605047 domovy se zvláštním režimem

Penzion Pod Břízami s.r.o.

Pobočka Diakonie Církve bratrské v Mostě

70888230 Jana Kříže 3127Most434 01 Most 1

5683202 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež ZÁPLATA

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvková organizace

63787849 Na Výšině 494Dubí417 01 Dubí u Teplic 1

2269939 domovy se zvláštním režimem

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

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvková organizace

63787849 Na Výšině 494Dubí417 01 Dubí u Teplic 1

6621591 domovy pro seniory

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí-Teplice, příspěvková organizace

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

25443801 Alej 17. listopadu 1101413 01 Roudnice nad Labem

5496002 denní stacionáře

Denní stacionář

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

25443801 Alej 17. listopadu 1101413 01 Roudnice nad Labem

8917425 pečovatelská služba

Pečovatelská služba

Poradna pro integraci, z.ú.

67362621 Opletalova 921/6Praha 1 - Nové Město110 00 Praha 1

5373127 odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství

Poradna pro integraci, z.ú.

67362621 Opletalova 921/6Praha 1 - Nové Město110 00 Praha 1

6917580 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Poradna pro mezilidské vztahy, o. p. s.

26670763 Prokopa Diviše 1605/5Ústí nad Labem-centrum400 01 Ústí nad Labem 1

4095789 odborné sociální poradenství

odborné sociální poradenství Ústí n.L..

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s.

70100691 Ječná 548/7Praha 2 - Nové Město120 00 Praha 2

2230344 terénní programy

Návrat do společnosti

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s.

70100691 Ječná 548/7Praha 2 - Nové Město120 00 Praha 2

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s.

Minimální částka
na platy, mzdy a
jejich navýšení

DOTACE

1 560 000

132 600

756 200

64 300

14 325 000

1 217 700

2 517 300

214 000

749 300

63 700

1 982 200

168 500

840 600

71 500

1 339 100

113 900

600 200

51 100

2 347 300

199 600

3190373 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Návrat dítěte do společnsoti

257 400

21 900

70100691 Ječná 548/7Praha 2 - Nové Město120 00 Praha 2

7160480 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Návrat dítěte do společnosti

604 600

51 400

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s.

70100691 Ječná 548/7Praha 2 - Nové Město120 00 Praha 2

7212518 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Návrat dítěte do rodiny

1 394 800

118 600

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s.

70100691 Ječná 548/7Praha 2 - Nové Město120 00 Praha 2

7406243 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Želváček

1 007 500

85 700

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s.

70100691 Ječná 548/7Praha 2 - Nové Město120 00 Praha 2

9564563 terénní programy

Návrat do společnosti

739 800

62 900

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň z.s.

22723030 Jungmannova 735Kadaň432 01 Kadaň 1

1066993 odborné sociální poradenství

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň

341 800

29 100

Programy občanské pomoci a sociální intervence, z. s.

69898588 Bezručova 87/2Děčín IV-Podmokly405 02 Děčín 2

2702489 odborné sociální poradenství

Krizová poradna

520 100

44 300

Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu

69411239 Fügnerova 355/16Děčín I-Děčín405 02 Děčín 2

3192313 centra denních služeb

Denní centrum pro seniory Ústí nad Labem

759 300

64 600

Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu

69411239 Fügnerova 355/16Děčín I-Děčín405 02 Děčín 2

4467601 centra denních služeb

Denní centrum pro seniory Děčín

658 700

56 000

Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu

69411239 Fügnerova 355/16Děčín I-Děčín405 02 Děčín 2

4709041 pečovatelská služba

Pečovatelská služba Prosapia

563 700

48 000

Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu

69411239 Fügnerova 355/16Děčín I-Děčín405 02 Děčín 2

5509784 odborné sociální poradenství

Poradna Prosapia

361 400

30 800

RADKA z. s.

26637260 Chomutovská 1619Kadaň432 01 Kadaň 1

2140724 odborné sociální poradenství

odborné sociální poradenství

528 400

45 000

RADKA z. s.

26637260 Chomutovská 1619Kadaň432 01 Kadaň 1

9684609 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

756 500

64 400

Rekvalifikační a informační centrum s. r. o.

25438352 Báňská 287Most434 01 Most 1

1474897 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi SAS - Sociálně aktivizační služba Most

817 500

69 500

Rekvalifikační a informační centrum s. r. o.

25438352 Báňská 287Most434 01 Most 1

7964176 odborné sociální poradenství

711 100

60 500

Romano jasnica, spolek

68974922 Fügnerova 282/11400 04 Trmice

1014491 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Nízkoprahové zařízení pro mládež

428 100

36 400

Romano jasnica, spolek

68974922 Fügnerova 282/11400 04 Trmice

1280221 terénní programy

307 900

26 200

Romano jasnica, spolek

68974922 Fügnerova 282/11400 04 Trmice

2714387 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Poradenské centrum Louny

712 600

60 600

Romano jasnica, spolek

68974922 Fügnerova 282/11400 04 Trmice

6394439 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Nízkoprahové zařízení pro děti M.C.Zefyríno

781 100

66 400

Romano jasnica, spolek

68974922 Fügnerova 282/11400 04 Trmice

8623993 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Poradenské centrum Štětí

847 500

72 100

Romano jasnica, spolek

68974922 Fügnerova 282/11400 04 Trmice

9250152 odborné sociální poradenství

0

0

Romano jasnica, spolek

68974922 Fügnerova 282/11400 04 Trmice

9817183 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Poradenské centrum Krupka

1 419 700

120 700

Rytmus D., o.p.s.

27323498 Palackého 205/4Rumburk 1408 01 Rumburk

3593109 osobní asistence

Rytmus D., o.p.s.

525 000

44 700

Rytmus D., o.p.s.

27323498 Palackého 205/4Rumburk 1408 01 Rumburk

9702329 sociální rehabilitace

Rytmus D., o.p.s.

761 700

64 800

Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže

65607368 Rovná 277Prosetice415 01 Teplice 1

2275903 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Abalone

308 800

26 300

Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže

65607368 Rovná 277Prosetice415 01 Teplice 1

7425112 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Podaná ruka

923 300

78 500

Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže

65607368 Rovná 277Prosetice415 01 Teplice 1

9772872 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Luna

508 100

43 200

Salesiánský klub mládeže, z.s. Rumburk - Jiříkov

62231294 Náměstí Dobrovského 379/11Rumburk 1408 01 Rumburk

3861378 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Zavináč

835 700

71 100

Senior Teplice z. s.

26598442 Lípová 2881Teplice415 01 Teplice 1

1142741 týdenní stacionáře

Týdenní stacionář

585 000

49 800

Senior Teplice z. s.

26598442 Lípová 2881Teplice415 01 Teplice 1

4868271 odlehčovací služby

Odlehčovací služba

737 700

62 800

Senior Teplice z. s.

26598442 Lípová 2881Teplice415 01 Teplice 1

7907052 pečovatelská služba

Pečovatelská služba

1 387 700

118 000

Senior Teplice z. s.

26598442 Lípová 2881Teplice415 01 Teplice 1

8381611

Kanape

307 500

26 200

Senior Teplice z. s.

26598442 Lípová 2881Teplice415 01 Teplice 1

8951412 denní stacionáře

Denní stacionář

628 100

53 400

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

SAP - Sociálně aktivizační poradna Most
Poradenské informační centrum Trmice - terénní program

Poradenské informační centrum - odborné sociální poradenství

NÁZEV POSKYTOVATELE

IČO

ADRESA

ID

DRUH SOCIÁLNÍ SLUŽBY

NÁZEV

Minimální částka
na platy, mzdy a
jejich navýšení

DOTACE

Sestřičky, s.r.o.

28736133 Alej Boženy Němcové 2440/59Most434 01 Most 1

2026889 pečovatelská služba

terénní pečovatelská služba

812 400

69 100

Sociální agentura, o. p. s.

26540495 Varšavská 688/40Střekov400 03 Ústí nad Labem 3

4452113 sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace

412 900

35 100

Sociální agentura, o. p. s.

26540495 Varšavská 688/40Střekov400 03 Ústí nad Labem 3

6288509 odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství

309 900

26 400

Sociální agentura, o. p. s.

26540495 Varšavská 688/40Střekov400 03 Ústí nad Labem 3

8052393 odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství

539 000

45 900

Sociální agentura, o. p. s.

26540495 Varšavská 688/40Střekov400 03 Ústí nad Labem 3

8611170

Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením

254 600

21 700

Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace

46789944 Písečná 5030Chomutov430 04 Chomutov 4

1049767 domovy pro seniory

Domov pro seniory Písečná

9 400 000

799 000

Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace

46789944 Písečná 5030Chomutov430 04 Chomutov 4

2868369 denní stacionáře

Centrum pro osoby se zdravotním postižením Písečná

0

0

Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace

46789944 Písečná 5030Chomutov430 04 Chomutov 4

4810034 denní stacionáře

Centrum pro osoby se zdravotním postižením Písečná

143 000

12 200

Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace

46789944 Písečná 5030Chomutov430 04 Chomutov 4

6315827 odborné sociální poradenství

Sociální centrum Písečná

0

0

Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace

46789944 Písečná 5030Chomutov430 04 Chomutov 4

7359147 pečovatelská služba

Centrum denních služeb Bezručova

1 332 500

113 300

Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace

46789944 Písečná 5030Chomutov430 04 Chomutov 4

8611619 azylové domy

Sociální centrum Písečná

1 252 700

106 500

Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace

46789944 Písečná 5030Chomutov430 04 Chomutov 4

8986384 domovy pro osoby se zdravotním postižením Centrum pro osoby se zdravotním postižením Písečná

2 981 500

253 500

Spirála, Ústecký kraj, z. s.

68954221 K Chatám 22Ústí nad Labem-město, Skorotice403 40 Ústí nad Labem 19

1901964 telefonická krizová pomoc

Linka pomoci

1 780 900

151 400

Spirála, Ústecký kraj, z. s.

68954221 K Chatám 22Ústí nad Labem-město, Skorotice403 40 Ústí nad Labem 19

9031562 intervenční centra

Intervenční centrum, Ústecký kraj

2 205 400

187 500

Spirála, Ústecký kraj, z. s.

68954221 K Chatám 22Ústí nad Labem-město, Skorotice403 40 Ústí nad Labem 19

9381472 krizová pomoc

Centrum krizové intervence, Terénní krizový tým

2 406 900

204 600

Spirála, Ústecký kraj, z. s.

68954221 K Chatám 22Ústí nad Labem-město, Skorotice403 40 Ústí nad Labem 19

9736016 odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství

192 500

16 400

Společně proti času, o.p.s.

22800522 Prokopova 1827/5Chomutov430 01 Chomutov 1

1873902 pečovatelská služba

Společně proti času, o.p.s. - Pečovatelská služba

259 900

22 100

Společně proti času, o.p.s.

22800522 Prokopova 1827/5Chomutov430 01 Chomutov 1

5817647 odlehčovací služby

Společně proti času, o.p.s. - Odlehčovací služba

60 500

5 200

SPOLEČNÝ ŽIVOT

26613468 Pod strání 170Meziboří435 13 Meziboří u Litvínova

1348497 terénní programy

Společný život

666 000

56 700

3598308

Spolek Kolem dokola

877 100

74 600

3687948 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi SPZ Teplice- sociálně aktivizační služby

1 115 300

94 900

1508034 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve věku 15 - 26 let "Zimák"

1 396 500

118 800

Sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené Ústí nad Labem

349 900

29 800

Spolek Kolem dokola
SPZ Teplice z. s.
Statutární město Most

3070280 Mikulášovice 730407 79 Mikulášovice
26671921 Jankovcova 1229/46Trnovany415 01 Teplice 1
266094 Radniční 1/2Most434 01 Most 1

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje

70942412 K. H. Borovského 1853Most434 01 Most 1

1179103

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje

70942412 K. H. Borovského 1853Most434 01 Most 1

1475555 tlumočnické služby

Tlumočnické služby pro sluchově postižené Most a Ústecký kraj

430 000

36 600

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje

70942412 K. H. Borovského 1853Most434 01 Most 1

3454712 odborné sociální poradenství

Sociální poradenství pro sluchově postižené Most

367 000

31 200

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje

70942412 K. H. Borovského 1853Most434 01 Most 1

5554461 odborné sociální poradenství

Sociální poradenství pro sluchově postižené Ústí nad Labem

353 400

30 100

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje

70942412 K. H. Borovského 1853Most434 01 Most 1

5657843 odborné sociální poradenství

Sociální poradenství pro sluchově postižené Děčín

348 100

29 600

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje

70942412 K. H. Borovského 1853Most434 01 Most 1

5922648

Sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené Most

323 000

27 500

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje

70942412 K. H. Borovského 1853Most434 01 Most 1

7160060 tlumočnické služby

Tlumočnické služby pro sluchově postižené Louny

217 600

18 500

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje

70942412 K. H. Borovského 1853Most434 01 Most 1

7896718 tlumočnické služby

Tlumočnické služby pro sluchově postižené Ústí nad Labem

396 700

33 800

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje

70942412 K. H. Borovského 1853Most434 01 Most 1

7902701

Sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené Louny

333 700

28 400

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje

70942412 K. H. Borovského 1853Most434 01 Most 1

8443953 tlumočnické služby

Tlumočnické služby pro sluchově postižené Teplice a Ústecký kraj

457 800

39 000

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje

70942412 K. H. Borovského 1853Most434 01 Most 1

9118818

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené Teplice

402 900

34 300

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. okresní organizace Louny

64018539 Pod Nemocnicí 2503Louny440 01 Louny 1

2222932

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

160 200

13 700

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. okresní organizace Louny

64018539 Pod Nemocnicí 2503Louny440 01 Louny 1

2906418 odborné sociální poradenství

odborné sociální poradenství

161 300

13 800

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. okresní organizace Louny

64018539 Pod Nemocnicí 2503Louny440 01 Louny 1

5429547 odborné sociální poradenství

odborné sociální poradenství

107 900

9 200

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. okresní organizace Louny

64018539 Pod Nemocnicí 2503Louny440 01 Louny 1

8356589

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

35 100

3 000

Světlo Kadaň z. s.

65650701 Husova 1325Kadaň432 01 Kadaň 1

1348958 kontaktní centra

1 086 900

92 400

Světlo Kadaň z. s.

65650701 Husova 1325Kadaň432 01 Kadaň 1

4617622 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Klub DOpatra

560 600

47 700

Světlo Kadaň z. s.

65650701 Husova 1325Kadaň432 01 Kadaň 1

4830342 terénní programy

1 065 200

90 600

Světlo Kadaň z. s.

65650701 Husova 1325Kadaň432 01 Kadaň 1

4903149 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Klub Kámen - SC Kamínek

3 025 600

257 200

Světlo Kadaň z. s.

65650701 Husova 1325Kadaň432 01 Kadaň 1

5425697 terénní programy

566 200

48 200

Světlo Kadaň z. s.

65650701 Husova 1325Kadaň432 01 Kadaň 1

5486070 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Klub MOLO

1 440 400

122 500

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

K - centrum Chomutov
Terénní program Jirkov
Terénní program Kadaňsko

NÁZEV POSKYTOVATELE

IČO

ADRESA

ID

DRUH SOCIÁLNÍ SLUŽBY

NÁZEV

Světlo Kadaň z. s.

65650701 Husova 1325Kadaň432 01 Kadaň 1

6042330 terénní programy

Terénní programy Chomutovsko

Světlo Kadaň z. s.

65650701 Husova 1325Kadaň432 01 Kadaň 1

6268396 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Klub Radonice

Světlo Kadaň z. s.

65650701 Husova 1325Kadaň432 01 Kadaň 1

6964061 odborné sociální poradenství

Světlo Kadaň z. s.

65650701 Husova 1325Kadaň432 01 Kadaň 1

Světlo Kadaň z. s.

Minimální částka
na platy, mzdy a
jejich navýšení

DOTACE

555 600

47 300

1 280 800

108 900

49 900

4 300

6987486 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Klub Přízemí

591 900

50 400

65650701 Husova 1325Kadaň432 01 Kadaň 1

9046179 kontaktní centra

614 400

52 300

Světlo Kadaň z. s.

65650701 Husova 1325Kadaň432 01 Kadaň 1

9813289 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Služby pro rodiny s dětmi - SC Kamínek

2 174 500

184 900

ŠANCE Lovosice, z.s.

70809828 Školní 476/3Lovosice410 02 Lovosice 2

1806649 pečovatelská služba

Pečovatelská služba

463 100

39 400

ŠANCE Lovosice, z.s.

70809828 Školní 476/3Lovosice410 02 Lovosice 2

5093498 denní stacionáře

Denní stacionář Šance

697 900

59 400

ŠANCE Lovosice, z.s.

70809828 Školní 476/3Lovosice410 02 Lovosice 2

7363041 sociálně terapeutické dílny

Sociálně terapeutická dílna

0

0

TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s.

25453629 Hrnčířská 64/4Ústí nad Labem-centrum400 01 Ústí nad Labem 1

5180350 sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace pro nevidomé a těžce slabozraké osoby

347 700

29 600

TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s.

25453629 Hrnčířská 64/4Ústí nad Labem-centrum400 01 Ústí nad Labem 1

7124970 průvodcovské a předčitatelské služby

Průvodcoovské a předčitatelské služby pro nevidomé a těžce slabozraké

565 100

48 100

Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace

70948062 Snědovice 1411 74 Snědovice

3856868 domovy pro osoby se zdravotním postižením

Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, přísp.org.

5 878 000

499 700

Ústecký Arcus, z.s.

44553374 Dvořákova 3134/2Ústí nad Labem-centrum400 01 Ústí nad Labem 1

5571181 odborné sociální poradenství

sociální služby pro zaléčené onkologické pacienty

324 000

27 600

VALDEK, o.p.s.

25444972 Slatina 11410 02 Lovosice 2

8111722

Valdek, o.p.s.

1 811 000

154 000

Valerie Machová

60269375 Arnoltice 100407 14 Arnoltice u Děčína

1713039 domovy pro seniory

Domov pro seniory

4 576 100

389 000

Valerie Machová

60269375 Arnoltice 100407 14 Arnoltice u Děčína

9558522 odlehčovací služby

Odlehčovací služby

26 500

2 300

Vaše Harmonie, o.p.s.

22794581 Sídliště 1019407 77 Šluknov

3293142 domovy se zvláštním režimem

Seniorcentrum Pohoda

0

0

Vaše Harmonie, o.p.s.

22794581 Sídliště 1019407 77 Šluknov

6998154 odborné sociální poradenství

Poradenské centrum Pohoda

0

0

Vaše Harmonie, o.p.s.

22794581 Sídliště 1019407 77 Šluknov

9585709 pečovatelská služba

Pečovatelská služba Harmonie

488 500

41 600

Azylový dům pro rodiny s dětmi

2 191 700

186 300

1 653 500

140 600

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Poradna Světlo
K - centrum Kadaň

Vavřinec, z. s.

1539353 Tuchořice 133439 69 Tuchořice

1351398 azylové domy

Vavřinec, z. s.

1539353 Tuchořice 133439 69 Tuchořice

2001131 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Vavřinec, z. s.

1539353 Tuchořice 133439 69 Tuchořice

6953238 terénní programy

Terénní programy v Postoloprtech, Lounech a spádových oblastech

741 300

63 100

Vavřinec, z. s.

1539353 Tuchořice 133439 69 Tuchořice

8051646 odborné sociální poradenství

Centrum odborného sociálního poradenství

313 200

26 700

1 008 400

85 800

WHITE LIGHT I, z.ú.

64676803 Pražská 166/47Ústí nad Labem-město, Vaňov400 01 Ústí nad Labem 1

6427324 kontaktní centra

Zajištění provozu KC WHITE LIGHT I v Teplicích v roce 2017

WHITE LIGHT I, z.ú.

64676803 Pražská 166/47Ústí nad Labem-město, Vaňov400 01 Ústí nad Labem 1

7975725 odborné sociální poradenství

Ambulantní léčba a poradenství pro osoby ohrožené závislostním chováním WHITE LIGHT I

377 000

32 100

WHITE LIGHT I, z.ú.

64676803 Pražská 166/47Ústí nad Labem-město, Vaňov400 01 Ústí nad Labem 1

9185704 kontaktní centra

Zajištění provozu Kontaktního a poradenského centra pro drogově závislé WHITE LIGHT I Rumburk v roce 2017

499 700

42 500

WHITE LIGHT I, z.ú.

64676803 Pražská 166/47Ústí nad Labem-město, Vaňov400 01 Ústí nad Labem 1

9535462 terénní programy

Terénní programy WHITE LIGHT I Teplicko 2017

243 600

20 800

WHITE LIGHT I, z.ú.

64676803 Pražská 166/47Ústí nad Labem-město, Vaňov400 01 Ústí nad Labem 1

9684988 terénní programy

Terénní program WHITE LIGHT I Šluknovsko v roce 2017

278 700

23 700

YMCA v Ústí nad Labem

26533839

7155895 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Nízkoprahový klub Orion

481 300

41 000

Žatecký spolek Handicap z. s.,

26595575 Stavbařů 2696Žatec438 01 Žatec 1

2266383

1 251 800

106 500

Žatecký spolek Handicap z. s.,

26595575 Stavbařů 2696Žatec438 01 Žatec 1

5355584 terénní programy

Terénní programy

823 100

70 000

Žatecký spolek Handicap z. s.,

26595575 Stavbařů 2696Žatec438 01 Žatec 1

8187057 odborné sociální poradenství

Občanská poradna Handicap

622 900

53 000

Židovská obec Teplice

61515434 Lípová 333/25Teplice415 01 Teplice 1

5999482 odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství

55 000

4 700

CELKEM

861 351 300

73 242 200

Služby nezařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016-2018

ALOKACE

864 190 000

Služby , u kterých byla v rámci ekonomického hodnocení maximální možná podpora navržená ve výši 0 nebo optimální výše dotace pro účely Programu dosáhla nulových či záporných hodnot.

NEROZDĚLENO

Drážďanská 106/153Ústí nad Labem-Neštěmice, Krásné Březno400 07 Ústí nad Labem 7

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Práce - rovná příležitost

2 838 700

bod 10.10 priloha 2 k usnesení č. 035/4Z/2017

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR1
I.

Identifikace vazby projektového záměru na OPZ

Operační program

OP Zaměstnanost

Prioritní osa

2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Investiční priorita

2.1 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na
podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení
zaměstnatelnosti

Specifický cíl

Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením
nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce

Číslo výzvy (je-li vyhlášena)

03_15_005

II.

Identifikace žadatele a partnerů

Žadatel

Ústecký kraj
IČ 70892156
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Název IČ, sídlo

Název, IČ, sídlo
Partner 1

Plánováno, že bude v projektu
vynakládat prostředky OPZ?
ANO / NE
Název, IČ, sídlo

Partner 2

Plánováno, že bude v projektu
vynakládat prostředky OPZ?
ANO / NE

Partner
…

III.

Specifikace připravovaného projektu

Název projektu

Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 4

Zkrácený název projektu

POSOSUK 4

Iniciátor projektu

Ústecký kraj

Předmět projektu

Předmětem projektu je podpora cílových skupin:
- osoby se zdravotním postižením
- osoby s kombinovanými diagnózami
Podpora cílových skupin bude probíhat prostřednictvím zajištění
dostupnosti sociální služby sociální rehabilitace v terénní

1

V pravé části tabulky jsou u některých polí vloženy vysvětlivky/návod, co zde musí/má být uvedeno. Při
vyplňování formuláře vysvětlivky odstraňte.
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a ambulantní formě.
Podpora vybrané sociální služby na území Ústeckého kraje
bude
realizována
v režimu
vyrovnávací
platby
dotací/příspěvkem. Podmínkou pro financování služby je soulad
se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Ústeckém
kraji na období 2016-2018, Akčním plánem rozvoje sociálních
služeb v Ústeckém kraji na daný rok, resp. zařazení sociální
služby do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje
na období 2016-2018.

Účelnost připravovaného projektu
Cíle / očekávané přínosy
1) Zajištění potřebné kapacity sociální služby: sociální rehabilitace
projektu – kvantifikace cílů
(terénní a ambulantní forma) v Ústeckém kraji.
Povinností kraje dle § 95 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů, je zajištění dostupnosti
sociálních služeb na území kraje. Cílem projektu je tedy zajištění
dostupnosti výše uvedené sociální služby.
2) Zajištění finanční podpory ve výši 92 % vyrovnávací platby
sociální služby.
Financování sociální služby bude možné až do výše 92 % vyrovnávací
platby za předpokladu, že si poskytovatel sociální služby nepožádá
o částku nižší nebo mu částka požadavku na dotaci nebude zkrácena
z důvodu neuznatelnosti nákladů v předloženém nákladovém rozpočtu.
Oproti tomu sociálním službám, které nebudou do projektu zapojeny,
bude finanční podpora přiznána až v souvislosti s přidělením dotace
Ústeckému kraji. Výše dotace tedy nemusí dosáhnout výše 92 %
vyrovnávací platby.
Cílové skupiny projektu

Osoby se zdravotním postižením
Osoby s kombinovanými diagnózami

Přínosy projektu pro
cílové skupiny

Přínosem projektu je pomoc osobám se zdravotním postižením a
osobám s kombinovanými diagnózami. Pomoci dosáhnout těmto lidem
větší míry samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti v běžném životě.
Díky sociální službě sociální rehabilitace lze klientům nabídnout celé
spektrum základních činností, prostřednictvím nichž lze tento cíl služby
naplňovat. Sociální rehabilitace pomáhá lidem rozvíjet jejich schopnosti
a dovednosti, posilovat jejich pozitivní návyky a nacvičovat výkon
běžných činností, které jsou nezbytné pro samostatný život.
Spolupráce se staví na využití maximální možné míry zachovaných
schopností a kompetencí podpořené osoby, snažit se o jejich posílení,
upevňování a dále je rozvíjet.

Zdůvodnění potřebnosti
realizace projektu

Podpořená osoba, která se stane více samostatná a soběstačná
v běžném životě, může projevit zájem rozvíjet dál svůj potenciál
ve směru zdokonalování pracovních návyků a dovedností a možnost
uplatnit se na trhu práce.
Očekávaným efektem projektu je tedy snížení sociálního vyloučení
cílových skupin, zvýšení její integrace do majoritní společnosti.

Soulad projektu se
strategickými cíli (MPSV či
jinými relevantními),
konkrétní strategický/é
dokument/y

Národní strategie rozvoje sociálních služeb pro období 2014 - 2020
Akční plán rozvoje sociálních služeb na období na daný rok
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji
na období 2016-2018

Vazba projektu na jiné
projekty

Projekt nemá přímou vazbu na jiné projekty.
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Hospodárnost připravovaného projektu
Popis klíčových aktivit
projektu včetně jejich
celkových nákladů

1) Poskytování sociálních služeb
V rámci aktivity proběhne prostřednictvím dotačního řízení, resp. dotace,
podpora vybraných sociálních služeb. Do dotačního řízení budou zapojeni
poskytovatelé sociální služby sociální rehabilitace podle zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Do dotačního
řízení se mohou přihlásit sociální služby, které jsou v souladu se
strategickými dokumenty Ústeckého kraje a jsou zařazeny v základní síti
kraje.
Služby, které budou zapojeny do projektu, obdrží Pověření Ústeckého kraje
k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do základní sítě
kraje s účinností na celou dobu trvání projektu.
Aby byly nastaveny podmínky transparentně a nediskriminačně pro všechny
organizace poskytující na území Ústeckého kraje služby obecného
hospodářského zájmu shodně, budou mít poskytovatelé povinnou
spoluúčast na financování sociální služby, tzn., že z projektu je možné hradit
maximálně 92 % celkových (uznatelných) nákladů služby souvisejících
s poskytováním základních druhů a forem služby, a to v rozsahu
stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb.
2) Evaluace projektu
V rámci této klíčové aktivity bude na základě výběrového řízení vybrán
externí dodavatel, který zajistí ve spolupráci s realizačním týmem naplnění
této aktivity.
Evaluace bude rozdělena na procesní část a výsledkovou (dopadovou) část.
Výstupem aktivity budou 2 zprávy. Vstupní zpráva a závěrečná evaluační
zpráva.
Vstupní zpráva bude obsahovat podrobně specifikovaný výzkumný design
celé evaluace a desk research. Závěrečná evaluační zpráva bude obsahovat
manažerské shrnutí, hlavní závěry a doporučení a dále podrobnější
zhodnocení
procesu
realizace
projektu,
dosažených
výsledků
a krátkodobých dopadů projektu.

Rozpočet projektu
v rozdělení dle
jednotlivých kapitol
rozpočtu (předpokládané
náklady na realizaci
projektu)

Přímé náklady:
Personální:
Odborný pracovník - garant kvality poskytování sociálních služeb
- 0,3 PS: 218 688,00 Kč
Ostatní náklady – nákup služeb:
Sociální rehabilitace: 68 800 000,00 Kč
Evaluace: 1 000 000,- Kč
Přímé náklady celkem: 70 018 688,00 Kč
Nepřímé náklady: 2 100 560,64 Kč
Tvoří 3 %, (cca 97 % rozpočtu tvoří nákup služeb)
Celkové náklady projektu (přímé + nepřímé náklady): 72 119 248,64 Kč

Zdroje financování
projektu

OPZ EU 85 % - 61 301 361,35 Kč
státní rozpočet 10 % - 7 211 924,86 Kč
rozpočet ÚK 5 % - 3 605 962,43 Kč
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Hospodárnost projektu

Ústecký kraj jakožto předkladatel a realizátor projektového záměru,
disponuje dostatečným technickým a personálním vybavením potřebným
pro zdárné naplnění všech stanovených cílů.
Při sestavě rozpočtu bylo vycházeno z obvyklých mzdových/platových
výměrů pro Operační program zaměstnanost, přičemž tyto náklady byly
stanoveny v dolní hranici.
Téměř 97 % celkových nákladů bude tvořit podpora poskytovatelů
sociálních služeb Ústeckého kraje, potažmo cílových skupin. Při stanovení
nákladů na služby bylo vycházeno ze zkušeností z předchozích let (viz
úspěšně realizované projekty POSOSUK 1 POSOSUK 2, PIRK 1, PIRK 2,
SSÚK), z aktuálního průzkumu zájmu poskytovatelů služeb a ze
zkušeností z dotačních programů zaměřených na podporu poskytovatelů
sociálních služeb ÚK. Finanční prostředky budou přerozdělovány formou
dotačního programu.
Náklady na klíčovou aktivitu „Evaluace“ byly stanoveny na základě
předchozích zkušeností s touto tématikou a po konzultaci se zaměstnanci
MPSV. Plánované výběrové řízení na zajištění externího dodavatele bude
realizováno ve spolupráci s investičním oddělením ÚK a konzultováno
se zaměstnanci MPSV.

Předpokládané personální
nároky na realizaci
projektu (počet členů
projektového týmu a
plánované pracovní
úvazky)

Vedoucí projektu: 0,2
Projektový manažer: 0,5
Finanční manažer: 0,3
Ekonom: 0,4
Odborný pracovník, garant kvality: 0,3

Očekávané náklady po
skončení projektu (po
dobu udržitelnosti)

Po skončení projektu neočekáváme žádné další náklady.
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Efektivnost připravovaného projektu
Harmonogram projektu
(předpokládaný termín
realizace)

Termín realizace projektu: 1. 11. 2017 – 28. 2. 2019
Finanční podpora sociálních služeb: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
Evaluace: 1. 11. 2017 – 28. 2. 2019

Indikátory výstupů a
výsledků projektu

6 00 00 – Celkový počet účastníků
Měrná jednotka: účastníci
Typ indikátoru: výstup
Cílová hodnota: 540 podpořených účastníků za všechny podpořené
sociální služby
6 70 01 – Kapacita podpořených služeb
Měrná jednotka: místa
Typ indikátoru: výstup
Cílová hodnota: podpora 270 individuálních okamžitých kapacit
za všechny podpořené sociální služby
6 70 10 – Využívání podpořených služeb
Měrná jednotka: osoby
Typ indikátoru: výsledek
Cílová hodnota: 60 podpořených účastníků za všechny podpořené
sociální služby
8 05 00 – Počet napsaných a zveřejněných analytických
a strategických dokumentů
Měrná jednotka: dokumenty
Typ indikátoru: výstup
Cílová hodnota: 1 evaluační dokument

Potenciální rizika projektu

1) Nezájem poskytovatele sociálních služeb o zapojení do projektu
Opatření: intenzivní komunikace s poskytovateli, motivování
a představení pozitivních efektů, které zapojení do projektu přinese
2) Prodlevy v platbách ze strany krajského úřadu
Opatření: včasné předkládání zpráv o realizaci projektu a žádostí
o platbu; kvalitní zpracování zpráv o realizaci projektu
3) Nezvládnutí administrace projektu ze strany krajského úřadu
Opatření: výběr kvalifikovaných členů realizačního týmu – předpoklad
zkušenosti s řízením projektů
4) Riziko s realizací výběrového řízení
Opatření: investiční oddělení ÚK, zkušený realizační tým
5) Riziko s vyhlášením dotačního řízení a zajištění cílové skupiny
Opatření: bohaté zkušenosti s vyhlašováním dotačních programů,
zkušenosti s cílovou skupinou, předběžný průzkum zájmu cílové
skupiny
6) Riziko při realizaci evaluace – nedostatečná kvalita externího
dodavatele
Opatření: kvalitně nastavená hodnotící kritéria VŘ
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STIPENDIJNÍ PROGRAM
Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků v Ústeckém kraji
Dne 3. 9. 2014 byla Zastupitelstvem Ústeckého kraje schválena Strategie podpory zdraví a rozvoje
zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2015 - 2020. Z této strategie vyplývá podpora rozvoje
zdravotních služeb na území kraje. S tou je nedílně spojeno personální zabezpečení zdravotních
služeb, jejich dostupnost a vybavenost a podpora vědy a výzkumu zejména ve smyslu výchovy
a vzdělávání studentů zdravotnických škol a lékařských fakult.
Poskytovatelé zdravotních služeb v Ústeckém kraji však dlouhodobě řeší nedostatek zdravotnického
personálu – lékařů, zubních lékařů, farmaceutů a nelékařských zdravotnických pracovníků.
Stipendijní program Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků v Ústeckém kraji reaguje
na dlouhodobou potřebu posílení počtu zdravotnických pracovníků, kteří vykonávají nelékařské
zdravotnické povolání u poskytovatelů zdravotních služeb v Ústeckém kraji ve snaze zajistit plnění
priorit, vyplývajících z výše uvedeného strategického dokumentu.
Stipendijní program Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků v Ústeckém kraji
(dále jen „Stipendijní program“) představuje souhrn pravidel a podmínek pro zařazení studenta
do Stipendijního programu a následné poskytování Stipendia. Stipendium je určeno studentům
studujícím na vysokých školách nebo vyšších odborných školách studijní obory určené
k získání odborné způsobilosti zdravotnického pracovníka, akreditované Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Stipendijní program vychází z oblastí podpory definovaných v čl. I. bodu 2) písmen d) a e) Zásad pro
poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje. V souladu s těmito
okruhy se jedná o podporu v oblasti vzdělávání a zdravotnictví.
Pro účely Stipendijního programu je:
A. Studijní obor obor určený k získání odborné způsobilosti zdravotnického pracovníka dle ust.
§§ 5 - 28 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu
nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním
zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských
zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), akreditovaný
MŠMT.
B. Žadatelem student dosud nezařazený do Stipendijního programu.
C. Stipendistou žadatel zařazený do Stipendijního programu.
D. Absolventem stipendista, který úspěšně ukončil vysokoškolské studium – viz ustanovení § 55
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo který úspěšně ukončil vyšší odborné
studium – viz § 101 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
E. Stipendiem částka ve výši stanovené Stipendijním programem, určená k úhradě nákladů
stipendisty souvisejících s jeho studiem v období jednoho akademického/školního roku,
vyplácena jedenkrát ročně. Jedná se o neinvestiční formu dotace a slučitelnou podporu
ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie.
F. Závazkem závazek absolventa, který získal osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez
odborného dohledu dle §§ 5 – 21 zákona (dále „osvědčení“) nebo specializovanou způsobilost
k výkonu povolání dle §§ 22 – 28 zákona (dále „specializovaná způsobilost“), pracovat u
poskytovatele zdravotních služeb v Ústeckém kraji v hlavním pracovního poměru a vykonávat
přitom zdravotnické povolání, ve kterém získal osvědčení nebo specializovanou způsobilost,
tolik kalendářních let, na kolik let mu bylo poskytnuto Stipendium.
G. Poskytovatel stipendia je Ústecký kraj poskytující Stipendium ve výši stanovené
Stipendijním programem.
H. Budoucí zaměstnavatel poskytovatel zdravotních služeb v Ústeckém kraji, u kterého
Absolvent vykoná Závazek.
I. Smlouva je „Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace (stipendia) a o uzavření
budoucí pracovní smlouvy“.
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I.

Základní kritéria Stipendijního programu a Stipendia

1. Na zařazení Žadatele do Stipendijního programu a na získání Stipendia není právní nárok. Výběr
Stipendistů bude probíhat v závislosti na potřebách poskytovatelů zdravotních služeb (Budoucích
zaměstnavatelů) v Ústeckém kraji.
2. Žadatel bude zařazen do Stipendijního programu za podmínky, že Budoucí zaměstnavatel vyjádří
zájem o uzavření budoucí pracovní smlouvy se Žadatelem formou prohlášení dle článku III.
odst. 2 bodu f).
3. Stipendium je stanoveno částkou 30 000 Kč pro akademický/školní rok. Stipendium bude
poskytováno Stipendistovi v ročních splátkách převodem na jím určený bankovní účet. První
Stipendium je poskytnuto obvykle do 1 měsíce od uzavření smlouvy. Každé další Stipendium
je dle smlouvy poskytnuto obvykle do 3 měsíců od zahájení akademického/školního roku.
4. Počet Žadatelů, které lze pro akademický/školní rok zařadit do Stipendijního programu,
předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Ústeckého kraje na
podporu stanoveného účelu, kvóty pro jednotlivá kritéria hodnocení žádosti, aktuální termíny
Stipendijního programu a lhůty pro podání žádostí stanovuje Rada Ústeckého kraje v návaznosti
na rozpočet kraje, obvykle do 31. 5. kalendářního roku na nadcházející akademický/školní rok.
Rada Ústeckého kraje rovněž jmenuje výběrovou komisi pro hodnocení žádostí o zařazení do
Stipendijního programu pro aktuální akademický/školní rok.
5. Studentovi, se kterým bude uzavřena Smlouva, vznikne právo na poskytnutí Stipendia pro
akademický/školní rok, ve kterém byla Smlouva uzavřena. Okamžikem účinnosti Smlouvy
je zařazen do Stipendijního programu. Stipendistovi tím vzniká podmíněné právo na Stipendium
pro každý další akademický/školní rok studia v souladu s podmínkami Stipendijního programu
a Smlouvy.
6. Žadatelé, kteří budou zařazeni do Stipendijního programu, nemohou čerpat stipendium z jiného
stipendijního programu vyhlášeného Ústeckým krajem.
7. Stipendium bude poskytováno pouze po dobu standardní doby studia a to od akademického/
školního roku, v němž byl Žadatel zařazen do Stipendijního programu. Studium lze přerušit
nejvýše na 1 rok, s tím, že po dobu přerušení studia Stipendium nenáleží. Opakovat ročník lze za
celou dobu studia Studijního programu maximálně jednou, k tomu blíže viz čl. VII tohoto
programu.
8. Na rozhodování při zařazení žadatele do Stipendijního programu a na plnění Smlouvy
se nevztahuje správní řád (zákon č. 500/2004 Sb.).
9. Plnění závazku musí být započato nejpozději 6 měsíců po získání osvědčení nebo získání
specializované způsobilosti.
II. Podmínky zařazení Žadatele do Stipendijního programu, kritéria hodnocení žádosti
1. Žadatel o zařazení do Stipendijního programu musí mít trvalé bydliště v České republice.
2. Žadatel o zařazení do Stipendijního programu je studentem, studujícím studijní obor určený
k získání způsobilosti zdravotnického pracovníka dle §§ 5 – 28 zákona, akreditovaný MŠMT.
3. Žadatel o zařazení do Stipendijního programu je studentem, který úspěšně ukončil nejméně první
ročník Stipendijním programem určeného studijního oboru.
4. Pokud žadatel splní podmínky Stipendijního programu, jsou stanovena kritéria pro hodnocení
žádosti takto:
- na 1. místě jsou upřednostňovány potřeby poskytovatelů zdravotních služeb akutní lůžkové
péče v Ústeckém kraji vyjádřené prohlášením budoucího zaměstnavatele, který s žadatelem
uzavře budoucí pracovní smlouvu;
- na 2. místě jsou upřednostňovány potřeby poskytovatelů zdravotních služeb následné lůžkové
péče v Ústeckém kraji vyjádřené prohlášením budoucího zaměstnavatele, který s žadatelem
uzavře budoucí pracovní smlouvu;
- na 3. místě jsou upřednostňovány potřeby poskytovatelů zdravotních služeb dlouhodobé
lůžkové péče v Ústeckém kraji vyjádřené prohlášením budoucího zaměstnavatele, který
s žadatelem uzavře budoucí pracovní smlouvu
- v případě potřeb jiných poskytovatelů zdravotních služeb než jsou uvedeny výše, jsou žádosti
vyhodnocovány Poskytovatelem stipendia individuálně;
- a to až do vyčerpání finanční alokace na Stipendijní program, přičemž platí, že finanční
alokace na Stipendijní program v daném kalendářním roce nemusí být vyčerpána.
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III.

Žádost o zařazení do Stipendijního programu
a o výplatu Stipendia pro první akademický/školní rok,
ve kterém může být Stipendium poskytnuto

1. Formulář žádosti o zařazení do Stipendijního programu je zveřejněn na internetových stránkách
Ústeckého kraje http://www.kr-ustecky.cz.
2. Přílohami žádosti o zařazení do Stipendijního programu jsou:
a)
ověřený doklad o trvalém bydlišti v České republice,
b)
potvrzení o studiu, které vydá příslušná vysoká škola nebo vyšší odborná škola, ne starší
30 dnů ke dni podání žádosti,
c)
souhlas s nakládáním s osobními údaji a souhlas se zveřejněním informace o zařazení
žadatele do Stipendijního programu,
d)
motivační dopis (odůvodňující vhodnost žadatele pro zařazení do Stipendijního programu
a důvody pro výběr příslušného zdravotnického nelékařského povolání),
e)
prohlášení pravdivosti uváděných údajů,
f)
prohlášení poskytovatele zdravotních služeb na území Ústeckého kraje (Budoucího
zaměstnavatele), který s žadatelem uzavře budoucí pracovní smlouvu (lze doložit
dodatečně, nejpozději však před rozhodnutím o zařazení žadatele do Stipendijního
programu).
3. Žádost o zařazení do Stipendijního programu a o výplatu Stipendia pro první rok poskytnutí
Stipendia musí být podána v termínu stanoveném Radou Ústeckého kraje pro aktuální
akademický nebo školní rok, na adresu Ústecký kraj – Krajský úřad, odbor zdravotnictví (dále jen
odbor ZD), Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem nebo elektronicky, (se zaručením
elektronickým podpisem) na adresu epodatelna@kr-ustecky.cz popř. datovou schránkou
ID t9zbsva. Uvedená adresa je rovněž konzultačním místem pro vyhlášený Stipendijní program.
IV. Postup při zařazování do Stipendijního programu
1. Odbor ZD provádí formální kontrolu doručených žádostí o zařazení do Stipendijního programu.
Nesplnění podmínek pro zařazení Žadatele do Stipendijního programu bude Žadateli oznámeno
obvykle do 30. 11. kalendářního roku, v němž byla žádost podána.
2. Posouzení žádostí, splňujících podmínky pro zařazení do Stipendijního programu, probíhá
v závislosti na potřebách poskytovatelů zdravotních služeb v Ústeckém kraji (Budoucích
zaměstnavatelů). Odbor ZD je oprávněn si vyžádat od žadatele dodatečné informace nezbytné
pro posouzení žádosti, stejně tak projednat doručenou žádost s poskytovatelem zdravotních
služeb, (popřípadě si vyžádat stanovisko) u kterého budoucí Absolvent může vykonat Závazek.
3. O výsledku posouzení a zařazení žadatele do Stipendijního programu rozhoduje Rada Ústeckého
kraje na nejbližším jednání po posouzení žádostí výběrovou komisí.
4. Žadatelé, vybraní k zařazení rozhodnutím Rady Ústeckého kraje do Stipendijního programu,
budou vyzváni k uzavření Smlouvy obvykle do 30. 11. kalendářního roku.
5. Žadatelé, kteří nebyli po posouzení žádosti zařazeni do Stipendijního programu, jsou o této
skutečnosti vyrozuměni obvykle do 30. 11. kalendářního roku, v němž byla žádost podána.
V. Uzavření Smlouvy a zajištění Závazku
1. Smlouvu uzavírá Poskytovatel stipendia, Žadatel a Budoucí zaměstnavatel. Uzavřením Smlouvy
se žadatel stává Stipendistou.
2. Poskytovatel stipendia se ve Smlouvě zavazuje poskytnout Stipendium po dobu standardní doby
studia a to od akademického nebo školního roku, v němž byl žadatel zařazen do Stipendijního
programu.
3. Žadatel se ve Smlouvě zavazuje dodržovat všechny podmínky stanovené Stipendijním
programem pro Stipendistu a Absolventa.
4. Budoucí zaměstnavatel se ve Smlouvě zavazuje umožnit Absolventovi, který získal osvědčení dle
nebo získal specializovanou způsobilost, pracovat u něj v hlavním pracovním poměru a vykonávat
přitom zdravotnické povolání dle §§ 5 – 28 zákona tolik kalendářních let, na kolik let mu bylo
poskytnuto Stipendium.
5. Budoucí zaměstnavatel se ve smlouvě zavazuje umožnit Absolventovi, který získal odbornou
způsobilost k výkonu zdravotnického povolání dle §§ 5 – 28 zákona, a který o to bude mít zájem,
pracovat u něj v hlavním pracovním poměru a vykonávat přitom zdravotnické povolání pod
odborným dohledem v příslušném oboru dle §§ 5 – 28 zákona.
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VI.

Žádost o výplatu Stipendia pro další akademický/školní rok,
ve kterém může být Stipendium poskytnuto

1. Formulář žádosti o výplatu Stipendia je zveřejněn na internetových stránkách Ústeckého kraje
http://www.kr-ustecky.cz.
2. Povinnými přílohami žádosti o výplatu Stipendia jsou:
a) potvrzení o studiu, které vydá příslušná vysoká škola nebo vyšší odborná škola, ne starší
30 dnů ke dni podání žádosti,
b) čestné prohlášení, že Stipendium, které Stipendista obdržel v předchozím roce, bylo použito
pro účely financování studia, tedy na úhradu nákladů vzniklých při studiu v daném
akademickém nebo školním roce,
c) prohlášení pravdivosti uváděných údajů.
3. Žádost o výplatu Stipendia pro další akademický nebo školní rok, ve kterém může být Stipendium
poskytnuto, musí být podána nejpozději do 15. 10. kalendářního roku na adresu Ústecký kraj –
Krajský úřad, odbor zdravotnictví (dále jen „odbor ZD“), Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad
Labem nebo elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem) na adresu epodatelna@krustecky.cz popř. datovou schránkou ID t9zbsva.
VII. Opakování ročníku a přerušení studia
1. Stipendista písemně oznamuje Poskytovateli stipendia opakování ročníku a to nejpozději do
30 dnů ode dne rozhodné skutečnosti.
2. Opakovat ročník lze ve Stipendijním programu maximálně jednou s tím, že po dobu opakování
ročníku Stipendium nenáleží. Při dalším opakování ročníku se má za to, že Stipendista nesplnil
podmínky Stipendijního programu. Stipendista je v takovém případě povinen vrátit poskytnuté
Stipendium za každý akademický nebo školní rok na bankovní účet Ústeckého kraje ve lhůtě do
90 dnů ode dne oznámení o dalším opakování ročníku.
3. Stipendista písemně oznamuje poskytovateli Stipendia přerušení studia a to nejpozději do 30 dnů
ode dne rozhodné skutečnosti, s uvedením důvodu pro přerušení studia.
4. Stipendista má právo na přerušení studia vždy v souvislosti s těhotenstvím, porodem
či rodičovstvím, a to po celou uznanou dobu rodičovství. Doba přerušení studia po uznanou dobu
rodičovství se nezapočítává do celkové doby přerušení studia.
5. Studium lze přerušit a studium tím prodloužit nejvýše o 1 rok, s tím, že po dobu přerušení studia
Stipendium nenáleží. Při delším přerušení studia se má za to, že Stipendista nesplnil podmínky
Stipendijního programu. Stipendista je v takovém případě povinen vrátit poskytnuté Stipendium
za každý akademický nebo školní rok na bankovní účet Ústeckého kraje ve lhůtě do 90 dnů ode
dne oznámení o ukončení studia.
VIII.

Povinnosti Stipendistů, Absolventů

1. Stipendista písemně oznamuje poskytovateli Stipendia řádné ukončení studia absolvováním
studia v příslušném studijním oboru, a to nejpozději do 30 dnů ode dne ukončení studia.
Stipendista se stává Absolventem. Absolvent předloží k oznámení vysokoškolský diplom
a dodatek k diplomu nebo osvědčení o absolvování studia, diplom a vysvědčení o absolutoriu, a to
v originále nebo v podobě úředně ověřené kopie. Zároveň Absolvent doloží Čestné prohlášení, že
Stipendium, které obdržel v daném akademickém nebo školním roce, bylo použito pro účely
financování studia, tedy na úhradu nákladů vzniklých při studiu v daném akademickém/školním
roce.
2. Stipendista je povinen do 15 dnů ode dne ukončení studia oznámit Poskytovateli stipendia
ukončení studia z jiného důvodu, než je uveden v odst. 1. Stipendista je v takovém případě
povinen vrátit poskytnuté Stipendium za každý akademický/školní rok na bankovní účet
Poskytovatele stipendia ve lhůtě do 90 dnů ode dne oznámení o ukončení studia.
3. Stipendista a Absolvent písemně informují odbor ZD o veškerých změnách svých identifikačních
údajů (např. změna příjmení, změna trvalého bydliště, změna bankovního účtu, změna
kontaktních informací atp.), nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala, a to po
celou dobu trvání svého závazku vyplývajícího se Smlouvy.
4. Absolvent písemně oznamuje Poskytovateli stipendia získání osvědčení nebo získání
specializované způsobilosti, a to nejpozději do 30 dnů ode dne získání osvědčení nebo získání
specializované způsobilosti. Absolvent předloží k oznámení osvědčení nebo diplom o specializaci,
a to v originále nebo v podobě úředně ověřené kopie.
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IX. Plnění Závazku
1. Absolvent, který získal osvědčení nebo specializovanou způsobilost, je povinen splnit svůj Závazek
pracovat u Budoucího zaměstnavatele (poskytovatele zdravotních služeb v Ústeckém kraji) v
hlavním pracovního poměru (výkon závislé výdělečné činnosti) a vykonávat přitom zdravotnické
povolání dle §§ 5 – 28 zákona tolik kalendářních let, na kolik let mu bylo poskytnuto Stipendium.
Plnění tohoto Závazku se dokládá kopií pracovní smlouvy, nebo písemným prohlášením
Budoucího zaměstnavatele, pokud byla pracovní smlouva uzavřena před získáním osvědčení nebo
získáním specializované způsobilosti. Pracovní smlouva s Budoucím zaměstnavatelem musí být
uzavřena nejpozději do 6 měsíců, po získání osvědčení nebo získání specializované způsobilosti.
2. Plnění Závazku Absolvent dokládá minimálně 1x ročně, do 30 dnů ode dne rozhodné skutečnosti,
nejpozději však do 31. 12. aktuálního kalendářního roku. Závazek je plněn, je-li z předložených
dokladů patrné, že místo výkonu závislé činnosti je vykonáváno u Budoucího zaměstnavatele
uvedeného ve Smlouvě a to nejméně po dobu tolika kalendářních let, na kolik let bylo poskytnuto
Stipendium.
3. Absolvent má právo přerušit plnění závazku v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím,
přičemž do plnění závazku se započítává doba na řádné mateřské dovolené.
4. Budoucí zaměstnavatel je povinen projednat s Poskytovatelem stipendia nejméně 3 měsíce
dopředu výpověď z pracovního poměru Absolventa z důvodů uvedených v § 52 písm. a) – c)
zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě je
Absolvent povinen strpět přechod jeho závazku na jiného poskytovatele zdravotních služeb
v Ústeckém kraji do té doby, než jiný vhodný poskytovatel zdravotních služeb vstoupí do Smlouvy.
5. Budoucí zaměstnavatel je povinen projednat s Poskytovatelem stipendia bezodkladně výpověď
z pracovního poměru Absolventa z důvodů uvedených v § 52 písm. d) – h) zákona č. 262/2006
Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.
6. Při výpovědi z pracovního poměru Absolventa z důvodů uvedených v § 52 písm. f) – h) zákona
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, se má za to, že Stipendista
nesplnil podmínky Stipendijního programu. Stipendista je v takovém případě povinen vrátit
poskytnuté Stipendium za každý akademický/školní rok na bankovní účet Ústeckého kraje ve lhůtě
do 90 dnů ode dne oznámení o ukončení pracovního poměru.
7. Budoucí zaměstnavatel je povinen bezodkladně informovat Poskytovatele stipendia o výpovědi
či jiném ukončení pracovního poměru ve všech ostatních případech.
X. Postup při podání žádosti Absolventa o odložení plnění Závazku
1. Plnění Závazku může být Absolventovi odloženo na základě žádosti o odklad. Žádost musí být
důvodná (např. zahraniční studijní stáž ve lhůtě do 6 měsíců od ukončení vysokoškolského studia
nebo vyššího odborného studia, po dobu mateřské a rodičovské dovolené započaté ve lhůtě
do 6 měsíců od ukončení vysokoškolského nebo vyššího odborného studia) a doložena
příslušnými doklady (např. potvrzení subjektu, u kterého Absolvent koná studijní stáž).
2. O odložení Závazku Absolventa rozhoduje Rada Ústeckého kraje.
XI. Odstranění tvrdosti Stipendijního programu
1. Rada Ústeckého kraje může schválit v individuálním případě udělení výjimky z těchto pravidel
a prominout povinnost vrátit Stipendium v jeho celkové obdržené výši, nebo rozhodnout o vrácení
části poskytnutého Stipendia dle částečného splnění závazku Stipendisty. Žádost o udělení výjimky
musí být důvodná a doložena všemi rozhodnými skutečnostmi.
XII. Zánik práva na výplatu Stipendia
1. Trvalý zánik práva na Stipendium nastane, když Stipendista nepředloží ve lhůtě stanovené tímto
Stipendijním programem žádost o výplatu Stipendia pro další akademický/školní rok, ve kterém
může být Stipendium poskytnuto, nebo nepředloží oznámení o opakování ročníku či přerušení
studia, popř. nesplní jiné podmínky stanovené Stipendijním programem. V těchto případech je
Stipendista povinen vrátit Stipendium v jeho celkové obdržené výši na bankovní účet
Poskytovatele stipendia ve lhůtě do 90 dnů ode dne zániku práva na Stipendium.
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XIII.

Ukončení Smlouvy – výpověď ze Smlouvy

1. Stipendista nebo Absolvent může Smlouvu ukončit výpovědí bez uvedení důvodu. V takovém
případě se má za to, že Stipendista nesplnil podmínky Stipendijního programu. Stipendista je
v takovém případě povinen vrátit poskytnuté Stipendium za každý akademický rok na bankovní
účet Ústeckého kraje ve lhůtě do 90 dnů podání výpovědi.
2. Poskytovatel stipendia může ukončit Smlouvu výpovědí pouze tehdy, jestliže právo Stipendisty
na Stipendium trvale zaniklo, z důvodů uvedených ve Stipendijním programu.
3. Absolvent může ukončit Smlouvu výpovědí v průběhu plnění Závazku. V takovém případě se má
za to, že Stipendista nesplnil podmínky Stipendijního programu. Stipendista je v takovém případě
povinen vrátit alikvotní část poskytnutého Stipendia za každý akademický/školní rok, za který
nesplnil Závazek, na bankovní účet Ústeckého kraje ve lhůtě do 90 dnů ode dne podání výpovědi.
XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Stipendijní program schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 24. 4. 2017 usnesením
č. XX/4Z/2017.
2. Veškerá korespondence vůči Poskytovateli stipendia musí být adresována na adresu Ústecký
kraj – Krajský úřad, odbor zdravotnictví, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem nebo
elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem) na adresu epodatelna@kr-ustecky.cz popř.
datovou schránkou ID t9zbsva.
3. Změny Stipendijního programu podléhají schválení Zastupitelstva Ústeckého kraje.
4. Každá individuální změna uzavřené Smlouvy podléhá schválení Rady Ústeckého kraje.
Příloha: – vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace – stipendia a o uzavření
budoucí pracovní smlouvy
- Vzor žádosti o zařazení do stipendijního programu a o výplatu stipendia pro první
akademický/školní rok
- Vzor žádosti o výplatu stipendia pro další akademický/školní rok
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Příloha 2a
Žádost o zařazení
do Stipendijního programu Stabilizace nelékařských zdravotnických
pracovníků v Ústeckém kraji a o výplatu Stipendia pro první akademický/školní
rok
 o stipendium žádám poprvé
Jméno a příjmení žadatele:
Datum narození:
Trvalé bydliště, ulice
č.p./o.č., PSČ, město:
Telefon a e-mail:
Číslo účtu / kód banky,
název banky:
Studující vysokou/vyšší
odbornou školu: (název
školy)
Adresa školy (ulice
č.p./o.č., PSČ, město):
Úplný název fakulty ( v
případě vysoké školy):
Úplný název studovaného
oboru a jeho kód:
Úplný název studijního
programu a jeho kód:
Typ programu, ročník,
standardní doba studia:
Forma studia:
Přílohy žádosti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ověřený doklad o trvalém bydlišti na území České republiky (vydává oddělení evidence obyvatel v místě
trvalého bydliště)
potvrzení o studiu na aktuální akademický/školní rok, které vydá příslušná vysoká nebo vyšší odborná škola,
ne starší 30 dnů
souhlas s nakládáním s osobními údaji a souhlas se zveřejněním informace o zařazení žadatele
do Stipendijního programu (návrh vzoru na http://www.kr-ustecky.cz/dotace-a-granty)
motivační dopis, odůvodňující vhodnost žadatele pro zařazení do Stipendijního programu a důvody pro výběr
zdravotnického nelékařského povolání
prohlášení pravdivosti uváděných údajů (návrh vzoru na http://www.kr-ustecky.cz/dotace-a-granty)
prohlášení poskytovatele zdravotních služeb na území Ústeckého kraje (budoucího zaměstnavatele), který
s žadatelem uzavře budoucí pracovní smlouvu (lze doložit dodatečně, nejpozději však před rozhodnutím
o zařazení žadatele do Stipendijního programu).

Žádost o zařazení do Stipendijního programu a o výplatu prvního Stipendia musí být podána v termínu
stanoveném Radou Ústeckého kraje pro aktuální akademický/školní rok (usnesení Rady Ústeckého kraje
naleznete
na http://www.kr-ustecky.cz/rada/d-847045/p1=204833,
aktuální
termín
naleznete
na http://www.kr-ustecky.cz/dotacni-tituly/ds-99768/p1=212220). Veškeré zaslané žádosti a materiály
se jednotlivým žadatelům nevracejí.
Žádosti zasílejte na adresu:
písemně: Ústecký kraj - Krajský úřad
Odbor zdravotnictví
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
elektronicky ( se zaručeným elektronickým podpisem): epodatelna@kr-ustecky.cz
datovou schránkou: ID t9zbsva

................................................................
Den vyhotovení žádosti

…………………………………………...
Podpis žadatele

Příloha 2b
Žádost o výplatu Stipendia pro další akademický/školní rok v rámci zařazení do
Stipendijního programu „Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků
v Ústeckém kraji“
Žádám o výplatu Stipendia pro akademický/školní rok…………………..na základě Smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace – stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy č. ………………………

Jméno a příjmení stipendisty:
Datum narození:
Trvalé bydliště, ulice č.p./o.č.,
PSČ, město:
Telefon a e-mail:
Číslo účtu / kód banky, název
banky:
Studující vysokou nebo vyšší
odbornou školu: (název školy)
Adresa školy (ulice č.p./o.č.,
PSČ, město):
Úplný název fakulty (v případě
vysoké školy):
Úplný název studovaného
oboru a jeho kód:
Úplný název studijního
programu a jeho kód:
Typ programu, ročník,
standardní doba studia:
Forma studia:
Přílohy žádosti:
1. potvrzení o studiu na aktuální akademický/školní rok, které vydá příslušná vysoká nebo vyšší
odborná škola, ne starší 30 dnů
2. Čestné prohlášení, že Stipendium, které Stipendista obdržel v předchozím roce, bylo použito pro
účely financování studia, tedy na úhradu nákladů vzniklých při studiu v daném akademickém/
školním roce (návrh vzoru na http://www.kr-ustecky.cz/dotace-a-granty)
3. prohlášení pravdivosti uváděných údajů (návrh vzoru na http://www.kr-ustecky.cz/dotace-a-granty)
Žádost o výplatu Stipendia pro další akademický/školní rok, ve kterém může být Stipendium
poskytnuto, musí být podána nejpozději do 15. 10. aktuálního kalendářního roku. Veškeré
zaslané žádosti a materiály se jednotlivým žadatelům nevracejí.
Žádosti zasílejte na adresu:
písemně: Ústecký kraj - Krajský úřad
Odbor zdravotnictví
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
elektronicky ( se zaručeným elektronickým podpisem): epodatelna@kr-ustecky.cz
datovou schránkou: ID t9zbsva

................................................................
Den vyhotovení žádosti

…………………………………………...
Podpis žadatele

bod 12.2 priloha 3 k usnesení č. 037/4Z/2017

Příloha 3

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

…/SML....SoPD/ZD

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE – STIPENDIA
A O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ PRACOVNÍ SMLOUVY
uzavřená dle ust. §10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem kraje
Kontaktní osoba: Ing. Petr Severa, vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého
kraje
E-mail/telefon: severa.p@kr-ustecky.cz
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:
882733379/0800
Dále jen „Poskytovatel stipendia“
a
Poskytovatel zdravotních služeb
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Dále jen „Budoucí zaměstnavatel“
a
Příjemce
Jméno, příjmení
Bydliště:
Datum narození:
E-mail/telefon:
Bank. spojení:
Dále jen „Stipendista“ nebo „Absolvent“
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
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Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace - stipendia a o uzavření
budoucí pracovní smlouvy (dále jen „smlouva“)
Preambule
Tato smlouva je uzavírána v souladu se „Stipendijním programem Stabilizace nelékařských
zdravotnických pracovníků v Ústeckém kraji“ (dále jen „Stipendijní program“), který je
přílohou č. 1 k této smlouvě. Program byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. XX/XZ/2017 ze dne 24. 4. 2017.
Neinvestiční dotace – stipendium (dále jen „Stipendium“) je poskytována na základě žádosti
o její poskytnutí ze dne……..
Článek I.
Úvodní ustanovení

1.

Stipendista navštěvuje ………ročník prezenčního/kombinovaného
................................... (název školy, obor), (dále jen „studium“).

2.
3.

Předpokládaný termín ukončení studia je ................

studia

na

Stipendium se poskytuje na ………akademických/školních roků.
Článek II.
Předmět smlouvy

1.

Předmětem této smlouvy je stanovení podmínek, za kterých Poskytovatel stipendia
Stipendistovi poskytne Stipendium pro účely financování studia, tedy na úhradu nákladů
vzniklých při studiu v daném akademickém/školním roce.

2.

Předmětem této smlouvy je dále ujednání o Závazku Stipendisty pracovat
bezprostředně po řádném ukončení studia a získání osvědčení k výkonu zdravotnického
povolání dle §§ 5 – 21 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání
způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností
souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů bez
odborného dohledu (dále „osvědčení“) nebo získání specializované způsobilosti
k výkonu zdravotnického povolání dle §§ 22 – 28 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách
získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k
výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění
pozdějších předpisů, (dále „specializovaná způsobilost“) v hlavním pracovním poměru
u Budoucího
zaměstnavatele,
případně
u právního
nástupce
Budoucího
zaměstnavatele, v jeho zdravotnickém zařízení a vykonávat přitom zdravotnické
povolání dle §§ 5 – 28 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání
způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností
souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů (dále
„zákon“), tolik kalendářních let, na kolik let mu bylo poskytnuto Stipendium.

3.

Poskytovatel vyplatí Stipendistovi Stipendium v celkové výši … 000 Kč, tedy 30 000 Kč
pro každý akademický/školní rok studia, počínaje … ročníkem studia až do jeho
ukončení v souladu s podmínkami Stipendijního programu, který je nedílnou součástí
této smlouvy jako příloha č. 1 a v souladu s touto smlouvou.
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Článek III.
Práva a povinnosti smluvních stran

1.

Poskytovatel stipendia se zavazuje:
a) vyplatit Stipendistovi Stipendium jednorázově ve výši 30 000 Kč pro akademický/
školní rok …, jelikož byly splněny podmínky pro zařazení Stipendisty do Stipendijního
programu,
b) vyplatit Stipendistovi, na základě jeho žádosti v souladu s článkem III. Stipendijního
programu, Stipendium pro každý další akademický/školní rok jednorázově ve výši
30 000 Kč až do doby ukončení jeho studia. Podmínkou poskytnutí Stipendia pro
každý další akademický/školní rok je, aby student splnil jednotlivé podmínky dle
Stipendijního programu,
c) vyplatit bezhotovostně na bankovní účet Stipendistovi první Stipendium do 30 dnů
od uzavření smlouvy,
d) vyplatit bezhotovostně na bankovní účet Stipendistovi každé další Stipendium
v případě splnění podmínek dle článku VI. Stipendijního programu do 3 měsíců
od zahájení akademického/školního roku, na který je Stipendium určeno.

2.

Budoucí zaměstnavatel se zavazuje:
a) uzavřít se Stipendistou pracovní smlouvu nejpozději do 6 měsíců po získání
osvědčení nebo získání specializované způsobilosti, jejímž předmětem bude výkon
zdravotnického povolání.........................s místem výkonu práce v ………………. (dále
jen „pracovní smlouva“),
b) umožnit Absolventovi, který získal osvědčení nebo specializovanou způsobilost,
pracovat u něj v hlavním pracovním poměru a vykonávat přitom zdravotnické
povolání dle §§ 5 – 28 zákona tolik kalendářních let, na kolik let mu bylo poskytnuto
Stipendium,
c) umožnit Absolventovi, který získal odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického
povolání dle §§ 5 – 28 zákona, a který o to bude mít zájem, pracovat u něj v hlavním
pracovním poměru a vykonávat přitom zdravotnické povolání dle §§ 5 – 28 zákona
pod odborným dohledem,
d) projednat s Poskytovatelem stipendia nejméně 3 měsíce dopředu výpověď
z pracovního poměru Absolventa z důvodů uvedených v § 52 písm. a) – c) zákona
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě je
Absolvent povinen strpět přechod jeho závazku na jiného poskytovatele zdravotních
služeb v Ústeckém kraji, do té doby než jiný vhodný poskytovatel zdravotních služeb
vstoupí do Smlouvy,
e) projednat s Poskytovatelem stipendia bezodkladně výpověď z pracovního poměru
Absolventa
z
důvodů
uvedených
v § 52
písm. d) – h)
zákona
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
f) informovat bezodkladně Poskytovatele stipendia o výpovědi či jiném ukončení
pracovního poměru ve všech ostatních případech.
Stipendista se zavazuje:
a) ode dne uzavření smlouvy dodržovat všechny podmínky stanovené Stipendijním
programem pro Stipendistu a Absolventa,
b) oznámit Poskytovateli stipendia řádné ukončení studia absolvováním studia
v příslušném studijním oboru, a to nejpozději do 30 dnů ode dne ukončení studia.
Stipendista se stává Absolventem. Absolvent předloží k oznámení vysokoškolský
diplom a dodatek k diplomu/ diplom a vysvědčení o absolutoriu, a to v originále nebo
v podobě úředně ověřené kopie. Dále doloží čestné prohlášení, že Stipendium,
které obdržel v posledním roce studia, bylo použito pro účely financování studia,
tedy na úhradu nákladů vzniklých při studiu v daném akademickém/školním roce,

3.
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c) do 15 dnů ode dne ukončení studia oznámit Poskytovateli stipendia ukončení studia
z jiného důvodu, než je uveden v předchozím odstavci. Stipendista je v takovém
případě povinen vrátit poskytnuté Stipendium za každý akademický/školní rok na
bankovní účet Poskytovatele stipendia ve lhůtě do 90 dnů ode dne oznámení
o ukončení studia,
d) informovat písemně Poskytovatele stipendia o veškerých změnách svých
identifikačních údajů (např. změna příjmení, změna trvalého bydliště, změna
bankovního účtu, změna kontaktních informací atp.), nejpozději však do 15 dnů ode
dne, kdy tato změna nastala, a to po celou dobu trvání svého Závazku vyplývajícího
ze smlouvy,
e) oznámit písemně Poskytovateli stipendia získání osvědčení nebo získání
specializované způsobilosti a to nejpozději do 30 dnů ode dne získání osvědčení
nebo specializované způsobilosti. Absolvent předloží k oznámení osvědčení nebo
diplom o specializaci, a to v originále nebo v podobě úředně ověřené kopie,
f) po získání osvědčení nebo specializované způsobilosti splnit svůj Závazek pracovat
u Budoucího zaměstnavatele (poskytovatele zdravotních služeb v Ústeckém kraji)
v hlavním pracovního poměru (výkon závislé výdělečné činnosti) a vykonávat přitom
zdravotnické povolání bez odborného dohledu tolik kalendářních let, na kolik let mu
bylo poskytnuto Stipendium. Plnění tohoto Závazku se dokládá kopií pracovní
smlouvy, nebo písemným prohlášením Budoucího zaměstnavatele, pokud byla
pracovní smlouva uzavřena před získáním osvědčení nebo získáním specializované
způsobilosti. Pracovní smlouva s Budoucím zaměstnavatelem musí být uzavřena
nejpozději do 6 měsíců po získání osvědčení nebo získání specializované
způsobilosti,
g) dokládat minimálně 1x ročně, do 30 dnů ode dne rozhodné skutečnosti, nejpozději
však do 31. 12. aktuálního kalendářního roku, plnění Závazku Poskytovateli
stipendia. Závazek je plněn, je-li z předložených dokladů patrné, že místo výkonu
závislé činnosti je vykonáváno u Budoucího zaměstnavatele uvedeného ve Smlouvě
a to nejméně po dobu tolika kalendářních let, na kolik let bylo poskytnuto
Stipendium,
h) vrátit poskytnuté Stipendium za každý akademický/školní rok na bankovní účet
Ústeckého kraje ve lhůtě do 90 dnů v případě výpovědi z pracovního poměru
z důvodů uvedených v § 52 písm. f) – h) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce,
ve znění pozdějších předpisů,
i) použít Stipendium k hrazení nákladů na své studium a přípravu na své povolání
u Budoucího zaměstnavatele a v souladu s podmínkami Stipendijního programu,
v jehož rámci je Stipendium poskytnuto.
Článek IV.
Publicita

1.

Smluvní strany jsou povinny v případě informování sdělovacích prostředků
o Stipendijním programu uvést fakt, že Stipendijní program byl podpořen Ústeckým
krajem (Poskytovatelem stipendia).

2.

V případě, že smluvní strany připraví v rámci realizace Stipendijního programu nějaký
výstup typu publikací, internetových stránek či prezentací, uvedou skutečnost,
že Stipendijní program podpořil Poskytovatel stipendia (dále „Sponzorský vzkaz“)
v provedení respektující logomanuál Poskytovatele stipendia. Smluvní strany podpisem
smlouvy stvrzují, že se s daným logomanuálem seznámily.

3.

Smluvní strany jsou povinny předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského
vzkazu“ ke schválení Poskytovateli stipendia, případně upravit návrh podle námitek
Poskytovatele stipendia a předložit ho Poskytovateli stipendia ke konečnému schválení.
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Za Poskytovatele stipendia rozhoduje kontaktní osoba uvedená v označení smluvních
stran.

4.

Smluvní strany jsou povinny prezentovat Poskytovatele stipendia v následujícím
rozsahu, a to nejméně po dobu realizace Stipendijního programu:
a) prezentace Poskytovatele stipendia u příležitostí spojených s propagací a realizací
Stipendijního programu,
b) umístění loga Poskytovatele stipendia na všech materiálech souvisejících
s propagací a realizací Stipendijního programu,
c) umístění loga poskytovatele stipendia a aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz
na internetových stránkách souvisejících s realizací Stipendijního programu.

5.

Logo Poskytovatele stipendia 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 V.
Ostatní ujednání

1.

Stipendista souhlasí se zveřejněním svého jména, adresy a výše Stipendia a se
zápisem těchto údajů do veřejně přístupného informačního registru vedeného Krajským
úřadem Ústeckého kraje. Tato smlouva bude zveřejněna dle § 10d odst. 1 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, na úřední desce Poskytovatele stipendia způsobem umožňujícím dálkový
přístup do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy, což se týká i případných dodatků ke
smlouvě, a to po dobu nejméně 3 let ode dne zveřejnění. – (Poznámka: platí pro
smlouvy nad 50.000,- Kč či přesahujících tuto částku uzavřeným dodatkem).

2.

Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní
vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, případně také příslušná
ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce či zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu.

3.

Stipendista nebo Absolvent může Smlouvu ukončit výpovědí bez uvedení důvodu.
V takovém případě se má za to, že Stipendista nesplnil podmínky Stipendijního
programu. Stipendista je v takovém případě povinen vrátit poskytnuté Stipendium
za každý akademický/školní rok na bankovní účet Ústeckého kraje ve lhůtě do 90 dnů
podání výpovědi.

4.

Absolvent může ukončit Smlouvu výpovědí v průběhu plnění Závazku. V takovém
případě se má za to, že Stipendista nesplnil podmínky Stipendijního programu.
Stipendista je v takovém případě povinen vrátit alikvotní část poskytnutého Stipendia
za každý akademický/školní rok, za který nesplnil Závazek, na bankovní účet Ústeckého
kraje ve lhůtě do 90 dnů ode dne podání výpovědi.

5.

Ústecký kraj může ukončit Smlouvu výpovědí pouze tehdy, jestliže právo Stipendisty
na Stipendium trvale zaniklo, z důvodů uvedených ve Stipendijním programu.

6.

Případné spory vzniklé mezi Poskytovatelem stipendia a Stipendistou či Absolventem
při poskytování Stipendia rozhoduje Ministerstvo financí ve smyslu ustanovení § 10b
odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Veškerá korespondence vůči
a) Poskytovateli stipendia musí být adresována na adresu Ústecký kraj – Krajský
úřad, odbor zdravotnictví, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem nebo

7.
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elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem) na adresu epodatelna@krustecky.cz popř. datovou schránkou ID t9zbsva.
b) Budoucímu zaměstnavateli musí být adresována na adresu……………………….
c) Stipendistovi musí být adresována na adresu………………………………………..
V případě pochybností se má za to, že písemnost zaslaná doporučenou poštovní
přepravou byla doručena třetí den po dni odeslání písemnosti.
Další práva a povinnosti smluvních stran jsou obsaženy ve Stipendijním programu, který
je přílohou této smlouvy.

8.

Článek VI.
Závěrečná ustanovení

1.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž
Poskytovatel stipendia obdrží dvě vyhotovení a Budoucí zaměstnavatel a Stipendista
obdrží po jednom vyhotovení.

2.

Poskytovatel stipendia tímto potvrzuje, že o zařazení do Stipendijního programu,
poskytnutí stipendia a uzavření smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady Ústeckého
kraje č………. dne……….

3.
4.

Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.

5.

Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle,
nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
Pokud se jakékoli ustanovení této smlouvy stane neplatným či nevymahatelným,
nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení. Smluvní strany se
zavazují nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož
znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a touto smlouvou
jako celkem.
Tato smlouva se řídí právními předpisy České republiky.

6.

7.

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel stipendia

Stipendista

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….
Budoucí zaměstnavatel

Přílohy:
1.

Stipendijní program „Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků v Ústeckém
kraji“
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bod 12.3 priloha 3 k usnesení č. 038/4Z/2017

JID: 45898/2017/KUUK

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č. 35
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 214/2002
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace
se sídlem v Petrohradě, Petrohrad č.p. 1, PSČ 439 85, IČ: 00829137
(dále jen organizace)
vydané Okresním úřadem Louny dne 1.10.1991, ve znění změn a doplňků,
doplněk č. 1 ze dne 1.1.1992, doplněk č. 2 ze dne 1.12.1996, doplněk č. 3 ze dne 1.1.2001,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 182/49/2002 ze dne 4.12.2002 (dodatek č. 4),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 85/54/2003 ze dne 12.2.2003 (dodatek č. 5),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/60/2003 ze dne 8.4.2003 (dodatek č. 6),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 56/65/2003 ze dne 18.6.2003 (dodatek č. 7),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 66/91/2004 ze dne 7.4.2004 (dodatek č. 8),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 46/101/2004 ze dne 7.7.2004 (dodatek č. 9),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 128/105/2004 ze dne 13.10.2004 (dodatek č. 10),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 239/8R/2005 ze dne 11.5.2005 (dodatek č. 11),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 65/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 12),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 195/52R/2006 ze dne 16.8.2006 (dodatek č. 13),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 101/78R/2007 ze dne 28.3.2007 (dodatek č. 14),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 154/106R/2008 ze dne 12.3.2008 (dodatek č. 15),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 20/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 16),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 17),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 18),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 19),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 21/44R/2010 ze dne 7.4.2010 (dodatek č. 20),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 17/58R/2010 ze dne 29.9.2010 (dodatek č. 21),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 20/65R/2010 ze dne 8.12.2010 (dodatek č. 22),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/72R/2011 ze dne 9.3.2011 (dodatek č. 23),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 25/92R/2011 ze dne 7.12.2011 (dodatek č. 24),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/99R/2012 ze dne 21.3.2012 (dodatek č. 25),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 26),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 18/10R/2013 ze dne 13.3.2013 (dodatek č. 27),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 28),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 19/10Z/2013 ze dne 30.10.2013 (dodatek č. 29),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 101/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 30),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 31),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 22/23Z/2015 ze dne 29.6.2015 (dodatek č. 32),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 14/25Z/2015 ze dne 2.11.2015 (dodatek č. 33),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 017/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 34),

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ../..Z/2017 ze dne 24. dubna 2017 se výše
uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
1. V příloze č. 1 – „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací listiny
se doplňuje následující položka majetku svěřeného organizaci k hospodaření:
Katastrální území:
Petrohrad
2
Parcela
výměra
druh pozemku
způsob využití
St. 58
144
Zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Petrohrad, č.p. 4, objekt k bydlení
Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 58

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 24. 4. 2017
V Ústí nad Labem dne 24. 4. 2017

RSDr. Stanislav Rybák
na základě pověření Oldřicha Bubeníčka
hejtmana Ústeckého kraje

Příloha č. 1
ke zřizovací listině Psychiatrické léčebny Petrohrad, příspěvkové organizace,
se sídlem v Petrohradě č.p. 1
V souladu s ustanovením článku XI. zřizovací listiny má výše jmenovaná organizace v hospodaření
následující dlouhodobý majetek, který je ve vlastnictví Ústeckého kraje:
Specifikace dlouhodobého hmotného nemovitého majetku – budovy, stavby a pozemky
Katastrální území: 719692 Petrohrad
Parcela
výměra (m2)

druh pozemku

St. 61
4100
Zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Petrohrad, č.p. 1, obč. vybavenost
Stavba stojí na pozemku p. č.: St. 61
St. 63
69
Zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Petrohrad, č.p. 160, jiná stavba
Stavba stojí na pozemku p. č.: St. 63
St. 64/1
262
Zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: bez čp/če, jiná stavba
Stavba stojí na pozemku p. č.: St. 64/1
St. 64/2
261
Zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: bez čp/če, jiná stavba
Stavba stojí na pozemku p. č.: St. 64/2
St. 64/3
59
Zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: bez čp/če, jiná stavba
Stavba stojí na pozemku p. č.: St. 64/3
St. 64/4
2435
Zastavěná plocha a nádvoří
St. 64/5
25
Zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: bez čp/če, jiná stavba
Stavba stojí na pozemku p. č.: St. 64/5
St. 65
29
Zastavěná plocha a nádvoří
St. 100
611
Zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: bez čp/če, jiná stavba
Stavba stojí na pozemku p. č.: St. 100
St. 228
44
Zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: bez čp/če, jiná stavba
Stavba stojí na pozemku p. č.: St. 228
St. 325
75
Zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: bez čp/če, jiná stavba
Stavba stojí na pozemku p. č.: St. 325
79/1
338
Ostatní plocha
79/2
162
Ostatní plocha
79/3
2048
Ostatní plocha
79/4
505
Zahrada
82
4478
Zahrada
84
1544
Vodní plocha
85
1764
Zahrada
87/2
12882
Ostatní plocha

způsob využití

společný dvůr

společný dvůr

Jiná plocha
Jiná plocha
Jiná plocha
Vodní nádrž přír.
Zeleň

87/3
87/5
87/6
718/7
891/2

8070
79
401
3826
996

Ostatní plocha
Trvalý travní porost
Ostatní plocha
Ovocný sad
Ostatní plocha

Zeleň
Zeleň
Jiná plocha

Dlouhodobý hmotný nemovitý majetek nezapisovaný do katastru nemovitostí
Stavby nezapisované do katastru nemovitostí
Katastrální území

název

na parcele

Petrohrad
Petrohrad
Petrohrad
Petrohrad
Petrohrad
Petrohrad
Petrohrad
Petrohrad
Petrohrad
Petrohrad
Petrohrad
Petrohrad

Kolna dřevěná
Kanalizace
Fontána
Střecha
Erb 2 kusy
Přístřešek plachtový
Dřevěné podstavce 12 ks
Váza pískovcová barokní
Dopravní značky 2 ks
Bazén s příslušenstvím
Billboard ke stavbě
Víceúčelové hřiště

82
st. 61, 718/7, 891/2
st. 61
st. 61
st. 61
st. 61
st. 61
st. 61
891/1
82
891/1
82

Příloha č. 2
ke zřizovací listině Psychiatrické léčebny Petrohrad, příspěvkové organizace,
se sídlem v Petrohradě, č.p. 1
V souladu s ustanovením článku XI. zřizovací listiny má výše jmenovaná organizace v hospodaření
následující dlouhodobý majetek, který je ve vlastnictví Ústeckého kraje:
Specifikace dlouhodobého hmotného movitého majetku („svěřený majetek“)
A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

Dlouhodobý nehmotný majetek – software – účet 013
Číslo DM

Popis

---------------

----------------------------

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek – účet 018
Číslo DM

Popis

----------------

-----------------------------

Dlouhodobý nehmotný majetek – ostatní – účet 019
Číslo DM

Popis

----------------

-----------------------------

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí – účet 022
Číslo DM

Popis

-------------

-----------------------

Drobný dlouhodobý hmotný majetek – účet 028
Číslo DM

Popis

------------

----------------

Dlouhodobý hmotný majetek – ostatní – účet 029
Číslo DM

Popis

-----------------

------------------------------

Kulturní předměty – účet 032
Číslo DM
--------------

Popis
-----------------------------

bod 12.4 priloha 2 k usnesení č. 039/4Z/2017

Příloha č. 2

Dotační program
„Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování následné
a dlouhodobé lůžkové péče na území Ústeckého kraje - 2017“
1. Název dotačního programu
„Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování následné a dlouhodobé
lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2017“ (dále jen „dotační program“
nebo „program“)
Dotační program je vyhlášen na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. xx/xZ/2017 ze dne 24. 4. 2017.
2. Zařazení dotačního programu do jedné z oblastí dle Čl. I odst. 2) Zásad
pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu
Ústeckého kraje
Dotační program je zařazen do oblasti podpory dle Čl. I. odst. 2) písm. e)
Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu
Ústeckého kraje, ze dne 5. 9. 2016 (dále jen „Zásady“), konkrétně se jedná
o podporu aktivit v oblasti zdravotnictví.
3. Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty
Účelem programu je podpora kvality zdravotních služeb na území Ústeckého
kraje v podobě zvýšení komfortu pacientů při poskytování následné
a dlouhodobé lůžkové péče (vyjma následné lůžkové péče v oboru
psychiatrie) na území Ústeckého kraje, a to nákupem základního lůžkového
vybavení vč. příslušenství, přístrojového vybavení lůžek následné
a dlouhodobé péče, zdravotnických prostředků přístrojového a diagnostického
charakteru a dalšího vhodného vybavení potřebného pro poskytování
zdravotních služeb na lůžkách následné a dlouhodobé lůžkové péče.
Předmětem podpory jsou:
a) Pacientská lůžka elektricky a mechanicky polohovatelná
Minimální funkční specifikace lůžka
-

polohování zádového dílu (beder)

-

polohování stehenního dílu (nohou)

Minimální vybavenost příslušenství
-

boční zábrany/postranice (sklopné/spustitelné)

b) Matrace k pacientským lůžkům (i stávajícím)
-

zdravotní matrace standardní

-

zdravotní matrace antidekubitní
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c) Pacientské stolky
-

noční stolek s jídelní deskou

-

noční stolek

-

jídelní stolek samostatně stojící

d) Nezbytné příslušenství pacientských lůžek i samostatně použitelné (např.
samostatná hrazda s madlem, ochrany postranic na lůžka, protiskluzné
podložky k lůžkům, stojan na infuze aj.)
e) Přístrojové vybavení lůžek následné a dlouhodobé lůžkové péče (např.
infuzní pumpy, zvlhčovače, monitory vč. modulu anestetických plynů,
intraoseální vrtačky, neurostimulátory aj.)
f) Zdravotnické prostředky přístrojového a diagnostického charakteru, jejichž
pořízení není hrazeno ze zdravotního pojištění (např. vyvíječe kyslíku,
dávkovače opiátů, oxymetr aj.)
g) Další vhodné vybavení potřebné pro poskytování zdravotních služeb
na lůžkách následné a dlouhodobé lůžkové péče (např. pokojová WC
křesla, sprchovací křesla, zvedáky pacientů, motodlahy, chodítka,
rehabilitační přístroje, vozíky pro převoz pacientů aj.)
Využití finančních prostředků v programu je omezeno na běžné a investiční
výdaje spojené s nákupem vybavení pouze pro pacienty následné
a dlouhodobé lůžkové péče dle výše uvedeného rozpisu. V rámci dotace lze
nakoupit i lůžka s vyšší funkční specifikací (3 a více funkcí polohování) spolu
s dalším nezbytným přístrojovým vybavením a příslušenstvím.
Dotace může být použita pouze na úhradu uznatelných nákladů přímo
souvisejících s předmětem podpory vzniklých od 1. 7. 2017 do 29. 6. 2018.
4. Okruh způsobilých žadatelů
Žadatelem o dotaci může být pouze subjekt, který je poskytovatelem
zdravotních služeb ve formě následné a dlouhodobé lůžkové péče (vyjma
následné lůžkové péče v oboru psychiatrie), a který splňuje následující kritéria:
-

má oprávnění k poskytování zdravotních služeb v dané formě v souladu
se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších
předpisů,

-

poskytuje zdravotní služby pacientům v dané formě na území Ústeckého
kraje.

5. Důvody podpory stanoveného účelu
Dotační program reaguje na potřebu podpory infrastruktury zdravotních služeb
s ohledem na definovanou potřebu zlepšení vybavenosti poskytovatelů
zdravotních služeb následné a dlouhodobé lůžkové péče v Ústeckém kraji.
V případě poskytovatelů s více místy poskytování zdravotních služeb ve formě
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následné a dlouhodobé lůžkové péče je preferováno rozdělení podpory
rovnoměrně mezi jednotlivá místa poskytování zdravotních služeb v závislosti
na příslušném lůžkovém fondu.
6. Forma dotace a stanovení účelu použití prostředků
Investiční a/nebo neinvestiční dotace na úhradu uznatelných nákladů přímo
souvisejících s realizací předmětu podpory vzniklých v období od 1. 7. 2017
do 29. 6. 2018.
7. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných
v rozpočtu Ústeckého kraje na podporu stanoveného účelu
20 000 000 Kč
Alokace objemu dotačního programu mezi poskytovatele zdravotních služeb
vychází ze statistického zjištění o počtu lůžek následné a dlouhodobé lůžkové
péče (vyjma následné lůžkové péče v oboru psychiatrie), které budou takto
vykazovány Ústavu zdravotnických informací a statistiky v rámci příloh E3-16
a E3-17 k ročnímu výkazu „E (MZ) 3-01 – Roční výkaz a složkách mezd,
personálním a provozním vybavení poskytovatele zdravotních služeb“ ČV
137/16 ze dne 22. 10. 2015 v souladu se statistickým zjišťováním Ministerstva
zdravotnictví na rok 2016 k 31. 12. 2016 (viz příloha č. 4 tohoto programu):
 následná lůžková péče paliativní (hospicová) – počet lůžek v kraji 41
alokace 1 025 000 Kč (tj. 25 000 Kč na lůžko)
 následná a dlouhodobá lůžková péče – počet lůžek v kraji 1 434
alokace 18 642 000 Kč (tj. 13 000 Kč na lůžko)
 dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská lůžková péče (DIOP) – počet
lůžek v kraji 10
alokace 250 000 Kč (tj. 25 000 Kč na lůžko)
8. Informace o povaze dotace
Poskytnutí dotace nezakládá veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 Smlouvy
o fungování Evropské unie (pozn.: v případě posouzení konkrétního případu
dotace jako nepovolené veřejné podpory, dotace nebude poskytnuta).
9. Maximální výše dotace, spoluúčast příjemce dotace
Maximální výše dotace je 100 % z celkových uznatelných nákladů. Není
požadována spoluúčast.
Minimální výše dotace činí 30 000 Kč.
10. Termín vyhlášení
24. 4. 2017
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11. Termín zveřejnění dotačního programu
Dotační program bude zveřejněn po vydání ověřeného usnesení ze zasedání
Zastupitelstva Ústeckého kraje, které se bude konat dne 24. 4. 2017,
a to v termínu do 10. 5. 2017, pokud bude dotační program zastupitelstvem
schválen.
12. Lhůta pro podání žádostí, způsob a místo podávání žádostí
Žádost o poskytnutí dotace včetně příloh musí být zpracována
na předepsaných formulářích, které jsou přílohou tohoto programu
a podepsána oprávněným zástupcem žadatele. Je-li podávána v listinné
podobě, musí být zabezpečena proti manipulaci s listy (např. sešitím). Povinné
přílohy žádosti jsou uvedeny v Čl. VI. odst. 2) Zásad, dále v odst. 19 tohoto
programu a jsou uvedeny rovněž ve formuláři žádosti.
Žádost spolu s nedílnými přílohami musí být jedním ze způsobů uvedených
v Čl. VI. odst. 6) Zásad doručena na krajský úřad ve lhůtě pro podání žádosti,
která je stanovena od 12. 6. do 21. 6. 2017 (v případě osobního doručení
v listinné podobě na podatelnu do 15:00 hod.).
Elektronicky je možné žádost podat na adresu:
epodatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
(pouze se zaručeným elektronickým podpisem)

nebo do datové schránky Ústeckého kraje: t9zbsva.
Je-li žádost o poskytnutí dotace podána v listinné podobě, je třeba ji v jednom
vyhotovení spolu s nedílnými přílohami uvedenými v Čl. VI. odst. 2) Zásad
a odst. 19 tohoto programu doručit v zalepené obálce označené textem:
Žádost o dotaci v rámci programu:
„Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování
a dlouhodobé lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2017“

následné

NEOTVÍRAT
na adresu:
Ústecký kraj – Krajský úřad
odbor zdravotnictví
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
13. Podmínky pro poskytnutí dotace
Do dotačního programu budou přijaty pouze žádosti oprávněných žadatelů,
které byly doručeny v požadované lhůtě, na předepsaném formuláři,
obsahující všechny přílohy, a které odpovídají předmětu podpory dotačního
programu (viz odst. 3 tohoto dotačního programu).
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Žádosti doručené jakýmkoli jiným způsobem než je uveden v Čl. VI. odst.
5) a 6) Zásad, tj. například faxem nebo e-mailem bez zaručeného
elektronického podpisu, doručené na jiné adresy, nebo obdržené po termínu
uzávěrky, nebudou posuzovány podle Čl. IX. Zásad.
14. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti (termín vyhlášení výsledků výběru
příjemců dotace)
O přidělení dotací rozhodne v souladu s kompetencemi vymezenými zákonem
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém nejbližším zasedání po provedení
vyhodnocení podaných žádostí. Po vydání ověřeného usnesení budou
výsledky dotačního programu zveřejněny na webových stránkách Ústeckého
kraje.
15. Konzultační místo
Krajský úřad - Ústecký kraj
odbor zdravotnictví
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Kontaktní osoby:
Bc. Jana Rolcová, tel.: 475 657 370, e-mail: rolcova.j@kr-ustecky.cz
Adam Souček, tel.: 475 657 403, e-mail: soucek.a@kr-ustecky.cz
16. Kritéria pro hodnocení žádosti a pro stanovení výše dotace
Žádosti budou vyhodnoceny podle následujících kritérií:
- celkový počet lůžek následné lůžkové péče paliativní (hospicové),
- celkový počet lůžek následné a dlouhodobé lůžkové péče (vyjma
lůžkové péče v oboru psychiatrie),
- celkový počet lůžek dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské lůžkové péče
(DIOP).
Výpočet dotace se uskuteční dle vzorce:
(počet lůžek následné lůžkové péče paliativní (hospicové) x dotace na jedno
lůžko) + (počet lůžek následné a dlouhodobé lůžkové péče (vyjma lůžkové
péče v oboru psychiatrie) x dotace na jedno lůžko) + (počet lůžek dlouhodobé
intenzivní ošetřovatelské lůžkové péče (DIOP) x dotace na jedno lůžko) =
celková výše dotace.
Výše dotace na jedno lůžko rozdělená dle druhů lůžek je uvedena v odst. 7
dotačního programu.
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17. Vzor žádosti
Vzor žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje je přílohou č. 1 dotačního
programu.
Jeden subjekt (IČ) může v rámci dotačního programu podat pouze jednu
žádost.
18. Náležitosti projektu
Projekt není povinnou přílohou žádosti o dotaci v souladu s výjimkou ze Zásad
schválenou Zastupitelstvem Ústeckého kraje.
19. Nedílné přílohy žádosti
-

dle Čl. VI. odst. 2) Zásad
a) u právnických osob doklady osvědčující právní osobnost žadatele
o dotaci (např. výpis z obchodního rejstříku, výpis z registru
ekonomických subjektů) a další doklady (např. společenská smlouva,
stanovy, statut, živnostenský list, zřizovací listina), a to v kopii;
b) doklady ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce
právnické osoby, současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění
jednat jménem žadatele o dotaci navenek (podepisování smluv),
a to v kopii;
c) doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud
má registrační povinnost), a to v kopii;
d) doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva),
a to v kopii;
e) čestné prohlášení o skutečnosti, že
 vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech
neproběhlo, insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí
o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující,
 nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních
předpisů,
 na jeho majetek nebyla nařízena exekuce,
 vůči žadateli, ani vůči žádnému podniku ve skupině podniků
(pokud je žadatel součástí skupiny podniků, se kterými je
propojen, včetně podniků zahraničních), nebyl vystaven inkasní
příkaz pro navrácení protiprávní a neslučitelné podpory, který
dosud nebyl splácen,
a to v originále (viz vzorový formulář žádosti);
6

f) čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nebyl pravomocně
odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin
proti majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním
orgánem žadatele či členem statutárního orgánu žadatele právnická
osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý
člen statutárního orgánu této právnické osoby, a to v originále
(viz vzorový formulář);
g) čestné prohlášení o skutečnosti, že u místně příslušného finančního
úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě
splatnosti, a to v originále (viz vzorový formulář žádosti);
h) čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nemá žádné závazky
po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního
prostředí, Pozemkovému fondu a Celní správě, za vypořádání nelze
považovat posečkání úhrady dlužných závazků, a to v originále
(viz vzorový formulář);
i) čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti
vůči rozpočtu kraje, tzn. např., že bylo ve stanoveném termínu
předloženo řádné vyúčtování v případě, že byly žadateli finanční
prostředky v předchozích obdobích poskytnuty, a to v originále
(viz vzorový formulář);
j) čestné prohlášení, že žadatel je přímo odpovědný za přípravu
a realizaci projektu (předmětu podpory) a nepůsobí jako prostředník,
a to v originále;
k) soupis jednotlivých projektů, které žadatel realizoval v průběhu
předchozích 3 let za přispění kraje s uvedením názvu projektu, čísla
smlouvy o poskytnutí dotace a uvedení finanční výše poskytnuté
dotace, a to v originále.
- další nedílné přílohy
l) kopie aktuálního oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle
zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování, (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších
předpisů,
m) čestné prohlášení o skutečnosti, že předložené informace o lůžkovém
fondu poskytovatele následné a dlouhodobé lůžkové péče za rok 2016
k 31. 12. 2016, které byly poskytnuty Ústeckému kraji pro výpočet
alokace objemu dotačního programu mezi poskytovatele zdravotních
služeb, odpovídají skutečnosti a budou takto vykazovány Ústavu
zdravotnických informací a statistiky v rámci příloh E3-16 a E3-17
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ročního výkazu „E (MZ) 3-01 – Roční výkaz o složkách mezd,
personálním a provozním vybavení poskytovatele zdravotních služeb“
ČV 137/16 ze dne 22. 10. 2015 v souladu se statistickým zjišťováním
Ministerstva zdravotnictví na rok 2016 k 31. 12. 2016,
n) plná moc v případě, že je žadatel zastoupen na základě plné moci.
20. Vzor smlouvy o poskytnutí investiční a/nebo neinvestiční dotace
Dotace bude poskytnuta na základě písemně uzavřené veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí investiční a/nebo neinvestiční dotace (dále jen „smlouva
o poskytnutí dotace“) mezi Ústeckým krajem a příjemcem dotace. Vzor
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace je přílohou č. 2 tohoto programu.
Finanční vypořádání dotace předloží příjemce dotace prostřednictvím
Závěrečné zprávy vypracované v souladu s Čl. XII. Zásad, která je přílohou
č. 3 tohoto dotačního programu.
Přílohy:
1. Vzor žádosti o dotaci (včetně vzoru čestného prohlášení)
2. Smlouva o poskytnutí dotace
3. Závěrečná zpráva a finanční vypořádání dotace
4. Alokace objemu dotačního programu mezi poskytovatele zdravotních
služeb dle statistického zjištění o počtu lůžek vykazovaných
jednotlivými poskytovateli
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Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého kraje v programu
„Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování následné a dlouhodobé lůžkové
péče na území Ústeckého kraje - 2017“
1. Identifikační údaje o žadateli:
1.1

Jméno, příjmení/Název žadatele:

1.2

Organizační forma (forma právní subjektivity):

1.3

Datum narození/IČ:

1.4

Adresa bydliště/Sídlo:

DIČ:

obec:

část obce:

PSČ :

ulice:

č. p.

č. or.:

telefon/fax:

e-mail:

http://:

datová schránka:
1.5

Registrace
(Spolky a ústavy uvedou datum a číslo zapsání do veřejného rejstříku; obecně prospěšné společnosti
datum,oddíl, vložku a název krajského soudu, v jehož rejstříku jsou zapsány; církevní právnické osoby
datum a číslo evidence na Ministerstvu kultury; jiné typy subjektů odpovídající registraci):

1.6

Číslo účtu:

u peněžního ústavu:

2. U právnických osob identifikace:
a) osob zastupujících právnickou osobu (včetně uvedení právního důvodu
zastoupení)
I.

Jméno, titul, funkce:
Kontaktní adresa:
Telefon/Fax:
E-mail:

II.

Jméno, titul, funkce:
Kontaktní adresa:
Telefon/Fax:
E-mail:

III.

Jméno, titul, funkce:
Kontaktní adresa:
Telefon/Fax:
E-mail:

P

b) osob s podílem v této právnické osobě
I.

Jméno,
příjmení/název:
adresa
bydliště/sídlo:
Datum narození/IČ:
Telefon/E-mail:

II.

Jméno,
příjmení/název:
adresa
bydliště/sídlo:
Datum narození/IČ:
Telefon/E-mail:

c) osob, v nichž má právnická osoba přímý podíl (včetně výše tohoto podílu)
I.

Název:
Sídlo:
IČ:
Telefon/E-mail:
Výše podílu:

II.

Název:
Sídlo:
IČ:
Telefon/E-mail:
Výše podílu:

3.

Kontaktní osoba
Jméno, titul, funkce:
Kontaktní adresa:
Telefon/Fax:
E-mail:

4.

Požadavek na dotaci Ústeckého kraje na rok 2017 (požadovaná částka)
Počet lůžek dle předložených informací o lůžkovém fondu za rok 2016 k 31. 12. 2016, které byly
poskytnuty Ústeckému kraji pro výpočet alokace objemu dotačního programu mezi poskytovatele
zdravotních služeb na území Ústeckého kraje, shodný s přílohami E3-16 a E3-17 „Ročního výkazu E
(MZ) 3-01 o složkách mezd, personálním a provozním vybavení poskytovatele zdravotních služeb“
(dále jen „výkaz“) ČV 137/2016 ze dne 22. 10. 2015 v souladu se statistickým zjišťováním
Ministerstva zdravotnictví na rok 2016 k 31. 12. 2016:

P

A. Počet lůžek následné lůžkové péče paliativní (sl. č. 1 přílohy E3-16 výkazu)
Celkem lůžek:
Z dotace pořizované vybavení a odhadované náklady (přehled nákladů):

Specifikace vybavení

Předpokládaný
minimální počet (ks)

Předpokládané celkové
náklady na položku (Kč)

Pacientská lůžka

Mechanicky
polohovatelná
Elektricky
polohovatelná
Matrace
Zdravotní matrace
k pacientským
standardní
lůžkům (i
Zdravotní matrace
stávajícím)
antidekubitní
Pacientské stolky Noční stolek s jídelní
deskou
Noční stolek
Jídelní stolek
samostatně stojící
Nezbytné
Pozn.: zde vypsat
příslušenství
jednotlivé druhy
pacientských
lůžek i
samostatně
použitelné
Přístrojové
Pozn.: zde vypsat
vybavení lůžek
jednotlivé druhy
následné a
dlouhodobé
lůžkové péče
Zdravotnické
Pozn. zde vypsat
prostředky
jednotlivého druhy
přístrojového a
diagnostického
charakteru
Další vhodné
Pozn.: zde vypsat
vybavení
jednotlivé druhy
potřebné pro
poskytování
zdravotních
služeb na lůžkách
následné
a dlouhodobé
lůžkové péče
Předpokládané náklady CELKEM (v Kč):
Výše požadované dotace (v Kč):
B. Počet lůžek následné a dlouhodobé lůžkové péče (sl. č. 1 příloh E3-16 a E3-17 výkazu)
Celkem lůžek:
Z dotace pořizované vybavení a odhadované náklady (přehled nákladů):

P

Specifikace vybavení

Předpokládaný
minimální počet (ks)

Předpokládané celkové
náklady na položku (Kč)

Pacientská lůžka

Mechanicky
polohovatelná
Elektricky
polohovatelná
Matrace
Zdravotní matrace
k pacientským
standardní
lůžkům (i
Zdravotní matrace
stávajícím)
antidekubitní
Pacientské stolky Noční stolek s jídelní
deskou
Noční stolek
Jídelní stolek
samostatně stojící
Nezbytné
Pozn.: zde vypsat
příslušenství
jednotlivé druhy
pacientských
lůžek i
samostatně
použitelné
Přístrojové
Pozn.: zde vypsat
vybavení lůžek
jednotlivé druhy
následné a
dlouhodobé
lůžkové péče
Zdravotnické
Pozn. zde vypsat
prostředky
jednotlivého druhy
přístrojového a
diagnostického
charakteru
Další vhodné
Pozn.: zde vypsat
vybavení
jednotlivé druhy
potřebné pro
poskytování
zdravotních
služeb na lůžkách
následné
a dlouhodobé
lůžkové péče
Předpokládané náklady CELKEM (v Kč):
Výše požadované dotace (v Kč):
C. Počet lůžek dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské lůžkové péče (sl. č. 1 přílohy E3-17
výkazu)
Celkem lůžek:
Z dotace pořizované vybavení a odhadované náklady (přehled nákladů):

Specifikace vybavení
Pacientská lůžka

Mechanicky
polohovatelná

Předpokládaný
minimální počet (ks)

Předpokládané celkové
náklady na položku (Kč)

P

Elektricky
polohovatelná
Matrace
Zdravotní matrace
k pacientským
standardní
lůžkům (i
Zdravotní matrace
stávajícím)
antidekubitní
Pacientské stolky Noční stolek s jídelní
deskou
Noční stolek
Jídelní stolek
samostatně stojící
Nezbytné
Pozn.: zde vypsat
příslušenství
jednotlivé druhy
pacientských
lůžek i
samostatně
použitelné
Přístrojové
Pozn.: zde vypsat
vybavení lůžek
jednotlivé druhy
následné a
dlouhodobé
lůžkové péče
Zdravotnické
Pozn.: zde vypsat
prostředky
jednotlivé druhy
přístrojového a
diagnostického
charakteru
Další vhodné
Pozn.: zde vypsat
vybavení
jednotlivé druhy
potřebné pro
poskytování
zdravotních
služeb na lůžkách
následné
a dlouhodobé
lůžkové péče
Předpokládané náklady CELKEM (v Kč):
Výše požadované dotace (v Kč):
5.

Celková výše požadované dotace (součet tabulek 4A až 4C):

6.

Účel, na který žadatel chce dotaci použít (odůvodnění žádosti)

Oblast působnosti:
Uveďte lokalitu (obec, okres).
Popis stávajícího stavu:
Stručně zhodnoťte stávající vybavenost poskytovatele zdravotních služeb z hlediska zaměření
programu.
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Účel a odůvodnění podané žádosti a specifikace pořizovaného vybavení a jeho výsledného
použití:
Uveďte účel a odůvodněte stručně výběr specifikace vybavení a uveďte (počtem ks) na jakých
odděleních bude vybavení použito ve vztahu ke zhodnocení stávající vybavenosti.
Doba, v níž má být dosaženo účelu (termín zahájení, termín ukončení):
Další údaje:
Uveďte případné další informace, o kterých se domníváte, že jsou podstatné pro posouzení Vaší
žádosti (např. harmonogram plánovaného nákupu pořizovaného vybavení).
Žadatel potvrzuje, že tuto žádost o dotaci schválil k předložení do dotačního programu Ústeckého
kraje „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování následné a dlouhodobé lůžkové péče
na území Ústeckého kraje - 2017“ a potvrzuje pravdivost uváděných údajů. Zároveň prohlašuje, že
souhlasí se zařazením žadatele do databáze Ústeckého kraje a se zveřejněním údajů o něm a o výši
poskytnuté dotace na webových stránkách Ústeckého kraje.

V……………………..dne………….

...……………………………………..
Jméno, příjmení a podpis
osoby zastupující žadatele (razítko)

Přílohy žádosti:
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

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
vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto,
že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen
proto, že majetek byl zcela nepostačující,
nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
na jeho majetek nebyla nařízena exekuce,
vůči žadateli ani vůči žádnému podniku ve skupině podniků (pokud je žadatel součástí skupiny
podniků, se kterým je propojen, včetně podniků zahraničních), nebyl vystaven inkasní příkaz
pro navrácení protiprávní a neslučitelné podpory, který dosud nebyl splacen,
žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti
majetku, 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,
u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti,
žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků,
žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu kraje, tzn., že bylo například
ve stanoveném termínu předloženo řádné vyúčtování v případě, že byly žadateli finanční
prostředky v předchozích obdobích poskytnuty, a to v originále (viz vzorový formulář),
čestné prohlášení, že žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu (předmětu podpory)
a nepůsobí jako prostředník, a to v originále;
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, a to v originále;

P

8.

9.

10.

kopie aktuálního oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb.,
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, (zákon o zdravotních službách), ve znění
pozdějších předpisů;
čestné prohlášení o skutečnosti, že předložené informace o lůžkovém fondu poskytovatele následní a
dlouhodobé lůžkové péče za rok 2016 k 31. 12. 2016, které byly poskytnuty Ústeckému kraji pro výpočet
alokace objemu dotačního programu mezi poskytovatele zdravotních služeb, odpovídají skutečnosti a
budou takto vykazovány Ústavu zdravotnických informací a statistiky v rámci příloh E3-16 a E3-17
„Ročního výkazu E (MZ) 3-01 – o složkách mezd, personálním a provozním vybavení poskytovatele
zdravotních služeb“ ČV 137/16 ze dne 22. 10. 2015 v souladu se statistickým zjišťováním Ministerstva
zdravotnictví na rok 2016 k 31. 12. 2016;
plná moc v případě, že je žadatel zastoupen na základě plné moci.

Příloha k žádosti o dotaci v programu
„Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování následné a dlouhodobé lůžkové péče na území Ústeckého kraje - 2017“

Čestné prohlášení
o skutečnostech dle čl. VI odst. 2) písm. e) až i) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
z rozpočtu Ústeckého kraje (ze dne 5. 9. 2016)

Žadatel
Obchodní firma/název/jméno a
příjmení
Sídlo/adresa:
IČ/RČ:
Statutární orgán:
pro účely posouzení oprávněnosti čerpat finanční prostředky v rámci programu „Podpora
zvýšení komfortu pacientů při poskytování následné a dlouhodobé lůžkové péče na území
Ústeckého kraje - 2017“
čestně prohlašuje, že
-

vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční
řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl
zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo
nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující,


nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,



na jeho majetek nebyla nařízena exekuce,



vůči žadateli ani vůči žádnému podniku ve skupině podniků (pokud je žadatel
součástí skupiny podniků, se kterým je propojen, včetně podniků
zahraničních), nebyl vystaven inkasní příkaz pro navrácení protiprávní
a neslučitelné podpory, který dosud nebyl splacen,

-

žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin
proti majetku, 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,

-

u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení
a zdravotních pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě
splatnosti,

-

žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž
za závazky vůči státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního
prostředí, Pozemkovému fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat
posečkání úhrady dlužných závazků,

-

žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu kraje, tzn., že bylo
například ve stanoveném termínu předloženo řádné vyúčtování v případě, že byly
žadateli finanční prostředky v předchozích obdobích poskytnuty.

V ……………………….. dne ………………

…………………..………………………
Jméno, příjmení a podpis
osoby zastupující žadatele (razítko)

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

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

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce (název/obchodní firma):
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:
zapsaný v obchodním rejstříku u …………………, pod sp. zn. ........../ v.............. rejstříku
u ……………. úřadu v ……………../ v evidenci ………………………. v………………..
(výpis/kopie výpisu z obchodního rejstříku/z ……. rejstříku/ z ……… evidence příjemce
tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě)
(dále jen ,,příjemce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Varianta č. 1: SMLOUVU O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE
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Varianta č. 2: SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
Varianta č. 3: SMLOUVU O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ A

NEINVESTIČNÍ DOTACE
(dále jen „smlouva“)
Preambule
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.
Předmět smlouvy, účel a výše dotace
1.

Poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje…………
č. ….. ze dne ……. poskytuje příjemci ze svého rozpočtu investiční/neinvestiční
dotaci (v případě varianty č. 1 a 2) ve výši ………….,- Kč (slovy: ……..korun
českých), z toho podíl investiční dotace bude ve výši ……,- Kč (slovy: ……..korun
českých) a podíl neinvestiční dotace bude ve výši …….,- Kč (slovy: …….korun
českých) (v případě varianty č. 3), která bude převedena bezhotovostně na účet
příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, pod UZ (účelovým znakem) 464,
za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději
do 29. 6. 2018.
Ujednání pro případ poskytnutí dotace příspěvkové organizaci obce:
Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje…………
č. ….. ze dne ……. poskytuje příjemci ze svého rozpočtu investiční/ neinvestiční
dotaci (v případě varianty č. 1 a 2) ve výši ………….,- Kč (slovy: ……..korun
českých), z toho podíl investiční dotace bude ve výši ……,- Kč (slovy: ……...korun
českých) a podíl neinvestiční dotace bude ve výši …….,- Kč (slovy: …….korun
českých) (v případě varianty č. 3), 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)
464, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději
do 29. 6. 2018.

2.

Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne……..

3.

Dotace je poskytnuta na realizaci programu „Podpora zvýšení komfortu pacientů při
poskytování následné a dlouhodobé lůžkové péče na území Ústeckého kraje –
2017“.

4.

Poskytnutí dotace nezakládá veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 Smlouvy
o fungování Evropské unie.

5.

Dotace je slučitelná s dotací poskytnutou z rozpočtu jiných územních
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo fondů EU, pokud to pravidla pro
poskytnutí těchto podpor nevylučují.
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Článek II.
Podmínky použití dotace,
doba, v níž má být dosaženo účelu,
způsob poskytnutí dotace
1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle Čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem podpory
kvality zdravotních služeb na území Ústeckého kraje, v podobě zvýšení komfortu
pacientů při poskytování následné a dlouhodobé lůžkové péče (vyjma následné
lůžkové péče v oboru psychiatrie) na území Ústeckého kraje, a to nákupem
základního lůžkového vybavení vč. příslušenství, přístrojového vybavení následné
a dlouhodobé
lůžkové
péče,
zdravotnických
prostředků
přístrojového
a diagnostického charakteru a dalšího vhodného vybavení potřebného pro
poskytování zdravotních služeb na lůžkách následné a dlouhodobé lůžkové péče.
Předmětem podpory jsou:
a) Pacientská lůžka elektricky a mechanicky polohovatelná
Minimální funkční specifikace lůžka
-

polohování zádového dílu (beder)

-

polohování stehenního dílu (nohou)

Minimální vybavenost příslušenství
-

boční zábrany/postranice (sklopné/spustitelné)

b) Matrace k pacientským lůžkům (i stávajícím)
-

zdravotní matrace standardní

-

zdravotní matrace antidekubitní

c) Pacientské stolky
-

noční stolek s jídelní deskou

-

noční stolek

-

jídelní stolek samostatně stojící

d) Nezbytné příslušenství pacientských lůžek i samostatně použitelné (např.
samostatná hrazda s madlem, stojan na infuze aj.).
e) Přístrojové vybavení lůžek následné a dlouhodobé lůžkové péče (např.
infuzní pumpy, zvlhčovače, monitory vč. modulu anestetických plynů,
intraoseální vrtačky, neurostimulátory aj.).
f)

Zdravotnické prostředky přístrojového a diagnostického charakteru, jejichž
pořízení není hrazeno ze zdravotního pojištění (např. vyvíječe kyslíku,
dávkovače opiátů, oxymetr aj.).

g) Další vhodné vybavení potřebné pro poskytování zdravotních služeb
na lůžkách následné a dlouhodobé lůžkové péče (např. pokojová WC křesla,
sprchovací křesla, zvedáky pacientů, motodlahy, chodítka, rehabilitační
přístroje, vozíky pro převoz pacientů aj.).
2. Plánovaný přehled nákladů na pořízení zdravotnického vybavení dle Čl. II. odst. 1 je
součástí žádosti a poskytnutí dotace z programu podané příjemcem poskytovateli,
která je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 2. Změny v rámci
plánovaného přehledu nákladů u konkrétní dotace (investiční/neinvestiční) je možné
provádět pouze za předpokladu předchozího písemného souhlasu odboru
zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého kraje v případě, kdy změna neovlivní
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celkové předpokládané náklady předmětu podpory a nebude mít žádný vliv
na základní účel, na který je dotace poskytnuta.
3. Termínem ukončení realizace je 29. 6. 2018. Pro příjemce je tento termín stanoven
jako závazný ukazatel.
4. Dotace je poskytnuta účelově (viz Čl. II. odst. 1) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací předmětu podpory a vzniklých
v době od 1. 7. 2017 do 29. 6. 2018 (účinnost uznatelných nákladů), což je zároveň
doba, v níž má být stanoveného účelu dosaženo.
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním předmětu podpory ve schváleném
období realizace,
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými
doklady.
Neuznatelný náklad je náklad na:
-

-

pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
úroky, penále, pokuty a jiné sankce,
opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
nákupy pozemků a budov,
ztráty z devizových kurzů,
reprezentativní pohoštění,
nájemné s následnou koupí (leasing),
cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, pro zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 tohoto právního
předpisu,
mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve
veřejných službách a správě, mimořádné odměny, prémie,
náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc),
záruční a pozáruční servis, opravy a udržování.

5. Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet příjemce
uvedený v záhlaví této smlouvy/účet zřizovatele příjemce uvedený v Čl. I. této
smlouvy do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy.
6. Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech předmětu podpory v maximální výši 100 %. Závazný ukazatel
musí být dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům předmětu podpory za
dodržení druhového členění plánovaného nákladového rozpočtu.

Článek III.
Práva a povinnosti příjemce
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
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1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého předmětu podpory, pro který byla
dotace poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
3. Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem
na uplatnění odpočtu této daně.
4. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků a jejich řádné a oddělené
sledování v účetnictví, pod daným účelovým znakem (UZ), příp. pod jiným
identifikačním číslem, které je jasně vymezeno ve vnitropodnikovém číselníku pro
sledování přidělené dotace, vedeném v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to jak z hlediska poskytnuté výše
dotace, tak i z hlediska nákladů celého předmětu podpory.
5. Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály
účetních dokladů informací o tom, že předmět podpory je spolufinancován
Ústeckým krajem.
6. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace,
a to do 30 dnů od termínu ukončení realizace předmětu podpory. Spolu
se závěrečnou zprávou je příjemce povinen předložit finanční vypořádání dotace.
Ze závažných důvodů může být termín předložení závěrečné zprávy na žádost
příjemce, postupem dle Zásad, prodloužen. Pokud byl předmět podpory realizován
před uzavřením této smlouvy, je příjemce povinen předložit poskytovateli finanční
vypořádání poskytnuté dotace do 30 dnů od uzavření této smlouvy.
I.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:

-

označení příjemce,

-

číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy,

-

popis realizace předmětu podpory,

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy předmětu podpory,

-

přínos předmětu podpory pro cílovou skupinu,

-

celkové zhodnocení předmětu podpory,

-

finanční vypořádání dotace, včetně účelového znaku.

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

přehled všech nákladů a výnosů související s realizací předmětu podpory
hrazených z dotace v návaznosti na příjemcem předložený plánovaný
přehled nákladů v příloze č. 2 smlouvy,

-

přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele,

-

výpis z odděleného účetnictví v členění na příjmy a výdaje přidělené dotace,
vnitropodnikový číselník (případně účetnictví vedeného pod účelovým
znakem), jestliže je příjemce povinen účetnictví vést,

-

doklady o provedených platbách, tj. výpis z účtu nebo výdajový pokladní
doklad a kopie účetních dokladů včetně dokladů pro vystavení těchto dokladů
(objednávek nebo smluv o dílo vč. specifikace pořízeného zdravotnického
vybavení dle Čl. II. odst. 1, předávací protokoly),
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-

závěrečná zpráva o průběhu a výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky
na nákup podpořeného dotčeného zdravotnického vybavení.

7. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků dotace v návaznosti na rozpočet předmětu podpory u a v této
souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní evidence. Umožnit provádět kontrolu jak
v průběhu, tak i po ukončení realizace předmětu podpory.
8. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor zdravotnictví
Krajského úřadu Ústeckého kraje o všech změnách týkajících se tohoto smluvního
vztahu, včetně identifikace příjemce nebo podpořeného předmětu podpory.
9. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla
poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady
uvedené v plánovaném přehledu nákladů, současně s předložením závěrečné
zprávy.
10. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace
na realizaci předmětu podpory poskytnuta, v případě, že tento se neuskuteční,
nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl,
současně písemně informovat poskytovatele o vrácení dotace.
11. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle Čl. XI. Zásad.
12. Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se příjemce stal
dotovaným zadavatelem ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 tohoto zákona
a dodržovat v souvislosti s čerpáním dotace veškeré další obecně závazné právní
předpisy.
13. 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.
14. Příjemce je povinen s poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi.

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

nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, že
předmět podpory je spolufinancován Ústeckým krajem – výše odvodu činí 10 %.

g) nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků –
výše odvodu činí 5 %.
h) nedodržení povinnosti publicity neoznačením publikací, internetových stránek či
jiných nosičů ,,sponzorským vzkazem“ – výše odvodu činí 5 %.
4. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou
odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných
zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve
výši nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky. Při neoprávněném
použití peněžních prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 250/2000
Sb. odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků,
mimo případů, kdy se podle této smlouvy (odst. 3 tohoto čl.) za porušení méně
závažné povinnosti uloží odvod nižší. Při porušení několika méně závažných
povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají. Odvody za porušení
rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše peněžních prostředků poskytnutých ke
dni porušení rozpočtové kázně. Při podezření na porušení rozpočtové kázně může
poskytovatel pozastavit poskytnutí peněžních prostředků, a to až do výše
předpokládaného odvodu. Pokud krajský úřad uloží odvod za porušení rozpočtové
kázně, v rozhodnutí uvede, že z uloženého odvodu bude odvedena pouze částka
ve výši rozdílu mezi uloženým odvodem a peněžními prostředky neposkytnutými z
důvodu podezření na porušení rozpočtové kázně. Pokud krajský úřad odvod
neuloží, poskytovatel poskytne pozastavené peněžní prostředky příjemci.

Článek V.
Výpověď a zrušení smlouvy
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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 od doručení výpovědi. Ve
výpovědní lhůtě bude pozastaveno vyplácení dotace.
2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů
uvedených v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh
doručen, s ním vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde
smluvní straně, která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen,
s ním nevysloví souhlas, smlouva nezaniká.
3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.
4. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správního řádu
Ministerstvo financí ČR.
Článek VI.
Publicita

1.

Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o předmětu
podpory uvést fakt, že předmět podpory byl podpořen Ústeckým krajem
(poskytovatelem).

2. Na výstupech předmětu podpory typu publikací, internetových stránek či jiných
nosičů uvede příjemce skutečnost, že předmět podpory podpořil poskytovatel (dále
„Sponzorský vzkaz“) v provedení respektující logomanuál poskytovatele. Příjemce
podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že se s daným logomanuálem seznámil.
3.

Označit na viditelném místě pořízené zdravotnické vybavení v rámci realizace
předmětu podpory logem v provedení respektující logomanuál poskytovatele.

4.

Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského
vzkazu“ ke schválení poskytovateli, případně upravit návrh podle námitek
poskytovatele a předložit ho poskytovateli ke konečnému schválení. Za
poskytovatele rozhoduje kontaktní osoba uvedená v označení smluvních stran.

5.

Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, a to
nejméně po dobu 3 let od realizace předmětu podpory:
a) logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na všech materiálech
související s realizací předmětu podpory,
b) prezentace poskytovatele u příležitosti spojených s propagací a realizací
předmětu podpory,
c) viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místech konání předmětu
podpory v počtu odpovídajícím rozsahu a významu předmětu podpory,
d) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách
souvisejících s realizací předmětu podpory,

6. Logo Ústeckého kraje (poskytovatele) je ochrannou známkou, která požívá ochrany
podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002
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Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých
dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon
o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.
Článek VII.
Ostatní ujednání
1. Tato smlouva bude 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), ve
znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění
v registru smluv provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace
o uveřejnění této smlouvy byla zaslána příjemci do datové schránky ID……./na email: ……@........ .
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy
z ní vyplývající příslušná ustanovení 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 třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž
poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce obdrží jedno vyhotovení.
5. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího uzavření.
6. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. ………… ze dne …………… .

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman kraje

Příjemce

Přílohy:
Příloha č. 1 - Výpis/ kopie výpisu z ……… rejstříku/ evidence příjemce
Příloha č. 2 - Žádost o poskytnutí dotace včetně čestného prohlášení žadatele
o lůžkovém fondu poskytovatele (bez dalších povinných příloh žádosti)
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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE
v rámci programu "Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování následná a dlouhodobá lůžkové péče na území Ústeckého kraje - 2017"
Příjemce dotace:
Číslo smlouvy poskytovatele:
Sídlo:
IČ:
Účelový znak:
Výše přidělené dotace (po případných změnách):
Výše vlastních prostředků:

17/SML

464
0 Kč

z toho INV:

0 Kč

z toho NIV:

0 Kč

0 Kč

z toho INV:

0 Kč

z toho NIV:

0 Kč

1) VYÚČTOVÁNÍ V RÁMCI LŮŽKOVÉ PÉČE (tab.1)
Druh poskytované péče

Specifikace vybavení:

-

-

Předpokládaný počet pořízeného zdrav. vybavení dle žádosti
Počet pořízeného zdrav. vybavení-skutečné náklady
Předpokládaný Předpokládané náklady INV/ Skutečný počet
Skutečné náklady
Kč/ks
∑
Kč/ks
∑
z toho dotace
počet
NEIV

Pacientská lůžka

mechanicky polohovatelná
elektricky polohovatelná

0

zdravotní matrace standardní

0

0,00

noční stolek s jídelní deskou
noční stolek
stolek samostat. stojící

0,00

0

0,00

Pacientské stolky
Nezbytné příslušenství
*
pacientských lůžek i
*
samostatně použitelné (*vypište *
jednotlivé druhy)

*
*

Přístrojové vybavení lůžek
následné a dlouhodobé
lůžkové péče (*vypište jednotlivé
druhy)

Zdravotnické prostředky
přístrojového a
diagnostického charakteru
(*vypište jednotlivé druhy)

Další vhodné vybavení
následné a dlouhodobé
lůžkové péče (*vypište jednotlivé
druhy)

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Pořízení set (lůžko, matrace, stolek, přístrojové vybavení)

Náklady celkem:

0,00

INV

0,00

INV

0,00

INV

INV

0,00

INV

INV

0,00

INV

0,00

INV

INV

0,00

INV

INV

0,00

INV

INV

0,00

INV

INV

0,00

INV

INV

0,00

INV

INV

0,00

INV

INV

0,00

INV

INV

0,00

INV

INV

0,00

INV

INV

0,00

INV

INV

0,00

INV

INV

0,00

INV

INV

0,00

INV

INV

0,00

INV

INV

0,00

INV

INV

0,00

INV

INV

0,00

INV

INV

0,00

INV

INV

0,00

INV

INV

0,00

INV

INV

0,00

INV

INV

INV

INV

0

0,00

0

0,00

0,00

Výše celkových nákladů

0,00

INV

zdravotní matrace antidekubitní

Matrace

0,00

Konečný
stav
(dotace)

INV

INV

0

INV/
NEIV

0,00

0,00 z toho INV

-

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

z toho NEIV

0,00

2) VYÚČTOVÁNÍ V RÁMCI LŮŽKOVÉ PÉČE (tab.2)
Druh poskytované péče

Specifikace vybavení:

-

Předpokládaný počet pořízeného zdrav. vybavení dle žádosti
Počet pořízeného zdrav. vybavení-skutečné náklady
Předpokládaný Předpokládané náklady INV/ Skutečný počet
Skutečné náklady
Kč/ks
∑
Kč/ks
∑
z toho dotace
počet
NEIV

Pacientská lůžka

mechanicky polohovatelná
elektricky polohovatelná
zdravotní matrace standardní

Matrace

Přístrojové vybavení lůžek
následné a dlouhodobé
lůžkové péče (*vypiště jednotlivé
druhy)

Zdravotnické prostředky
přístrojového a
diagnostického charakteru
(*vypište jednotlivé druhy)

0,00

Konečný
stav
(dotace)

INV

INV

0,00

INV

INV

0,00

INV

0,00

INV

0

0,00

0,00

zdravotní matrace antidekubitní

INV

INV

0,00

stolek s jídelní deskou
noční stolek
stolek samostat. stojící

INV

INV

0,00

INV

INV

0,00

INV

0,00

INV

0,00

INV

0,00

INV

INV

0,00

*
*

INV

INV

0,00

INV

INV

0,00

*
*
*
*
*

INV

INV

0,00

INV

INV

0,00

INV

INV

0,00

INV

INV

0,00

INV

INV

0,00

*
*
*
*

INV

INV

0,00

INV

INV

0,00

INV

INV

0,00

INV

INV

0,00

Pacientské stolky
Nezbytné příslušenství
*
pacientských lůžek i
*
samostatně použitelné (*vypište *
jednotlivé druhy)

0

INV/
NEIV

0

0,00

INV

0

0,00

0,00

INV

0

0,00

INV

0

0,00

Dotační program "Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování následné a dlouhodobé lůžkové péče na území Ústeckého kraje - 2017"

0,00

Zdravotnické prostředky
přístrojového a
diagnostického charakteru
(*vypište jednotlivé druhy)

Další vhodné vybavení
následné a dlouhodobé
lůžkové péče (*vypište jednotlivé
druhy)

*

INV

INV

0,00

*
*
*
*
*

INV

INV

0,00

INV

INV

0,00

INV

INV

0,00

INV

INV

0,00

INV

INV

0,00

INV

INV

Pořízení set (lůžko, matrace, stolek, přístrojové vybavení)

Náklady celkem:

0,00

Výše celkových nákladů

0,00

0,00 z toho INV

-

0,00

z toho NEIV

0,00

4) Čerpáno z dotace celkem:
poskytnuto
Finanční náročnost (tab.1)
Finanční náročnost (tab.2)
Celkem
Výše prostředků dotace
z toho INV část
z toho NEIV část

-

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

čerpáno dotace Prostředky org.
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

vratka

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

0,00

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

5) Popis realizace předmětu podpory:

6) Kvalitativní a kvantitativní výstupy předmětu podpory:

7) Přínos předmětu podpory pro cílové skupiny:

8) Celkové zhodnocení předmětu podpory:

Dotační program "Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování následné a dlouhodobé lůžkové péče na území Ústeckého kraje - 2017"

0,00
0,00

Zdravotnická zařízení poskytující
následnou a dlouhodobou lůžkovou péči v Ústeckém kraji
Název zdravotnického zařízení

Následná Následná NIP
ostatní
sl. č. 1 přílohy E3-16*

Dlouhodobá - Dlouhodobá DIOP
ostatní
sl. č. 1 přílohy E3-17*

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

86

Hospic v Mostě, o.p.s.

15

Hospic sv. Štěpána, z.s.

26

Krajská zdravotní, a.s.

59

Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.

33

MEDICINA, spol. s r.o.

82

Městská nemocnice v Litoměřicích

30

353

130

Nemocnice Kadaň, s.r.o.

30

Nemocnice Louny, a.s.

90

Nemocnice Varnsdorf, p.o.

115

Nemocnice Žatec, o.p.s.

50

Neurologie, s.r.o.

21

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

43

Podkrušnohorská nemocnice následné
péče - Krušnohorská poliklinika, s.r.o.

50

REMED Meziboří, s.r.o.

46

VIA, s.r.o.

120

VITA s.r.o. - Městská nemocnice
Duchcov

CELKEM (druhy lůžek)

10

28

68

0

848

10

627

1 485

CELKEM

* odpovídá přehledu lůžek vyplňovanému pro ÚZIS v přílohách E3-16 a E3-17 Výkazu E (MZ) 3-01 (bez
doprovodných lůžek!)
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DIOP
Následná lůžk. péče paliativní
Následná a dlouhodobá lůžk. péče

41
1 434

Dotační program "Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování následné a dlouhodobé lůžkové péče
na území Ústeckého kraje - 2017"

bod 13.1 priloha 1 k usnesení č. 045/4Z/2017

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 49
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 130/2001
příspěvkové organizace Ústeckého kraje

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace,
se sídlem v Dubí 3, Ruská 260, PSČ 417 03, IČ: 00080837
(dále jen organizace)
ze dne 3. října 2001, usnesení č. 18/17/2001 Rady Ústeckého kraje
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 18/22/2001 ze dne 28. listopadu 2001 a usnesení
Rady Ústeckého kraje č. 19/32/2002 ze dne 22. května 2002 (dodatek č. 1) a usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 11/34/2002 ze dne 3. července 2002 (dodatek č. 2) a usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 2/51/2002 ze dne 18. prosince 2002 (dodatek č. 3) a usnesení Rady
Ústeckého kraje č.14/66/2003 ze dne 9. července. 2003 (dodatek č. 4) a usnesení Rady
Ústeckého kraje č.16/96/2004 ze dne 19. května 2004 (dodatek č. 5) a usnesení Rady
Ústeckého kraje č.20/101/2004 ze dne 7. července 2004 (dodatek č. 6) a usnesení Rady
Ústeckého kraje č.16/104/2004 ze dne 22. září 2004 ( dodatek č.7 ) a usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 16/23R/2005 ze dne 7. prosince 2005 (dodatek č. 8) a usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 9/40R/2006 ze dne 17. května 2006 (dodatek č. 9) a usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 18/77R/2007 ze dne 14. března 2007 (dodatek č. 10) a usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 19/106R/2008 ze dne 12.3.2008 (dodatek č. 11) a usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 50/12R/2009 ze dne 11.3.2009 (dodatek č. 12) a usnesení Rady Ústeckého
kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 13) a usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 14) a usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 40/45R/2010 ze dne 21.4.2010 (dodatek č. 15) a usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 48/54R/2010 ze dne 18.8.2010 (dodatek č. 16) a usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 53/58R/2010 ze dne 29.9.2010 (dodatek č. 17) a usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 59/65R/2010 ze dne 8.12.2010 (dodatek č. 18) a usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 45/72R/2011 ze dne 9.3.2011(dodatek č. 19) a usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 64/81R/2011 ze dne 20.7.2011 (dodatek č. 20) a usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 74/90R/2011 ze dne 23.11.2011 (dodatek č. 21) a usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 58/98R/2012 ze dne 29.2.2012 (dodatek č. 22) a usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 76/103R/2012 ze dne 9.5.2012 (dodatek č. 23) a usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 29/103R/2012 ze dne 9.5.2012 (dodatek č. 24) a usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 49/114R/2012 ze dne 3.10.2012 (dodatek č. 25) a usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 37/3R/2012 ze dne 5.12.2012 (dodatek č. 26), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 27),
usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 172/13R/2013 ze dne 10.4.2013 (dodatek č. 28), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 106/9Z/2013 ze dne 4.9.2013 (dodatek č. 29), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 84/10Z/2013 ze dne 30.10.2013 (dodatek č. 30), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 77/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 31), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 65/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 32), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje

č. 68/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 33), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 34), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
č. 165/14Z/2014 ze dne 23.4.2014 (dodatek č. 35), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
č. 74/19Z/2014 ze dne 29.10.2014 (dodatek č. 36), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
č. 75/20Z/2014 ze dne 15.12.2014 (dodatek č. 37), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
č. 66/21Z/2015 ze dne 16.2.2015 (dodatek č. 38), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
č. 77/22Z/2015 ze dne 20.4.2015 (dodatek č. 39), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
č. 109/23Z/2015 ze dne 29.6.2015 (dodatek č. 40), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
č. 79/25Z/2015 ze dne 2.11.2015 (dodatek č. 41), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
č. 64/26Z/2015 ze dne 14.12.2015 (dodatek č. 42), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
č. 81/28Z/2016 ze dne 29.2.2016 (dodatek č. 43), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
č. 120/29Z/2016 ze dne 25.4.2016 (dodatek č. 44), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
č. 113/30Z/2016 ze dne 27.6.2016 (dodatek č. 45) a usnesení Zastupitelstva Ústeckého
č. 94/31Z/2016 ze dne 5.9.2016 (dodatek č. 46), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
č. 33/2Z/2016 ze dne 19.12.2016 (dodatek č. 47) a usnesení Zastupitelstva Ústeckého
č. 017/3Z/2017 A) bod 2) písm. a) ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 48)

kraje
kraje
kraje
kraje
kraje
kraje
kraje
kraje
kraje
kraje
kraje
kraje
kraje
kraje
kraje

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ……………… ze dne 24. 4. 2017 se
výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
V příloze č. 1 – „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací listiny se
doplňuje následující položka majetku svěřeného organizaci k hospodaření:
p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.
5521
Chomutov I
248/2
Sušany
248/5
Sušany
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov
p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.
71/11
Horní Jiřetín
71/13
Horní Jiřetín
3300/6
Horní Jiřetín
4305/2
Horní Jiřetín
5050/8
Horní Jiřetín
5213/4
Horní Jiřetín
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most
p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.
14
1437/49
Budyně nad Ohří-podíl /16 1437/28
Budyně nad Ohří
1267/35
Litoměřice
1117/6
Soběnice
1117/8
Soběnice
425/1
Straškov
425/3
Straškov
425/4
Straškov
506/3
Straškov
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice

p.č./st.p.č.
5251/3
5251/11

k.ú.
Louny
Louny

p.č./st.p.č. k.ú.
5251/10
Louny
5251/12
Louny
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5251/17
Louny
5251/18
Louny
5251/19
Louny
5251/23
Louny
5251/25
Louny
5251/26
Louny
450/36
Vojnice u Koštic
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny
p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.
761
Bynovec
1273/40
Dobrná
429
Maxičky
771/11
Stará Oleška
771/12
Stará Oleška
771/17
Stará Oleška
771/19
Stará Oleška
981
Vilsnice
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín
p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.
688/2
Království
3124
Království
555/2
Dolní Poustevna
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk
p.č./st.p.č.
k.ú.
214/10
Drahůnky
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice
p.č./st.p.č.
k.ú.
1648/9
Tisá
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 24. 4. 2017

V Ústí nad Labem dne 24. 4. 2017
Jaroslav Komínek
náměstek hejtmana Ústeckého kraje
na základě pověření
hejtmana Ústeckého kraje
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Bod 13.2 priloha 1 k usnesení č. 046/4Z/2017

Ústecký kraj
a
Liberecký kraj

Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě
pro rok 201 7
ÚK: číslo smlouvy 17/SML0754
LK: číslo smlouvy OLP/688/2017

SMLOUVA
O FINANČNÍ SPOLUPRÁCI VE VEŘEJNÉ LINKOVÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními § 24 zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „krajské zřízení“) a § 160, § 163
a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
mezi
1.

Ústeckým krajem
Se sídlem:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Zastoupeným:

Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, 400 02
70892156
CZ70892156
882733379/0800
hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem

na straně jedné (dále jen „Ústecký kraj“)
a
2.

Libereckým krajem
Se sídlem:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Zastoupeným:

U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2,
70891508
CZ70891508
19-7964200287/0100
hejtmanem Martinem Půtou

na straně druhé (dále jen „Liberecký kraj“, společně s Ústeckým krajem dále jen „smluvní
strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
A) usnesením zastupitelstva č. 111/30Z/2016 ze dne 27. 6. 2016 stanovil Ústecký kraj v souladu
s ustanovením § 35 odst. 2 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, rozsah dopravní obslužnosti pro území Ústeckého kraje, který
zahrnuje i ty části linek a spojů vypočtených v příloze č. 1 této smlouvy, které jsou vedeny po
území Ústeckého kraje;
B) podstatné části tras linek a spojů vypočtených v příloze č. 1 této smlouvy jsou vedeny na území
Libereckého kraje, kde jsou na základě usnesení zastupitelstva Libereckého kraje č. 121/04/ZK
ze dne 18. 5. 2004 zařazeny do rozsahu dopravní obslužnosti; a
C) usnesením zastupitelstva č. 121/04/ZK ze dne 18. 5. 2004 stanovil Liberecký kraj v souladu
s ustanovením § 35 odst. 2 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, rozsah dopravní obslužnosti pro území Libereckého kraje, který
zahrnuje i ty části linek a spojů vypočtených v příloze č. 2 této smlouvy, které jsou vedeny po
území Libereckého kraje;
D) podstatné části tras linek a spojů vypočtených v příloze č. 2 této smlouvy jsou vedeny na území
Ústeckého kraje, kde jsou na základě usnesení zastupitelstva Ústeckého kraje č. 111/30Z/2016
ze dne 27. 6. 2016 zařazeny do rozsahu dopravní obslužnosti; a
E) z důvodu oboustranného zájmu Ústeckého kraje i Libereckého kraje na dopravní integraci
předmětných linek a spojů, s ohledem na veřejný zájem v oblasti veřejné osobní dopravy
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vyplývající z rozhodnutí zastupitelstev Ústeckého kraje a Libereckého kraje citovaných v bodě
(A) až (D) výše, a s ohledem na úkoly smluvních stran dle § 3 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb.,
o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, dle kterého kraje
odpovídají za zajištění vzájemného propojení jednotlivých linek a spojů, je účelné, aby doprava
na předmětných linkách a spojích byla zajištěna jediným dopravcem, kterého v souladu
s příslušnými právními předpisy vybere Liberecký kraj za finančního přispění Ústeckého kraje
ve vztahu k linkám uvedeným v příloze č. 1, resp. Ústecký kraj za finančního přispění
Libereckého kraje ve vztahu k linkám uvedeným v příloze č. 2, a to pro období od 1. ledna
2017 do 31. prosince 2017.
BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ:
Článek I.
PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY
1.

Předmětem této smlouvy je vzájemná spolupráce a koordinace mezi smluvními stranami
v období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017:
a)

na linkách zařazených do dopravní obslužnosti Ústeckého kraje podle usnesení
zastupitelstva Ústeckého kraje o rozsahu dopravní obslužnosti Ústeckého kraje
č. 111/30Z/2016 ze dne 27. 6. 2016, které jsou uvedeny v příloze č. 1, a to v rozsahu,
ve kterém se nacházejí na území Ústeckého kraje; a

b)

na linkách zařazených do dopravní obslužnosti Libereckého kraje podle usnesení
zastupitelstva Libereckého kraje o rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje
č. 121/04/ZK ze dne 18. 5. 2004, které jsou uvedeny v příloze č. 2,
a to v rozsahu, ve kterém se nacházejí na území Libereckého kraje.
Článek II.
PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1.

Liberecký kraj se zavazuje zajistit dopravní obslužnost Ústeckého kraje v rozsahu částí linek a
spojů vypočtených v příloze č. 1 této smlouvy, které jsou vedeny po území Ústeckého kraje,
tedy zejména uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové
osobní dopravě (dále jen „Liberecká smlouva o veřejných službách“)
s dopravcem vybraným Libereckým krajem (dále jen „Liberecký dopravce“), a dále
kontrolovat a případně vymáhat plnění takto uzavřené Liberecké smlouvy o veřejných
službách Libereckým dopravcem. Ke dni 1. 1. 2017 představuje Libereckou smlouvu
o veřejných službách souhrn dvou smluv: 1. Smlouva o veřejných službách v přepravě
cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě pro přechodné zabezpečení stanoveného
rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro oblast Východ č. OLP/1767/2014
uzavřená dne 20. 10. 2014 mezi Libereckým krajem a dopravcem BusLine a.s.; 2. Smlouva
o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě pro přechodné
zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro oblast Západ
č. OLP/1768/2014 uzavřená dne 6. 10. 2014 mezi Libereckým krajem a dopravcem ČSAD
Česká Lípa a.s. Dojde-li v průběhu plnění této smlouvy k uzavření nové Liberecké smlouvy
o veřejných službách s novým Libereckým dopravcem, bude neprodleně o této skutečnosti
Liberecký kraj informovat Ústecký kraj.
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2.

Ústecký kraj se zavazuje zajistit dopravní obslužnost Libereckého kraje v rozsahu částí linek a
spojů vypočtených v příloze č. 2 této smlouvy, které jsou vedeny po území Libereckého kraje,
tedy zejména uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové
osobní
dopravě
(dále
jen
„Ústecká
smlouva
o
veřejných
službách“)
s dopravcem vybraným Ústeckým krajem (dále jen „Ústecký dopravce“), a dále kontrolovat
a případně vymáhat plnění takto uzavřené Ústecké smlouvy o veřejných službách Ústeckým
dopravcem. Ke dni uzavření této smlouvy představuje Ústeckou smlouvu o veřejných
službách souhrn tří smluv: 1. Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou
linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje v oblasti Děčínsko
14/SML1426 uzavřená dne 23. 6. 2014 mezi Ústeckým krajem a dopravcem BusLine a.s.,
2. Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou
k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje v oblasti Litoměřicko 14/SML1338 uzavřená
dne 5. 6. 2014 mezi Ústeckým krajem a dopravcem BusLine a.s., 3. Smlouva o veřejných
službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti
Ústeckého kraje v oblasti Dolní Poohří 13/SML1671 uzavřená dne 29. 8. 2013 mezi
Ústeckým krajem a dopravcem ČSAD Slaný a.s.

3.

Liberecký kraj se zavazuje, že Liberecká smlouva o veřejných službách, jakož i výběr
Libereckého dopravce, který bude dopravní obslužnost dle odstavce 1 tohoto článku
zajišťovat, jsou v souladu s platnými právními předpisy. Ústecký kraj se zavazuje, že Ústecká
smlouva o veřejných službách, jakož i výběr Ústeckého dopravce, který bude dopravní
obslužnost dle odstavce 2 tohoto článku zajišťovat, jsou v souladu s platnými právními
předpisy.

4.

Ústecký kraj se zavazuje, že se bude za podmínek dle čl. III. této smlouvy finančně podílet
na úhradě kompenzace, kterou bude Liberecký kraj povinen uhradit Libereckému dopravci
za provozování veřejné linkové dopravy dle Liberecké smlouvy o veřejných službách na
území Ústeckého kraje podle této smlouvy v období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017.
Liberecký kraj se zavazuje, že se bude za podmínek dle čl. III. této smlouvy finančně podílet
na úhradě kompenzace, kterou bude Ústecký kraj povinen uhradit Ústeckému dopravci
za provozování veřejné linkové dopravy dle Ústecké smlouvy o veřejných službách na území
Libereckého kraje podle této smlouvy v období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017.

5.

Smluvní strany se zavazují, že při zajišťování dopravní obslužnosti druhé smluvní strany
dle této smlouvy zajistí, že kvalita přepravních služeb poskytovaných na předmětné lince
nebo spoji na území druhé strany nebude nižší než kvalita přepravních služeb poskytovaných
na takové lince nebo spoji na území smluvní strany, která zajišťuje dopravní obslužnost.

6.

Touto smlouvou nejsou zakládána žádná práva třetích osob vůči Ústeckému kraji ani vůči
Libereckému kraji. Výlučnou odpovědnost z Liberecké smlouvy o veřejných službách nese
Liberecký kraj, který výlučně odpovídá za úhrady kompenzace Libereckému dopravci
v souladu s Libereckou smlouvou o veřejných službách. Výlučnou odpovědnost z Ústecké
smlouvy o veřejných službách nese Ústecký kraj, který výlučně odpovídá za úhrady
kompenzace Ústeckému dopravci v souladu s Ústeckou smlouvou o veřejných službách.
Článek III.
PODMÍNKY PRO ÚHRADU FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU

1.

Výše finančního příspěvku bude stanovena ve vztahu ke každému kalendářnímu čtvrtletí roku
2017 na základě pravidel uvedených níže v tomto odstavci.

2.

Liberecký kraj vypočítá ve vztahu každému kalendářnímu čtvrtletí roku 2017 výši finančního
příspěvku (dále jen „Finanční příspěvek Libereckému kraji“), kterým se Ústecký kraj bude
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finančně podílet na kompenzaci, kterou hradí Liberecký kraj Libereckému dopravci
za provozování dopravy na části linek a spojů uvedených v příloze č. 1 této smlouvy na území
Ústeckého kraje, přičemž výše Finančního příspěvku Libereckému kraji se pro účely této
smlouvy vypočítá následovně:
Příspěvek bude rozdíl mezi cenou dopravního výkonu a jemu odpovídajícími tržbami
na úsecích Liberecké smlouvy. Cena dopravního výkonu vychází ze sjednaných cen
dopravního výkonu Liberecké smlouvy pro rok 2017 a tržby vychází z vyúčtování
předloženého Libereckým dopravcem dle pravidel sjednaných Libereckou smlouvou. Takto
vypočítanou výši Finančního příspěvku Libereckému kraji je Liberecký kraj povinen oznámit
písemně Ústeckému kraji spolu se všemi údaji, na základě nichž byla jeho výše vypočítána
za I. čtvrtletí 2017 v průběhu května 2017, za II. čtvrtletí 2017 v průběhu srpna 2017,
za III. čtvrtletí 2017 v průběhu listopadu 2017 a za IV. čtvrtletí 2017 v průběhu ledna 2018.
3.

Ústecký kraj vypočítá ve vztahu každému kalendářnímu čtvrtletí roku 2017 výši finančního
příspěvku (dále jen „Finanční příspěvek Ústeckému kraji“), kterým se Liberecký kraj bude
finančně podílet na kompenzaci, kterou hradí Ústecký kraj Ústeckému dopravci
za provozování dopravy na části linek a spojů uvedených v příloze č. 2 této smlouvy na území
Libereckého kraje, přičemž výše Finančního příspěvku Ústeckému kraji se pro účely této
smlouvy vypočítá následovně:
Příspěvek bude rozdíl mezi cenou dopravního výkonu a jemu odpovídajícími tržbami
na úsecích ústecké smlouvy. Cena dopravního výkonu vychází ze sjednaných cen dopravního
výkonu ústecké smlouvy pro rok 2017 a tržby vychází z clearingového centra DÚK
dle oblastí Ústecké smlouvy.
Výši takto vypočítaného Finančního příspěvku Ústeckému kraji je Ústecký kraj povinen
oznámit písemně Libereckému kraji spolu se všemi údaji, na základě nichž byla jeho výše
vypočítána za I. čtvrtletí 2017 v průběhu května 2017, za II. čtvrtletí 2017 v průběhu
srpna 2017, za III. čtvrtletí 2017 v průběhu listopadu 2017 a za IV. čtvrtletí 2017 v průběhu
ledna 2018.

4.

Smluvní strany se dohodly na tom, že si nebudou vzájemně hradit finanční příspěvky uvedené
v odst. 2 a 3 této smlouvy, ale že jedna smluvní strana uhradí druhé smluvní straně pouze
rozdíl mezi finančními příspěvky uvedenými v odst. 2 a 3 této smlouvy následovně:
a)

jestliže bude Finanční příspěvek Ústeckému kraji vyšší než Finanční příspěvek
Libereckému kraji, bude Liberecký kraj povinen uhradit Ústeckému kraji
bezhotovostním převodem částku rovnající se rozdílu mezi (i) Finančním příspěvkem
Ústeckému kraji a (ii) Finančním příspěvkem Libereckému kraji;

b)

jestliže bude Finanční příspěvek Libereckému kraji vyšší než Finanční příspěvek
Ústeckému kraji, bude Ústecký kraj povinen uhradit Libereckému kraji bezhotovostním
převodem částku rovnající se rozdílu mezi (i) Finančním příspěvkem Libereckému kraji
a (ii) Finančním příspěvkem Ústeckému kraji;

(jednotlivá platba dle písm. a) nebo b) tohoto odst. dále jen „Vyrovnávací platba“).
Vyrovnávací platba bude hrazena kvartálně dle odst. 6 tohoto článku.
5.

Celková čistá výše Vyrovnávacích plateb, jež bude Ústecký kraj povinen na základě této
smlouvy v roce 2017 uhradit (tj. součet Vyrovnávacích plateb hrazených Ústeckým krajem
Libereckému kraji snížený o součet Vyrovnávacích plateb hrazených Libereckým krajem
Ústeckému kraji), nepřesáhne částku 1.500 tis. Kč. Liberecký kraj není oprávněn
od Ústeckého kraje požadovat úhradu Vyrovnávacích plateb v rozsahu, v jakém by čistá výše
Vyrovnávacích plateb dle tohoto odstavce převyšovala částku 1.500 tis. Kč. Dosažení této
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výše celkové čisté výše Vyrovnávacích plateb nebude mít vliv na pokračování povinnosti
Libereckého kraje zajišťovat dopravní obslužnost Ústeckého kraje dle této Smlouvy.
6.

Celková čistá výše Vyrovnávacích plateb, jež bude Liberecký kraj povinen na základě této
smlouvy v roce 2017 uhradit (tj. součet Vyrovnávacích plateb hrazených Libereckým krajem
Ústeckému kraji snížený o součet Vyrovnávacích plateb hrazených Ústeckým krajem
Libereckému kraji), nepřesáhne částku 500 tis. Kč. Ústecký kraj není oprávněn
od Libereckého kraje požadovat úhradu Vyrovnávacích plateb v rozsahu, v jakém by čistá
výše Vyrovnávacích plateb dle tohoto odstavce převyšovala částku 500 tis. Kč. Dosažení této
výše celkové čisté výše Vyrovnávacích plateb nebude mít vliv na pokračování povinnosti
Ústeckého kraje zajišťovat dopravní obslužnost Libereckého kraje dle této Smlouvy.

7.

Smluvní strana, které má být za jednotlivé kalendářní čtvrtletí roku 2017 hrazena
Vyrovnávací platba ve smyslu odst. 4 tohoto článku, vystaví druhé smluvní straně fakturu,
na základě níž bude druhá smluvní strana povinna uhradit Vyrovnávací platbu ve lhůtě 21 dnů
od doručení příslušné faktury.
Článek IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.

Změnit obsah smlouvy lze dle ustanovení § 166 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném
znění, jen písemnou dohodou smluvních stran; vypovědět smlouvu lze jen písemnou formou
a to s výpovědní dobou jeden měsíc, přičemž výpovědní doba začne běžet prvního dne měsíce
následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

2.

Tuto smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran v souladu s ustanovením § 167 odst. 1
písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Taková dohoda musí být
písemná a musí v ní být uvedeny důvody, které vedly k ukončení smlouvy včetně vzájemného
vypořádání práv a povinností.

3.

V případě předčasného ukončení této smlouvy z jakéhokoliv důvodu může kterákoliv smluvní
strana požadovat úhradu Vyrovnávací platby vypočtené v souladu s touto smlouvou až do dne
jejího ukončení (nebo do dne 31. prosince 2017, podle toho, který den nastane dříve). Proces
výpočtu a úhrady Vyrovnávací platby stanovený v této smlouvě se použije obdobně s tím, že:
a) lhůta pro splnění povinnosti zaslat druhé smluvní straně oznámení o výši finančního
příspěvku ve smyslu článku III. odst. 2 a 3 této smlouvy činí 30 dnů ode dne předčasného
ukončení této smlouvy (nebo od 31. prosince 2017, podle toho, který den nastane dříve),
b) Smluvní strana, která má hradit Vyrovnávací platbu, je povinna ji uhradit do 21 dnů
po doručení faktury.

4.

Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do dne zaplacení poslední úhrady Vyrovnávací
platby v souladu s čl. III. odst. 7 této smlouvy. Tato smlouva však pokrývá spolupráci
smluvních stran při zajišťování dopravní obslužnosti jejich území v období od 1. ledna 2017
do 31. prosince 2017.

5.

Ústecký kraj neodpovídá za případné nároky dopravce vzniklé při vypořádání vztahů mezi
Libereckým krajem a Libereckým dopravcem. Liberecký kraj neodpovídá za případné nároky
dopravce vzniklé při vypořádání vztahů mezi Ústeckým krajem a Ústeckým dopravcem.

6.

Smluvní strany berou na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč
bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší,
se zveřejní v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
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7.

Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv) splní Liberecký kraj.

8.

Tato smlouva se použije i pro dosud smluvně neupravené vztahy týkající se předmětu smlouvy
mezi smluvními stranami vzniklé od 1. ledna 2017 do účinnosti smlouvy.

9.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažuje za obchodní
tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších
podmínek.
10. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, všechny s platností originálu, z nichž dva
stejnopisy obdrží Ústecký kraj a dva stejnopisy Liberecký kraj.
11. Pro vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se použije ustanovení § 170 správního řádu.
12. Nedílnou součástí této smlouvy je:
příloha č. 1: Přehled linek finančně podporovaných Ústeckým krajem.
příloha č. 2: Přehled linek finančně podporovaných Libereckým krajem.
13. Tato smlouva byla schválena usnesením zastupitelstva Ústeckého kraje č. ………Z/2017
ze dne 24. 4. 2017 a usnesením zastupitelstva Libereckého kraje č. ……/17/ZK
ze dne 25. 4. 2017.
14. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, nikoli
v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Ústí nad Labem dne ..........................

V Liberci dne ……….………….

Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

Martin Půta
hejtman Libereckého kraje
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PŘÍLOHA Č. 1

PŘEHLED LINEK A SPOJŮ FINANČNĚ PODPOROVANÝCH ÚSTECKÝM KRAJEM
(PLATNOST OD 01. 01. 2017 DO 31. 12. 2017)
P.
č.

Linka č.

Platnost
licence do

1

500 284

31. 12. 2018

2

500 290

31. 12. 2018

3

500 454

31. 12. 2018

4

500 460

31. 12. 2018

5

500 461

31. 12. 2018

6

500 462

31. 12. 2018

7

500 482

31. 12. 2018

8

501 454

31. 12. 2018

9

512 418

31. 12. 2018

10

540 440

31. 12. 2018

Σ

10 linek

-

Dotovány spoje

Název linky

3, 4, 8, 13, 15
(celkem 5)
17, 20
(celkem 2)
1, 4
(celkem 2)
1, 2, 3, 4
(celkem 4)
1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11,
12, 15, 16, 17, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 29, 30, 31, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 40, 42,
43, 50, 101, 102, 103,
104, 106, 109, 110,
111, 112, 115
(celkem 44)
1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 14,
23, 24, 29, 30, 37, 101,
102, 104, 105, 108,
109, 112, 113, 120,
121
(celkem 23)
1, 2, 13, 24
(celkem 4)
1, 2
(celkem 2)
1, 2
(celkem 2)
2, 6, 17
(celkem 3)

Dubá - Tuhaň,Domašice Snědovice,Sukorady
Česká Lípa - Žandov Kravaře - Starý Šachov
Česká Lípa - Nový Bor Varnsdorf - Rumburk
Nový Bor - Česká Kamenice
- Děčín

91 spojů

Ujeté km
rok 2017
1 000
776
8 120
19 536

Nový Bor - Kamenický
Šenov - Česká Kamenice

19 252

Česká Lípa - Volfartice Kamenický Šenov - Česká
Kamenice

8 611

Nový Bor - Polevsko Kytlice
Česká Lípa - Nový Bor Rumburk

2 000
6 468

Česká Kamenice - Kunratice

2 500

Liberec - Nový Bor - Česká
Kamenice

1 971

-

70 234*

* V případě objížďkových spojů se počet ujetých kilometrů může ještě navýšit. Liberecký kraj bude Ústecký
kraj předem informovat.
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PŘÍLOHA Č. 2

PŘEHLED LINEK A SPOJŮ FINANČNĚ PODPOROVANÝCH LIBERECKÝM KRAJEM
(PLATNOST OD 01. 01. 2017 DO 31. 12. 2017)
P.
č.

Linka č.

1

512 423

2

552 633

3

552 672

Σ

3 linky

Platnost
licence do

Dotovány spoje

101,102, 104, 105,
31. 12. 2024 106, 107, 108
(celkem 7)
101, 102, 103, 104,
105, 109,111, 112,
114, 116, 153, 156,
31. 12. 2024
203, 204, 205, 206,
208, 209
(celkem 18)
102, 109, 116,
31. 12. 2024 125,127, 128
(celkem 6)
-

31 spojů

Název linky

Ujeté km
rok 2017

Benešov n.Pl.-ŽandovVerneřice

5 250*

Úštěk,Lukov-SnědoviceŠtětí,Hněvice

3 584*

Dušníky-Roudnice n.LabemŠtětí-Dubá

15 000**

-

23 834***

* Pouze úsek hranice ÚK/LK
** Tarifní vzdálenost Sukorady - Dubá
*** V případě objížďkových spojů se počet ujetých kilometrů může ještě navýšit. Ústecký kraj bude
Liberecký kraj předem informovat.
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bod 13.3 priloha 1 k usnesení č. 047/4Z/2017

Číslo Ústeckého kraje: 14/SML2785
Číslo Statutárního města Teplice: [bude doplněno]

DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI
VEŘEJNOU LINKOVOU DOPRAVOU A VEŘEJNOU DRÁŽNÍ OSOBNÍ
DOPRAVOU

1. Ústecký kraj
Sídlo:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený:

Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje

IČ:

70892156

DIČ:

CZ70892156

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: [bude doplněno]
(dále jen „Kraj“)
a
2. Statutární město Teplice
Sídlo:

náměstí Svobody 2/2, 415 95 Teplice

Zastoupené:

Jaroslavem Kuberou, primátorem Statutárního města Teplice

IČ:

00266621

DIČ:

CZ00266621

Bankovní spojení: KB Teplice, číslo účtu: [bude doplněno]
(dále jen „Město“, společně s Krajem dále jen „Smluvní strany“)
SMLUVNÍ STRANY UZAVÍRAJÍ NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU NA ZÁKLADĚ VZÁJEMNÉ
SHODY TENTO DODATEK:

Článek I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.

Dne 29. 12. 2014 byla mezi smluvními stranami uzavřena, v souladu s ustanoveními
§ 24 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

a § 160, § 163 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
smlouva č. 14/SML2785 o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou
linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou (dále jen „Smlouva“).
2.

Účelem této Smlouvy je vzájemná spolupráce a koordinace Smluvních stran směřující k
(i) zajištění vzájemného uznávání jízdních dokladů vystavovaných dopravci DÚK na
straně jedné a dopravcem MHD na straně druhé opravňující cestující k využívání služeb
veřejné drážní osobní dopravy a veřejné linkové dopravy poskytovaných těmito
dopravci a (ii) nastavení principů vyrovnávání snížených tržeb (resp. zvýšené
kompenzace hrazené Městem dopravci MHD za zajišťování provozu MHD) v důsledku
vzájemného uznávání jízdních dokladů dle této Smlouvy.

3.

Smluvní strany se dohodly na úpravě textu Smlouvy v článku IV. odstavci 1. upravující
principy vyrovnávání tržeb mezi Krajem a Městem.
Článek II.
POZMĚŇOVACÍ A DOPLŇUJÍCÍ USTANOVENÍ

Původní znění Smlouvy článek IV. odstavec 1. je s platností od 1. 1. 2017 zrušeno a
nahrazeno tímto zněním:

1.

„Kraj se zavazuje dorovnávat Městu za podmínek stanovených v této smlouvě
referenční tržby na 1 km, s tím, že:


referenční tržby na 1 km pro období kalendářního roku 2015 a pro
období kalendářního roku 2016 se rovnají 21,59 Kč bez DPH; referenční
tržby na 1 km pro období kalendářního roku 2017 se rovnají 21,89 Kč
bez DPH; v případě změny zákonné sazby DPH pro jízdné ve veřejné
dopravě Smluvní strany upraví výši referenčních tržeb na 1 km bez DPH
tak, aby výše referenčních tržeb na 1 km s DPH byla shodná před i po
změně zákonné sazby DPH s tím, že výsledek bude zaokrouhlen
matematicky na 2 desetinná místa (např. v případě změny zákonné sazby
DPH pro jízdné ve veřejné dopravě z 15 % na 17 % by referenční tržby
na 1 km činily 21,22 (po zaokrouhlení z 21,2209) Kč bez DPH, přičemž
výše referenčních tržeb na 1 km s DPH by před i po změně zákonné sazby
DPH činila 24,8285 Kč);



referenční tržby na 1 km pro období kalendářního roku 2018 a každého
následujícího kalendářního roku (Refi) se vypočítají dle vzorce:
𝑅𝑒𝑓𝑖 = 𝑅𝑒𝑓𝑖−1 ∙

𝑆𝑘𝑢𝑡𝑖−1
𝑆𝑘𝑢𝑡𝑖−2

i

je i-tý kalendářní rok,

Refi-1

jsou referenční tržby na 1 km platné pro bezprostředně
předcházející kalendářní rok,

Skuti-1 jsou skutečné tržby dosažené v rámci příslušné části DÚK
v bezprostředně předcházejícím kalendářním roce ze všech
jízdních dokladů, jejichž počáteční nebo cílová zóna bude zóna
Teplice a

2

Skuti-2 jsou skutečné tržby dosažené v rámci příslušné části DÚK
v kalendářním
roce
bezprostředně
předcházejícím
předcházejícímu kalendářnímu roku ze všech jízdních dokladů,
jejichž počáteční nebo cílová zóna bude zóna Teplice,
[například referenční tržby na 1 km pro období kalendářního
roku 2018 (Ref2018) se vypočítají jako součin referenčních tržeb
na 1 km platných pro kalendářní rok 2017 (Ref2017) a podílu
skutečných tržeb na 1 km dosažených v rámci příslušné části
DÚK v kalendářním roce 2017 ze všech jízdních dokladů, jejichž
počáteční nebo cílová zóna bude zóna Teplice (Skut2017) a
skutečných tržeb na 1 km dosažených v rámci příslušné části
DÚK v kalendářním roce 2016 (Skut2016) ze všech jízdních
dokladů, jejichž počáteční nebo cílová zóna bude zóna Teplice,
tj. dle vzorce:
𝑅𝑒𝑓2018 = 𝑅𝑒𝑓2017 ∙

𝑆𝑘𝑢𝑡2017
𝑆𝑘𝑢𝑡2016

];“

Článek III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.

Tento dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní
stranou. Pro odstranění pochybností Smluvní strany prohlašují, že se změnami,
dohodnutými tímto dodatkem, řídí již od 1. 1. 2017.

2.

Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 2 Smlouvy,
zůstávají nadále v platnosti.

3.

Tento dodatek č. 2 Smlouvy je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá
ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

4.

Tento dodatek č. 2 Smlouvy byl schválen usnesením zastupitelstva Ústeckého kraje
č. [bude doplněno] ze dne [bude doplněno] a usnesením zastupitelstva Statutárního města
Teplice č. [bude doplněno] ze dne [bude doplněno].

SMLUVNÍ STRANY PROHLAŠUJÍ, ŽE TENTO DODATEK SMLOUVY UZAVŘELY NA ZÁKLADĚ VÁŽNÉ
A SVOBODNÉ VŮLE, NIKOLI V TÍSNI ZA NÁPADNĚ NEVÝHODNÝCH PODMÍNEK A NA DŮKAZ TOHO
PŘIPOJUJÍ SVÉ VLASTNORUČNÍ PODPISY.
V Ústí nad Labem dne ..........................

V Teplicích dne ..........................

Oldřich Bubeníček

Jaroslav Kubera

hejtman Ústeckého kraje

primátor Statutárního města Teplice
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Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č.45
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 84/2001
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Střední škola technická, Most, příspěvková organizace
se sídlem v Mostě, Dělnická 21, PSČ: 434 01, IČO: 00125423
(dále jen organizace)
ze dne 5. září 2001, usnesení č. 46/15/2001 Rady Ústeckého kraje,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/23/2001 ze dne 19.12.2001,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/29/2002 ze dne 27.3.2002 (dodatek č. 1),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/31/2002 ze dne 7.5.2002 (dodatek č. 2),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/34/2002 ze dne 3.7.2002 (dodatek č. 3),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/48/2002 ze dne 20.11.2002 (dodatek č. 4),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 159/49/2002 ze dne 4.12.2002 (dodatek č. 5),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 5/61/2003 ze dne 23.4.2003 (oprava tiskových chyb),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 47/91/2004 ze dne 7.4.2004 (dodatek č. 6),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/101/2004 ze dne 7.7.2004 (dodatek č. 7),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 170/103/2004 ze dne 1.9.2004,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/3/2005 ze dne 12.1.2005 (dodatek č. 8),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 60/4/2005 ze dne 16.2.2005 (dodatek č. 9),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/7R./2005 ze dne 29.3.2005 (dodatek č. 10),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 69/8R/2005 ze dne 11.5.2005 (dodatek č. 11),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/18R/2005 ze dne 21.9.2005 (dodatek č. 12),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 13),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 15/35R/2006 ze dne 5.4.2006 (dodatek č. 14),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 38/43R/2006 ze dne 7.6.2006 (dodatek č. 15),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 41/46R/2006 ze dne 28.6.2006 (dodatek č. 16),
úplné znění ze dne 5.1.2007,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 44/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 17),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 42/93R/2007 ze dne 3.10.2007 (dodatek č. 18),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 38/94R/2007 ze dne 24.10.2007 (dodatek č. 19),
úplné znění ze dne 7.1.2008,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 22/109R/2008 ze dne 15.4.2008 (dodatek č. 20),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 24/115R/2008 ze dne 11.6.2008 (dodatek č. 21),
úplné znění ze dne 5.1.2009,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.29/10R/2009 ze dne 11.2.2009 (dodatek č. 22),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 49/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 23),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 24),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 25),
úplné znění ze dne 21.1.2010,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/45R/2010 ze dne 21.4.2010 (dodatek č. 26),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 48/76R/2011 ze dne 27.4.2011 (dodatek č. 27),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 38/77R/2011 ze dne 18.5.2011 (dodatek č. 28),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/82R/2011 ze dne 10.8.2011 (dodatek č. 29),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 27/86R/2011 ze dne 5.10.2011 (dodatek č. 30),
úplné znění ze dne 11.1.2012,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/101R/2012 ze dne 4.4.2012 (dodatek č. 31),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 32),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/105R/2012 ze dne 13.6.2012 (dodatek č. 33),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 53/111R/2012 ze dne 22.8.2012 (dodatek č. 34),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 36/114R/2012 ze dne 3.10.2012 (dodatek č. 35),
úplné znění ze dne 4.1.2013,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 36),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/13R/2013 ze dne 10.4.2013 (dodatek č. 37),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 38),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 27/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 39),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 27/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 40),
úplné znění ze dne 7.1.2014,

bod 14.2 příloha 1
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 41),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 29/18Z/2014 ze dne 3.9.2014 (dodatek č. 42),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/22Z/2015 ze dne 20.4.2015 (dodatek č. 43),
úplné znění ze dne 21.4.2015,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 17/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 44)

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ../..Z/2017 ze dne 24. dubna 2017 se
výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
V příloze č. 1 - „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací listiny se
zrušují následující položky majetku svěřeného organizaci k hospodaření:
„Katastrální území: Skyřice
Parcela:
výměra (m2)
druh pozemku
způsob využití
St. 78/18
713
zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Velebudice, č.p. 48, adminis.
Stavba stojí na pozemku p.č. St. 78/18

(rozdělení pozemku St. 78/15 o výměře 5548 na pozemky St. 78/15 o výměře 4835 m 2
a St. 78/18 o výměře 713 m2).

Stavby nezapisované do katastru nemovitostí:
katastrální území: Skyřice

na p.č. St. 78/18

PS015 v admin. budově,
R+M – regulace a měření,
PS65 rozvod svítiplynu,
SO10 výměníková stanice R+M,
SO137 teplovodní rozvody,
SO51 rozvod pitné vody,
SO53 rozvod užitkové vody,
SO70 rozvod NN,
SO74 požární signalizace,
Sekundární rozvod tepla,
SO36 kolektor inž. sítí,
SO56 kanalizace,
SO75 jednotný čas,
SO72 venkovní rozvod telefonů.“

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1. června 2017.
V Ústí nad Labem dne 24. dubna 2017.

Mgr. Bc. Petr Šmíd
na základě pověření Oldřicha Bubeníčka,
hejtmana Ústeckého kraje

bod 14.3 priloha 1 k usnesení č. 050/4Z/2017

bod 14.3 příloha 1

Seznam doporučených projektů - obce
ev.č.

Název žadatele

IČO

Název projektu

Přidělená
Sídlo (dle navisionu)
dotace

LITOMĚŘICE
LT7 Město Libochovice

00263931 Plave malý i velký - 7. ročník

30 000
30 000

náměstí 5. května 48,
411 17 Libochovice

bod 14.3 priloha 2 k usnesení č. 050/4Z/2017

bod 14.3 příloha 2

Seznam nedoporučených projektů - obce
ev.č.

Název žadatele

DC13 Obec Janov

Obec Perštejn

Obec Malíč

LN9 Obec Veltěže

IČO
556025

262072

Název projektu
Šikovné ručičky pro volný
čas

Volný čas v obci 2017

526444

Tvořivé středy

556475

Podpora zájmových
kroužků v obci Veltěže

Požadovaná
dotace
DĚČÍN
30 820
CHOMUTOV
50 000
LITOMĚŘICE

31 000
LOUNY
50 000

Přidělená
dotace

Sídlo (dle
navisionu)

Důvod nepodpoření
žádosti

Janov 235, 405
0 02

chybějící povinná příloha

Hlavní 159, 431
0 63 Perštejn

žádost byla zaslána po
termínu

žádost nebyla doručena v
papírové podobě s
0 Malíč 12, 412 01 povinnými přílohami
Perucká 73, 440
0 01 Veltěže

chybějící povinná příloha

bod 14.3 priloha 3 k usnesení č. 050/4Z/2017

bod 14.3 příloha 3

JID:

/2017/KUUK

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 jen „zákon č. 250/2000 Sb.“)

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Dagmar Waicová
E-mail/telefon: waicova.d@kr-ustecky.cz
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce
(název/obchodní firma/jméno a příjmení):
Sídlo/bydliště:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ (datum narození):
DIČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:
Kopie dokladu o právní subjektivitě příjemce je součástí spisu č.j. …./SMT/2017 ,
uloženého na odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje.
(dále jen ,,příjemce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU
„VOLNÝ ČAS 2017“
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(dále jen „smlouva“)
Preambule
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.
Předmět smlouvy, účel a výše dotace
1.

Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …..
ze dne ……., poskytuje příjemci ze svého rozpočtu neinvestiční dotaci ve výši
………….,- Kč (slovy: ……..korun českých), která bude převedena bezhotovostně
na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, pod UZ (účelovým znakem)
00096, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději
do ...................

2.

Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne……..

3.

Dotace je poskytnuta na……………. (vypíše se účel).

4.

Poskytnutá dotace nemá charakter veřejné podpory ve smyslu článku 107 Smlouvy
o fungování Evropské unie.

Článek II.
Podmínky použití dotace,
doba, v níž má být dosaženo účelu,
způsob poskytnutí dotace
1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace
předloženého projektu .................................... (dále jen ,,projekt“), dle poskytovatelem
odsouhlaseného rozpočtu všech plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „plánovaný
nákladový rozpočet“), a to v rozsahu v něm uvedeného procentuálního podílu dotace
na úhradě plánovaných uznatelných nákladů za dodržení druhového členění
plánovaného nákladového rozpočtu. Plánovaný nákladový rozpočet předložený
příjemcem v projektu je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.
2. V plánovaném nákladovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, se za
neuznatelný náklad označují následující náklady:
………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
……………
………………………………………………………………………………………………..
3. Změny v rámci druhového členění rozpočtu je možné provádět pouze za podmínek
stanovených čl. VIII. odst. 7 Zásad za předpokladu předchozího písemného souhlasu
příslušného odboru krajského úřadu. V těchto případech nebude uzavírán dodatek ke
smlouvě.
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4. Termínem ukončení realizace projektu je ….. . Pro příjemce je tento termín stanoven
jako závazný ukazatel.
5. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od
1. 1. 2017 do …… (účinnost uznatelných nákladů).
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu ve schváleném období
realizace,
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými
doklady.
Neuznatelný náklad je náklad na:
-

-

pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
úroky, penále, pokuty a jiné sankce,
opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
nákupy pozemků a budov,
ztráty z devizových kurzů,
reprezentativní pohoštění,
nájemné s následnou koupí (leasing),
cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, pro zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 tohoto právního
předpisu,
mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve
veřejných službách a správě,
náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc)
finanční odměny pro účastníky akce (finanční dar, výhra).

6. Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet příjemce
uvedený v záhlaví této smlouvy do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy.
7. Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech projektu v maximální výši …………. %. Závazný ukazatel
musí být dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu za dodržení
druhového členění plánovaného nákladového rozpočtu.

Článek III.
Práva a povinnosti příjemce
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace
poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
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3. Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na
uplatnění odpočtu této daně.
4. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, který je přílohou této smlouvy, a
jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví, pod daným účelovým znakem (UZ),
vedeném v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska nákladů
celého projektu.
5. Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály
účetních dokladů informací o tom, že projekt je spolufinancován Ústeckým krajem.
6. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace, a
to do 30 dnů od ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je
příjemce povinen předložit finanční vypořádání dotace. Ze závažných důvodů může
být termín předložení závěrečné zprávy na žádost příjemce, postupem dle Zásad,
prodloužen. Pokud byl projekt realizován před uzavřením této smlouvy, je příjemce
povinen předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace do 30 dnů
od uzavření této smlouvy.
I.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:

-

označení příjemce,

-

číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy,

-

popis realizace projektu včetně dodržování jeho harmonogramu,

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu,

-

přínos projektu pro cílové skupiny,

-

celkové zhodnocení projektu,

-

finanční vypořádání dotace, včetně účelového znaku.

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

přehled všech nákladů a výnosů projektu,

-

přehled nákladů projektu hrazených z dotace v členění dle účelového určení,

-

přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele,

-

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

7. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit
nahlížet do účetní evidence. Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak i po
ukončení realizace projektu.
8. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor školství, mládeže
a tělovýchovy krajského úřadu o všech změnách týkajících se tohoto smluvního
vztahu, včetně identifikace příjemce nebo podpořeného projektu.
9. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke
skutečným nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný
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ukazatel (viz čl. II odst. 7 smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace
překročen, vrátit. Tyto prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele,
z něhož mu byly poskytnuty, a to současně s předložením závěrečné zprávy.
10. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla
poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady
uvedené v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně s předložením závěrečné
zprávy.
11. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na
realizaci projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7
kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně
informovat poskytovatele o vrácení dotace.
12. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad.
13. Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se příjemce stal dotovaným
zadavatelem ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 tohoto zákona a dodržovat
v souvislosti s čerpáním dotace veškeré další obecně závazné právní předpisy.
14. Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí o
jeho likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato až po
předchozím souhlasu poskytovatele. Příjemce je povinen poskytovateli poskytnout
veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru
poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace.
15. Příjemce je povinen s poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi.

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

nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, že
projekt je spolufinancován Ústeckým krajem – výše odvodu činí 10 %.

g) nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků –
výše odvodu činí 5 %.
h) nedodržení povinnosti publicity neoznačením publikací, internetových stránek či
jiných nosičů ,,sponzorským vzkazem“ – výše odvodu činí 5 %.
4. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou
odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných
zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve
výši nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky. Při neoprávněném
použití peněžních prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 250/2000
Sb. odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků,
mimo případů, kdy se podle této smlouvy (odst. 3 tohoto čl.) za porušení méně
závažné povinnosti uloží odvod nižší. Při porušení několika méně závažných
povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají. Odvody za porušení
rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše peněžních prostředků poskytnutých ke
dni porušení rozpočtové kázně. Při podezření na porušení rozpočtové kázně může
poskytovatel pozastavit poskytnutí peněžních prostředků, a to až do výše
předpokládaného odvodu. Pokud krajský úřad uloží odvod za porušení rozpočtové
kázně, v rozhodnutí uvede, že z uloženého odvodu bude odvedena pouze částka
ve výši rozdílu mezi uloženým odvodem a peněžními prostředky neposkytnutými z
důvodu podezření na porušení rozpočtové kázně. Pokud krajský úřad odvod
neuloží, poskytovatel poskytne pozastavené peněžní prostředky příjemci.
Článek V.
Výpověď a zrušení smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 30 dnů. Ve výpovědní lhůtě bude
pozastaveno vyplácení dotace.
2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů
uvedených v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh
doručen, s ním vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde
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smluvní straně, která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen,
s ním nevysloví souhlas, smlouva nezaniká.
3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.
4. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správního řádu
Ministerstvo financí ČR.
Článek VI.
Publicita
1.

Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést
fakt, že projekt byl podpořen Ústeckým krajem (poskytovatelem).

2. Na výstupech projektu typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede
příjemce skutečnost, že projekt podpořil poskytovatel (dále „Sponzorský vzkaz“) v
provedení respektující logomanuál poskytovatele. Příjemce podpisem smlouvy
výslovně prohlašuje, že se s daným logomanuálem seznámil.
3.

Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského
vzkazu“ ke schválení poskytovateli, případně upravit návrh podle námitek
poskytovatele a předložit ho poskytovateli ke konečnému schválení. Za
poskytovatele rozhoduje kontaktní osoba uvedená v označení smluvních stran.

4. Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, a to nejméně
po dobu trvání projektu:
a) logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na –
pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách souvisejících s akcí
(projektem),
b) viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místech konání
akce
(realizace projektu) v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce
c) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách
souvisejících s konáním akce (realizací projektu).
5.

Logo Ústeckého kraje (poskytovatele) je ochrannou známkou, která požívá ochrany
podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002
Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých
dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon
o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.
Článek VII.
Ostatní ujednání

1.

Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly na tom, že
uveřejnění v registru smluv provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby
informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána příjemci na email uvedený
v záhlaví této smlouvy.
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2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy
z ní vyplývající příslušná ustanovení 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 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
5. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího uzavření.
6. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou/Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. ………… ze dne …………….
V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman kraje

Příjemce

Přílohy:
Příloha č. 1 - Plánovaný nákladový rozpočet

strana 8 / 8

bod 14.4 priloha 1 k usnesení č. 051/4Z/2017

bod 14.4 příloha 1

Seznam nedoporučených projektů - obec
Číslo
LN

27

NÁZEV
Obec Zbrašín

IČO
00556491

Louny
NÁZEV
Přidělená
PROJEKTU
dotace
Zbrašínská
olympiáda

0

Sídlo
Zbrašín 23

Poznámka
440 01
Zbrašín

nedostatek
finančních
prostředků

bod 14.5 priloha 1 k usnesení č. 052/4Z/2017

bod 14.5 příloha 1

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 jen „zákon č. 250/2000 Sb.“)

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Dagmar Waicová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
E-mail/telefon: waicova.d@kr-ustecky.cz / 475 657 212
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce (název/obchodní firma/):
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ :
DIČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:
zapsaný v obchodním rejstříku u …………………, pod sp. zn. ........../ v.............. rejstříku
u ……………. úřadu v ……………../ v evidenci ………………………. v………………..
(výpis/kopie výpisu z obchodního rejstříku/z ……. rejstříku/ z ……… evidence příjemce
tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě)
(dále jen ,,příjemce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
(dále jen „smlouva“)
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Preambule
Pro účely poskytování dotací byla usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 36/29Z/2016 ze dne 25. 4. 2016 schválena realizace projektu s názvem „Koncepce
financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji 2013-2016 pro
období 2017 – 2020“ (dále jen „koncepce“).
Článek I.
Předmět smlouvy, účel a výše dotace
1.

Poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje………… č.
….. ze dne ……. poskytuje příjemci ze svého rozpočtu neinvestiční dotaci ve výši
………….,- Kč (slovy: ……..korun českých), která bude převedena bezhotovostně
na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, pod UZ (účelovým znakem)
………………, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije
nejpozději do ...................

2.

Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne……..

3.

Dotace je poskytnuta na realizaci projektu „Koncepce financování sportů s širokou
mládežnickou základnou v Ústeckém kraji 2013-2016 pro období 2017 – 2020“ (dále
jen ,,projekt“).

4.

Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské
unie.

5. Dotace je slučitelná s dotací poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných
celků, státního rozpočtu nebo fondů EU, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto
podpor nevylučují.
Článek II.
Podmínky použití dotace,
doba, v níž má být dosaženo účelu,
způsob poskytnutí dotace
1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace
předloženého projektu dle poskytovatelem odsouhlaseného rozpočtu všech
plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „plánovaný nákladový rozpočet“), a to
v rozsahu v něm uvedeného procentuálního podílu dotace na úhradě plánovaných
uznatelných nákladů za dodržení druhového členění plánovaného nákladového
rozpočtu. Plánovaný nákladový rozpočet včetně harmonogramu příjmů a plateb
předložených příjemcem v projektu je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha
č. 2.
2. V plánovaném nákladovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, se za
neuznatelný náklad označují následující náklady:
………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
……………
………………………………………………………………………………………………..
3. Změny v rámci druhového členění rozpočtu je možné provádět pouze za podmínek
stanovených čl. VIII. odst. 7 Zásad za předpokladu předchozího písemného souhlasu
příslušného odboru krajského úřadu. V těchto případech nebude uzavírán dodatek ke
smlouvě.
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4. Termínem ukončení realizace projektu je 31. 12. 2017. Pro příjemce je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
5. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době
od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 (účinnost uznatelných nákladů).
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu ve schváleném období
realizace,
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými
doklady.
Neuznatelný náklad je náklad na:
-

-

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

6. Dotace bude poskytnuta
-

jednorázově bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví této
smlouvy uvedený v čl. I. této smlouvy
do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy.

7. Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech projektu v maximální výši 100%. Závazný ukazatel musí být
dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu za dodržení druhového
členění plánovaného nákladového rozpočtu.

Článek III.
Práva a povinnosti příjemce
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
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1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace
poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
3. Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na
uplatnění odpočtu této daně.
4. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, který je přílohou této smlouvy, a
jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví, pod daným účelovým znakem (UZ),
vedeném v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska nákladů
celého projektu.
5. Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály
účetních dokladů informací o tom, že projekt je spolufinancován Ústeckým krajem.
6. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace, a
to do 30 dnů od ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je
příjemce povinen předložit finanční vypořádání dotace. Ze závažných důvodů může
být termín předložení závěrečné zprávy na žádost příjemce, postupem dle Zásad,
prodloužen. Pokud byl projekt realizován před uzavřením této smlouvy, je příjemce
povinen předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace do 30 dnů
od uzavření této smlouvy.
I.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:

-

označení příjemce,

-

číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy,

-

popis realizace projektu včetně dodržování jeho harmonogramu,

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu,

-

přínos projektu pro cílové skupiny,

-

celkové zhodnocení projektu,

-

finanční vypořádání dotace, včetně účelového znaku.

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

přehled všech nákladů a výnosů projektu,

-

přehled nákladů projektu hrazených z dotace v členění dle účelového určení,

-

přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele,

-

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

7. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit
nahlížet do účetní evidence. Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak i po
ukončení realizace projektu.
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8. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor školství, mládeže
a tělovýchovy krajského úřadu o všech změnách týkajících se tohoto smluvního
vztahu, včetně identifikace příjemce nebo podpořeného projektu.
9. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke
skutečným nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný
ukazatel (viz čl. II odst. 7 smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace
překročen, vrátit. Tyto prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele,
z něhož mu byly poskytnuty, a to současně s předložením závěrečné zprávy.
10. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla
poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady
uvedené v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně s předložením závěrečné
zprávy.
11. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na
realizaci projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7
kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně
informovat poskytovatele o vrácení dotace.
12. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad.
13. Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se příjemce stal dotovaným
zadavatelem ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 tohoto zákona a dodržovat
v souvislosti s čerpáním dotace veškeré další obecně závazné právní předpisy.
14. Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí o
jeho likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato až po
předchozím souhlasu poskytovatele. Příjemce je povinen poskytovateli poskytnout
veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru
poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace.
15. Příjemce je povinen s poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi.

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

nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, že
projekt je spolufinancován Ústeckým krajem – výše odvodu činí 10 %.

g) nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků –
výše odvodu činí 5 %.
h) nedodržení povinnosti publicity neoznačením publikací, internetových stránek či
jiných nosičů ,,sponzorským vzkazem“ – výše odvodu činí 5 %.
4. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou
odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných
zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve
výši nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky. Při neoprávněném
použití peněžních prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 250/2000
Sb. odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků,
mimo případů, kdy se podle této smlouvy (odst. 3 tohoto čl.) za porušení méně
závažné povinnosti uloží odvod nižší. Při porušení několika méně závažných
povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají. Odvody za porušení
rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše peněžních prostředků poskytnutých ke
dni porušení rozpočtové kázně. Při podezření na porušení rozpočtové kázně může
poskytovatel pozastavit poskytnutí peněžních prostředků, a to až do výše
předpokládaného odvodu. Pokud krajský úřad uloží odvod za porušení rozpočtové
kázně, v rozhodnutí uvede, že z uloženého odvodu bude odvedena pouze částka
ve výši rozdílu mezi uloženým odvodem a peněžními prostředky neposkytnutými z
důvodu podezření na porušení rozpočtové kázně. Pokud krajský úřad odvod
neuloží, poskytovatel poskytne pozastavené peněžní prostředky příjemci.

Článek V.
Výpověď a zrušení smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
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účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 30 dnů. Ve výpovědní lhůtě bude
pozastaveno vyplácení dotace.
2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů
uvedených v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh
doručen, s ním vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde
smluvní straně, která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen,
s ním nevysloví souhlas, smlouva nezaniká.
3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.
4. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správního řádu
Ministerstvo financí ČR.
Článek VI.
Publicita
1.

Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést
fakt, že projekt byl podpořen Ústeckým krajem (poskytovatelem).

2. Na výstupech projektu typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede
příjemce skutečnost, že projekt podpořil poskytovatel (dále „Sponzorský vzkaz“) v
provedení respektující logomanuál poskytovatele. Příjemce podpisem smlouvy
výslovně prohlašuje, že se s daným logomanuálem seznámil.
3.

Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského
vzkazu“ ke schválení poskytovateli, případně upravit návrh podle námitek
poskytovatele a předložit ho poskytovateli ke konečnému schválení. Za
poskytovatele rozhoduje kontaktní osoba uvedená v označení smluvních stran.

4. Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, a to nejméně
po dobu trvání projektu:
a) logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na – pozvánkách,
plakátech, programech, vstupenkách souvisejících s akcí (projektem),
b) verbální prezentace poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích
pořádaných u příležitosti akce (projektu),
c) oficiální pozvání zástupců poskytovatele, volný vstup do VIP prostor pro
zástupce poskytovatele,
d) viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místech konání akce
(realizace projektu) v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce
(propagační komponent s logem si příjemce může po domluvě zapůjčit od
poskytovatele),
e) umístění reklamních panelů s prezentací poskytovatele v místě konání akce
(realizace projektu),
f) distribuce tiskových materiálů poskytovatele, které dodá poskytovatel mezi
hosty akce,
g) v případě videoprojekce odvysílání videospotu poskytovatele na (celoplošné)
obrazovce (videospot si příjemce po domluvě vyzvedne u poskytovatele),
h) prezentace poskytovatele moderátorem akce,
umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách
souvisejících s konáním akce (realizací projektu).
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5.

Logo Ústeckého kraje (poskytovatele) je ochrannou známkou, která požívá ochrany
podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002
Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých
dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon
o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.
Článek VII.
Ostatní ujednání

1. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly na tom, že
uveřejnění v registru smluv provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby
informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána příjemci do datové schránky ID …
/ na e-mail: … .
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy
z ní vyplývající příslušná ustanovení 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 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží 1vyhotovení.
5. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího uzavření.
6. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. ………… ze dne ……………...
V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman kraje

Příjemce

Přílohy:
Příloha č. 1 - Výpis/ kopie výpisu z ……… rejstříku/ evidence příjemce
Příloha č. 2 - Plánovaný nákladový rozpočet
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Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2017

OP 1

Návrh
dotace
(tis. Kč)

Žadatel - název

Žadatel
IČO

Obec III. typu

Žadatel - adresa

Název projektu

Obec Oleško

526070

Litoměřice

Oleško č.p. 5, 412 01 Litoměřice

Obecní úřad a kulturní sál

Obec Chraberce

556319

Louny

Chraberce 11, 440 01 Louny

Kulturní dům

Obec Lukov

832081

Bílina

Pořízení dětského hřiště v Lukově

185

Obec Podbořanský Rohozec

556408

Podbořany

Štěpánov 32, 41804 Bílina
Podbořanský Rohozec 6, 441 01
Podbořanský Rohozec

Společenský sál

185

Obec Kozly

47786671 Louny

Kozly 19, 440 01 Louny

Výměna střešní krytiny OÚ

185

Obec Chodovlice

481653

Lovosice

Obec Chudoslavice

832235

Litoměřice

Chodovlice 18, 411 15 Třebívlice Přístřešek u kulturního domu
Chudoslavice 13, Chudoslavice
412 01
Fasáda obecního úřadu

Obec Malíč

526444

Litoměřice

Malíč 12, 412 01 Litoměřice

Kulturní dům

Obec Nezabylice

673170

Chomutov

Hořenec 6, 43001 Nezabylice

Rekonstrukce zázemí sportoviště

185

Obec Žerotín

556505

Louny

Žerotín 95, 440 01 Žerotín

Dokončení vnějších oprav OÚ

248

obec Chotiněves

555223

Litoměřice

Chotiněves 6, 411 45 Chotiněves Prostory kulturního zařízení Chotiněves

Obec Labská Stráň

555991

Děčín

Labská Stráň 111, 40502 Děčín

Oprava fasády.

Náhradní Náhradní
ci (tis. Kč) ci pořadí

111
185

0
185
0

185
0

185

1

Obec Píšťany

526789

Litoměřice

Píšťany 64, 411 01 Žalhostice

Budova OÚ

Obec Bílence

261793

Chomutov

Bílence 45, 43001 Bílence

Obnova střechy obecního úřadu

Obec Brandov

265837

Litvínov

Rudé armády 251, 43547

Obecní úřad střecha

Obec Blažim

556246
555215

Blažim 107, 440 01 Louny
Přestavlky č.p. 56, 413 01
Roudnice nad Labem

Podlaha kulturního domu

Obec Přestavlky

Žatec
Roudnice nad
Labem

Obec Drahobuz

526053

Litoměřice

Drahobuz 35, 411 45 Úštěk

Střecha kulturního zařízení
Volnočasové zařízení

185

Výměna střechy kulturního domu

185
0

185

2

185

5

0

185

4

0

78

7

185
185
0
185

Obec Veliká Ves

262188

Kadaň

Podlesice čp.53, 441 01
Podbořany

Obec Býčkovice

832316

Litoměřice

Býčkovice 57, 412 01 Litoměřice

Obvodový plášť OÚ

185

Obec Hřensko

261351

Děčín

Hřensko 71, 407 17 Hřensko

Oprava střechy Obecního úřadu

185

Obec Vchynice

554847

Lovosice

Vchynice č.p.46, 410 02 Lovosice Vybavení kulturního domu

Obec Křesín

263842

Lovosice

Křesín 77, 41002 Lovosice

Oprava střechy OÚ Křesín

185

Obec Lukavec

526134

Lovosice

Lukavec 43, 410 02 Lovosice

Hřbitovní zeď

185

Obec Libořice

556335

Žatec

Libořice 30, 438 01 Žatec

Libořice - multifunkční hřiště

Obec Doksany

263524

185

526479

ZÁZEMÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU ŽIDOVICE

185

Obec Přestanov

44227531 Ústí nad Labem

Doksany 108, 411 82 Doksany
Obec Židovice, Židovice 78, 411
83 Hrobce
Přestanov 18, 403 17
Chabařovice

Střecha OÚ Doksany

Obec Židovice

Litoměřice
Roudnice nad
Labem

Obec Hříškov

556301

Louny

Hříškov 50, 439 04 Hříškov

Topení sálu čp. 160

Obec Jetřichovice

261394

Děčín

40716 Jetřichovice 24

Nákup vybavení pro regionální kulturní dům

Oprava sálu Motorestu na Bojišti

56

185

185

Obec Žiželice

265772

Žatec

Žiželice 7 ,43801 Žatec

Oprava střechy klubovna

Obec Arnoltice

261173

Arnoltice 34, 407 14 Arnoltice

Kulturní dům - kotelna

0

185

8

Obec Dušníky

263583

0

185

10

264644

Dušníky 65, 413 01 Dušníky
Vražkov 2, 413 01 Roudnice nad
Labem

Střecha budovy OÚ

Obec Vražkov

Děčín
Roudnice nad
Labem
Roudnice nad
Labem

Kulturní dům

0

155

9

Obec Obora

556360

106

263940

Rekonstrukce kulturního domu Libotenice

185

Obec Líšťany

831824

Louny

Městys Panenský Týnec

265314

Louny

Obora 117, 440 01 Obora
Libotenice č. 37, 412 01
Litoměřice
U Svatého Jána 100, 44001
Líšťany
Panenský Týnec 10, 439 05
Panenský Týnec

Vybavení hasičské zásahové jednotky Obora

Obec Libotenice

Louny
Roudnice nad
Labem

Oprava hřbitovní zdi

0

185

13

Obec Ploskovice

264164

Litoměřice

411 42 Ploskovice 2

Dovybavení společensko-kulturního centra

0

25

14

Obec Nová Ves v Horách

266108

Litvínov

Vybavení jednotky SDH

0

120

16

Obec Želenice

266205

Most

Nová Ves v Horách čp. 33
Želenice, Na Návsi 27, 43401
Most

Renovace interiéru KD Želenice

130

Obec Heřmanov

261327

Děčín

Fojtovický park - dětské hřiště

185

Obec Malé Březno nad Labem

556891

Ústí nad Labem

Hřbitovní cesty

185

Obec Černovice

261831

Chomutov

Heřmanov čp. 13, 405 02 Děčín
Malé Březno 7, 400 02 Ústí nad
Labem 2
Černovice čp.80, 430 02
Chomutov

185

Obec Blatno

264768

Podbořany

Blatno 59,439 84 Blatno

Střecha objektu OÚ
Místní komunikace ke hřbitovu v
Malměřicích

Obec Blatno

261807

Chomutov

Oprava fasády OÚ Blatno

Obec Libočany

47786663 Žatec

Blatno 1, 430 01 Blatno
Obec Libočany, Libočany 103,
43975

Obec Libochovany

263923

Libochovany č.p. 5, 411 03

Okna kulturní dům

Litoměřice

Vybavení kulturního domu

Střecha OÚ Libočany

35

185

141
0
185
51

11

264261

Roudnice nad
Labem
Roudnice nad
Labem

Obec Mnetěš, Mnetěš č.p.28,
41301 Roudnice n.L.
Račiněves 1, 413 01 Roudnice
nad Labem

obec Vilémov

262200

Kadaň

Náměstí 1, 431 54 Vilémov

Spotrovní a volnočasové zařízení

Obec Koštice

265055

Koštice 26, 439 21 Koštice

Kulturní dům v Košticích - podlaha

Obec Hrobce

263664

Louny
Roudnice nad
Labem

Ke Hřišti 14, 411 83, Hrobce

WC multifunkčního zařízení

Obec Rybniště

524212

Varnsdorf

Rybniště 33

Rekonstrukce Kulturního domu Rybniště

Obec Havraň

265918

Most

Havraň 11, 435 01 Havraň

Havraň - střecha KD

Obec Snědovice

264385

Litoměřice

Snědovice 99

Výměna oken KD Snědovice

Obec Málkov

262013

Chomutov

Pořízení mobilního tanečního parketu

160

Obec Droužkovice

261858

Chomutov

Zelená čp. 3, 431 02 Zelená
Rudé armády č.p. 80, 431 44
Droužkovice

Doplnění herních prvků v Droužkovicích

185

Obec Bžany

266264

Teplice

Bžany 50, 415 01 Teplice

Oprava hřbitovní zdi a zpevnění pěšin

Lhenická 310, 417 54 Kostomlaty
pod Milešovkou
Multifunkční hřiště Kostomlaty
Podřipská 13, 411 85 Horní
Beřkovice
Oprava střechy OÚ

Obec Mnetěš

264075

Obec Račiněves

Obec Kostomlaty pod
Milešovkou

266396

Obec Horní Beřkovice

263621

Teplice
Roudnice nad
Labem

Obec Tisá

267082

Ústí nad Labem

Obec Ludvíkovice

831964

Děčín

Obec Světec

266612

Bílina

Městys Kovářská

261947

Kadaň

Obec Dolní Podluží

261271

Varnsdorf

Tisá 205, Tisá, 403 36
Ludvíkovice 71, 40713
Ludvíkovice

Kulturní sál Mnetěš
Venkovní volnočasové fitness hřiště

185
0
161
0
172
0
185
45

0
185
185

Rekonstrukce sportovního hřiště - oválu

185

Renovace prostor kulturního domu

185

Obec Světec, Zámek 1, Světec
Vybevení hasičských zásahových jednotek
Nám. J. Švermy 64, Kovářská PSČ
431 86
Fasáda úřadu městyse
Obec Dolní Podluží, Dolní Podluží
6, 40755
Rekonstrukce kina Luž: I. etapa

120
74
185

Lovosice

Palackého náměstí čp. 75, 411 81
Brozany nad Ohří
Hřbitov - cesty
Výstavba multifunkčního sportovního
Jiráskova 143, 411 12 Čížkovice zařízení

185

263893

Litoměřice

411 46 Liběšice č.p. 6

Oprava fasády Kulturního domu

180

Obec Bečov

265811

Most

Město Dolní Poustevna

261289

Rumburk

Bečov č. 126
Vilémovská 77, 407 82 Dolní
Poustevna

Střecha volnočasového zařízení
Rekonstrukce volejbalového hřiště v Dolní
Poustevně

Město Velký Šenov

261734

Rumburk

Mírové nám. 342

Rekonstrukce sálu kulturního centra

Městys Brozany nad Ohří

263397

Litoměřice

Obec Čížkovice

263486

Obec Liběšice

0

0
109
71
8445

1673
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OP 2

Žadatel - název

Žadatel
IČO

Obec III.
typu

Brzánky nad Labem

832138

Roudnice
Brzánky 6, 413 01 Roudnice nad
nad Labem Labem

Obec Doubice

47274212 Rumburk

Doubice č.p.50, 407 47

Oprava místních komunikací 2017

Obec Pesvice

673323

Pesvice 7,43111 Jirkov

Veřejné osvětlení v obci Pesvice
Oprava poškozeného povrchů
komunikací

Chomutov

Žadatel - adresa

Název projektu

VO v obci Brzánky II

Návrh
dotace
(tis. Kč)

Náhradníc Náhradníc
i (tis. Kč) i pořadí

259
81
118

Obec Měděnec

262030

Kadaň

Nádražní 212, 431 84 Měděnec

Obec Michalovice

526410

Litoměřice

Obec Všestudy

673331

Chomutov

Michalovice 44, 412 01 Litoměřice Rozšíření místní komunikace
Obnova místní komunikace ve
Všestudy 40, 431 11 Jirkov
Všestudech

Obec Merboltice

555959

Děčín

Merboltice čp. 53, 405 02 Děčín

Obec Deštnice

556289

Žatec

Obec Deštnice, Deštnice 112, 438
01 Žatec
Autobusová otočka v Deštnici

259

Obec Korozluky

265993

Most

Korozluky 20, 43401 Most

Výstavba místní komunikace

259

Obec Skršín

266141

Most

Skršín 48, 434 01 Most

Oprava komunikace Chrámce

83

Obec Vinařice

265683

Louny

Vinařice 3, 439 15 Vinařice

Rekonstrukce komunikace Divice

Obec Vršovice

831841

Louny

Vršovice čp. 74

Rozšíření veřejného osvětlení

MK v Merbolticích

249
194
259
258

259
72

Obec Libědice

673153

Kadaň

čp. 27, 438 01 Libědice

Komunikace na návsi v Čejkovicích

Město Výsluní

262251

Chomutov

Výsluní čp 14 43183 Výsluní

Obnova části místní komunikace

Obec Boleboř

261815

Chomutov

Boleboř 57, 431 21 Boleboř

Oprava místní komunikace

Obec Slatina

264377

Lovosice

Chodník u kostela

Obec Srbská Kamenice

831387

Děčín

Slatina 50, 410 02 Slatina
Srbská Kamenice 54, 407 15
Srbská Kamenice

Obec Rokle

262129

Kadaň

Rokle 3, 432 01 Rokle

258

Obec Dolánky nad Ohří

46772731 Litoměřice

Komunikace Krásný Dvoreček
Obnova místních komunikacích část 9 farské schody
Rekonstrukce komunikace

259

Místní komunikace

259

Dolánky nad Ohří 31

Veřejné osvětlení

0

167

4

144

6

259
0
259

259

Obec Černouček

526428

Obec Kyškovice

263869

Obec Počedělice

265373

Louny

Počedělice 11, 440 01 Počedělice Oprava místní komunikace

Obec Měrunice

266477

Bílina

Měrunice 67, 41804 Měrunice

Obec Lobendava

555983

259

Obec Ctiněves

263443

Rumburk
Obec Lobendava 271, PSČ 407 84 MK k novému školskému areálu
Roudnice
Ctiněves 61, 41301 Roudnice nad
nad Labem Labem
Úprava návsi v obci Ctiněves

Veselé

555908

Děčín

Veselé 153

Místní komunikace

255

Obec Pnětluky

556394

Louny

Pnětluky 26, 440 01 Pnětluky

Obnova komunikace Konětopy 2017

259

Obec Trnovany

556220

Litoměřice

Trnovany 37, 412 01 Litoměřice

Obnova veřejného osvětlení Trnovany

259

Obec Keblice

526436

Lovosice

Chodníky v obci

Obec Horní Habartice

555932

Děčín

Keblice čp.68, 410 02 Lovosice
Horní Habartice 187, 405 02
Děčín

Oprava stávajícího chodníku

3

259

Roudnice
Černouček 50, 413 01 Roudnice
nad Labem nad Labem
Roudnice
nad Labem Kyškovice 5, 413 01

Místní komunikace a jejich příslušenství
v Měrunicích

243

259
259

259

0
259

Městys Nepomyšl

265284

Nepomyšl čp. 102, 439 71
Podbořany Nepomyšl

Obec Smolnice

556424

Louny

Smolnice 104, 4319 14

Chodník ke hřbitovu

obec Veltěže

556475

Louny

Perucká 73, 44001 Veltěže

Chodníky

259

Obec Místo

262048

Chomutov

Místo 81, 43158

Oprava komunikace v obci Blahuňov

259

Obec Malá Veleň

00525 049 Děčín

Jedlka čp. 46, 405 02 Děčín 2

Oprava úseku místní komunikace 16c

259

Obec Patokryje

266124

Most

Patokryje 35, 434 01 Most

Výstavba chodníku mezi OKÁLY
Chodník
Chodníky v Klapém

Nepomyšl - veřejné osvětlení

Obec Radovesice

526088

Lovosice

Radovesice čp. 43, 410 02
Radovesice

Obec Klapý

263796

Lovosice

Klapý 200, 41116 Klapý

Obec Stebno

832154

Ústí nad
Labem

Stebno 22, 400 02 Ústí nad Labem Oprava místní komunikace

Obec Chožov

265004

Louny

Obec Chožov

Obec Vrbice

264652

Roudnice
Obec Vrbice, Hlavní 47, 411 64
nad Labem Vrbice

Komunikace Vrbice

Obec Nové sedlo

265292

Žatec

Farní 36, 438 01 Žatec

Oprava místní komunikace v Čínově

Městys Slavětín

265497

Louny

Na Městečku 50, 439 09 Slavětín

Místní komunikace Slavětín

Veřejného osvětlení

obec Libkovice pod Řípem 263915

Roudnice
Libkovice pod Řípem
nad Labem

Libkovice chodníky a úprava vjezdů

Obec Třebušín

264555

Litoměřice

Třebušín 33,412 01 Litoměřice

Místní komunikace v Kotelicích

Město Mašťov

262021

Kadaň

Náměstí 80, 431 56 Mašťov

Komunikace v Mašťově

Obec Lovečkovice

263982

Litoměřice

Lovečkovice 40 , 411 45 Úštěk

Místní komunikace

Obec Hrušovany

261874

Chomutov

Hrušovany 15, 431 43 Hrušovany Výstavba místní komunikace, Hrušovany

259
0

206

12

59

15

0

259

17

0

259

18

0
259

259
259
0
259
259
0
0
259
259

Obec Dolní Zálezly

266710

Ústí nad
Labem

obec Chbany

261882

Kadaň

Mírové náměstí 8, 403 01 Dolní
Zálezly

Oprava komunikace k vodojemu

Chbany č.p. 19, 431 57 Chbany

Chodníky Chbany

Obec Hřivice

264971

Louny

Hřivice 24, 43965 Hřivice

Rekonstrukce veřejného osvětlení Hřivice

Obec Travčice

264504

Litoměřice

Travčice 150, 412 01 Litoměřice

Místní komunikace

Obec Prackovice nad Labem264229

Lovosice

Prackovice nad Labem 54, 411 33
Prackoviice nad Labem
Komunikace Prackovice-Litochovice

Obec Lahošť

266426

Obec Chodouny

263699

Obec Domoušice

264903

Teplice
Švermova 22, 417 25 Lahošť
Roudnice
nad Labem Chodouny 20, 411 71 Chodouny
Domoušice 107, 439 68
Louny
Domoušice

obec Otvice

262064

Chomutov

Obec Petrohrad

480975

Obec Tuchořice

265624

Podbořany Petrohrad 146, 439 85 Petrohrad Stavba chodníku Petrohrad
Obec Tuchořice, 439 69 Tuchořice
Žatec
123
Veřejné osvětlení Tuchořice NÁVES

Obec Krásný Dvůr

265071

Podbořany čp. 117, 439 72 Krásný Dvůr

Obec Martiněves

264024

Obec Horní Podluží

524221

Roudnice
Martiněves-Pohořice 24, 411 19
nad Labem Mšené-lázně
Horní Podluží Žofín 2, 407 57
Varnsdorf Horní Podluží

Obec Jimlín

556327

Louny

Obec Jeníkov

266361

158
0
222
259
259

Chodník Lahošť

259

Veřejné osvětlení

259

Oprava silnice Filipov 2017

Otvice, Školní 95, 431 11 p. Jirkov Nový chodník, Obecní ul.

Nový vjezd a oprava komunikace
Oprava chodníků.

259
259
0
259
0
0
259

Jimlín 7, 44001 Jimlín

Komunikace na Světlíku
Rekonstrukce chodníků Zeměchy - úsek
D

Oldřichov č.p. 52, 417 24

Rekonstrukce VO část Oldřichov

259

Obec Petrovice

Teplice
Ústí nad
0026 6922 Labem

Petrovice 529, 407 37 Petrovice

Oprava místních komunikací 11c a 24c

259

obec Libčeves

265110

K Zámku 1, 439 26 Libčeves

Oprava komunikací Sídliště

Louny

259

259

Postoloprtská 8, 439 49
Staňkovice

Obec Staňkovice

556432

Žatec

Obec Měcholupy

265233

Žatec

439 31 Měcholupy 12

Tvršice chodníky
Oprava chodníku u Pečovatelského
domu

Obec Perštejn

262072

Kadaň

Perštejn, Hlavní 159, 431 63

Místní komunikace

Obec Zabrušany

266647

Teplice

Zabrušany 1, 417 71 Zabrušany

Oprava povrchu místní komunikace

259

Obec Polepy

264202

Litoměřice

Polepy 112, 411 47 Polepy

Chodníky

259

Město Chřibská

261378

Varnsdorf

Chřibská 197, 407 44

Oprava komunikace č. 5c

148

Obec Křešice

263851

Litoměřice

Chodník Křešice - Kolonie

259

Obec Lenešice

265098

Louny

město Třebenice

264521

Lovosice

Nádražní 84, Křešice 411 48
Knížete Václava 521, 439 23
Lenešice
Paříkovo náměstí 1, 411 13
Třebenice

Obnova komunikace ul. Švermova
Chodník Sokolská

259
207
0

259
259
14476

1337
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OP 3

Žadatel - název

Žadatel
IČO

Obec III.
typu

Město Mašťov

262021

Obec Blatno

Žadatel - adresa

Název projektu

Kadaň

Náměstí 80, 431 56
Mašťov

Technika pro údržbu zeleně

261807

Chomutov

Blatno 1, 430 01 Blatno

Pořízení techniky na údržbu zeleně

Obec Blažim

556246

Žatec

Obec Brandov

265837

Litvínov

Blažim 107, 440 01 Louny Pořízení zahradního malotraktoru
Rudé armády 251, 43547 Pořízení zahradního traktoru a
Brandov
křovinořezu

Obec Brodec

831778

Louny

Obec Dobkovice

261246

Obec Domoušice

264903

Obec Drahobuz

526053

Obec Hrobce

263664

Obec Chodouny

263699

Brodec 36, 440 01 Brodec
Dobkovice 101, 407 03
Děčín
Dobkovice
Domoušice 107, 439 68
Louny
Domoušice
Drahobuz 35, 411 45
Litoměřice
Úštěk
Roudnice nad Ke Hřišti 14, 411 83,
Labem
Hrobce
Roudnice nad Chodouny 20, 411 71
Labem
Chodouny

Technika na údržbu zeleně
Nákup techniky na údržbu veřejné
zeleně
Stroj na údržbu zeleně
Pořízení techniky na údržbu zeleně

Návrh
dotace
(tis. Kč)

50
50
50
50
50
50
50
50

Nákup zahradnického vybavení

50

Technika na údržbu zeleně

50

Obec Chodovlice

481653

Lovosice

Chodovlice 18, 411 15
Třebívlice

Obec Chožov

265004

Louny

Obec Chožov

Kryštofovy Hamry 64, 431
91 Vejprty
Technika pro údržbu zeleně

Technika na údržbu zeleně
Údržba zeleně - technika

50
50

Obec Kryštofovy Hamry

75566

Kadaň

Obec Křesín

263842

Lovosice

obec Libčeves

265110

Louny

Obec Libědice

673153

Kadaň

obec Libkovice pod Řípem

263915

Roudnice nad Libkovice pod Řípem 181,
investice
Labem
413 01

45

Obec Libochovany

263923

Litoměřice

50

Obec Lobendava

555983

Rumburk

Obec Lovečkovice

263982

Litoměřice

Libochovany č.p. 5, 411 03 Sekačka Kubota G23LD
Obec Lobendava 271, PSČ
407 84
Štěpkovač za traktor
Lovečkovice 40 , 411 45
Úštěk
Nákup zahradního traktoru

Obec Ludvíkovice

831964

Ludvíkovice 71
Martiněves-Pohořice 24,
411 19 Mšené-lázně
Obec Mnetěš, Mnetěš
č.p.28, 41301 Roudnice

Víceúčelový zahradní traktor

50

Technika pro obec

50

Pořízení kladívkového mulčovače

50
50

35

Křesín 77, 41002 Lovosice Zahradní traktor - sekačka
K Zámku 1, 439 26
Pořízení komunální techniky
Libčeves
čp. 27, 438 01 Libědice

Technika - veřejná zeleň

Obec Mnetěš

264075

Děčín
Roudnice nad
Labem
Roudnice nad
Labem

Obec Obora

556360

Louny

Obec Petrohrad

480975

Podbořany

Obora 117, 440 01 Obora Pořízení techniky na údržbu zeleně
Petrohrad 146, 439 85
Petrohrad
Obnova zahradní techniky

Obec Ploskovice

264164

Litoměřice

411 42 Ploskovice 2

Obec Martiněves, okres Litoměřice264024

Údržba zeleně

50
50
41
50

50
50

37

Obec Prackovice nad Labem

264229

Obec Račiněves

264261

Prackovice nad Labem 54,
Lovosice
411 33 Prackoviice nad
Údržba zeleně
Roudnice nad Račiněves 1, 413 01
Labem
Roudnice nad Labem
Technika na údržbu zeleně

Obec Skršín

266141

Most

Skršín 48, 434 01 Most

Pořízení techniky na údržbu zeleně

49

Obec Snědovice

264385

Litoměřice

Nákup zahradního traktůrku.

50

Obec Travčice

264504

Litoměřice

Obec Tuchořice

265624

Žatec

Obec Veliká Ves

262188

Kadaň

Obec Velká Bukovina

555886

Děčín

Snědovice 99
Travčice 150, 412 01
Litoměřice
Obec Tuchořice, 439 69
Tuchořice 123
Podlesice, čp. 53 441 01
Podbořany
Velká Bukovina 178, 407
29 Velká Bukovina

Obec Veltěže

556475

Obec Vrbice

264652

Louny
Perucká 73, 44001 Veltěže Pořízení techniky-údržba zeleně
Roudnice nad Obec Vrbice, Hlavní 47,
Nákup samojízdné sekačky trávy
Labem
411 64 Vrbice

Technika pro obec
Tuchořice - zahradní technika
Údržba veřejné zeleně technikou
Technika na údržbu zeleně

50
30

50
35
50
50
50
50

1 722

Příloha č. 1

Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2017

OP 4

Žadatel - název

Žadatel IČO

Obec III. typu

Žadatel - adresa

Název projektu

Město Dolní Poustevna

261289

Rumburk

Vilémovská 77, 407 82 Dolní
Poustevna

Revitalizace městské zeleně Dolní
Poustevna

Obec Bílence

261793

Chomutov

Bílence 45, 43001 Bílence

PD Rekonstrukce č.p. 43

Obec Blatno

261807

Chomutov

Blatno 1, 430 01 Blatno

Komunitní dům pro seniory

Obec Býčkovice

832316

Litoměřice

Býčkovice 57, 412 01 Litoměřice Projektová dokumentace

Obec Černouček

526428

Roudnice nad Labem

Obec Domoušice

264903

Louny

Obec Horní Beřkovice

263621

Roudnice nad Labem

Obec Horní Habartice

555932

Děčín

Obec Hrobce

263664

Roudnice nad Labem

Ke Hřišti 14, 411 83, Hrobce

Projekt veřejného osvětlení Rohatce

Obec Lenešice

265098

Louny

Knížete Václava 521, 439 23
Lenešice

PD zvýšení bezpečnosti dopravy

Černouček 50, 413 01 Roudnice
nad Labem
Domoušice 107, 439 68
Domoušice
Podřipská 13, 411 85 Horní
Beřkovice
Horní Habartice 187, 405 02
Děčín 2

Projektová dokumentace – kulturní dům
PD kurty Domoušice
Projektová dokumentace - obecní úřad
Projektová dokumentace chodník

Návrh
dotace
(tis. Kč)

50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
48,00
42,00
50,00

Obec Libotenice

263940

Roudnice nad Labem

Libotenice č. 37, 412 01
Litoměřice

Projektová dokumentace -škola

Obec Lobendava

555983

Rumburk

Lobendabva 204, PSČ 407 84

PD dopravní infrastruktury

Obec Nezabylice

673170

Chomutov

Nezabylice 6, 430 01 Chomutov PD Cyklostezka Nezabylice

Obec Nová Ves

556351

Louny

Nová Ves č.p. 4

Obec Nové Sedlo

265292

Žatec

Obec Prackovice nad
Labem

264229

Lovosice

Obec Račiněves

264261

Roudnice nad Labem

Obec Slatina

264377

Lovosice

Obec Třebívlice

264539

Lovosice

Obec Třebušín

264555

Litoměřice

Obec Želenice

266205

Most

Obec Židovice

526479

Roudnice nad Labem

Farní 36 Nové Sedlo, 438 01
Žatec
Prackovice nad Labem - č.p.54,
411 33 Prackovice nad Labem
Račiněves 1, 41301 Roudnice
nad Labem
Slatina 50, 410 02 Slatina

Projektová dokumentace
PD rozšíření ZŠ a MŠ Nové Sedlo
Dokumentace - Cyklostezka Litochovice
Projektová dokumentace - stezka
Projektová dokumentace

Komenského náměstí 17, 41115
PD - Obnova areálu kaple v Třebívlicích
Třebívlice
Úprava stodoly, sociální zařízení ZŠ a MŠ,
Třebušín 33,412 01 Litoměřice
sběrné místo
Želenice, Na Návsi 27, 43401
Projekt - chodníky Želenice – Liběšice
Most
Židovice 78, 411 83 Hrobce

Projektová dokumentace na OÚ

50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
30,00
45,00
30,00
50,00

1 045,00

ERGpriloha 2 k usnesení č. 054/4Z/2017

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.

Podklad k bodu 5

Do jednání valné hromady
konaného dne 26. 5. 2017

Věc :

Změna stanov – nové znění

Předkládá :

Představenstvo společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje předloženou změnu stanov v bodě 2.2.1.
v následujícím znění: „Základní kapitál společnosti je rozvržen na 200
(dvě stě) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě po
10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) každá, které jsou vydány jako
zaknihované cenné papíry (zaknihované akcie)“. Valná hromada ukládá
představenstvu požádat o provedení změny stanov v Obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Zodpovídá:

Představenstvo společnosti

Termín:

26. 5. 2017
1

Zdůvodnění představenstva:
Důvodem navrhovaných změn stanov společnosti je rozhodnutí VH o přeměně listinných akcií na
zaknihované cenné papíry.
Původní znění - bodu 2.2. Akcie společnosti
2.2.1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 200 (dvě stě) kusů listinných kmenových akcií
na jméno o jmenovité hodnotě po 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) každá.
Návrh na změnu stanov společnosti – nové znění
2.2.1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 200 (dvě stě) kusů kmenových akcií na jméno
o jmenovité hodnotě po 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) každá, které jsou vydány jako
zaknihované cenné papíry (zaknihované akcie).

2
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Kooperationsprogramm
Freistaat Sachsen - Tschechische Republik 2014-2020

Program spolupráce
Česka republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020

Kooperationsvertrag
zwischen dem Lead-Partner und dem/n Projektpartner/n

Smlouva o spolupráci
mezi lead partnerem a projektovým partnerem / projektovými partnery

Auf Grundlage

Na základě

 Verordnung (EU, EURATOM) Nr. 966/2012 Europäischen Parlaments und
des Rates vom 25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG,
EURATOM) Nr. 1605/2002 des Rates (ABl. EU L 298 S. 1), in der jeweils
geltenden Fassung,
 Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 mit gemeinsamen Bestimmungen über den
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die
Entwicklung des ländlichen Raums und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds sowie mit allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds und zur
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates (ABl. EU L 347
S. 320), in der jeweils geltenden Fassung, Verordnung (EU) Nr. 1301/2013
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013
über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und mit besonderen Bestimmungen hinsichtlich des Ziels „Investitionen in Wachstum und
Beschäftigung“ und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1080/2006
(ABl. EU L 347, S. 289), in der jeweils geltenden Fassung,
 Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 mit besonderen Bestimmung zur Unterstützung des Ziels „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) (ABl. EU L 347, S. 259); in
der jeweils geltenden Fassung, sowie
 auf der Grundlage der Verordnungen (EU) Nr. 1303/2013, 1301/2013 und
1299/2013 sowie der Verordnung (EU, EURATOM) Nr. 966/2012 erlassene
delegierende und durchführende Rechtsakte, in der jeweils geltenden Fas-

 Nařízení (EU, EURATOM) č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady ze
dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, EURATOM) č. 1605/2002
(Úřední věstník EU L 298 str. 1), v platném znění, Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013
o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském
fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu,
o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním
a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úřední
věstník EU L 347 str. 320), v platném znění, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském
fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006
(Úřední věstník EU L 347, str. 289), v platném znění,
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne
17. prosincem 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory
z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce (Úřední věstník EU L 347, str. 259), v platném znění a
 právních aktů vydaných Komisí v přenesené působnosti na základě nařízení (EU) č. 1303/2013, 1301/2013 a 1299/2013 a Nařízení (EU, EURATOM)
č. 966/2012, v platném znění
 Programového dokumentu k Programu na podporu přeshraniční spolupráce
mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020 (CCI-č.
2014TC16RFCB017), v platném znění a
 Společného realizačního dokumentu, v platném znění
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sung,
 des Programmdokuments des Kooperationsprogramms zur Förderung der
grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen
und der Tschechischen Republik 2014-2020 (CCI-Nr. 2014TC16RFCB017),
in der jeweils geltenden Fassung und
 des Gemeinsamen Umsetzungsdokuments in der jeweils geltenden Fassung
wird folgender Kooperationsvertrag zwischen den unten erwähnten Kooperationspartnern zur Umsetzung des in § 1 dieses Kooperationsvertrages benannten Projekts geschlossen.

se uzavírá tato smlouva o spolupráci mezi níže uvedenými kooperačními partnery na realizaci projektu, uvedeného v § 1 této smlouvy o spolupráci.

Lead-Partner

Lead partner

Firma / Einrichtung

Firma / instituce

Ústecký kraj

Ústecký kraj

Vertretungsberechtigte Person

Statutární zástupce

Oldřich Bubeníček, Regionspräsident

Oldřich Bubeníček, hejtman kraje

Straße, Hausnummer
PLZ, Ort

Ulice, číslo popisné
PSČ, místo

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, Tschechische Republik

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, Česká republika

Projektpartner

Projektový partner

Projektpartner 1

Projektový partner 1

Firma / Einrichtung

Firma / instituce

Landesamt für Archäologie Sachsen

Landesamt für Archäologie Sachsen

Vertretungsberechtigte Person

Statutární zástupce

Dr. Regina Smolnik, Landesarchäologin

Dr. Regina Smolnik, zemská archeoložka

Straße, Hausnummer,
PLZ, Ort

Ulice, číslo popisné
PSČ, místo

Zur Wetterwarte 7, 01109 Dresden, Bundesrepublik Deutschland

Zur Wetterwarte 7, 01109 Dresden, Spolková republika Německo

Für weitere Projektpartner kopieren Sie bitte die folgenden Zeilen und tragen die
fortlaufende Nummer und die entsprechenden Daten ein.

Pro další projektové partnery zkopírujte prosím následující řádky, pole označte
pořadovým číslem a doplňte příslušná data.
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Projektpartner 2

Projektový partner 2

Firma / Einrichtung

Firma / instituce

Vertretungsberechtigte Person

Statutární zástupce

Straße, Hausnummer,
PLZ, Ort

Ulice, číslo popisné
PSČ, místo

Präambel

Preambule

Der Lead-Partner ist für die gesamte Koordination, das Projektmanagement
und -berichtswesen sowie die Umsetzung des Projekts verantwortlich. Dazu
zählen insbesondere die Verwaltung der projektbezogenen EU-Fördermittel
und die ordnungsgemäße Verwendung der Fördermittel im Rahmen des Projekts, auch durch die am Projekt beteiligten Projektpartner. Er trägt gegenüber
der Sächsischen Aufbaubank – Förderbank – (SAB), die die Aufgaben des
Gemeinsamen Sekretariats, der Auszahlungsstelle und der für die deutschen
Kooperationspartner verantwortlichen Kontrollinstanz wahrnimmt, die alleinige
Verantwortung für die Durchführung des Projekts und schließt mit ihr einen
Zuwendungsvertrag. Der Zuwendungsvertrag erlegt dem Lead-Partner eine
Reihe von Verpflichtungen auf, die er nur mit Unterstützung des/der einzelnen
Projektpartner/s erfüllen kann. Gegenstand dieses Kooperationsvertrages ist
die Regelung dieser Pflichten im Verhältnis zwischen Lead-Partner und Projektpartner/n.

Lead partner je zodpovědný za celkovou koordinaci, řízení projektu,reporting
a za realizaci projektu. Týká se to zejména správy dotačních prostředků EU,
vztahujících se k projektu, a řádného využití dotačních prostředků v rámci projektu i ze strany projektových partnerů podílejících se na projektu. Lead partner nese výlučnou odpovědnost za realizaci projektu vůči Saské rozvojové
bance (SAB), která plní úkoly Společného sekretariátu, výplatního místa
a kontrolora zodpovědného za německé kooperační partnery, a uzavírá s ní
smlouvu o poskytnutí dotace. Smlouva o poskytnutí dotace ukládá lead partnerovi celou řadu povinností, které může splnit jen s podporou projektového
partnera / jednotlivých projektových partnerů. Předmětem této smlouvy o spolupráci je úprava těchto a dalších povinností ve vztahu mezi lead partnerem
a projektovým partnerem / projektovými partnery.

§1
Vertragsgegenstand

§1
Předmět smlouvy

Vertragsgegenstand ist folgendes Projekt (Projekttitel)

Předmětem smlouvy je tento projekt (název projektu)

Internationale Konferenz Ofenkacheln und Kachelöfen

Mezinárodní konference Kachle a kachlová kamna

Nähere Ausführungen hierzu enthält der Projektantrag. Die Parteien sind sich
darüber einig, dass der Antrag in der Fassung der offiziellen Registrierung

Bližší informace o projektu jsou obsaženy v žádosti. Smluvní strany se shodují
na tom, že žádost ve znění oficiální registrace se stává součástí této smluvní
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Vertragsbestandteil dieser Vereinbarung ist und dem/n Projektpartner/n durch
den Lead-Partner zur Kenntnis gegeben wird.

dohody a lead partner ji dá projektovému partnerovi / projektovým partnerům
na vědomí.

§2
Projektzusammenarbeit

§2
Spolupráce v rámci projektu

1. Die Kooperationspartner bestätigen, dass sie gemeinschaftlich an der Erarbeitung des in § 1 genannten Projektes mitgewirkt haben.

1. Kooperační partneři potvrzují, že se společně podíleli na přípravě projektu,
uvedeného v § 1.

2. Die Kooperationspartner sind sich darüber einig, dass der Erfolg des Projekts ihre Mitwirkung voraussetzt und sichern zu, an dem in § 1 genannten
Projekt gemeinsam mitzuwirken. Die Mitwirkung des jeweiligen Kooperationspartners am Projekt, d.h. an den einzelnen Projektanteilen/-aufgaben
ist im Projektantrag ausführlich darzustellen. Die Kooperationspartner sind
sich darüber einig, dass sie an die im Antrag gemachten Angaben hinsichtlich der Mitwirkung am Projekt gebunden sind.
3. Die Kooperationspartner sichern zu, die Projektergebnisse auch nach Abschluss des Projekts in geeigneter Weise zu nutzen.

2. Kooperační partneři se shodují na tom, že předpokladem úspěšnosti projektu je jejich součinnost, a zavazují se, že se budou společně podílet na
projektu uvedeném v § 1. Součinnost příslušného kooperačního partnera
v rámci projektu, tj. jeho podíl na jednotlivých částech projektu, resp. jednotlivých úkolech v rámci projektu, musí být podrobně popsána v projektové žádosti. Kooperační partneři se shodují na tom, že údaje ohledně jejich
součinnosti na projektu, obsažené v projektové žádosti, jsou pro ně závazné.
3. Kooperační partneři se zavazují, že budou výsledky projektu využívat
vhodným způsobem i po ukončení projektu.

§3
Antragsverfahren

§3
Postup při podávání žádostí

1. Der Lead-Partner stellt den Projektantrag. Der vorliegende abgeschlossene
Kooperationsvertrag ist dem Antrag als Anlage beizufügen.
2. Der/Die Projektpartner ist/sind verpflichtet, dem Lead-Partner sämtliche
Informationen und Unterlagen, die zur Antragstellung und im Rahmen des
bis zum Abschluss des Zuwendungsvertrages durchzuführenden Verfahrens erforderlich sind, zur Verfügung zu stellen.
3. Der Lead-Partner informiert den/die Projektpartner unverzüglich über den
abgeschlossenen Zuwendungsvertrag und gibt ihm/ihnen den Inhalt vollumfänglich zur Kenntnis.
4. Der Lead-Partner informiert den/die Projektpartner unverzüglich über die
Ablehnung des Projektantrags.

1. Lead partner podává projektovou žádost. Tato uzavřená smlouva o spolupráci je jednou z příloh projektové žádosti.
2. Projektový partner / Projektoví partneři je povinen / jsou povinni poskytnout
lead partnerovi k dispozici veškeré informace a podklady, které jsou potřebné pro podání žádosti a v rámci administrativního postupu, který musí
proběhnout před uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace.
3. Lead partner informuje neprodleně projektového partnera / projektové partnery o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace a seznámí ho/je v plném rozsahu s jejím obsahem.
4. Lead partner neprodleně informuje projektového partnera / projektové partnery o zamítnutí projektové žádosti.

§4
Projektförderung

§4
Podpora projektu

1. Das Projekt ist gemäß dem Zuwendungsvertrag durchzuführen.
2. Die Kooperationspartner sind darüber informiert, dass für eine Förderung
ausschließlich die im Zuwendungsvertrag aufgeführten Projektausgaben in
Betracht kommen.

1. Projekt musí být realizován v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace.
2. Kooperační partneři jsou informováni o tom, že pro účely podpory přicházejí v úvahu výlučně projektové výdaje uvedené ve smlouvě o poskytnutí dotace.

§5
Vertretung der Projektpartner, Haftung

§5
Zastupování projektových partnerů, odpovědnost za škodu

1. Der/Die Projektpartner beauftragt/beauftragen und bevollmächtigt/ bevollmächtigen den Lead-Partner, ihn/sie im Rahmen des in § 1 genannten
Vorhabens rechtsgeschäftlich gegenüber den an der Programmverwaltung
beteiligten Stellen zu vertreten.
2. Die Kooperationspartner sichern zu, die Anforderungen des jeweils für sie
geltenden Rechts und die sich aus dem Gemeinsamen Umsetzungsdokument sowie aus diesem Vertrag ergebenden Pflichten einzuhalten und alle
erforderlichen Genehmigungen einzuholen. Verstößt einer der Kooperationspartner fahrlässig oder vorsätzlich gegen diese Pflicht und entsteht daraus dem/den anderen Kooperationspartner/n ein Schaden, so hat er diesen ihm/ihnen gegenüber zu ersetzen.
3. Verstößt ein Projektpartner fahrlässig oder vorsätzlich gegen seine vertraglichen Verpflichtungen und haftet dadurch der Lead-Partner aus dem Zuwendungsvertrag, kann der Lead-Partner den ihm dadurch entstandenen
Schaden von dem jeweiligen Projektpartner ersetzt verlangen.
4. Verlangt die SAB vom Lead-Partner die Rückzahlung von Fördermitteln,
haftet der jeweilige Projektpartner dem Lead-Partner für den auf ihn entfallenden Betrag der Förderung.1

1. Projektový partner / Projektoví partneři pověřuje/pověřují
a zmocňuje/zmocňují lead partnera, aby ho/je v rámci projektu, uvedeného
v § 1, zastupoval v právních úkonech ve vztahu k subjektům podílejícím se
na řízení programu.
2. Kooperační partneři se zavazují, že budou dodržovat platné právní předpisy, které se na ně vztahují, a povinnosti vyplývající ze Společného realizačního dokumentu a z této smlouvy, a že si zajistí veškerá potřebná povolení. Poruší-li jeden z kooperačních partnerů tuto povinnost byť i jen
z nedbalosti a způsobí-li tím škodu druhému kooperačnímu partnerovi /
ostatním kooperačním partnerům, je povinen mu/jim tuto škodu uhradit.
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3. Poruší-li jeden z projektových partnerů své smluvní povinnosti byť i jen
z nedbalosti a je-li tím ze smlouvy o poskytnutí dotace dána odpovědnost
lead partnera za vzniklou škodu, může lead partner od příslušného projektového partnera požadovat náhradu škody, která mu tím vznikla.
4. Je-li od lead partnera Saskou rozvojovou bankou požadováno vrácení dotačních prostředků, nese příslušný projektový partner ve vztahu k lead
partnerovi odpovědnost za tu část dotace, která na něj připadá.1

1

Nur bei gemeinsamer Finanzierung relevant / relevantní pouze u projektů se společným financováním.
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§6
Pflichten der Kooperationspartner

§6
Povinnosti kooperačních partnerů

Lead-Partner und der/die Projektpartner sind verpflichtet,
1. die auf ihn/sie zutreffenden Bedingungen und Auflagen, die im Zuwendungsvertrag festgeschrieben sind, zu erfüllen,
2. die für die Abrechnung notwendigen Unterlagen in der jeweiligen Landessprache bei der national zuständigen Kontrollinstanz vorzulegen2,
3. alle Kooperationspartner über den Fortschritt seines/ihrer Projektanteils/e
sowie unverzüglich über die Beendigung seiner/ihrer Aufgaben im Projekt
unter Angabe des Datums zu unterrichten,
4. alle Kooperationspartner unverzüglich zu unterrichten, wenn
a. sich der dem Zuwendungsvertrag zugrunde liegende Sachverhalt ändert oder
b. einer der unter § 10 (Kündigung des Vertrages) aufgeführten Sachverhalte vorliegt,
5. bei einer Vergabe von Leistungen an Dritte sind die nationalen und europäischen Rechtsvorgaben für die Vergabe von Aufträgen in der jeweils geltenden Fassung zu beachten. Dies gilt auf der deutschen Seite ausschließlich für Kooperationspartner, die zur Einhaltung vergaberechtlicher
Bestimmungen gesetzlich3 verpflichtet sind. In allen übrigen Fällen ist zum
Nachweis des wirtschaftlichen und sparsamen Einsatzes der Fördermittel
ein Preisvergleich vorzunehmen. Dieser ist zu dokumentieren. Auf der
tschechischen Seite sind die einschlägigen Regelungen in der jeweils geltenden Fassung zu beachten.

Lead partner a projektový partner je povinen / projektoví partneři jsou povinni,
1. plnit podmínky a požadavky písemně vymezené ve smlouvě o poskytnutí
dotace, které se ho/jich týkají,
2. předkládat v příslušném národním jazyce národnímu kontrolorovi podklady,
které jsou nutné pro vyúčtování2,
3. neprodleně informovat všechny projektové partnery o pokroku svého/
svých částí projektu a o splnění svého úkolu / svých úkolů v rámci projektu
s uvedením příslušného data,
4. neprodleně informovat všechny projektové partnery, pokud:
a. dojde ke změně skutkového stavu tvořícího základ smlouvy
o poskytnutí dotace nebo
b. nastane jeden ze skutkových stavů uvedených v § 10 (výpověď
smlouvy),
5. v případě zadání úkolů třetím subjektům respektovat národní a evropské
právní předpisy v platném znění. Na německé straně toto ustanovení platí
výlučně pro ty kooperační partnery, kteří jsou ze zákona povinni se řídit zákonem o zadávání veřejných zakázek 3. Ve všech ostatních případech je
nutno doložit na základě zdokumentovaného porovnání cen hospodárné
a úsporné využití dotačních prostředků. Na české straně je nutno dodržet
příslušné předpisy v platném znění.

Die zu verwendenden Formulare stehen auf www.sn-cz2020.eu unter der Rubrik „Formulare“ zum Download bereit./ Potřebné formuláře jsou dostupné ke stažení na internetové
stránce www.sn-cz2020.eu v rubrice „Formuláře“.
3
§§ 98ff. Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) i.V.m. der Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabeverordnung – VgV), § 1 Absatz 1 des Gesetzes
über die Vergabe öffentlicher Aufträge im Freistaat Sachsen (Sächsisches Vergabegesetz – SächsVergabeG) / §§ 98 a násl. Zákona proti omezování hospodářské soutěže (Gesetz
gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)) ve spojení s Nařízením o zadávání veřejných zakázek (Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabeverordnung –
VgV)), § 1, odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek ve Svobodném státě Sasko (Gesetz über die Vergabe öffentlicher Aufträge im Freistaat Sachsen (Sächsisches Vergabegesetz – SächsVergabeG)).
2

§7
Belegprüfung und Auszahlung

§7
Kontrola dokladů a výplata prostředků

1. Der Lead-Partner und die Projektpartner legen die für die Abrechnung notwendigen Unterlagen bei der für sie zuständigen nationalen Kontrollinstanz
vor (siehe auch § 6 Abs. 2 des vorliegenden Vertrages).
2. Die Anforderung der Fördermittel soll anteilig entsprechend den in
Pkt.4.1.6 des Projektantrages aufgeführten Meilensteinen erfolgen.
3. Die Kooperationspartner beantragen die Auszahlung der Fördermittel unabhängig voneinander. Dafür legt der jeweilige Kooperationspartner der
zuständigen nationalen Kontrollinstanz gemeinsam mit der Belegliste einen
Auszahlungsantrag über den in der Belegliste aufgeführten zuschussfähigen Betrag zur Prüfung vor.
4. Die zuständige nationale Kontrollinstanz übermittelt das Prüfergebnis sowie die Höhe des auszuzahlenden Betrages der Auszahlungsstelle bei der
SAB sowie dem Lead-Partner und, sofern zutreffend, dem betroffenen Projektpartner zur Information.
5. Die Auszahlung der Fördermittel erfolgt gegenüber dem Lead-Partner. Der
Lead-Partner leitet dem/den Projektpartner/n den auf ihn/sie entfallenden
Anteil der Fördermittel weiter4.

1. Lead partner a projektoví partneři předkládají podklady, nutné pro vyúčtování, svému příslušnému národnímu kontrolorovi (viz také § 6 odst. 2 této
smlouvy).
2. O proplacení dotačních prostředků se žádá podle podílů, které odpovídají
milníkům, uvedeným v bodě 4.1.6. Žádosti o poskytnutí dotace.
3. Projektoví partneři podávají žádost o proplacení dotačních prostředků nezávisle na sobě. Příslušný projektový partner předkládá za tímto účelem ke
kontrole svému příslušnému národnímu kontrolorovi společně se soupiskou výdajů i žádost o proplacení částky způsobilých výdajů, uvedené
v soupisce.
4. Příslušný národní kontrolor sdělí výsledek kontroly a výši částky, která má
být proplacena, výplatnímu místu v Saské rozvojové bance a lead partnerovi a případně pro informaci dotčenému projektovému partnerovi.

§8
Abschluss des Projektes

§8
Ukončení realizace projektu

1. Nach Abschluss des in § 1 genannten Projektes stellt der Lead-Partner die
Ergebnisse des Vorhabens in einem zweisprachigen Abschlussbericht dar
und reicht diesen sowie weitere erforderliche Unterlagen5 bei der SAB ein.
Die abschließende Auszahlung für die Kooperationspartner wird erst nach
der erfolgten Prüfung des Abschlussberichtes sowie nach Prüfung der abschließenden Abrechnungsunterlagen aller Kooperationspartner erfolgen.
2. Die Anforderung der Fördermittel kann anteilig nach den jeweils durchgeführten Projektabschnitten erfolgen. Die einzelnen Projektabschnitte ergeben sich aus dem Projektantrag.

1. Po ukončení projektu uvedeného v § 1 popíše lead partner výsledky projektu ve dvoujazyčné závěrečné zprávě, kterou společně s dalšími potřebnými
podklady5 předloží Saské rozvojové bance. Závěrečná platba kooperačním
partnerům se uskuteční až po provedené kontrole závěrečné zprávy a po
závěrečné kontrole účetních dokladů všech kooperačních partnerů.

5. Dotační prostředky jsou propláceny prostřednictvím lead partnera. Lead
partner postupuje příslušný podíl dotačních prostředků dále příslušnému
projektovému partnerovi / projektovým partnerům 4.
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2. Závěrečná platba dotačních prostředků se uskuteční prostřednictvím lead
partnera. Lead partner postupuje příslušný podíl dotačních prostředků dále
příslušnému projektovému partnerovi / projektovým partnerům.

4
5

Nur bei gemeinsamer Finanzierung relevant. / Relevantní pouze u projektů se společným financováním.
Die zu verwendenden Formulare stehen auf www.sn-cz2020.eu unter der Rubrik „Formulare“ zum Download bereit. / Potřebné formuláře jsou dostupné ke stažení na internetové
stránce www.sn-cz2020.eu v rubrice „Formuláře“.

Seite 8 von 13
62006 01/17

§9
Kürzungsvorbehalt

§9
Výhrada krácení dotace

1. Der Lead-Partner zahlt dem/den Projektpartnern den auf ihn/sie entfallenden Betrag vollständig ohne Abzüge, Einbehalte bzw. Verringerung durch
später erhobene spezifische Abgaben oder Ähnliches aus.
2. Im Falle einer Aberkennung von Ausgaben leitet der Lead Partner den
durch die Kontrollinstanz geminderten und von der SAB ausgezahlten Betrag an den betroffenen Projektpartner weiter.
3. Übersteigt der von der Kontrollinstanz aberkannte Betrag den verbleibenden Auszahlungsbetrag des betroffenen Projektpartners, fordert die SAB
den Differenzbetrag vom Lead Partner zurück. Der von der Aberkennung
betroffene Projektpartner ist verpflichtet, dem Lead Partner diesen Rückforderungsbetrag unverzüglich, spätestens 10 Arbeitstage nach Aufforderung durch den Lead-Partner, zurückzuzahlen. Der Lead Partner überweist
den Betrag unverzüglich an die SAB.

1. Lead partner vyplácí příslušnou částku jednotlivým projektovým partnerům
úhrnně bez odpočtů, srážek, resp. bez snížení v důsledku později vybíraných specifických poplatků apod.
2. V případě neuznání výdajů předá lead partner příslušnému projektovému
partnerovi částku, sníženou kontrolorem a proplacenou Saskou rozvojovou
bankou.
3. Pokud je kontrolorem neuznaná částka vyšší, nežli částka, zbývající
k proplacení příslušnému projektovému partnerovi, bude Saská rozvojová
banka požadovat vrácení rozdílu po lead partnerovi. Projektový partner,
u něhož došlo ke zkrácení dotačních prostředků, je povinen tuto částku lead partnerovi neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů následujících
po výzvě lead partnera, uhradit. Lead partner převede neprodleně tuto
částku Saské rozvojové bance.

§ 10
Kündigung des Vertrages

§ 10
Odstoupení od smlouvy

1. Der Lead-Partner kann diesen Vertrag gegenüber einem oder mehreren
Projektpartnern aus wichtigem Grund fristlos kündigen. Darüber hinaus
kann der einzelne Projektpartner den Vertrag für sich gegenüber dem
Lead-Partner aus wichtigem Grund fristlos kündigen. Ein wichtiger Grund in
diesem Sinne liegt insbesondere vor, wenn

1. Lead partner může ze závažného důvodu odstoupit od smlouvy vůči jednomu nebo několika projektovým partnerům, aniž by platila výpovědní lhůta. Mimo to může ze závažného důvodu každý projektový partner odstoupit
od smlouvy vůči lead partnerovi, aniž by platila výpovědní lhůta. Závažný
důvod v tomto smyslu je dán v případech, v nichž

a) die Fördervoraussetzungen nicht mehr gegeben sind,
b) über das Vermögen eines Kooperationspartners die Eröffnung des Insolvenzverfahrens beantragt wurde,
c) ein Kooperationspartner die Fördermittel zu Unrecht, insbesondere
durch unzutreffende Angaben, erlangt hat,
d) ein Kooperationspartner vor der offiziellen Registrierung des Projektantrages mit dem Projekt begonnen hat, , da die Gewährung einer Förderung für Projekte, die bereits vor der offiziellen Registrierung des Projektantrages umgesetzt werden, ausgeschlossen ist. Eine Ausnahme hiervon gilt für notwendigerweise anfallende Ausgaben für Übersetzungsleistungen sowie Ausgaben der Projektvorbereitung im Rahmen der Antragstellung, wenn sie ab dem 01.01.2014 entstanden sind. Diese Ausgaben sind bis zu 5 Prozent der zuschussfähigen Gesamt-ausgaben
des Kooperationspartners, bei dem sie angefallen sind, förderfähig.

a) už nejsou naplněny předpoklady pro poskytnutí dotace,
b) byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení jednoho
z kooperačních partnerů,
c) jeden z kooperačních partnerů získal dotační prostředky neoprávněně,
zejména na základě nepravdivých údajů,
d) některý z kooperačních partnerů začal s projektem dříve, než byl projekt
oficiálně zaregistrován, neboť je vyloučeno poskytnutí dotace na projekty, jejichž realizace byla zahájena již před oficiální registrací projektové
žádosti. Výjimku tvoří výdaje nutné na překlady a výdaje na přípravu
projektu v rámci podávání žádosti, pokud vznikly ode dne 1.1.2014. Tyto výdaje jsou způsobilé až do výše 5 % z celkových způsobilých výdajů
kooperačního partnera, u kterého vznikly.

e) ein Kooperationspartner das geförderte Projekt nicht oder nicht rechtzeitig verwirklicht oder von den im Antrag gemachten Angaben wesentlich
abweicht,
f) ein Kooperationspartner die Fördermittel nicht dem im Zuwendungsvertrag festgelegten Verwendungszweck entsprechend einsetzt oder gegen die Zweckbindung dem Zuwendungsvertrag entsprechend verstößt,
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g) die mit dem Zuwendungsvertrag verbundenen Auflagen und Voraussetzungen sowie die Bestimmungen dieses Kooperationsvertrages nicht
erfüllt werden.
2. Der Lead-Partner hat die SAB unverzüglich über die Kündigung dieses
Vertrages zu unterrichten.
3. Der Lead-Partner kann mit Zustimmung der SAB das Projekt mit dem/den
verbleibenden Projektpartner/n oder mit einem neuen Projektpartner bzw.
neuen Projektpartnern fortführen, sofern eine ordnungsgemäße Projektdurchführung gewährleistet werden kann.
4. Ist einem Kooperationspartner durch die Kündigung nach Ziffer 1 ein
Schaden entstanden, kann er sich von dem Kooperationspartner schadlos
halten, der den Kündigungsgrund zumindest fahrlässig zu vertreten hat.

6

e) jeden z kooperačních partnerů podporovaný projekt nerealizuje nebo ho
nerealizuje včas nebo se podstatně odklání od údajů uvedených
v žádosti,
f) jeden z kooperačních partnerů nevyužívá dotační prostředky na účel
použití stanovený ve smlouvě o poskytnutí dotace nebo obdobným způsobem poruší účelovou vázanost prostředků ve smyslu smlouvy
o poskytnutí dotace,
g) nedochází k plnění požadavků a předpokladů souvisejících se
smlouvou o poskytnutí dotace a ustanovení této smlouvy o spolupráci.
2. Lead partner je povinen neprodleně informovat Saskou rozvojovou banku
o odstoupení od této smlouvy.
3. Lead partner může se souhlasem Saské rozvojové banky pokračovat
v projektu se zbylým projektovým partnerem / zbylými projektovými partnery nebo s novým projektovým partnerem, resp. novými projektovými partnery, pokud bude zajištěna řádná realizace projektu.
4. Vznikla-li jednomu z kooperačních partnerů škoda následkem výpovědi
smlouvy podle bodu 1, může požadovat náhradu vzniklé škody od toho kooperačního partnera, který zapříčinil vznik důvodu výpovědi smlouvy. Za
škodu odpovídá i ten, kdo ji způsobil byť i jen v nedbalosti.

§ 11
Rückforderung der Fördermittel vom Projektpartner

§ 11
Vymáhání dotačních prostředků od projektových partnerů

1. In den Fällen des § 5 Ziffer 4 bzw. § 9 Ziffer 3 (Rückforderung der SAB gegenüber dem Lead-Partner) hat der Projektpartner die erhaltenen Fördermittel unverzüglich an den Lead-Partner zurückzuzahlen.
2. Zahlt ein Projektpartner die Fördermittel nicht an den Lead-Partner zurück,
haftet der Projektpartner gegenüber dem Mitgliedsstaat, in dem er seinen
Sitz hat, in Höhe der zurück zu zahlenden Fördermittel. 6 Vorstehender Satz
begründet einen eigenen Anspruch des Mitgliedsstaats gegen den Projektpartner.

1. V případech podle § 5 odst. 4, příp. § 9 odst. 3 (vymáhání prostředků Saskou rozvojovou bankou po lead partnerovi) je projektový partner povinen
neprodleně vrátit obdržené dotační prostředky lead partnerovi.
2. Pokud projektový partner nevrátí dotační prostředky lead partnerovi, ručí
projektový partner ve vztahu k členskému státu, v němž má své sídlo6, ve
výši dotačních prostředků, které mají být vráceny zpět. Předchozí věta zakládá nárok členského státu vůči projektovému partnerovi.

Tschechische Projektpartner haften gegenüber der Tschechischen Republik (Gesetz Nr. 40/1964 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch der Tschechischen Republik). Deutsche Projektpartner haften gegenüber dem Freistaat Sachsen. / Český projektový partner ručí vůči České republice (zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník). Německý projektový partner ručí vůči
Svobodnému státu Sasko.

§ 12
Verzinsung der Rückforderung
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1. Der Rückforderungsbetrag ist zu verzinsen, und zwar
a) im Fall der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen eines Kooperationspartners ab dem Tag der Eröffnung des Insolvenzverfahrens
b) im Übrigen ab dem Tag der Auszahlung an den Lead-Partner.
2. Der Zinssatz bemisst sich gemäß Artikel 147 Absatz 2 der VO (EG) Nr.
1303/2013.

§ 12
Zúročení vymáhaných dlužných částek
1. Vymáhaná dlužná částka se úročí, a sice
a) v případě zahájení insolvenčního řízení na majetek jednoho
z kooperačních partnerů ode dne zahájení insolvenčního řízení.
b) v ostatních případech ode dne vyplacení prostředků lead partnerovi
2. Úroková sazba se stanoví v souladu s s článkem 147 odstavec 2 nařízení
(ES) č. 1303/2013.

§ 13
Aufbewahrungspflichten

§ 13
Povinnosti archivace dokladů

Die Kooperationspartner haben dafür Sorge zu tragen, dass die Originalbelege auf Anforderung der zur Kontrolle berechtigten Behörden und öffentlichen
Stellen verfügbar sind. Die Originalbelege sind daher grundsätzlich bis zum
31.12.2030 aufzubewahren, sofern nach nationalem Recht keine längere Frist
bestimmt ist. Ausnahmsweise dürfen die Originalbelege nach Ablauf der
Zweckbindungsfrist mit Zustimmung der SAB vernichtet werden.
Der Lead-Partner wird die Zustimmung der SAB zur Vernichtung der Belege
einholen. Er teilt die Entscheidung dem/n Projektpartner/n mit.
Sollte die SAB der Vernichtung der Originalbelege nicht zustimmen, vereinbaren die Kooperationspartner ergänzend zu diesem Vertrag eine neue Aufbewahrungsfrist.

Kooperační partneři jsou povinni zajistit na základě výzvy subjektu oprávněného ke kontrole předložení dokladů v originále. Originály dokladů se proto
musí archivovat do 31. 12. 2030, pokud podle národního práva nebyla stanovena lhůta delší. Ve výjimečných případech lze se souhlasem Saské rozvojové banky originály dokladů skartovat po ukončení lhůty účelového vázání prostředků.
Lead partner si vyžádá souhlas Saské rozvojové banky se skartací dokladů.
O rozhodnutí informuje projektového partnera / projektové partnery.
Pokud Saská rozvojová banka neudělí souhlas se skartací originálních dokladů, dohodnou se kooperační partneři v rámci dodatku k této smlouvě na nové
lhůtě pro archivaci dokladů.

§ 14
Auskunftspflicht

§ 14
Informační povinnost

1. Jeder Kooperationspartner ist verpflichtet, der Europäischen Union, den
beteiligten öffentlichen Stellen im Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik, insbesondere der SAB, dem Zentrum für Regionalentwicklung der Tschechischen Republik und den zuständigen Rechnungsprüfungsorganen sowie deren Beauftragten Auskünfte über das Projekt zu erteilen und insoweit Einblick in die Geschäftsunterlagen zu gewähren.

1. Každý kooperační partner je povinen poskytovat informace o projektu Evropské unii, veřejným subjektům České republiky a Svobodného státu Sasko, zapojeným do implementace programu, zejména Saské rozvojové bance, Centru pro regionální rozvoj České republiky a příslušným veřejným
kontrolním a revizním orgánům, jakož i pověřeným osobám těchto subjektů, a umožnit jim v potřebném rozsahu nahlížet do svých účetních dokladů
a dokladů o činnosti.
2. Kooperační partneři si jsou vědomi, že Saská rozvojová banka je v rámci
svých úkolů popsaných v preambuli rovněž povinna poskytovat informace,
a zbavují ji v tomto nezbytném rozsahu povinnosti mlčenlivosti.

2. Die Kooperationspartner sind sich bewusst, dass die SAB im Rahmen der
in der Präambel beschriebenen Aufgaben gleichfalls zur Auskunft verpflichtet ist und entbinden sie insoweit von ihrer Schweigepflicht.

§ 15
Prüfungsrecht

§ 15
Kontrolní právo

Die Europäische Union, die zuständigen öffentlichen Stellen im Freistaat
Sachsen und der Tschechischen Republik, insbesondere die zuständigen
Prüfinstanzen und deren Beauftragte sowie die SAB im Rahmen der in der
Präambel beschriebenen Aufgaben, das Zentrum für Regionalentwicklung in
der Tschechischen Republik und deren Beauftragte, sind zur Prüfung der ordnungsgemäßen Verwendung der Mittel beim jeweiligen Partner befugt. Sie
haben das Recht, Einsicht in alle relevanten Projektunterlagen zu verlangen
und davon Kopien zu fertigen. Zu diesem Zweck räumen der Lead-Partner
und der/die Projektpartner den prüfenden Stellen und ihren Beauftragten jeweils ein Betretungsrecht ein.

Evropská unie, příslušné veřejné orgány v České republice a ve Svobodném
státě Sasko, zejména příslušné kontrolní subjekty a jimi pověřené osoby, jakož i Saská rozvojová banka (Sächsische Aufbaubank – Förderbank) v rámci
svých úkolů popsaných v preambuli, Centrum pro regionální rozvoj České republiky a jím pověřené osoby, jsou oprávněny provádět u jednotlivých partnerů
kontrolu řádného využití prostředků. Tyto subjekty mají právo požadovat nahlédnutí do veškeré relevantní projektové dokumentace a pořizovat si kopie.
Za tímto účelem udělují lead partner a projektový partner / projektoví partneři
kontrolním subjektům a osobám jimi pověřeným právo vstupu na své pozemky
a do svých objektů.

§ 16
Schlussbestimmungen

§ 16
Závěrečná ustanovení

1. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung ganz oder teilweise
unwirksam oder undurchführbar sein, bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Dies gilt auch, wenn die Vereinbarung eine
Lücke aufweist. In diesen Fällen verpflichten sich die Vertragspartner, eine
die unwirksame Bestimmung ersetzende Vereinbarung so zu treffen, wie
sie sie bei Kenntnis der Unwirksamkeit, Undurchführbarkeit oder Lücke in
rechtlich zulässiger Weise getroffen hätten.

1. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení této smlouvy úplně nebo částečně neúčinným nebo neproveditelným, zůstává tím platnost ostatních
ustanovení nedotčena. Výše uvedené platí také při případném výskytu nedostatku v právní úpravě této smlouvy. V těchto případech se smluvní strany zavazují, že učiní takovou dohodu nahrazující neúčinné ustanovení, jakou by učinily právně přípustným způsobem, kdyby si byly vědomy neúčinnosti, resp. neproveditelnosti předmětného ustanovení nebo nedostatku
v právní úpravě.
2. Veškeré změny a dodatky k této smlouvě jsou účinné pouze tehdy, pokud
byly přijaty v písemné podobě; zrušení povinnosti provádět změny pouze
písemnou formou musí mít rovněž písemnou formu.
3. Tato smlouva podléhá právu státu, v němž má sídlo lead partner. Soudní
příslušnost je Ústí nad Labem.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.
5. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit s okamžitou platností,
pokud bude projektová žádost zamítnuta a je zřejmé, že není vůlí kooperačních partnerů pokračovat ve snahách o realizaci projektu.
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2. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags und die Aufhebung dieser
Schriftformklausel bedürfen der Schriftform.
3. Dieser Vertrag unterliegt dem Recht des Staates, in dem der Lead- Partner
seinen Sitz hat. Gerichtsstand ist Ústí nad Labem.
4. Dieser Vertrag tritt am Tage seiner Unterzeichnung in Kraft.
5. Die Parteien können diesen Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen,
wenn der Projektantrag abgelehnt wurde und feststeht, dass eine Weiterverfolgung des Projektes durch die Kooperationspartner nicht gewollt ist.
6. Die §§ 1 bis 16 dieses Vertrages können nicht durch die Vereinbarung ergänzender Regelungen in § 17 abbedungen werden. Sollten einzelne Regelungen in § 17 denen in den §§ 1 bis 16 widersprechen, so gelten die
Regelungen der §§ 1 bis 16 vorrangig.

6. Paragrafy 1 až 16 této smlouvy nemohou být zrušeny doplňujícími ustanoveními sjednanými v § 17. Budou-li jednotlivá ustanovení v § 17 v rozporu
s ustanoveními v § 1 až § 16, platí přednostně ustanovení § 1 až § 16.
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§ 17
Ergänzende Vereinbarungen (optional)

§ 17
Doplňující ujednání (volitelná)

[an dieser Stelle können die Kooperationspartner ergänzende Regelungen
vornehmen]

[na tomto místě mohou kooperační partneři uvést doplňující ustanovení]

Unterzeichnung durch den Lead-Partner

Podpis lead partnera

Ort, Datum,
Unterschrift, Stempel

Místo, datum,
Podpis, razítko

Ústí nad Labem

Ústí nad Labem

Name in Druckbuchstaben

Jméno tiskacími písmeny

OLDŘICH BUBENÍČEK

OLDŘICH BUBENÍČEK

Unterzeichnung durch den/die Projektpartner

Podpis/Podpisy projektového partnera / projektových partnerů

Projektpartner 1

Partner projektu 1

Ort, Datum,
Unterschrift, Stempel

Místo, datum,
Podpis, razítko

Dresden

Dresden

Name in Druckbuchstaben

Jméno tiskacími písmeny

REGINA SMOLNIK

REGINA SMOLNIK

Für weitere Projektpartner kopieren Sie bitte die folgenden Zeilen und tragen die
fortlaufende Nummer und die entsprechenden Daten ein.

Pro další projektové partnery zkopírujte prosím následující řádky, pole označte
pořadovým číslem a doplňte příslušná data.

Projektový partner 2

Ort, Datum,
Unterschrift, Stempel

Místo, datum,
Podpis, razítko

Name in Druckbuchstaben

Jméno tiskacími písmeny
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Projektpartner 2

Sächsische Aufbaubank – Förderbank – Pirnaische Straße 9, 01069 Dresden Sitz: Leipzig SWIFT/BIC: SABDDE81XXX Gläubiger-ID: DE42ZZZ00000034715
Postanschrift: 01054 Dresden, Telefon 0351 4910-0, Telefax 0351 4910-4000 USt-ID: DE179593934 Internet: www.sab.sachsen.de

Saská rozvojová banka – dotační banka – Pirnaische Straße 9, 01069 Dresden sídlo: Leipzig SWIFT/BIC: SABDDE81XXX kód příjemce inkasa:
DE42ZZZ00000034715 DIČ: DE179593934 poštovní adresa: 01054 Dresden, telefon +49 (0)351 4910-0, telefax +49 (0)351 4910-4000 internet:
www.sab.sachsen.de

bod 16.8 priloha 1 k usnesení č. 063/4Z/2017

16.8 příloha 1

ÚSTECKÝ KRAJ
Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v
Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 (dále jen
“Program“)
Čl. 1
Základní princip
1. Vyhlašovatelem Programu je Ústecký kraj se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02
Ústí nad Labem (dále jen „poskytovatel“).
2. Program v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a se Zásadami pro poskytování dotací a
návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“) upravuje
postupy při poskytování dotací (dále také jako „podpora“). Na poskytnutí podpory není
právní nárok.
3. Poskytování dotací z rozpočtu poskytovatele je vedeno snahou podporovat v rámci jeho
možností, v souladu s jeho prioritami, s Programem rozvoje Ústeckého kraje 2014 2020, v souladu s Plánem odpadového hospodářství České republiky pro období 2015 –
2024, s Plánem odpadového hospodářství Ústeckého kraje pro období 2016 – 2025, s
ustanoveními Smlouvy o fungování Evropské unie a závaznými předpisy Evropské unie,
upravujícími poskytování veřejné podpory, všestranný rozvoj území a uspokojování
potřeb občanů kraje v oblasti nakládání s komunálními odpady.

Čl. 2
Vymezení pojmů
1. Dotací jsou finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu poskytovatele příjemci dotace na
úhradu uznatelných výdajů na realizaci projektu, který byl předložen dle čl. 2 odst. 5
Programu, a který byl vybrán k podpoře způsobem dle čl. 8 Programu.
2. Žadatelem o dotaci (příjemcem) může být
a. obec v kraji,
b. svazek obcí v kraji,
c. právnická osoba zřízená dle zákona o obchodních korporacích, poskytující služby
v oblasti nakládání s odpady, v níž má obec v kraji majetkovou účast alespoň 51%,
d. příspěvková organizace obce v kraji.
Žadateli mimo takto vymezený okruh žadatelů nevzniká právo na hodnocení jeho žádosti.
3. Podpora de minimis - podporu malého rozsahu („de minimis“) upravuje Nařízení
Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití čl. 107 a 108 Smlouvy o
fungování Evropské unie na podporu „de minimis“.Výše podpory činí dle Nařízení Komise
(EU) č. 1407/2013 maximálně 200 000 EUR za rozhodné období (tj. dotčený fiskální rok
a za předchozí dva fiskální roky (účetní období)). Výši již poskytnuté podpory lze ověřit
ve veřejné části registru de minimis na portálu http://eagri.cz/.
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4. Úplnou žádostí o dotaci se rozumí vyplněný předepsaný formulář žádosti (příloha 2)
včetně nedílných příloh dle čl. 2 odst. 5 Programu. Žádost a přílohy jsou považovány za
úplné, pokud netrpí následujícími nedostatky:
a. podání žádosti subjektem nesplňujícím kritéria žadatele dle čl. 2 odst. 2 Programu,
b. absence, neúplnost a chyby v předepsaných formulářích,
c. nedodržení procentuálního podílu dotace a maximální výše požadované dotace dle
čl. 4 odst. 4 Programu;
d. zařazení neuznatelných výdajů dle čl. 2 odst. 8 Programu.
5. Nedílnými přílohami jsou
a. u právnických osob doklady osvědčující právní subjektivitu žadatele o dotaci (např.
výpis z obchodního rejstříku, výpis z živnostenského rejstříku, výpis z registru
ekonomických subjektů) a další doklady (např. společenská smlouva, stanovy, statut,
živnostenský list, zřizovací listina), a to v kopii,
b. doklady ustanovení (např. volba, jmenování) zástupce právnické osoby, současně
s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění zastupovat žadatele o dotaci navenek
(podepisování smluv), a to v kopii,
c. doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační
povinnost), a to v kopii,
d. doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to v kopii;
e. čestné prohlášení dle přílohy 5,
f. položkový rozpočet předmětu dotace dle přílohy 4, včetně vymezení struktury zdrojů
finančních prostředků k realizaci předmětu dotace (jednotlivé částky a jejich vyjádření
procentuálním podílem na celkových plánovaných výdajích projektu),
g. projekt a harmonogram realizace projektu, včetně čerpání finančních prostředků po
letech u projektů přesahujících aktuální rozpočtový rok,
h. je-li záměr spojen s prováděním stavby kopie stavebního povolení, kopie souhlasu s
provedením ohlášeného stavebního záměru,
i. dokumentace v takovém stupni přípravy, který umožní posouzení možnosti poskytnutí
dotace z technického, ekonomického, časového a ekologického hlediska (např.
projektová dokumentace pro stavební řízení),
j. doklad (příslib, smlouva, rozhodnutí atd.) o kofinancování projektu z jiného zdroje
(např. Ministerstvo zemědělství, státní fond životního prostředí apod.),
k. souhlas se zveřejněním svého jména, adresy, dotačního titulu a výše poskytnuté
dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně přístupného informačního registru
vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje (viz příloha 2),
l. soupis jednotlivých projektů, které žadatel realizoval v průběhu předchozích 3 let za
přispění poskytovatele s uvedením názvu projektu, čísla smlouvy o poskytnutí dotace
a uvedení finanční výše poskytnuté dotace, a to v originále.
6. Projektem je záměr žadatele popsaný na formuláři dle přílohy 3 a vybavený položkovým
rozpočtem s náležitostmi dle přílohy 4.
7. Uznatelný výdaj je nezbytný výdaj vynaložený na realizaci projektu, který není definován
jako neuznatelný v odst. 8 tohoto článku a který splňuje všechny následující podmínky:
a. vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
b. vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu ve schváleném období
realizace včetně technického dozoru,
c. byl uhrazen do konce realizace projektu,
d. byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace, je identifikovatelný,
ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady.
8. Neuznatelný výdaj je výdaj na
a. pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
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b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

úroky, penále, pokuty a jiné sankce,
opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
nákupy pozemků nebo budov,
opravy nemovitostí,
ztráty z devizových kurzů,
občerstvení a reprezentativní pohoštění,
nájemné s následnou koupí (leasing),
cestovné nad rámec úpravy zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů,
j. mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě (zákon č. 143/1992 Sb.),
k. náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).

Čl. 3
Vymezení oblastí podpory
1. Oddělený sběr a využití materiálově využitelných složek komunálního odpadu.
2. Oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů.
3. Snižování produkce a podílu odstraňování směsného komunálního odpadu.

Čl. 4
Podmínky pro poskytnutí dotace a její použití
1. Účel a předmět dotace je konkrétně stanoven v příloze 1 Programu dle oblastí podpory
čl. 3 odst. 1 , 2 a 3 Programu.
2. Forma dotace poskytovaná dle tohoto Programu je investiční nebo neinvestiční.
3. Dotace bude poskytována jako podpora de minimis (čl. 7 Programu).
4. Maximální procentuální podíl dotace a maximální výše poskytované dotace:
a. Maximální procentuální podíl dotace na celkových uznatelných výdajích projektu je
70 %. Konkrétní výše procentuálního podílu dotace bude stanovena rozhodnutím
orgánu Ústeckého kraje o poskytnutí dotace.
b. Maximální výše poskytované dotace činí pro všechny oblasti podpory (čl. 3
Programu) 500 000 Kč v případě běžných výdajů, 200 000,- EUR v případě
investičních výdajů za podmínek vymezených v čl. 7 Programu. Minimální výše
poskytované dotace činí 30 000,- Kč.
5. Souběžné poskytování účelové dotace z rozpočtu kraje s podporou ze Státního fondu
životního prostředí České republiky, státního rozpočtu, Operačního programu Životní
prostředí, iniciativ Společenství nebo jiných finančních zdrojů, není vyloučeno, pokud to
nebude v rozporu s čl. 5 odst. 5 Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12.
2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de
minimis.
6. Závazné termíny
a. Termín vyhlášení Programu: 2. pololetí roku 2017.
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b. Termín uzávěrky pro přijímání žádostí bude stanoven na základě výzvy zveřejněné
na webových stránkách poskytovatele.
c. Výsledek rozhodnutí orgánu Ústeckého kraje o poskytnutí dotace bude zveřejněn do
15 kalendářních dnů po ověření příslušného usnesení na webových stránkách
Ústeckého kraje.
d. Termín pro předložení závěrečné zprávy a vyúčtování je nejpozději do 30 dnů po
ukončení projektu.
e. Období uznatelnosti výdajů: po dobu trvání projektu uvedenou žadatelem v žádosti v
kalendářním roce, v němž bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace, a dále
v následujících letech trvání víceletých projektů, při respektování nejzazšího termínu
ukončení realizace projektu. Předložené kopie faktur a ostatních účetních dokladů
budou uznatelné pouze s datem vystavení a uskutečněním zdanitelného plnění do
termínu ukončení realizace projektu.
f. Období udržitelnosti projektu: 5 let (odst. 19 tohoto článku).
7. Dotace bude poskytnuta na základě písemné smlouvy odpovídající vzoru uvedenému
v příloze 7. Dotaci lze použít jen na účel uvedený ve smlouvě při dodržení ve smlouvě
uvedených závazných ukazatelů.
8. Dotaci na záměr spojený s prováděním stavby lze poskytnout pouze podkladě vydaného
pravomocného povolení dle čl. 2 odst. 5 písm. h) Programu.
9. Dotaci lze poskytnout pouze na projekt, který je v souladu s Plánem odpadového
hospodářství Ústeckého kraje pro období 2016 - 2025, respektive s platným plánem
odpadového hospodářství obce, popřípadě přímo napomáhá splnění v nich stanovených
cílů. Projekt, který nebude ve shodě s platnými plány odpadového hospodářství, nebude
dále hodnocen.
10. Majetek podpořený dotací nelze převést po dobu odpisování na jiný subjekt, vyjma
převedení na subjekt, ve kterém má příjemce dotace majetkovou účast ve výši minimálně
51 %.
11. Dotace bude příjemci poskytnuta formou bezhotovostního převodu na jeho bankovní účet
jednorázově ex post na základě předložení závěrečné zprávy a vyúčtování projektu.
12. Dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen přijatou dotaci
použít na financování projektu schváleného poskytovatelem, který realizuje vlastním
jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.
13. Je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění odpočtu této daně, bude dotace
poskytnuta na plnění bez DPH.
14. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné použití dotačních prostředků v souladu se
schváleným rozpočtem projektu a za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví jak z
hlediska poskytnuté výše dotace, tak z hlediska výdajů celého projektu.
15. Konkrétní termín ukončení realizace projektu bude uveden ve smlouvě a stanoví se pro
příjemce jako závazný ukazatel.
16. O změnách mezi různými druhy výdajů při dodržení stanoveného podílu dotace na
celkových uznatelných výdajích projektu, při dodržení výše celkových uznatelných výdajů
projektu a při splnění základního účelu dotace (čl. 4. odst. 1 Programu) rozhoduje na
základě odůvodněné žádosti příjemce odbor ZPZ. Změna musí být řešena číslovaným
písemným dodatkem k původní smlouvě.
17. V případě, že se projekt neuskuteční, je příjemce povinen obdržené finanční prostředky
neprodleně vrátit na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci projektu
poskytnuta, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti
dozvěděl. Současně je povinen předat odboru životního prostředí a zemědělství
informaci o vrácení dotace.
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18. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
19. Příjemce je povinen zajistit na svou odpovědnost po dobu 5 let následujících po roce
vyplacení dotace provoz a užívání provedených staveb a pořízených zařízení v souladu
s účelem dotace podle čl. 4 odst. 1. V případě nedodržení této povinnosti je příjemce
povinen vrátit poskytovateli část poskytnuté dotace o velikosti poměrně odpovídající
době, o kterou by závazek udržitelnosti projektu zkrácen.
20. Dotace nebude poskytnuta žadateli
a. vůči jehož majetku probíhá nebo v posledních 3 letech proběhlo insolvenční řízení, v
němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto,
že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs
zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa
podle zvláštních právních předpisů, nebo na jehož majetek byla nařízena exekuce,
b. vůči němuž či vůči některému podniku ze skupiny podniků, se kterými je žadatel
propojen, byl vystaven inkasní příkaz pro navrácení protiprávní a neslučitelné
podpory, který dosud nebyl splacen,
c. který má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
d. který byl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s
předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin
proti majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární
orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či
členem statutárního orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad
splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby,
e. který má splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění
nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti,
f. který má závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu poskytovatele,
g. kterému byla poskytnuta v předchozích letech dotace a nesplnil podmínky vymezené
Programem, Zásadami a smlouvou.
Čl. 5
Stanovení konzultačního místa
Doručovací adresa:
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Velká
Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
Datová schránka: t9zbsva
Pro osobní konzultace:
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, budova C,
Stroupežnického ul. 1326/16, č. dveří 309, kontaktní osoba: příslušný referent
životního prostředí a zemědělství (dále jen „ZPZ“).
Čl. 6
Předkládání žádosti o dotace
1. Žadatel doručuje úplnou žádost o dotaci dle čl. 2 odst. 4 Programu na předepsaných
formulářích osobně, poštou, do datové schránky Ústeckého kraje, nebo e-mailem se
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zaručeným elektronickým podpisem do elektronické podatelny (epodatelna@krustecky.cz) v termínu dle čl. 4 odst. 6 Programu.
2. Je-li úplná žádost doručována poštou nebo osobně na podatelnu Krajského úřadu
Ústeckého kraje, musí být v zalepené obálce označené:
a. názvem dotačního programu a oblastí podpory dle čl. 3 Programu,
b. plným jménem (názvem) žadatele o dotaci a jeho adresou,
c. textem „NEOTVÍRAT“.
Adresa doručení:
Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
3. Je-li úplná žádost doručována do datové schránky Ústeckého kraje nebo e-mailem se
zaručeným elektronickým podpisem do elektronické podatelny Ústeckého kraje, musí být
z označení datové zprávy nebo z emailu zřejmé, že je doručován Krajskému úřadu
Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství a dále, že se jedná o žádost o
dotaci na konkrétní oblast podpory dle čl. 3 Programu.
4. Úplné žádosti zaslané jakýmkoli jiným způsobem, než je uvedeno v odst. 1, 2 a 3 tohoto
článku (např. faxem nebo e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu), a žádosti
obdržené po termínu uzávěrky pro přijímání žádostí, nebudou hodnoceny.
5. Všechny došlé žádosti o dotaci a všechny jejich přílohy se archivují poskytovatelem a
žadatelům o dotaci se nevracejí.
Čl. 7
Podpora de minimis

1. Podpora projektů dle čl. 3 odst. 1 - 3 je poskytována v režimu podpory malého rozsahu
(de minimis) dle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013, o použití
článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.
2. Žadatel o podporu malého rozsahu (de minimis) musí před podpisem smlouvy
poskytovateli předložit čestné prohlášení o výši veškerých podpor malého rozsahu (de
minimis), které za poslední 3 roky (tzn. předchozí dva rozpočtové roky a daný rozpočtový
rok) obdržel (podpora de minimis za toto období nesmí přesáhnout částku 200 000 EUR,
přičemž se sčítá veškerá poskytnutá podpora malého rozsahu, bez ohledu na odlišnost
poskytovatelů). Vzor čestného prohlášení k podpoře malého rozsahu (de minimis) je
přílohou 5.
3. Žadateli o podporu malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise (EU) č.
1407/2013 lze poskytnout dotaci pouze, pokud výše veškerých podpor de minimis, které
za uplynulé 3 roky obdržel, nepřesáhne částku 200 000 EUR.
Čl. 8
Hodnocení žádostí a projektů
1. Všechny žádosti řádně došlé dle čl. 6 odst. 1 Programu podléhají před projednáním
v orgánech kraje procesu formálního a kriteriálního hodnocení, které provede odbor ZPZ
v následujícím rozsahu:
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a. Kontrola formální správnosti žádostí dle čl. 2 odst. 4 Programu a předběžná věcná
kontrola naplnění podmínek dle čl. 3 a 4 odst. 1 Programu, tj. zda žadatel, žádost a
povinné přílohy dle čl. 2 odst. 5 Programu a předmět dotace vyhovují podmínkám
Programu. V rámci předložení žádosti o dotaci bude u plátce DPH prověřeno splnění
povinnosti dle § 96 (veřejný účet plátce DPH) a § 106a (informace o spolehlivosti
plátce DPH) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů. V rámci kontroly formální správnosti bude rovněž provedena kontrola a
vyhodnocení dosud příjemci poskytnutých podpor de minimis v Centrálním registru
podpor malého rozsahu.
b. V případě chybějících povinných příloh, uvedení nesprávných údajů v žádosti a
v případě projektů vykazujících v rozpočtu neuznatelné výdaje či početní chyby vyzve
odbor ZPZ žadatele k jejich opravě ve lhůtě do 10 kalendářních dnů od obdržení
výzvy. Po doplnění budou žádosti opět hodnoceny. Současně bude odborem ZPZ
provedeno věcné zhodnocení projektů z hlediska souladu s oblastí a účelem podpory
dle čl. 4 odst. 1 Programu a z hlediska souladu s plány odpadového hospodářství dle
čl. 4 odst. 9 Programu. Pokud žadatel ve stanovené lhůtě neodstraní zjištěné
nedostatky nebo pokud bude zjištěn nesoulad s předmětem dotace, budou dotčené
žádosti navrženy bez dalšího hodnocení k zamítnutí.
c. Předběžné kriteriální hodnocení projektů bude provedeno podle stanovených kritérií
uvedených v příloze 8. Programu. Hodnoceným projektům bude přiřazen za každé
kritérium bod v hodnotě 0 nebo 1. Následně bude stanoveno předběžné pořadí
projektů od nejvyššího dosaženého bodového hodnocení k nejnižšímu až do
vyčerpání aktuálních disponibilních prostředků Programu. Žádosti o podporu projektů,
jejichž pořadí přesáhne limit akutálních disponibilních prostředků Programu, budou
navrženy k zamítnutí.
d. V případě shody počtu bodového hodnocení u více projektů, u kterých bude nutno
vzhledem k disponibilnímu zůstatku Programu upřednostnit pouze některé projekty,
bude přistoupeno k jejich hodnocení na základě dílčího kritéria, spočívajícího v
časovém pořadí podání žádostí způsoby vymezenými dle čl. 6 Programu.
e. Zpracování výsledků předběžného kriteriálního hodnocení bude zaznamenáno do
hodnotící tabulky, ve které bude uveden seznam projektů jednotlivých žadatelů
navržených k poskytnutí dotace v členění: identifikační údaje žadatele, název
projektu, doporučená výše dotace a konkrétní procentuální podíl dotace na celkových
uznatelných výdajích vyjádřený v %, výše dosažených bodů a stručné anotace
jednotlivých projektů. Součástí tabulky bude seznam žadatelů navržených k zamítnutí
jejich žádostí dle odst. 1 bodu b) tohoto článku a dále dle čl. 6 odst. 4 Programu.
2. Postup projednání žádostí v orgánech kraje:
a. Komise Rady Ústeckého kraje pro životní prostředí, která má působnost výběrové
komise pro hodnocení žádostí podle čl. IX odst. 1 Zásad, provede konečné kriteriální
hodnocení žádostí přezkoumáním předběžného hodnocení shrnutého v hodnotící
tabulce dle odst. 1 písm. e) tohoto článku. Přitom se řídí hodnotícími kritérii
uvedenými v příloze č. 8 programu; pokud při přezkoumání předběžného hodnocení
dospěje u jednotlivých žádostí k odlišnému bodovému hodnocení, předběžné
hodnocení změní a výsledné pořadí v hodnotící tabulce příslušným způsobem upraví,
v opačném případě předběžné hodnocení potvrdí. Výsledek hodnocení bude
zpracován do konečné hodnotící tabulky, v níž bude uveden přehled hodnocených
projektů v rozsahu a členění dle odst. 1 písm. e. tohoto článku. Komise Rady
Ústeckého kraje pro životní prostředí podle výsledku hodnocení předkládá návrh na
rozhodnutí o poskytnutí dotace Radě Ústeckého kraje nebo Zastupitelstvu Ústeckého
kraje. Přílohou návrhu je konečná hodnotící tabulka. Činnost komise se řídí čl. IX
Zásad.
b. Žadatelé budou následně informováni o rozhodnutí Rady Ústeckého kraje nebo
Zastupitelstva Ústeckého kraje ve věci poskytnutí / neposkytnutí dotace v termínu
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vymezeném v čl. 4 odst. 6 Programu na webových stránkách Ústeckého kraje v
přehledových tabulkách.
c. Rozhodnutí Rady Ústeckého kraje nebo Zastupitelstva Ústeckého kraje je konečné.
3. Kritéria hodnocení žádostí uvedená v příloze č. 8 Programu mohou být aktualizována na
základě změny Programu schválené Zastupitelstvem Ústeckého kraje. Aktualizovaná
kritéria budou následně zveřejněna na webových stránkách Ústeckého kraje.

Čl. 9
Smlouva o poskytnutí dotace
Smlouva o poskytnutí dotace se uzavírá v souladu s ustanovením § 159 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a jako smlouva veřejnoprávní (vzor
je přílohou 7).

Čl. 10
Kontrola využití dotace
Na poskytování a čerpání dotací dle Programu se vztahuje kontrola dle zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Kontrola se řídí čl. XI Zásad.
Čl. 11
Závěrečné vyhodnocení a vyúčtování dotace
1. Závěrečnou zprávu s vyúčtováním je příjemce povinen předložit do 30 dnů po ukončení
realizace projektu. Pokud byl projekt realizován před uzavřením smlouvy o poskytnutí
dotace, předloží příjemce vyúčtování do 30 dnů od jejího uzavření. V rámci závěrečné
zprávy je příjemce povinen předložit i závěrečné vyúčtování čerpání dotace na
předepsaných formulářích (příloha č. 6).
2. Nevyčerpané finanční prostředky z dotace příjemce poukáže zpět na účet kraje, ze
kterého mu byly prostředky poskytnuty, a to současně s předložením závěrečné zprávy s
vyúčtováním.
3. Pokud příjemce nepředloží ve stanoveném termínu závěrečnou zprávu s vyúčtováním
poskytnuté dotace dle vzoru uvedeného v příloze č. 6, ale doručí odůvodněnou žádost o
prodloužení termínu, posoudí odbor ZPZ důvody a může rozhodnout o prodloužení
termínu pro předložení, maximálně však o 10 dnů. Jestliže příjemce ve stanoveném
náhradním termínu nepředloží závěrečnou zprávu s vyúčtováním poskytnuté dotace
nebo nevrátí nevyčerpané prostředky, jedná se o porušení smlouvy o poskytnutí dotace a
příjemce má povinnost vrátit poskytnutou dotaci v plné výši.
4. V případě překročení procentuálního podílu dotace na celkových uznatelných výdajích
projektu, stanoveného jako závazný finanční ukazatel, musí být prostředky, o které byl
dohodnutý podíl dotace překročen, vráceny. Tyto prostředky jejich příjemce poukáže zpět
na účet kraje, z něhož mu byly poskytnuty, a to současně s předložením závěrečné
zprávy s vyúčtováním.
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Čl. 12
Závěrečné ustanovení
1. Údaje o žadatelích o dotace a poskytnutých dotacích budou v každém kalendářním roce
zapsány do veřejně přístupného informačního registru. Ústecký kraj jako orgán územní
samosprávy je povinen poskytovat informace, vztahující se k jeho působnosti dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
2. V odůvodněných případech může schválit výjimku z tohoto programu Zastupitelstvo
Ústeckého kraje, podle příslušných ustanovení zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento program byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …… ze dne ….
4. Tento program nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem Ústeckého
kraje.
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Příloha 1

Účel a předmět dotace pro jednotlivé oblasti podpory vymezené v čl. 3
Programu
1. Oddělený sběr a využití materiálově využitelných složek komunálního odpadu.
Účel dotace:
Snižování měrné produkce směsného komunálního odpadu zvýšením účinnosti odděleného sběru a
míry využití materiálově využitelných složek komunálního odpadu v obcích za účelem splnění
závazných cílů Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje pro období 2016 - 2025.
Předmět dotace:
Dotační titul č. 1:
Pořízení shromažďovacích či přepravních prostředků pro oddělený sběr či svoz a dopravu
materiálově využitelných složek komunálního odpadu, např.
• pořízení sběrových nádob a kontejnerů pro tříděný odpad,
• pořízení dopravních prostředků a integrovaných svozových systémů pro svoz a přepravu
tříděného odpadu včetně nezbytného provozního příslušenství.
Dotační titul č. 2:
Zřízení, vybavení, zlepšení dostupnosti či modernizace veřejných sběrných míst a překladišť pro
oddělený sběr a soustřeďování materiálově využitelných složek komunálního odpadu, např.
• projektová příprava, výstavba a stavební úpravy sběrných dvorů, skladů a překladišť pro
využitelné složky komunálního odpadu,
• technické vybavení sběrných dvorů, skladů a překladišť pro využitelné složky komunálního
odpadu (váhy, lisy, manipulační prostředky, vzduchotechnika, požární technika atd.),
• projektová příprava, výstavba a stavební úpravy veřejně přístupných stanovišť sběrových
nádob a kontejnerů pro tříděný odpad,
• projektová příprava, výstavba a stavební úpravy dopravního napojení veřejných sběrných
míst pro tříděný odpad na veřejnou dopravní síť.
Dotační titul č. 3:
Pořízení dotřiďovacích linek a zařízení pro úpravu komunálního odpadu před jeho využitím, např.
• pořízení linek pro dotřídění odděleně shromaždovaných složek komunálního odpadu,
• pořízení zařízení pro mechanickou úpravu vytříděných složek komunálního odpadu.
2. Oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů.
Účel dotace:
Snižování měrné produkce směsného komunálního odpadu zvýšením účinnosti odděleného sběru a
míry využití biologicky rozložitelných odpadů v obcích za účelem splnění závazných cílů Plánu
odpadového hospodářství Ústeckého kraje pro období 2016 – 2025.
Předmět dotace:
Dotační titul č. 4:
Zřízení či modernizace systémů komunitního kompostování a obecních kompostáren a/nebo jejich
technického vybavení, např.
• projektová příprava a realizace obecních kompostáren,
• modernizace obecních kompostáren (hygienizace, provzdušňování, vodohospodářské
zabezpečení, pořízení manipulačních prostředků, realizace opatření k eliminaci zápachu

atd.).
Dotační titul č. 5:
Oddělený sběr biologicky rozložitelných komunálních odpadů, např.
• vybavení domácností kompostéry,
• vybavení domácností shromažďovacími prostředky na bioodpad,
• zřízení, zpřístupnění či modernizace veřejných sběrných míst pro biologicky rozložitelný
komunální odpad,
• pořízení technického vybavení pro svoz, přepravu a evidenci biologicky rozložitelných
komunálních odpadů.
Dotační titul č. 6:
Podpora využití obecního kompostu, např.
• zavedení místních systémů řízení produkce a distribuce kompostu,
• pořízení vybavení pro využívání kompostu při správě a údržbě obecního majetku a veřejných
prostranství.
3. Snižování produkce a podílu odstraňování směsného komunálního odpadu.
Účel dotace:
Snižování měrné produkce směsného komunálního odpadu zavedením motivačních prvků do
systémů jeho svozu v obcích; zvyšování míry využití směsného komunálního odpadu za účelem
splnění závazných cílů Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje pro období 2016 – 2025.
Předmět dotace:
Dotační titul č. 7:
Modernizace svozových systémů pro směsný komunální odpad, např.
• zavedení automatizovaných systémů řízení a registrace svozu směsného komunálního
odpadu (např. návrh a pořízení SW řešení a potřebné výpočetní a komunikační techniky),
• provedení podrobného podkladového šetření o struktuře produkce a složení směsného
komunálního odpadu v obci/svozové oblasti,
• zavedení objemově řízených systémů sběru a svozu směsného komunálního odpadu či
ověření jejich účinnosti v místních podmínkách (pořízení studie proveditelnosti, nákup a
distribuce shromažďovacích prostředků, nákup potřebných nástrojů provozní evidence a
registrace, vybavení přepravních prostředků váhou atd.),
• zavedení motivačních prvků ve správě poplatků a plateb při nakládání s komunálním
odpadem (např. nákup a vývoj SW řešení, vybavení svozových systémů technickými
prostředky potřebnými k diverzifikaci plateb za svoz odpadu atd.),
• zavedení sdílených systémů nakládání s komunálním odpadem a/nebo technická podpora
meziobecní spolupráce při přípravě a provozování takových systémů (pořízení studie
proveditelnosti, SW a technického vybavení, nákup služeb spojených s vypracováním návrhů
sdílených systémů atd.).
Dotační titul č. 8:
Vybudování zařízení pro využití směsného komunálního odpadu a/nebo jeho složek, např.
• projektová příprava a vybudování zařízení pro energetické využití směsného komunálního
odpadu,
• projektová příprava a vybudování zařízení pro oddělení výhřevné složky směsného
komunálního odpadu.

2

Příloha 2

Žádost o dotaci
I. Identifikace žadatele
Žadatel (obec, městys, město, statutární město, svazek obcí, právnická osoba):
IČ:
Sídlo:

DIČ:

Statutární zástupce:
(jméno, příjmení, titul, funkce)

Zodpovědná osoba:

(jméno, příjmení, titul, funkce)

Telefon:

e-mail:

Telefon:

e-mail:

Číslo účtu:

Bankovní ústav:
Účetní období

od

do

Plátce DPH s nárokem na uplatnění odpočtu této daně *

ano

ne

Příjemce podpory de minimis z jiného státu EU
v rozhodném období*

ano

ne

II. Identifikace projektu
Název projektu:
Dotační titul:
Místo realizace projektu:
Termín ukončení projektu
(ve tvaru DD.MM.RRRR):

Termín zahájení projektu
(ve tvaru DD.MM.RRRR):

III. Celkové výdaje projektu, požadovaná dotace
Celkové náklady:
Požadovaná dotace:

Podíl podpory

%

IV. Prohlášení
Žadatel prohlašuje, že údaje uvedené v této žádosti (i ve všech přílohách) jsou pravdivé.
Souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy, dotačního titulu a výše
poskytnuté dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně přístupného informačního registru
vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje.

V. Seznam nedílných příloh žádosti (čl. 2 odst. 5 Programu)

V

* nehodící se škrtněte

Dne

Razítko a podpis statutárního zástupce

Příloha 3

Popis projektu
Žadatel:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:
Název projektu:
Cíl projektu:

(stručně popsaný vztah projektu k účelu dotace a ke konkrétním opatřením plánů odpadového hospodářství, kvalifikovaný
odhad předpokládaných dopadů projektu na měrnou produkci směsného komunálního odpadu a na cíle a zásady plánů
odpadového hospodářství)

Územní působnost projektu a místo realizace:

(působnost v rámci kraje, okresu, obce, upřesnění místa realizace – obec, katastrální území, svozová oblast popř. číslo
parcely)

Popis výchozího stavu:

(stručný popis výchozího stavu v obci nebo obcích dotčených projektem v měrné produkci směsného komunálního odpadu a
v plnění cílů, zásad a opatření plánů odpadového hospodářství v oblasti nakládání s komunálním odpadem)

Měřítka projektu:
(*nehodící se škrtněte)

Projekt povede ke snížení měrné produkce směsného komunálního odpadu.
Výstupy projektu bude využívat více obcí.
Projekt povede ke snížení množství biologicky rozložitelného komunálního
odpadu ukládaného na skládky.
Realizací projektu vznikne nová kapacita ke konečnému využití směsného

ANO*
ANO*
ANO*

NE*
NE*
NE*

ANO*

NE*

komunálního odpadu.
Projekt je umístěn v obci, která vykazuje příjmy z odděleného sběru
využitelných složek komunálního odpadu.
Projekt je umístěn v obci, která vykazuje příjmy ze svozu směsného
komunálního odpadu z domácností.
Projekt povede ke zvýšení míry opětovného použití, recyklace nebo
materiálového využití komunálního odpadu.
Projekt povede ke zvýšení obchodní poptávky po produktech přepracování
komunálního odpadu a/nebo jejich konečného využití.
Projekt přispěje k posílení konkurence na místním trhu služeb v oblasti
nakládání s komunálním odpadem.
Projekt je umístěn v regionu s nadprůměrnými cenami na trhu služeb v oblasti
nakládání s komunálním odpadem.
Projekt zvýší obecnou dostupnost a využití zařízení pro oddělené
shromažďování využitelných složek komunálního odpadu.
Projekt zlepší hospodářský výsledek odpadového hospodářství obce.
Projekt zpřístupní dosud nedostupnou veřejnou službu či zajistí novou
kapacitu k nakládání s komunálním odpadem v regionu s identifikovaným
deficitem těchto kapacit.
Projektu je jmenovitě přiřazena vysoká priorita v závazné či směrné části
plánu odpadového hospodářství.
Přínosy projektu přímo ovlivní odpadové hospodářství obce či aglomerace o
minimální velikosti 2000 stálých obyvatel.

ANO*

NE*

ANO*

NE*

ANO*

NE*

ANO*

NE*

ANO*

NE*

ANO*

NE*

ANO*

NE*

ANO*
ANO*

NE*
NE*

ANO*

NE*

ANO*

NE*

Navrhovaný postup realizace projektu:

(jednotlivé kroky a metody, které zajistí dosažení zmýšleného cíle projektu, věcná etapizace projektu)

Časový harmonogram projektu:

(časový rozpis jednotlivých etap realizace, zahájení a ukončení projektu, zpracování závěrečné zprávy a vyúčtování projektu)

Dne

Zpracoval:

Podpis:

2

Příloha 4

Položkový rozpočet projektu
Žadatel:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:
Název projektu:
Položky rozpočtu

hrazeno
z dotace Kč

hrazeno
z jiných zdrojů Kč

Nákup materiálu (z toho rozepsat)

Nákup prací a služeb (z toho rozepsat)

Nákup stavebních prací (z toho rozepsat)

Ostatní náklady (z toho rozepsat)

Celkem

Kč

Financování projektu

% z celkových nákladů

Vlastní zdroje

Ostatní zdroje

Požadovaná dotace
Projekt celkem

V

dne
podpis statutárního zástupce žadatele

Příloha 5

Čestné prohlášení k žádosti
Statutární
zástupce (jméno,
příjmení, titul)

Žadatele
Sídlo
IČ
Čestně prohlašuje že:

(platí pro právnické
osoby)
(platí pro právnické
osoby , kde statutárním
orgánem je právnická
osoba*)

V

vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo,
insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční
návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů
insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních
předpisů
vůči žadateli, ani vůči žádnému podniku ve skupině podniků (pokud je žadatel
součástí skupiny podniků, se kterými je propojen, včetně podniků zahraničních),
nebyl vystaven inkasní příkaz pro navrácení protiprávní a neslučitelné podpory,
který dosud nebyl splacen
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu nebyl pravomocně
odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti
majetku
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby
nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo
trestný čin proti majetku
u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení
a zdravotních pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě
splatnosti
žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž
za závazky vůči státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu
životního prostředí, Pozemkovému fondu a Celní správě, za vypořádání nelze
považovat posečkání úhrady dlužných závazků
žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu kraje, tzn. např.
že bylo ve stanoveném termínu předloženo řádné vyúčtování v případě, že byly
žadateli finanční prostředky v předchozích obdobích poskytnuty
žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako
prostředník
žadatelem předložený projekt odpovídá zásadám efektivnosti, účelnosti a
hospodárnosti
žadatel zajistí následnou péči a udržitelnost projektu po dobu 5 let
následujících obdržení dotace
žadatelem předložený projekt je v souladu s Plánem odpadového hospodářství
Ústeckého kraje pro období 2016 - 2025
dne
podpis statutárního zástupce

*Povinné prohlášení - zaškrtněte pole dle skutečnosti

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis
Žadatel - příjemce podpory
Obchodní firma/název/jméno a příjmení
Sídlo/adresa:
IČO/datum narození:
Statutární zástupce:
1. Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá
kalendářní rok.
hospodářský rok (začátek ……………………., konec ……………………).
1

2. Podniky propojené s žadatelem o podporu
2

Žadatel o podporu se považuje za propojený s jinými podniky, pokud i tyto subjekty mezi
sebou mají některý z následujících vztahů:
a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům,
v jiném subjektu;
b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího nebo
dozorčího orgánu jiného subjektu;
c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s
daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu;
d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu
s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 50 % hlasovacích
práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu.
Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až
d) prostřednictvím jednoho nebo více dalších subjektů, se také považují za podnik propojený s
žadatelem o podporu.
Do výčtu podniků propojených přímo či zprostředkovaně se žadatelem o podporu se zahrnují osoby
zapsané v základním registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci
("registr osob") v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších
předpisů.
Žadatel prohlašuje, že
není ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem.
je ve výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky:
Obchodní firma
podniku/název/jméno a příjmení

Sídlo/adresa

IČO/datum narození

3. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích
nevznikl spojením podniků či nabytím podniku.
3
vznikl spojením (fúzí splynutím ) níže uvedených podniků:
4
nabytím (fúzí sloučením ) převzal jmění níže uvedeného/ých podniku/ů:
Za podnik lze považovat podnikatele definovaného v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Bližší informace o propojeném podniku naleznete v METODICKÉ PŘÍRUČCE k aplikaci pojmu „jeden podnik“
z pohledu pravidel podpory de minimis na stránkách ÚOHS www.compet.cz .
3
Viz § 62 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o přeměnách obchodních společností a družstev“).
1
2

2

Obchodní firma
podniku/název/jméno a příjmení

IČO/datum
narození

Sídlo/adresa

Výše uvedené změny spočívající ve spojení či nabytí podniků
jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
4. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích
nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením ) podniku.
vznikl rozdělením níže uvedeného podniku:
5

Obchodní firma
podniku/název/jméno a příjmení

IČO/datum
narození

Sídlo/adresa

a převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá podpora de minimis použita .
6

Výše uvedené změny spočívající v rozdělení podniků
jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
5. Podniku (žadateli) byly přiděleny následující (dříve poskytnuté) podpory:
5.1 Podpora dle Nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18.12.2013 o použití článků 107 a 108
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, nebo dle Nařízení Komise (ES) č.
1535/2007 ze dne 20. prosince 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu de
minimis v produkčním odvětví zemědělských produktů:
Žadatel – příjemce podpory
neobdržel
obdržel v rozhodném období podporu de minimis v celkové výši …………………….. € a tato
výše nepřesahuje limit stanovený Nařízením Komise (EU) č. 1408/2013 ve výši 15.000 €.
Poskytovatel podpory
obchodní firma /
IČO:
název / jméno

Datum
poskytnutí
7
podpory

Výše podpory
v Kč

v€

8

Celkem
5.2 Podpora dle Nařízení Komise (EU) č……….. ze dne 18.12.2013 o použití článků 107 a 108
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, nebo dle nařízení Komise (ES) č.

Viz § 61 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev .
Viz § 243 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev
6
Pokud by na základě převzatých činností nebylo možné dříve poskytnuté podpory de minimis rozdělit, rozdělí se
podpora poměrným způsobem na základě účetní hodnoty vlastního kapitálu nových podniků k datu účinku
rozdělení (viz čl. 3 odst. 9 nařízení Komise (EU) č. 1407/2013, č. 1408/2013 a nahrazujícího nařízení č.
875/2007).
7
Datem poskytnutí podpory se rozumí den vzniku právního nároku na podporu de minimis, tedy den účinnosti
právního úkonu, na základě kterého je podpora poskytována, zpravidla den uzavření příslušné smlouvy.
8
Pro přepočet se použije měnového kurzu Evropské centrální banky platného ke dni poskytnutí podpory. Kurzy
jsou zveřejněny v Úředním věstníku Evropské Unie.
4
5

3

875/2007 ze dne 24. července 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de
minimis v odvětví rybolovu a o změně nařízení (ES) č. 1860/2004.
Žadatel – příjemce podpory
neobdržel
obdržel v rozhodném období podporu de minimis v celkové výši …………………….. € a tato
výše nepřesahuje limit stanovený Nařízením Komise (EU) č.…………… ze dne ………………
(nařízením Komise (ES) č. 875/2007) ve výši 30.000 €.
Poskytovatel podpory
obchodní firma /
IČO:
název / jméno

Datum
poskytnutí
7
podpory

Výše podpory
v Kč

v€

8

Celkem
5.3
a)
b)

jsem
nejsem subjektem působícím v oblasti silniční dopravy ve smyslu ustanovení Nařízení
Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18.12.2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o
fungování Evropské unie na podporu de minimis.

a) Podpora dle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18.12.2013 o použití článků 107 a 108
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, nebo dle nařízení Komise (ES) č.
1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis v
odvětví silniční dopravy.
Žadatel – příjemce podpory
neobdržel
obdržel v rozhodném období podporu de minimis v celkové výši …………………€ a tato výše
nepřesahuje limit stanovený Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ve výši 100 000 €.
Poskytovatel podpory
obchodní firma /
IČO:
název / jméno

Den poskytnutí
7
podpory

Výše podpory
v Kč

v€

8

Celkem
b) Podpora dle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18.12.2013 o použití článků 107 a 108
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, nebo dle nařízení Komise (ES) č.
1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de
minimis v ostatních odvětvích.
Žadatel – příjemce podpory
neobdržel
obdržel v rozhodném období podporu de minimis v celkové výši …………………€ a tato výše
nepřesahuje limit stanovený Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ve výši 200.000 €.
Poskytovatel podpory
obchodní firma /
IČO:
název / jméno

Datum
poskytnutí
7
podpory

Celkem

4

Výše podpory
v Kč

v€

8

6. Podpora dle Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 26. dubna 2012 o použití článků 107 a 108
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům
poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu.
Žadatel – příjemce podpory
neobdržel
obdržel v rozhodném období podporu de minimis v celkové výši …………………€ a tato výše
nepřesahuje limit stanovený Nařízením Komise (EU) č. 360/2012 ve výši 500.000 €.
Poskytovatel podpory
obchodní firma /
IČO:
název / jméno

Datum
poskytnutí
7
podpory

Výše podpory
v Kč

v€

8

Celkem
7. Subjekt činný ve více oblastech
Pokud subjekt (příjemce) podniká ve více sledovaných oblastech (dle různých nařízení na
podporu de minimis), je přidělení podpory v dané oblasti plně v odpovědnosti poskytovatele, který
o podpoře rozhoduje. Je možno poskytnout podporu jednomu podniku podle více nařízení,
maximálně do limitu 200 000 EUR v rozhodném období. Podpory pro zemědělskou prvovýrobu a
pro rybolov se do tohoto limitu načítají.
Subjektu (příjemci) poskytujícímu službu obecného hospodářského zájmu je možno poskytnout
podporu de minimis podle více nařízení maximálně do limitu 500 000 EUR v rozhodném období.
Podpory pro zemědělskou prvovýrobu, rybolov a pro ostatní odvětví poskytnuté na základě
nařízení č. 1407/2013 se do tohoto limitu načítají.
8. Žadatel níže svým podpisem
- potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně;
- se zavazuje k tomu, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního
procesu poskytnutí podpory de minimis bude neprodleně informovat poskytovatele dané
podpory o změnách, které u něj nastaly;
- souhlasí se zpracováním svých osobních údajů obsažených v tomto prohlášení ve smyslu
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění p. p., za účelem evidence
podpor malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů
v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p.
9
Tento souhlas uděluji správci a zpracovateli , kterým je
………………………………………………………………………..................................................,
pro všechny údaje obsažené v tomto prohlášení, a to po celou dobu 10 let ode dne udělení
souhlasu. Zároveň si je žadatel vědom svých práv podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů.
Datum a místo podpisu

Správcem je koordinační orgán ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné
podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p., zpracovatelem je poskytovatel podpory
de minimis.
9

5

Jméno a podpis osoby
oprávněné zastupovat
žadatele

Razítko (pokud je
součástí podpisu
žadatele)

6

Příloha 6

Závěrečná zpráva a vyúčtování projektu
Žadatel
Sídlo
IČ
DIČ
Bank. spojení:
Název projektu
Smlouva o poskytnutí dotace č.
Popis realizace projektu včetně dodržení harmonogramu

Kvalitativní a kvantitativní výstupy

Přínos projektu pro účel dotace

Celkové zhodnocení projektu

Zveřejnění podpory projektu Ústeckým krajem ( čl. 3, písm. f) smlouvy) bylo zajištěno
formou:
V

Přílohy:

dne

Zpracoval

1/ Závěrečné vyúčtování čerpání dotace
2/ sešité kopie všech účetních dokladů označené pořadovými čísly uvedenými ve vyúčtování a na originále opatřené
číslem smlouvy a textem: „Projekt spolufinancován Ústeckým krajem“.
3/ doklad o zaúčtování pod UZ (v případě povinnosti zaúčtování pod UZ)
4/ případné další přílohy jako fotodokumentace, CD atd.

1

Příloha č.1 závěrečné zprávy

Závěrečné vyúčtování čerpání dotace
1/ přehled všech příjmů a výdajů projektu
Příjmová položka
název a číslo dokladu

Kč

Celkem

Výdajová položka
název a číslo dokladu

Kč

Celkem

2/ přehled výdajů projektu hrazených z dotace v členění podle plánovaného položkového
rozpočtu (dle přílohy smlouvy)
Položka plánovaného rozpočtu

Skutečné náklady v Kč

Číslo dokladu

Kč

% celkových nákladů

Celkem

3) Skutečné financování projektu
Financování projektu
Vlastní zdroje předkladatele
Ostatní zdroje
Poskytnutá dotace
Projekt celkem
Prohlášení: jsme plátci – neplátci* DPH. Byl – nebyl* uplatněn nárok na odpočet DPH u příslušného správce
daně v rámci realizace projektu celkem ve výši ……..…………………..…. Kč.
Dále prohlašujeme, že výše uvedená částka byla – nebyla* zahrnuta do nákladů na realizaci projektu, v rámci
kterého bude Ústeckým krajem poskytnuta dotace.
V
dne

Podpis st. zástupce příjemce dotace

*nehodící se škrtněte
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Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele:
Číslo smlouvy u příjemce:

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

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4932032/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce (název/obchodní firma/jméno a příjmení):
Sídlo/bydliště:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ/Datum narození:
DIČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:
zapsaný v obchodním rejstříku u …………………, pod sp. zn. ........../ v.............. rejstříku
u ……………. úřadu v ……………../ v evidenci ………………………. v………………..
(výpis/kopie výpisu z obchodního rejstříku/z ……. rejstříku/ z ……… evidence příjemce
tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě)
(dále jen ,,příjemce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
SMLOUVU O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ/NEINVESTIČNÍ DOTACE
(dále jen „smlouva“)
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Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č.27/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016 schváleny Zásady pro poskytování dotací a
návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“).
Pro účely dotační podpory veřejného odpadového hospodářství byl usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č…………. ze dne ………. schválen Program pro
podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 – 2025
(dále jen „Program“). Smlouva se uzavírá v souladu s těmito Zásadami a s tímto
Programem. Program je pro příjemce závazný ve věcech touto smlouvou
neupravených, Zásady jsou pro příjemce závazné ve věcech neupravených touto
smlouvou ani Programem.
Článek I.
Předmět smlouvy, účel a výše dotace
1.

Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje…………
č. ….. ze dne ……. poskytuje příjemci ze svého rozpočtu investiční/neinvestiční
dotaci ve výši ………….,- Kč (slovy: ……..korun českých), která bude převedena
bezhotovostně na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, pod UZ (účelovým
znakem) ………………, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem
použije nejpozději do ...................
Ujednání pro případ poskytnutí dotace příspěvkové organizaci obce:
Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje…………
č. ….. ze dne ……. poskytuje příjemci ze svého rozpočtu investiční/neinvestiční
dotaci ve výši ………….,- Kč (slovy: ……..korun českých), která bude převedena
bezhotovostně příjemci v souladu s ustanovením § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
prostřednictvím bankovního účtu zřizovatele příjemce, č. účtu:……., pod UZ
(účelovým znakem)……………, za podmínky, že ji příjemce stanoveným
způsobem použije nejpozději do ...................

2.

Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne……..

3.

Dotace je poskytnuta na realizaci projektu……….. (dále jen ,,projekt“).

4.

Dotace je poskytována za využití pravidla „de minimis“ ve smyslu nařízení
Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.

5.

Poskytovatel uzavírá tuto smlouvu po ověření údajů Centrálního registru
podpor malého rozsahu potvrzujících, že podporou nedochází k překročení
příslušného limitu podpory de minimis a na základě následujícího prohlášení
příjemce.
Příjemce prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy se nezměnily okolnosti týkající
se příjemcem přijatých podpor de minimis, jenž příjemce uvedl ve formuláři žádosti
o dotaci a není mu známa překážka, která by bránila poskytnutí podpory de minimis
dle výše uvedeného nařízení Evropské komise.
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5. Dotace je slučitelná s dotací poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných
celků, státního rozpočtu nebo fondů EU, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto
podpor nevylučují.

Článek II.
Podmínky použití dotace,
doba, v níž má být dosaženo účelu,
způsob poskytnutí dotace
1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace
předloženého projektu ...................................., dle poskytovatelem odsouhlaseného
rozpočtu všech plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „plánovaný nákladový
rozpočet“), a to v rozsahu v něm uvedeného procentuálního podílu dotace na úhradě
plánovaných uznatelných nákladů za dodržení druhového členění plánovaného
nákladového rozpočtu (např. nákup materiálu, nákup prací a služeb, nákup
stavebních prací, nákup technického vybavení). Plánovaný nákladový rozpočet
včetně harmonogramu příjmů a plateb předložených příjemcem v projektu je nedílnou
součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.
2. V plánovaném nákladovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, se za
neuznatelný náklad označují následující náklady:
………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
……………
………………………………………………………………………………………………..
3. Změny v rámci druhového členění rozpočtu je možné provádět pouze za podmínek
stanovených čl. 4 odst. 16 Programu.
4. Termínem ukončení realizace projektu je ….. . Pro příjemce je tento termín stanoven
jako závazný ukazatel.
5. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od
.......... do …… (účinnost uznatelných nákladů).
6. Dotace bude poskytnuta bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví
této smlouvy/účet zřizovatele příjemce uvedený v čl. I. této smlouvy jednorázově ve
lhůtě do …. dnů po předložení a kontrole finančního vypořádání poskytovatelem.
7. Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech projektu v maximální výši 70 %. Závazný ukazatel musí být
dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu za dodržení druhového
členění plánovaného nákladového rozpočtu (např. nákup materiálu, nákup prací a
služeb, nákup stavebních prací, nákup technického vybavení).

Článek III.
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Práva a povinnosti příjemce
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
a) Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, 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 v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, který je přílohou této smlouvy, a
jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví, pod daným účelovým znakem (UZ),
vedeném v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska nákladů
celého projektu.
e) Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály
účetních dokladů informací o tom, že projekt je spolufinancován Ústeckým krajem.
f)

Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace a
finanční vypořádání dotace dle čl. 11 Programu, a to do 30 dnů od ukončení
realizace projektu. Ze závažných důvodů může být termín předložení závěrečné
zprávy na žádost příjemce postupem dle čl. 11 odst. 3 Programu prodloužen.

g) Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit
nahlížet do účetní evidence. Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak i po
ukončení realizace projektu.
h) Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor životního
prostředí a zemědělství krajského úřadu o všech změnách týkajících se tohoto
smluvního vztahu, včetně identifikace příjemce nebo podpořeného projektu.
i)

V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke
skutečným nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný
ukazatel (viz čl. II odst. 7 smlouvy), poskytovatel nevyplatí příjemci prostředky, o
které byl dohodnutý podíl dotace překročen.

j)

V případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady uvedené
v plánovaném nákladovém rozpočtu, poskytovatel odpovídajícím způsobem pokrátí
poskytnutou dotaci o její nečerpanou část.

k) Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na
realizaci projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do
14 kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně
písemně informovat poskytovatele o vrácení dotace.
l)

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

m) Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se příjemce stal dotovaným
zadavatelem ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 tohoto zákona a dodržovat
v souvislosti s čerpáním dotace veškeré další obecně závazné právní předpisy.
n) Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí o
jeho likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato až po
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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.
o) Příjemce je povinen s poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi.
p) Příjemce je povinen zajistit na svou odpovědnost po dobu 5 let následujících po
roce vyplacení dotace provoz a užívání provedených staveb a pořízených zařízení
v souladu s účelem dotace podle čl. 4 odst. 1. V případě nedodržení této povinnosti
je příjemce povinen vrátit poskytovateli část poskytnuté dotace o velikosti poměrně
odpovídající době, o kterou by závazek udržitelnosti projektu zkrácen.

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

nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, že
projekt je spolufinancován Ústeckým krajem – výše odvodu činí 10 %.

g) nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků –
výše odvodu činí 5 %.
h) nedodržení povinnosti publicity neoznačením publikací, internetových stránek či
jiných nosičů ,,sponzorským vzkazem“ – výše odvodu činí 5 %.
i)

nedodržení povinnosti publicity neumístěním tabulky se ,,sponzorským vzkazem“
na stavbě nebo v její bezprostřední blízkosti (v případě investiční dotace) – výše
odvodu činí 5 %.

4. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou
odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných
zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve
výši nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky. Při neoprávněném
použití peněžních prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 250/2000
Sb. odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků,
mimo případů, kdy se podle této smlouvy (odst. 3 tohoto čl.) za porušení méně
závažné povinnosti uloží odvod nižší. Při porušení několika méně závažných
povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají. Odvody za porušení
rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše peněžních prostředků poskytnutých ke
dni porušení rozpočtové kázně. Při podezření na porušení rozpočtové kázně může
poskytovatel pozastavit poskytnutí peněžních prostředků, a to až do výše
předpokládaného odvodu. Pokud krajský úřad uloží odvod za porušení rozpočtové
kázně, v rozhodnutí uvede, že z uloženého odvodu bude odvedena pouze částka
ve výši rozdílu mezi uloženým odvodem a peněžními prostředky neposkytnutými z
důvodu podezření na porušení rozpočtové kázně. Pokud krajský úřad odvod
neuloží, poskytovatel poskytne pozastavené peněžní prostředky příjemci.

Článek V.
Výpověď a zrušení smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 15 dnů. Ve výpovědní lhůtě bude
pozastaveno vyplácení dotace.
2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů
uvedených v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh
doručen, s ním vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde
smluvní straně, která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen,
s ním nevysloví souhlas, smlouva nezaniká.
3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.
4. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správního řádu
Ministerstvo financí ČR.
Článek VI.

strana 6 / 9

Příloha 7

Publicita

1.

Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu
uvést fakt, že projekt byl podpořen Ústeckým krajem (poskytovatelem).

2. Na výstupech projektu typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů
uvede příjemce skutečnost, že projekt podpořil poskytovatel (dále
„Sponzorský vzkaz“) v provedení respektující logomanuál poskytovatele.
Příjemce podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že se s daným
logomanuálem seznámil.
3.

V případě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce (projektu),
bude na ní nebo v její bezprostřední blízkosti umístěna tabulka se
„Sponzorským vzkazem“ v provedení respektující logomanuál poskytovatele.
(Pozn.: V případě neinvestiční dotace se daný odst. vypustí.)

4.

Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění
„Sponzorského vzkazu“ ke schválení poskytovateli, případně upravit návrh
podle námitek poskytovatele a předložit ho poskytovateli ke konečnému
schválení. Za poskytovatele rozhoduje kontaktní osoba uvedená v označení
smluvních stran.

5. Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, a to nejméně
po dobu udržitelnosti projektu dle čl. 4 odst. 6 Programu:
a) logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na – pozvánkách,
plakátech, programech, vstupenkách souvisejících s akcí (projektem),
b) verbální prezentace poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích
pořádaných u příležitosti akce (projektu),
c) oficiální pozvání zástupců poskytovatele, volný vstup do VIP prostor pro
zástupce poskytovatele,
d) viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místech konání akce
(realizace projektu) v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce
(propagační komponent s logem si příjemce může po domluvě zapůjčit
od poskytovatele),
e) umístění reklamních panelů s prezentací poskytovatele v místě konání akce
(realizace projektu),
f) distribuce tiskových materiálů poskytovatele, které dodá poskytovatel mezi
hosty akce,
g) v případě videoprojekce odvysílání videospotu poskytovatele na (celoplošné)
obrazovce (videospot si příjemce po domluvě vyzvedne u poskytovatele),
h) prezentace poskytovatele moderátorem akce,
i) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách
souvisejících s konáním akce (realizací projektu),
j)
………………………….. (případné další povinnosti příjemce vyplývající
z charakteru podpořené akce, projektu)
(Pozn.: Zpracovatel smlouvy upraví požadavky na rozsah publicity uvedené
v odst. 5 s ohledem na charakter podpořené akce (projektu) vždy po
konzultaci s oddělením mediální komunikace odboru kancelář hejtmana.)
6.

Logo Ústeckého kraje (poskytovatele) je ochrannou známkou, která požívá
ochrany podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně
zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a
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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.

Var. 1 - Tato smlouva bude zveřejněna dle §10d odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. na úřední
desce poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření
smlouvy, což se týká i případných dodatků ke smlouvě, a to po dobu nejméně 3 let ode dne
zveřejnění. (Pozn.: U smluv nad 50 000,- Kč či přesahujících tuto částku uzavřeným dodatkem
– platí pouze pro smlouvy uzavírané s fyzickou osobou jednající mimo rámec své
podnikatelské činnosti, s obcí nevykonávající rozšířenou působnost, příspěvkovou organizací
zřízenou touto obcí nebo právnickou osobou, v níž má taková obec sama nebo s jinými
takovými obcemi většinovou účast).

Var. 2 - Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem
dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv
provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla
zaslána příjemci do datové schránky ID……./na e-mail: ……@....... (Pozn.: U smluv nad
50 000,- Kč či přesahujících tuto částku uzavřeným dodatkem.)

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy
z ní vyplývající příslušná ustanovení 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 ……. vyhotoveních s platností originálu, přičemž
každá ze smluvních stran obdrží ………vyhotovení.
5. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle
zákona 340/2015 Sb., o registru smluv.
6. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou/Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. ………… ze dne …………….

V Ústí nad Labem dne …………………

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

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman kraje

Příjemce

Přílohy:
Příloha č. 1 - Výpis/ kopie výpisu z ……… rejstříku/ evidence příjemce
Příloha č. 2 - Plánovaný nákladový rozpočet včetně harmonogramu příjmů a plateb
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Kritéria pro hodnocení projektu
Počet bodů

Kritéria hodnocení
Projekt povede ke snížení měrné produkce směsného komunálního odpadu.

0/1

Výstupy projektu bude využívat více obcí.

0/1

Projekt povede ke snížení množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu
ukládaného na skládky.

0/1

Realizací projektu vznikne nová kapacita ke konečnému využití směsného
komunálního odpadu.

0/1

Projekt je umístěn v obci, která vykazuje příjmy z odděleného sběru využitelných
složek komunálního odpadu.

0/1

Projekt je umístěn v obci, která vykazuje příjmy ze svozu směsného komunálního
odpadu z domácností.

0/1

Projekt povede ke zvýšení míry opětovného použití, recyklace nebo materiálového
využití komunálního odpadu.

0/1

Projekt povede ke zvýšení obchodní poptávky po produktech přepracování
komunálního odpadu a/nebo jejich konečného využití.

0/1

Projekt přispěje k posílení konkurence na místním trhu služeb v oblasti nakládání
s komunálním odpadem.

0/1

Projekt je umístěn v regionu s nadprůměrnými cenami na trhu služeb v oblasti
nakládání s komunálním odpadem.

0/1

Projekt zvýší obecnou dostupnost a využití zařízení pro oddělené shromažďování
využitelných složek komunálního odpadu.

0/1

Projekt zlepší hospodářský výsledek odpadového hospodářství obce.

0/1

Projekt zpřístupní dosud nedostupnou veřejnou službu či zajistí novou kapacitu
k nakládání s komunálním odpadem v regionu s identifikovaným deficitem těchto
kapacit.

0/1

Projektu je jmenovitě přiřazena vysoká priorita v závazné či směrné části plánu
odpadového hospodářství.

0/1

Přínosy projektu přímo ovlivní odpadové hospodářství obce či aglomerace o
minimální velikosti 2000 stálých obyvatel.

0/1

1

bod 16.9 priloha 1 k usnesení č. 064/4Z/2017

16.9 příloha 1

Soupis žadatelů o dotaci z Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2017 - 202013
Specifikace: Obnova krajiny a biodiverzity na území Ústeckého kraje v roce 2017
disponibilita rozpočtu:

koeficient:

1 000 000

Hodnocení výběrové
komise dle čl.7, odst.2
písm.b) Programu počet bodů

Nákldy na realizaci
Žadatel

Kč
Název projektu

č.

1

Stručná anotace
celkem

Požadovaná
dotace Kč

Jméno

Adresa

Město

IČ

Obec Radonice

Radonice 1

431 55 Radonice

00262111

Obnova aleje podél
Cílem je výsadba 60
polní cesty u
ovocných stromů původních
Kadaňského
starých odrůd hrušní a jabloní.
Rohozce

50 000

39 000,00

Provedení
managementu ve
Cílem je péče o stávající aleje VKP Střelnice, péče
kosení mezi stramy a výřez
o aleje starých
okolního porostu.
odrůd ovocných
dřevin

102 347

Kontrola - max. míra
podpory 80 % v Kč

Prům.
počet
bodů

Výše dotace na
základě hodnocení

1,000000

Výše dotace na
Počet
základě
projektů ZÚK
disponibility
2014 - RÚK
rozpočtu s
2016
použitím koef.

I.

II.

III.

40 000,00

4

4

4

4,0

39 000

39 000

1/8

ZÚK

81 877,00

81 877,60

4

4

4

4,0

81 877

81 877

2

ZÚK

2

Město Kadaň

Mírové náměstí 1

432 01 Kadaň

00261912

3

Město Chřibská

Chřibská 197

407 44 Chřibská

00261378

Zřízení tůně pro
obojživelníky na
p.p.č. 595/1 k.ú.
Horní Chřibská

Cílem je zřízení malé vodní
plochy v potočním luhu na
místě bývalého rybníčku.

64 300

51 440,00

51 440,00

4

4

4

4,0

51 440

51 440

1

ZÚK

4

Obec Hrobce

Ke Hřišti 14

411 83 Hrobce

00263664

Obnova válečného
sadu, rohateckého
mokřadu a aleje u
umrlčí cesty.

Cílem je obnovit traddiční
krajinné prvky, které slouží
nejen k rozšíření biodiverzity,
ale i rozšíření tradice.

95 000

76 000,00

76 000,00

4

4

4

4,0

76 000

76 000

0/4

ZÚK

311 647

248 317

249 318

248 317

248 317

bod 16.9 priloha 2 k usnesení č. 064/4Z/2017

16.9

Příloha č. 2

Soupis žadatelů o dotaci z Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2017 - 2020
Specifikace: Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje v roce 2017
1 000 000

Název projektu

III.

16 400,00

4

4

4

4,0

16 400

16 400

3

ZÚK

200 000,00

228 448,00

4

4

4

4,0

200 000

200 000

1

ZÚK

65 000

50 000,00

52 000,00

4

4

4

4,0

50 000

50 000

0

ZÚK

200 000

200 000

3

ZÚK

134 000

134 000

1

ZÚK

600 400

600 400

Stručná anotace

celkem

Kontrola (max.
Požadov. dotace míra podpory 80
%)

Jméno

Adresa

Město

IČ

Město Louny

Mírové
náměstí 35

440 01 Louny

00265209

My na Zemi

Akce pro děti MŠ, ZŠ, SOŠ Louny s environmentální problematikou, posílení zájmů o ŽP, mezilidských
vztahů. Pro cca 760 účastníků. 4 etapy dle věku: Živá voda, Země na talíři, Pohádky v nepořádku.

20 500

16 400,00

405 02
Růžová

00556017

Naučná stezka Růžová - 1. etapa

Výstavba naučné a odpočinkové stezky okolím obce Růžová s 10-ti prvky zaměřenými na rozvoj EVVO,
budování kladného vztahu k přírodě - 1. etapa.

285 560

Dovybavení rybářských kroužků mládeže, zefektivnění a modernizace výukových programů pro děti a
mládež v rybářských kroužcích

2

Obec Růžová

Růžová 30

3

Český rybářský svaz, z.s., místní organizace
Most

Tř. Budovatelů
2931

434 01 Most

00482722

Podpora dětí a mládeže v
rybářských kroužcích

4

Podkrušnohorský zoopark Chomutov,
příspěvková organizace

Přemyslova
259

430 01
Chomutov

00379719

O přírodě - přirozeně v přírodě

Vybavení vnitřních i venkovních prostor Ekocentra odbornými interaktivními pomůckami. Zefektivnění
výukových programů zejména pro děti a mládež. Ekocentrum ročně navštíví cca 2 000 účastníků.

250 000

200 000,00

200 000,00

4

4

4

4,0

5

Obec Novosedlice

Trnovanská
208/16

417 31
Novosedlice

00266531

Lesopark Sokolka - dendrologická
zahrada českých druhů

Úprava lesoparku s výsadbou původních druhů dřevin s informačními cedulkami a info tabulí. Lesopark
navazuje na úpravu přilehlé hráze s výsadbou původních ovocných dřevin. Projekt má ekovýchovné
účely.

169 050

134 000,00

135 240,00

4

4

4

4,0

790 110

Součet

programy pro MŠ, ZŠ, výukové programy

216 400

naučné stezky

334 000

vybavení kroužků: včelařský, myslivecký, rybářský

50 000

Počet
realizovaVýše dotace na
ných
Výše dotace na
základě
projektů v
základě
disponibility
programu
hodnocení
rozpočtu s
za roky
použitím koef.
2014 2016

II.

Náklady na realizaci (Kč)

č.

1,000000

I.

Žadatel

1

koeficient
Hodnocení
výběrové komise
dle čl.7, odst.2
písm.b)
Programu-počet
dosažených bodů

Prům. počet bodů

disponibilita rozpočtu:

600 400

632 088

ZÚK
RÚK

bod 16.9 priloha 3 k usnesení č. 064/4Z/2017

16.9

Příloha č. 3

Soupis žadatelů o dotaci z Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2017 - 2020
Specifikace: Podpora záchraných stanic na území Ústeckého kraje v roce 2017
(neinvestiční 400 000; investiční 600 000)

I.

II.

III.

500 000,00

4

4

4

4,0

500 000

500 000

2/13

ZÚK

200 000,00

250 000,00

4

4

4

4,0

200 000

200 000

2

ZÚK

108 000,00

108 000,00

4

4

4

4,0

108 000

108 000

2

ZÚK

Jméno

Adresa

Město

IČ

1

Podkrušnohorský
zoopark Chomutov,
příspěvková
organizace

Přemyslova
259

430 01
Chomutov

00379719

INV

Podpora investičního
vybavení ZS Chomutov
2017

Cílem je vytváření
vhodných životních
podmínek pro zvířata

500 000

500 000,00

2

Český svaz
Dolní Týnec
ochránců přírody ZS
39
Falco

412 01
Třebušín

02017083

NEINV

Provoz záchranné stanice
Falco 2017 ÚK

Cílem je zlepšení péče o
handicapované volně žijící
živočichy na území
Ústeckého kraje v roce
2017.

250 000

3

Česká svaz
Dolní Týnec
ochránců přírody ZS
39
Falco

412 01
Třebušín

02017083

INV

Stavba výběhu pro
spárkatou zvěř a stavba
části nového oplocení ZS
Falco 2017

Cílem je stavba výběhu a
plotu, která bude sloužit
pro handicapované
živočichy.

108 000

Stručná anotace
celkem

858 000

1,000000

Výše dotace
na základě
hodnocení

Název projektu

č.

koeficient

Hodnocení výběrové komise dle čl.7,
odst.2 písm.b) Programu-počet
dosažených bodů

Náklady na realizaci (Kč)

INV/NEINV

Žadatel

1 000 000

Prům. počet bodů

disponibilita rozpočtu:

Kontrola (max.
Požadov. dotace míra podpory 100
%)

808 000

858 000

808 000

Výše dotace
na základě
disponibility
rozpočtu s
použitím
koef.

808 000

Počet
projektů za
období 20142016

ZÚK
RÚK

bod 16.9 priloha 4 k usnesení č. 064/4Z/2017

16.9

Příloha č. 4

Soupis žadatelů o dotaci z Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2017 - 2020
Specifikace: Podpora rybářství a rybníkářství na území Ústeckého kraje v roce 2017
600 000

Žadatel

Hodnocení výběrové komise dle čl.7,
odst.2 písm.b) Programu-počet
dosažených bodů

Náklady na realizaci (Kč)

č.

4

koeficient

Název projektu
Jméno

Adresa

Město

IČ

Český rybářský
svaz, z.s., místní
organizace Most

Tř. Budovatelů 2931/156

434 01 Most

00482722

Stručná anotace
celkem

Obova a doplnění
Stabilizace produkce ryb a
vybavení pro pordukci ryb
bezpečná distribuce
a přepravu
vyprodukovaných ryb

Požadov. dotace

Kontrola (max. míra
podpory 80 %)

199 095

159 276,00

159 276,00

199 095

159 276,00

159 276,00

I.

II.

III.

4

4

4

1 (0,516140)

Prům. počet bodů

disponibilita rozpočtu:

Výše dotace na
základě
hodnocení

4,0

159 276

159 276

159 276

159 276

Výše dotace na
Počet
základě
projektů za
disponibility
období 2014rozpočtu s
2016
použitím koef.

0/3

ZÚK
RÚK

ZÚK

bod 16.10 priloha 1 k usnesení č. 065/4Z/2017

16.10 příloha č. 1

Soupis žadatelů o dotaci z Programu pro rozvoj zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na období 2014 - 2020
DT č. 1 - Investiční podpora do zem. hosp. související se zem. Prvovýrobou

3 500 000 (DT1 a DT2)

koeficient:

1 (0,520387)

Výše dotace na
základě
hodnocení

Výše dotace na základě
disponibility rozpočtu s
použitím koef.

RÚK/ZÚK

Hodnocení
výběrové komise
dle čl.7, odst.3
Náklady na realizaci (Kč)
Průměr
písm.b)
počet
Programu - počet
bodů
bodů
na
projekt
Kontrola - max.
Požadovaná
míra podpory 40%
I.
II.
III.
dotace Kč
v Kč

Projekty 2014-16

disponibilita rozpočtu:

413 01 Libkovice pod
Řípem

Oprava a zastřešení skladovací
haly

Zvětšení skladovacích
kapacit, čímž se zefektrivní
prodej komodit ze dvora.

750 000

300 000

300 000,00

4

4

4

4,0

300 000

156 116

2

ZUK

410 02 Slatina

Výstavba sýrárny a přilehlé
infrastruktury

Cílem je vybudování
sýrárny, která zlepší
ekonomiky chovu skotu,
který je díky cenám mléka v
krizi.

891 597

300 000

300 000,00

4

4

4

4,0

300 000

300 000

0

ZUK

415 01 Teplice Trnovany

Výstavba hospodářské budovy
se suterénem

Cílem je vybudování haly
pro účely skladování a
prodeje biozeleniny a to
hlavně v zimním a jarním
období

731 655

292 662

292 662,00

4

4

4

4,0

292 662

292 662

0

ZUK

Ing. Jan Hodoval, Ph.D.

412 01 Terezín

Rekonstrukce stáje pro chov
ovcí - druhá etapa

Cílem je rekonstrukce
původní stoodoly jako skladu
píce pro schov ovcí.

730 000

292 000

292 000,00

4

4

4

4,0

292 000

151 953

1

ZUK

5

Martin Cendelín

411 48 Křešice

Cílem je pomocí opravy
Rekonstrukce zemědělské
dosáhnout kvalitnějšího a
budovy sloužící k uskladnění
eketivnějšího uskladování
krmiva pro hospodářská zvířata většího množství kmiva pro
zvířata.

696 700

278 680

278 680,00

4

4

4

4,0

278 680

278 680

0

ZUK

6

Ing. Radovan Tůma

413 01 Chodouny

Nákup chmelového strhávače

Cílem je zvýšení efektivity
pracovní operace - sklizeň
chmele

550 000

220 000

220 000,00

4

4

4

4,0

220 000

220 000

0

ZUK

7

Zdeněk Voldřich

411 72 Hoštka

Pořízení secí kombinace na
zakládání porostů hrachu a
ředkviček

Cílem je pořízení secí
kombinace, který zvýší
efektivitu a produkci
zemědělstké činnosti.

740 000

296 000

296 000,00

4

4

4

4,0

296 000

296 000

0

ZUK

413 01 Kyškovice

Obnova a noví využití
zemědělské stavby skladu
chmele - oprava střešní
konstrukce, pokládka nové
krytiny a klempířských prvků

Cílem je oprava zemědělské
stavby, která slouží ke
skladování a dosušování
chmele.

539 900

215 960

215 960,00

4

4

4

4,0

215 960

112 383

1

ZUK

415 01 Bžany

Oblouková hala

Cílem je pořízení obloukové
haly určené pro sklad
balíkového sena a slámy.

907 500

300 000

363 000,00

4

4

4

4,0

300 000

300 000

0

ZUK

č.

Jméno

Ulice

Město

IČ

Název projektu

Stručná anotace

celkem

1

Jan Šindelář

2

Bohumila Růžičková

3

EkoRodiNa s.r.o.

4

8 Mgr. Ing. Jaroslav Šebek

9

Kamil Karban

L

T

Projekty 2014-16

RÚK/ZÚK

Hodnocení
výběrové komise
dle čl.7, odst.3
Náklady na realizaci (Kč)
Průměr
písm.b)
počet
Programu - počet
bodů
bodů
na
projekt
Kontrola - max.
Požadovaná
míra podpory 40%
I.
II.
III.
dotace Kč
v Kč

10

Ing. Petra Mikulenková
Handlířová

68962819

Projekt malé domácí farmy

Cílem je vybudování
chovatelského zázemí malé
rodinné farmy s technickým
vybavením, které by
odpovídalo současným
normám.

517 010

206 750

206 750,00

4

4

4

4,0

206 750

107 590

1

ZUK

11

Vratislav Hora

71166386

Hala na skladování krmiv a
slámy na podestýlku

Cílem je zajistit bezpečné
skladování sklizených krmiv
a nakoupeného steliva.

1 031 342

299 089

299 089,00

4

4

4

4,0

299 089

299 089

0

ZUK

12

Vítězslav Škoda

68438362

Rekonstrukce skladové haly
(výměna střešní krytiny)

Cílem je zamezení
znehodnocení skladových
krmných obilovin a sena.

680 507

272 202

272 202,80

4

4

4

4,0

272 202

272 202

0

ZUK

624 687

249 875

249 874,80

4

4

4

4,0

249 875

249 875

0

ZUK

750 000

300 000

300 000,00

4

4

4

4,0

300 000

300 000

0

ZUK

10 140 898

3 823 218

3 886 219

č.

Jméno

Ulice

Město

IČ

Název projektu

Stručná anotace

celkem

13

Jana Hašlarová

71881603

14

Agro Hřivice,s.r.o.

47716754

Zaokrouhlení
DT1 (0 projektů) bez koeficientu
DT1 (1-2 projekty) s koeficientem 0,520387

částka 2 808 508
částka 1 014 710

Cílem je stavební úprava
ovčína (obnova do
původního stavbu). Jedná se
Stavební úpravy objektu ovčína
o obnovu zřícené ocelové
Skalice
nosné konstrukce a
výplňového obvodového
zdiva.

Pořízení přepravníku zvířat

Cílem je zakoupení pro
zvířata bezpečného
přepravníku.

Výše dotace na
základě
hodnocení

3 823 218

Výše dotace na základě
disponibility rozpočtu s
použitím koef.

3 336 550

bod 16.10 priloha 2 k usnesení č. 065/4Z/2017

16.10

Příloha č. 2

Jméno

Ulice

Město

IČ

3 500 000 (DT1 a DT2)

2

3

Vinařství pod Sedlem
s.r.o.

Miloš Malý

Radek Geletič

Heydukova 896/11

180 00 Praha - Libeň

62583948

411 15 Třebívlice

75117533

410 02 Lovosice

DT2 (0 projektů) bez koeficientu
DT2 (1-2 projekty) s koeficientem 0,520387

72613084

částka 598 160
částka 156 116

koeficient:

1 (0,520387)

Výše dotace na
základě
hodnocení

Výše dotace na
základě disponibility
rozpočtu s použitím
koef.

Cílem je nákup strojního a
technologického vybavení za
účelem vylepšení
technologie zpracování vína.

901 934

298 160

360 773,60

4

4

4

4,0

298 160

298 160

0

ZUK

Cílem je vytvoření kompletní
Inovace - ekologizace zpracování
technologie pro kontinální
a skladování medu,
sklizeň medu pomocí zřízení
pláství,nástavků a rámků
skladu s řízenou atmosférou.

750 000

300 000

300 000,00

4

4

4

4,0

300 000

300 000

0

ZUK

Cílem je vytvoření kompletní
technologie pro vytápění
strojové - kontinuální sklizně
medu pomocí řízené
atmosféry a vytápění v
medárně.

750 000

300 000

300 000,00

4

4

4

4,0

300 000

156 116

1

ZUK

2 401 934

898 160

960 774

898 160

754 276

Název projektu

Stručná anotace
celkem

1

Hodnocení
výběrové komise
Náklady na realizaci
dle čl.7, odst.3
písm.b)
Prům.
počet
Kontrola - max.
bodů
Požadovaná
míra podpory 40%
I.
II.
III.
dotace Kč
v Kč

RÚK/ZÚK

č.

disponibilita rozpočtu:

Projekty 2014-16

DT č. 2 Podpora na investice související se zpracováním zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

Modernizace technologie
zpracování vinného hroznu

Inovace a mechanizace
zparcování medu - ekologická
technologie vytápění

bod 16.10 priloha 3 k usnesení č. 065/4Z/2017

16.10

Příloha č. 3

Soupis žadatelů o dotaci z Programu pro rozvoj zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na období 2014 - 2020
DT č. 3 Neinvestiční podpora na předávání znalostí, informační akce a poradenské služby

disponibilita rozpočtu:

1 500 000

koeficient:
Hodnocení
výběrové komise
dle čl.7, odst.3
písm.b) Programu počet bodů

Jméno

Ulice

PSČ, Město

RÚK/ZÚK

č.

Projekty 2014-16

Náklady na realizaci

Informační činnost pro
Poskytování seminářů,
zemědělce, odborné vzdělávání,
workshopů, informačních
semináře, workshopy, konzultace,
akcí, konzultací a
poradenské služby pro zemědělce poradenských služeb pro
Ústeckého kraje
zemědělce Ústeckého kraje.

300 000

300 000

300 000

4

4

4

4,0

300 000

300 000

3/10

ZUK

70914214

Podpora předávání znalostí,
informační akce a poradenské
služby v Ústeckém kraji v roce
2017

Postupné a průběžné
zvyšování dovedností,
znalostí a kompetencí
zemědělců v Ústeckém kraji
v roce 2017.

300 000

300 000

300 000

4

4

4

4,0

300 000

300 000

3/6

ZUK

05460476

Podpora a předávání znalostí a
zkušeností v podhorských
oblastech, zaměřené na chov
masného skotu

Rozšíření znalostí
hospodařících zěmědělců s
chovem masných plemen
skotu v ÚK.

230 000

230 000

230 000

4

4

4

4,0

230 000

230 000

0

ZUK

27019047

Poradenské a informační
středisko pro zajištění přehledu o
nejnovějších technikách a
poznatcích zemědělského
marketingu a konkurence
schopnosti v roce 2017

Rozšíření znalostí,
poradenské a informační
středisko pro zajištění
přehledu o nejnovějších
technických poznatcích.

450 000

295 000

450 000

4

4

4

4,0

295 000

295 000

3

ZUK

IČ

Název projektu

Stručná anotace

celkem

1

Okresní agrární komora
Most

2

Krajská agrární komora
Ústeckého kraje

SNP 144

431 44 Droužkovice

3

Agrární komora Děčín Ústí nad Labem, z.s.

U Obory 262/2

405 02 Děčín VII Chrochvice

4

UNIE OVOCNÁŘŮ
SEVEROČESKÉHO
REGIONU, z.s.

Dělnická 33

Červený Hrádek 65

434 01 Most Velebudice

431 11 Jirkov

1,000000

48293865

1 280 000

Kontrola - max.
Požadovaná dotace
míra podpory 100%
Kč
v Kč

1 125 000

1 280 000

I.

II.

III.

Prům.
počet
bodů

Výše dotace na
základě hodnocení

1 125 000

Výše dotace na základě
disponibility rozpočtu s
použitím koef.

1 125 000

bod 16.10 priloha 4 k usnesení č. 065/4Z/2017

16.10

Příloha č. 4

Programu pro rozvoj zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na období 2014 - 2020
Žadatel
Oblast podpory

č.

1

DT1

Jméno

Milan Talský

Adresa

Důvod pro zamítnutí
Město

IČ

403 22 Ústí nad Labem

46016457

Název projektu

Požadovaná
dotace Kč

1) Rozšíření pastviny pro chov krav.
2) Vybudování náhradního stabilního
zdroje pro dodávku el. energie na
Velichov osada.

300 000

Čl. 7, odst. 2 Programu,
RÚK/ZÚK
Čl. 7, odst. 1 Programu,
2. fáze hodnocení (počet
1. fáze hodnocení
bodů)

bodové ohodnocení 1

ZÚK

bod 16.11 priloha 1 k usnesení č. 066/4Z/2017

16.11Příloha č. 1
Žadatel

Pásmo

č. ZÚK

Žádost
přijata dne

Alokované finanční
prostředky (Kč):

Předmět příspěvku (opatření)
ind. slovní popis
a2
c1
c2

1

2

3

ZÚK 19. 1.
2017
ZÚK 24. 1.
2017

ZÚK 24. 1.
2017

Obec Růžová, Růžová 30, 405 02
Růžová, IČ 00556017
Obec Radonice, Radonice 1, 431 55
Radonice, IČ 00262111

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

C

5

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

Požadavek
Celkem
žádost Kč
v Kč

umělá obnova sadbou ZD
umělá obnova sadbou MZD
opakovaná - saz.
umělá obnova sadbou ZD
opakovaná - sazenice

d

zřizování nových oplocenek

e

individuální ochrana MZD

f

hnojení k jednotlivým
sazenicím

a2

umělá obnova sadbou ZD

C

c1

umělá obnova sadbou MZD
opakovaná - saz.

1 440

D

a2

umělá obnova sadbou ZD

9 000

umělá obnova sadbou MZD
opakovaná - saz.
umělá obnova sadbou ZD
opakovaná - sazenice

23 760
25 200

7 200

21 000

D

c1

D

c2

C

a2

umělá obnova sadbou ZD

54 000

c2

umělá obnova sadbou ZD
opakovaná - sazenice

12 800

C,D a2

umělá obnova sadbou ZD

123 570

123 570

51 120

C
4 ZÚK 27. 1.
2017

12 mil. Kč

4 800

66 800

ZÚK 31. 1.
Obec Blatno, Blatno 1, 430 01
C
2017
Chomutov, IČ 00261807
ZÚK 1. 2. 2017 Město Dolní Poustevna, Vilémovská 77,
407 82 Dolní Poustevna, IČ 00261289 D

a2

umělá obnova sadbou ZD

51 120

a2

umělá obnova sadbou ZD

63 000

D

c2

umělá obnova sadbou ZD
opakovaná - sazenice

16 000

a2

umělá obnova sadbou ZD

28 800

28 800

a2

umělá obnova sadbou ZD

25 200

25 200

C,D a2

umělá obnova sadbou ZD

56 520

56 520

D

a2

umělá obnova sadbou ZD

32 400

32 400

a2

umělá obnova sadbou ZD

22 050

22 050

a2

umělá obnova sadbou ZD

21 600

21 600

a2

umělá obnova sadbou ZD

68 490

68 490

14 ZÚK 7. 2. 2017 Město Úštěk, Mírové náměstí 83, 411 45
D
Úštěk, IČ 00264571

a2

umělá obnova sadbou ZD

162 630

162 630

15 ZÚK 7. 2. 2016 Město Žatec, Náměstí Svobody 1, 438
01 Žatec, IČ 00265781

D

a2

umělá obnova sadbou ZD

137 160

D

e

individuální ochrana MZD

42 000

6

7
8

ZÚK 2. 2. 2017 Obec Ohníč, Ohníč 30, 417 65 Ohníč,
C
IČ 00266540
ZÚK 2.2.2017 Obec Černovice, Černovice 80, 430 01,
C
IČ 00261831

9 ZÚK 3. 2. 2017 Město Velký Šenov, Mírové nám. 342,
407 78 Velký Šenov, IČ 00261734
10 ZÚK 3. 2. 2017 Obec Vilémov, Vilémov 172, 407 80
Vilémov, IČ 00261769

11 ZÚK 3. 2. 2017 Obec Markvartice, Markvartice 280, 407
C
42 Markvartice, IČ 00555916
12 ZÚK 3. 2. 2017 Obec Lobendava, Lobendava 271, 407
D
84 Lobendava, IČ 00555983
13 ZÚK 6. 2. 2017 Město Benešov nad Ploučnicí, náměstí
Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, D
IČ 00261181

79 000

179 160

16 ZÚK 7. 2. 2017 Obec Třebušín, Třebušín 33, 412 01
Třebušín, IČ 00264555

D

a2 umělá obnova sadbou ZD

34 560

34 560

17 ZÚK 7. 2. 2017 Obec Ploskovice, Ploskovice 2, 411 42
Ploskovice, IČ 00264164

D

a2 umělá obnova sadbou ZD

35 100

35 100

18 ZÚK 8. 2. 2017 SPRÁVA MĚSTSKÝCH LESŮ MOST,
Loupnická 176, 435 42 Litvínov - Janov, C
IČ47324210

a2 umělá obnova sadbou ZD

104 130

104 130

19 ZÚK 8. 2. 2017 Obec Povrly, Mírová 165/7, 403 32
Povrly, IČ 00266931

C,
D

a2 umělá obnova sadbou ZD

50 940

50 940

D

a2 umělá obnova sadbou ZD

69 930

69 930

a2

73 710

20 ZÚK 7.2.2017

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

21 ZÚK 9.2.2017

Obec Ludvíkovice, Ludvíkovice 71, 407
C
13 Ludvíkovice, IČ 00831964
C,
D
C,
D
Město Kryry, Hlavní 1, 439 81 Kryry, IČ
D
00265080

22 ZÚK 8.2.2017

c1
c2

umělá obnova sadbou ZD
umělá obnova sadbou MZD
opakovaná - saz.
umělá obnova sadbou ZD
opakovaná - sazenice

14 310

147 780

59 760

a2

umělá obnova sadbou ZD

75 240

D

e

individuální ochrana MZD

40 000

23 ZÚK 10.2.2017 Město Jílové, Mírové náměstí 280, 407
01 Jílové, IČ 00261408

C

a2

umělá obnova sadbou ZD

37 800

24 ZÚK 10.2.2017 Město Chřibská, Chřibská 197, 407 44
Chřibská, IČ 00261378

C

a2

umělá obnova sadbou ZD

103 140

C

c2

umělá obnova sadbou ZD
opakovaná - sazenice

27 520

D

a2

umělá obnova sadbou ZD

9 000

D

c1

umělá obnova sadbou MZD
opakovaná - saz.

4 500

D

c1

umělá obnova sadbou MZD
opakovaná - saz.

6 720

D

c2

umělá obnova sadbou ZD
opakovaná - sazenice

33 930

27 ZÚK 13.2.2017 Město Krupka, Mariánské náměstí 32,
417 42 Krupka, IČ 00266418

C

a2

umělá obnova sadbou ZD

200 160

28 ZÚK 13.2.2017 Lesní úřad Děčín, příspěvková
organizace, Bynovská 74/20, 405 02
Děčín, IČ 47274760

C,
D

a2

umělá obnova sadbou ZD

121 680

c1

umělá obnova sadbou MZD
opakovaná - saz.

a2

umělá obnova sadbou ZD

c1

umělá obnova sadbou MZD
opakovaná - saz.

C

c2

umělá obnova sadbou ZD
opakovaná - sazenice

171 840

C

a2

umělá obnova sadbou ZD

155 880

C

c1

umělá obnova sadbou MZD
opakovaná - saz.

15 030

C

c2

umělá obnova sadbou ZD
opakovaná - sazenice

14 720

C

e

individuální ochrana MZD

35 000

31 ZÚK 13.2.2017 Obec Křimov, Křimov 1, 430 01 Křimov,
C
IČ 00261971

a2

umělá obnova sadbou ZD

34 020

115 240

37 800

130 660

25 ZÚK 13.2.2017 Obec Vilémov, Náměstí 1, 431 54
Vilémov, IČ 00262200

13 500

26 ZÚK 13.2.2017 Obec Malšovice, Malšovice 16, 405 02
Malšovice, IČ 00261548

200 160

163 566
C,
D

29 ZÚK 13.2.2017 Městské lesy Chomutov, příspěvková
C
organizace, Hora Svatého Šebestiána
90, 431 82 Hora Svatého Šebestiána, IČ
C
46790080

30 ZÚK 13.2.2017 FINE DREAM, s.r.o., Přístavní 321/14,
170 00 Praha - Holešovice, IČ
27245039, LHP 402302

40 650

41 886
346 500
23 760

542 100

220 630

2 904 306

34 020
2 904 306
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č.

ZÚK

Žadatel

Požadovaná dotace Kč

Důvod zamítnutí

1

ZÚK

FINE DREAM, s.r.o., Přístavní 321/14, 170 00 Praha Holešovice, IČ 27245039, LHP 407304

642 689

Komise pro zemědělství a venkov
RÚK nedoporučuje ke schválení

2

ZÚK

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

1 485 670

Komise pro zemědělství a venkov
RÚK nedoporučuje ke schválení

2 128 359

Stránka 1

bod 16.12 priloha 1 k usnesení č. 067/4Z/2017

13.12

Příloha č. 1

ÚSTECKÝ KRAJ
Zásady pro používání finančních prostředků z Fondu
vodního hospodářství Ústeckého kraje
ZMĚNA č. 3
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. xx/xxZ/2017 ze dne
24. 4. 2017 se mění Zásady pro používání finančních prostředků z Fondu
vodního hospodářství Ústeckého kraje následovně:
A) Část A OBECNÁ USTANOVENÍ, Čl. 1 Základní principy se doplňuje text takto:
6) Prostředky Fondu jsou používány na úhrady výdajů spojených s vedením
bankovního účtu a realizaci transakcí z účtu Fondu.
B) Část C FINANCOVÁNÍ OPATŘENÍ DLE § 42 ODSTAVEC 4 a 5 VODNÍHO ZÁKONA,
Čl. 11 Způsob financování se doplňuje text odst. 3) a 6) takto:
3) V případě naplnění podmínek pro financování opatření z povinné rezervy dle § 42
odst. 4 vodního zákona odbor ZPZ uhradí po předchozím rozhodnutí Rady
Ústeckého kraje do 60ti dnů od podání či doplnění žádosti náhradu nákladů
opatření dle předloženého vyúčtování, a to do výše zůstatku povinné rezervy ke
dni úhrady. V případě nesplnění těchto zákonných podmínek sdělí vodoprávnímu
úřadu ve stejné lhůtě písemné důvody pro zamítnutí žádosti.
6) V případě naplnění podmínek pro financování opatření z povinné rezervy dle
zákona odbor ZPZ uhradí náklady opatření po předchozím rozhodnutí Rady
Ústeckého kraje dle předloženého vyúčtování bez zbytečného odkladu a to do
výše zůstatku povinné rezervy ke dni úhrady. V případě nesplnění těchto
zákonných podmínek sdělí odbor ZPZ ve stejné lhůtě písemně důvody pro
zamítnutí žádosti.
C) Část C FINANCOVÁNÍ OPATŘENÍ DLE § 42 ODSTAVEC 4 a 5 VODNÍHO ZÁKONA,
Čl. 12 Závěrečné ustanovení, se odstavec 3) stávající text mění takto:
3) Tyto ZFVH, ve znění změny č. 1, 2 a 3, byly schváleny usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. 86/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013, č. 95/18Z/2014 ze dne 3. 9.
2014, č. 88/22Z/2015 ze dne 20. 4. 2015 a č. xx/xxZ/2017 za dne 24. 4. 2017 a
nahrazují Zásady pro používání finančních prostředků z Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje schválené usnesením Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 20/7Z/2009 ze dne 2. 9. 2009, které se tímto ruší. Žádosti o dotaci došlé
přede dnem nabytí platnosti a účinnosti těchto ZFVH se řídí režimem Zásad pro
používání finančních prostředků z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje,
ve znění změny č. 1 - 3, schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
86/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013, č. 95/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014, č.
88/22Z/2015 ze dne 20. 4. 2015 a č. xx/xxZ/2017 ze dne 24. 4. 2017.

1
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ÚSTECKÝ KRAJ
Zásady pro používání finančních prostředků z Fondu
vodního hospodářství Ústeckého kraje
(dále jen „ZFVH“)
ČÁST A
OBECNÁ USTANOVENÍ
Čl. 1
Základní principy
1)

V souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, § 5 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v návaznosti na povinnosti vyplývající z § 42
odst. 4 a 5 a § 88 odst. 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a za
účelem naplňování cílů schváleného Programu rozvoje Ústeckého kraje a Plánu rozvoje
vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje (dále jen „PRVKUK“) byl Ústeckým krajem
zřízen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 19/26/2004 ze dne 23. 06. 2004
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje (dále jen „Fond“). Čerpání finančních
prostředků z Fondu se řídí těmito zásadami.

2) Fond byl zřízen za účelem:
a) Poskytování dotací na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury
na území Ústeckého kraje dle § 88 odst. 15 vodního zákona - Část B ZFVH;
b) Náhrady nákladů vzniklých při realizaci uložených opatření dle § 42 odst. 4 a 5
vodního zákona (opatření k odstranění následků nedovoleného vypouštění
odpadních vod, nedovoleného nakládání se závadnými látkami nebo havárií,
popřípadě též opatření k zajištění náhradního odběru vod; dále opatření k nápravě
ekologické újmy na povrchových nebo podzemních vodách) – Část C ZFVH.
3) Zdrojem finančních prostředků Fondu jsou:
a) Poplatky za odběr podzemních vod vyměřené Českou inspekcí životního prostředí,
podle ust. § 88 odst. 15 vodního zákona (poplatky jsou hrazeny zálohově; v rámci
vyúčtování může dojít k vratce přeplatku);
b) Prostředky vyčleněné z rozpočtu Ústeckého kraje;
c) Příspěvky a dary od jiných subjektů;
d) Úroky z prostředků Fondu na bankovních účtech;
e) Nevyužité prostředky z podpořených projektů;
f) Vrácené neoprávněně čerpané prostředky z Fondu a zaplacené finanční sankce
vyplývající z neoprávněného užití prostředků Fondu.
4)

Podmínky hospodaření Fondu:
a) Finanční prostředky Fondu podle čl. 1 odst. 3) ZFVH lze použít účelově v souladu
s čl. 1 odst. 2) ZFVH, dle podmínek vymezených v čl. 3 a čl. 11 ZFVH;
b) Pro finanční hospodaření Fondu je zřízen samostatný bankovní účet, ve kterém je
sledováno hospodaření dle oblastí vymezených v čl. 1 odst. 2) ZFVH;
c) Nevyčerpaný zůstatek na bankovním účtu Fondu k 31. 12. každého kalendářního
roku zůstává k použití Fondu i pro následující účetní období;
d) Povinná rezerva Fondu (zvláštní účet dle § 42 odst. 4 vodního zákona) na
financování opatření podle § 42 odst. 4 a 5 vodního zákona, je v souladu s
ustanoveními § 42 odst. 4 vodního zákona doplňována do výše 10 mil. Kč ročně.
Její využití upravuje čl. 11 ZFVH.
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e)

Vyčerpané prostředky ze zvláštního účtu za kalendářní rok budou doplněny příjmy
z poplatků za odběr podzemní vody na území Ústeckého kraje podle § 88 odst. 15
zákona o vodách při schvalování rozpočtu pro následující kalendářní rok.

5)

Fond administruje odbor životního prostředí a zemědělství (dále také „ZPZ“).

6)

Prostředky Fondu jsou používány na úhrady výdajů spojených s vedením bankovního
účtu a realizaci transakcí z účtu Fondu.
Čl. 2
Vymezení pojmů

1)

Dotace poskytnuté z Fondu jsou finanční prostředky poskytnuté příjemci ze zvláštního
účtu Fondu vymezeného v rozpočtu kraje na úhradu uznatelných výdajů vzniklých při
realizaci činností dle čl. 1 odst. 2) písm. a) ZFVH.

2)

Žadatelem o dotaci mohou být následující subjekty se sídlem na území nebo působící
na území Ústeckého kraje:
a) obec;
b) svazek obcí (vytvořený dle § 49 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení));
c) právnická osoba založená dle obchodního zákoníku1, která je vlastníkem nebo
provozovatelem vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu2, v niž má obec,
majetkovou účast minimálně 51%.

3)

Za vodohospodářskou infrastrukturu se pro účely těchto zásad považují zejména:
a) zdroje pitné vody, stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů vč. úpraven
vody a jiné součásti vodovodů pro veřejnou potřebu;
b) stavby kanalizačních stok, kanalizačních objektů, čistíren odpadních vod,
kořenových čistíren odpadních vod a jiných součástí kanalizace pro veřejnou
potřebu;
c) stavby a zařízení na ochranu před povodněmi, stavby retenčních prostorů
(vodních nádrží, suchých poldrů), stavby dešťových kanalizací včetně objektů
k zasakování dešťových vod, stavby k vodohospodářským melioracím a úpravě
vodní bilance (zavlažování a odvodnění pozemků, převody vody, ochrana
pozemků před erozní činností vody), vodohospodářská opatření spojená
s obnovou environmentálních funkcí území (revitalizace a obnova funkce
pramenných oblastí, revitalizace a úprava toků, realizace opatření k ochraně
zdrojů pitné vody).

4)

Úplnou žádostí o dotaci se rozumí vyplněný předepsaný formulář žádosti (příloha č. 1
ZFVH) včetně nedílných příloh vymezených dle čl. 2 odst. 5) ZFVH.
Žádost a přílohy jsou považovány za úplné, pokud netrpí následujícími nedostatky:
podání žádosti subjektem nesplňujícím kritéria žadatele dle čl. 2 odst. 2) ZFVH;
absence, neúplnost a chyby v předepsaných formulářích; nedodržení procentuálního
podílu dotace a výše požadované dotace dle čl. 3 odst. 3) ZFVH; zařazení
neuznatelných výdajů dle čl. 2 odst. 7) ZFVH.

5)

Nedílnými přílohami k žádosti o dotaci jsou:
a) u právnických osob doklady osvědčující právní subjektivitu žadatele o dotaci (např.
výpis z obchodního rejstříku, výpis z Živnostenského rejstříku České republiky,

1

Od 1.1.2014 dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
dle § 1 odst. 1 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o
vodovodech a kanalizacích)
2
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b)

c)
d)
e)
f)

g)
h)

i)

j)

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) zástupce právnické osoby, současně
s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění zastupovat 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 dle přílohy č. 2 ZFVH;
položkový rozpočet předmětu dotace (příloha č. 3 ZFVH), který bude obsahovat
ceny materiálů a prací dle ceníku stavebních prací (např. UNIKA) platného v roce
podání žádosti, včetně vymezení struktury zdrojů finančních prostředků k realizaci
předmětu dotace (jednotlivé částky a jejich vyjádření procentuálním podílem na
celkových plánovaných nákladech projektu);
projekt a harmonogram realizace projektu, včetně čerpání finančních prostředků
po letech u projektů přesahujících aktuální rozpočtový rok (příloha č. 4 ZFVH);
je-li záměr spojen s prováděním stavby, stavby vodního díla nebo s nakládáním
s vodami, kopie stavebního povolení, kopie souhlasu s provedením ohlášeného
stavebního záměru, kopie stavebního povolení k vodním dílům, kopie souhlasu s
provedením ohlášeného stavebního záměru vodního díla, kopie povolení
k nakládání s vodami nebo kopie povolení k vypouštění odpadních vod do vod
povrchových s vyznačením nabytí právní moci;
v návaznosti na předchozí odrážku dokumentace v takovém stupni přípravy, který
umožní posouzení možnosti poskytnutí dotace z technického, ekonomického,
časového a ekologického hlediska (např. projektová dokumentace pro stavební
řízení);
doklad (příslib, smlouva, rozhodnutí atd.) o kofinancování projektu z jiného zdroje
(např. Ministerstvo zemědělství, Státní fond životního prostředí apod.).

6)

Uznatelný výdaj je nezbytný výdaj, který není definován jako neuznatelný dle odst. 7)
tohoto článku, a splňuje všechny následující podmínky:
a) vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti;
b) vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu ve schváleném období
realizace, včetně technického dozoru;
c) byl uhrazen do konce realizace projektu;
d) byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými
doklady.

7)

Neuznatelný výdaj je výdaj na:
a) pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku;
b) dlužný úrok;
c) opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy;
d) nákupy pozemků nebo budov;
e) rekonstrukce a opravy nemovitostí, vyjma veřejných vodovodů a kanalizací a
jiných vodních děl sloužících veřejné potřebě;
f) ztráty z devizových kurzů;
g) občerstvení a reprezentativní pohoštění;
h) nájemné s následnou koupí (leasing);
i) 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;
j) mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě;
k) náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).
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ČÁST B
(k čl. 1 odst. 2 písm. a) ZFVH)
PODPORA VÝSTAVBY A OBNOVY VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY
Čl. 3
Podmínky pro poskytnutí dotace a její použití
1)

Sledovaný záměr dotace je zvýšení vybavenosti sídel vodohospodářskou
infrastrukturou, zvýšení počtu napojených obyvatel na kanalizaci a vyhovující čistírnu
odpadních vod, zlepšení kvality vod, omezení zdrojů bodového znečištění, zlepšení
zásobování pitnou vodou, obnova narušeného vodního režimu a zvýšení retenční
schopnosti krajiny v pramenných oblastech, prevence a snížení následků povodní,
ochrana vodních zdrojů.

2)

Forma a předmět dotace jsou stanoveny následovně:
a) Dotace je poskytována jako investiční.
b) Dotace bude poskytována na úhradu uznatelných výdajů vzniklých v souvislosti s
realizací výstavby, rekonstrukce (technické zhodnocení), modernizace, revitalizace
a obnovy vodohospodářské infrastruktury.
c) Předmětem dotace nejsou:
1. domovní čistírny odpadních vod;
2. kanalizační přípojky (samostatná stavba tvořená úsekem potrubí od vyústění
vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě);
3. kanalizace v případě, že obec nemá zajištěno odpovídající čištění odpadních
vod;
4. kanalizace a ČOV pro bytovou a jinou výstavbu, která ještě není realizována
(zasíťování nových stavebních pozemků);
5. vodovodní přípojky (samostatná stavba tvořená úsekem potrubí od odbočení z
vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru
připojeného pozemku nebo stavby);
6. vodovody pro bytovou a jinou výstavbu, která ještě není realizována (zasíťování
nových stavebních pozemků) a dále v případě, že není zajištěn zdroj vody
splňující požadavky dle zvláštních předpisů;
7. domovní studny;
8. opatření, která budou sloužit k hospodářské činnosti (vyjma případů
vodohospodářské infrastruktury pro obnovu environmentálních funkcí území);
9. opravy a opatření, která jsou běžnou údržbou či péčí, tedy zákonnou povinností
vlastníka vodohospodářského díla;
10. výběrové řízení na zhotovitele projektu;
11. projekty, u kterých bylo ukončeno financování k datu podání žádosti;
12. projektové dokumentace.

3)

Maximální procentuální podíl dotace a maximální výše poskytované dotace
a) Maximální procentuální podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu
je 70 %. Konkrétní výše podílu dotace bude stanovena rozhodnutím orgánu
Ústeckého kraje o poskytnutí dotace.
b) Maximální výše poskytované dotace, která je poskytována v režimu de minimis
činí 200 000 EUR za podmínek vymezených v čl. 4 ZFVH.
c) Minimální výše poskytované dotace není stanovena.

4)

Souběžné poskytování účelové dotace z rozpočtu kraje s podporou ze Státního fondu
životního prostředí, státního rozpočtu, programů Ministerstva zemědělství, Programu
rozvoje venkova, Operačního programu Životního prostředí, iniciativ Společenství nebo
jiných finančních zdrojů, není vyloučeno. V souladu s čl. 2 odst. 5 Nařízení komise ES č.
1998/2006 nelze podporu de minimis kumulovat se státní podporou ohledně týchž
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způsobilých nákladů, pokud by takováto kumulace měla za následek míru podpory
převyšující míru stanovenou pro specifické okolnosti každého případu v nařízení nebo
rozhodnutí Komise o blokové výjimce.
5)

Závazné termíny:
a) Termín uzávěrky pro přijímání žádostí a termín vyhlášení výsledků výběru
příjemců bude stanoven na základě výzvy uveřejněné na webových stránkách
Ústeckého kraje.
b) Výsledek rozhodnutí orgánu Ústeckého kraje o poskytnutí dotace bude zveřejněn
do 15 kalendářních dnů po ověření příslušného usnesení na webových stránkách
Ústeckého kraje.
c) Termín pro předložení závěrečné zprávy s vyúčtováním je nejpozději do 30 dnů po
ukončení realizace projektu.
d) Období uznatelnosti výdajů: po dobu trvání projektu uvedenou žadatelem v žádosti
v kalendářním roce, v němž bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace, a dále
v následujících letech trvání víceletých projektů, při respektování nejzazšího
termínu ukončení realizace projektu.
(Poznámka: předložené kopie faktur a ostatních účetních dokladů budou uznatelné
pouze s datem vystavení a uskutečněním zdanitelného plnění do termínu ukončení
realizace projektu).

6)

Dotaci na záměr spojený s prováděním stavby, stavby vodního díla lze poskytnout
pouze za předpokladu vydaného pravomocného povolení dle čl. 2 odst. 5) písm. h)
ZFVH.

7)

Dotaci lze poskytnout pouze na projekt, který je v souladu s koncepčními dokumenty
kraje schválenými Zastupitelstvem Ústeckého kraje, popřípadě přímo napomáhá splnění
v nich stanovených cílů (zejména PRVKUK, Program rozvoje Ústeckého kraje).
Předložený projekt musí být v souladu s PRVKÚK. Projekt, který nebude ve shodě
s PRVKÚK, nebude dále hodnocen.

8)

V případě, že předmětem žádosti bude výstavba nové kanalizace, musí být zajištěno
napojení nejméně 50 ekvivalentních obyvatel.

9)

Vodohospodářskou infrastrukturu podpořenou dotací z Fondu nelze převést po dobu
odpisování na jiný subjekt, vyjma převedení na subjekt, ve kterém má příjemce dotace
majetkovou účast ve výši minimálně 51 %, nebo v případě převedení na Severočeskou
vodárenskou společnost a.s., IČ 49099469, kde má příjemce majetkovou účast.

10) V případě, že bude výstavba řešena etapovitě, musí být předchozí etapa stavebně
ukončena, což žadatel doloží zápisem o předání a převzetí stavby sepsaným mezi
investorem a dodavatelem stavby. Etapou stavby se rozumí taková část stavby, která je
po dokončení schopná samostatného provozu.
11) Dotace bude poskytnuta na základě písemné smlouvy dle vzoru uvedeného v příloze č.
5 ZFVH.
12) Dotaci lze použít jen na účel uvedený ve smlouvě při dodržení ve smlouvě uvedených
závazných ukazatelů.
13) Dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen přijatou dotaci
použít na financování projektu schváleného poskytovatelem, který realizuje vlastním
jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.
14) Je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění odpočtu této daně, bude dotace
poskytnuta na plnění bez DPH.
15) Příjemce odpovídá za hospodárné použití dotačních prostředků v souladu se
schváleným rozpočtem projektu a za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví jak z
hlediska poskytnuté výše dotace, tak z hlediska výdajů celého projektu.
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16) Dotace budou příjemci poskytnuty formou bezhotovostního převodu na jeho bankovní
účet, způsobem stanoveným ve smlouvě (jednorázově nebo ve splátkách).
17) Konkrétní termín ukončení realizace projektu bude uveden ve smlouvě a stanoví se pro
příjemce jako závazný ukazatel.
18) V případě, že se projekt neuskuteční, je příjemce povinen obdržené finanční prostředky
neprodleně vrátit na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci projektu
poskytnuta, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti
dozvěděl. Současně je povinen předat odboru životního prostředí a zemědělství
informaci o vrácení dotace.
19) O změnách mezi různými druhy výdajů při dodržení stanoveného podílu dotace na
celkových uznatelných výdajích projektu a při splnění základního účelu projektu (čl. 3.
odst. 1) a 3) ZFVH) rozhoduje na základě odůvodněné žádosti příjemce příslušný orgán
kraje, který o poskytnutí finančních prostředků rozhodl. Na základě rozhodnutí orgánu
kraje bude o změně uzavřen dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace.
20) Na poskytnutí dotace není právní nárok.
21) Dotace nebude poskytnuta žadateli:
a) vůči jehož majetku probíhá nebo v posledních 3 letech proběhlo insolvenční řízení,
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl insolvenční návrh zamítnut
proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl
konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena
nucená správa podle zvláštních právních předpisů, nebo na jehož majetek byla
nařízena exekuce;
b) který má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky;
c) který byl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s
předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin
proti majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární
orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či
členem statutárního orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad
splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické
osoby;
d) který má splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní
pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti;
e) který má závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu kraje;
f) kterému byla poskytnuta v předchozích letech dotace z Fondu a nesplnil podmínky
vymezené ZFVH a smlouvou.
Čl. 4
Podpora de minimis

1) Podpora vodohospodářské infrastruktury dle čl. 2 odst. 3 písm. a), b) a c) ZVFH je
poskytována v režimu podpory malého rozsahu (de minimis) dle Nařízení Komise (EU)
č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování
Evropské unie na podporu de minimis. Podpora de minimis se nevztahuje na
vodohospodářskou infrastrukturu specifikovanou v čl. 2 odst. 3 písm. c) ZFVH za
předpokladu, že nebude ekonomicky využívána a bude otevřena všem uživatelům
na nediskriminační bázi. Žadatel tuto skutečnost bere na vědomí.
2) Žadatel o podporu malého rozsahu (de minimis) musí před podpisem smlouvy
poskytovateli předložit čestné prohlášení o výši veškerých podpor malého rozsahu (de
minimis), které za poslední 3 roky (tzn. předchozí dva rozpočtové roky a daný
rozpočtový rok) obdržel (podpora de minimis za toto období nesmí přesáhnout částku
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200 000 EUR, přičemž se sčítá veškerá poskytnutá podpora malého rozsahu, bez
ohledu na odlišnost poskytovatelů). Vzor čestného prohlášení k podpoře malého
rozsahu (de minimis) je přílohou č. 6 ZFVH.

3) Žadateli o podporu malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise (EU) č.
1407/2013 lze poskytnout dotaci pouze, pokud výše veškerých podpor de minimis, které
za uplynulé 3 roky obdržel, nepřesáhne částku 200 000 EUR.
4) Veřejnou podporu výstavba vodohospodářské infrastruktury specifikované v čl. 2 odst. 3
písm. c) ZFVH zpravidla nezakládá. Tato skutečnost bude objektivně posouzena
poskytovatelem.
Čl. 5
Stanovení konzultačního místa
1)

Doručovací adresa:
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Velká
Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.

2)

Datová schránka: t9zbsva

3)

Pro osobní konzultace:
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, budova C,
Stroupežnického ul. 1326/16, č. dveří 211, kontaktní osoba: příslušný referent ZPZ.
Čl. 6
Předkládání žádostí o dotace

1)

Žadatel doručuje úplnou žádost dle čl. 2 odst. 4) ZFVH na předepsaných formulářích
osobně do podatelny Krajského úřadu Ústeckého kraje, dále poštou, datovou schránkou
Ústeckého kraje, nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem do elektronické
podatelny (email: epodatelna@kr-ustecky.cz) v termínech uvedených dle čl. 3 odst. 5)
ZFVH.

2)

Je-li úplná žádost doručována poštou nebo osobně na podatelnu Krajského úřadu
Ústeckého kraje, musí být v zalepené obálce označené:
a) Textem „FVH - NEOTVÍRAT“;
b) Úplným jménem (názvem) žadatele o dotaci a jeho adresou.

3)

Je-li úplná žádost doručována do datové schránky Ústeckého kraje nebo e-mailem se
zaručeným elektronickým podpisem do elektronické podatelny Ústeckého kraje musí být
z označení datové zprávy nebo z emailu zřejmé, že je doručován Krajskému úřadu
Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství a dále, že se jedná o žádost
o dotaci z Fondu.

4)

Úplné žádosti zaslané jakýmkoli jiným způsobem než je uvedeno v odst. 1) a 3) tohoto
článku (např. faxem nebo e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu) a žádosti
obdržené po termínu uzávěrky pro přijímání žádostí, nebudou hodnoceny.

5)

Všechny došlé žádosti o dotaci a všechny jejich přílohy se archivují a žadatelům o dotaci
se nevracejí.
Čl. 7
Hodnocení žádostí o dotaci

1)

Všechny žádosti řádně došlé dle čl. 6 odst. 1) ZFVH podléhají před projednáním
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v orgánech kraje následujícímu procesu formálního a kriteriálního hodnocení, které
provede odbor ZPZ v následujícím rozsahu:
a) Kontrola formální správnosti žádostí dle čl. 2 odst. 4) ZFVH a předběžná věcná
kontrola naplnění podmínek dle čl. 3 ZFVH, tj. zda žadatel, žádost a nedílné přílohy
dle čl. 2 odst. 5) a předmět dotace vyhovují podmínkám ZFVH. V rámci předložení
žádosti o dotaci bude u plátce DPH prověřeno splnění povinnosti dle § 96 (veřejný
účet plátce DPH) a § 106a (informace o spolehlivosti plátce DPH) zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V rámci kontroly
formální správnosti bude rovněž provedena kontrola a vyhodnocení dosud příjemci
poskytnutých podpor de minimis v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
V případě chybějících nedílných příloh, uvedení nesprávných údajů v žádosti a
v případě projektů vykazujících v rozpočtu neuznatelné náklady či početní chyby
vyzve odbor ZPZ žadatele k jejich opravě ve lhůtě do 10 kalendářních dnů od
obdržení výzvy. Po doplnění budou žádosti opět hodnoceny. Současně bude
odborem ZPZ provedeno věcné zhodnocení projektů z hlediska souladu s oblastí
podpory dle čl. 3 ZFVH. Pokud žadatel ve stanovené lhůtě neodstraní zjištěné
nedostatky nebo pokud bude zjištěn nesoulad s předmětem dotace, budou dotčené
žádosti navrženy bez dalšího hodnocení k zamítnutí.
b) Kriteriální hodnocení projektů bude provedeno podle stanovených kritérií uvedených
v příloze č. 9 ZFVH. Hodnoceným projektům bude přiřazen za každé kritérium bod
v hodnotě 0 nebo 1 (výjimečně 2 body). Následně bude stanoveno pořadí projektů od
nejvyššího dosaženého bodového hodnocení k nejnižšímu až do vyčerpání
aktuálních disponibilních prostředků na účtu Fondu.
c) V případě shody počtu bodového hodnocení u více projektů, u kterých bude nutno
vzhledem k disponibilnímu zůstatku na účtu Fondu upřednostnit pouze některé
projekty, bude přistoupeno k jejich hodnocení na základě dílčího kritéria,
spočívajícího v časovém pořadí podání žádostí způsoby vymezenými dle čl. 6 odst. 1
ZFVH.
d) Zpracování výsledků hodnocení bude zaznamenáno do hodnotící tabulky, ve které
bude uveden seznam projektů jednotlivých žadatelů navržených k poskytnutí dotace
v členění: identifikační údaje žadatele, název projektu, doporučená výše dotace a
konkrétní procentuální podíl dotace na celkových uznatelných nákladech vyjádřený v
%, výše dosažených bodů a stručné anotace jednotlivých projektů. Součástí tabulky
bude seznam žadatelů navržených k zamítnutí jejich žádostí dle odst. 1 bodu a)
tohoto článku a dále dle čl. 6 odst. 4) ZFVH.
2)

Postup projednání žádostí v orgánech kraje
Vyhodnocení došlých žádostí zpracovaných do hodnotící tabulky dle čl. 7 odst. 1) písm.
d) ZFVH podle formálního a kriteriálního bodového hodnocení je podkladem pro
projednání žádostí o poskytnutí dotace v Komisi Rady Ústeckého kraje pro oblast
životního prostředí, Radě Ústeckého kraje popřípadě Zastupitelstvu Ústeckého kraje.

3)

Žadatelé budou následně informováni o rozhodnutí Rady Ústeckého kraje nebo
Zastupitelstva Ústeckého kraje ve věci poskytnutí / neposkytnutí dotace v termínu
vymezeném v čl. 3 odst. 5) ZFVH na webových stránkách Ústeckého kraje v
přehledových tabulkách.

4)

Rozhodnutí Rady Ústeckého kraje nebo Zastupitelstva Ústeckého kraje je konečné.

5)

Kritéria hodnocení pro poskytování finančních prostředků z Fondu uvedená v příloze č. 9
ZFVH mohou být aktualizována na základě změny ZFVH schválené Zastupitelstvem
Ústeckého kraje. Aktualizovaná kritéria budou následně zveřejněna na webových
stránkách Ústeckého kraje.
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Čl. 8
Smlouva o poskytnutí dotace
1)

Smlouva o poskytnutí dotace se uzavírá v souladu s ustanovením § 159 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, jako smlouva veřejnoprávní
(příloha č. 5 ZFVH).
Čl. 9
Kontrola využití dotace

1)

Na poskytování a čerpání dotací z Fondu se vztahuje kontrola dle zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 10
Závěrečná zpráva s vyúčtováním

1)

Závěrečnou zprávu s vyúčtováním je příjemce povinen předložit do 30 dnů po ukončení
realizace projektu. Pokud byl projekt realizován před uzavřením smlouvy o poskytnutí
dotace, předloží příjemce vyúčtování do 30 dnů od jejího uzavření. V rámci závěrečné
zprávy je příjemce povinen předložit i závěrečné vyúčtování čerpání dotace na
předepsaných formulářích (příloha č. 7 ZFVH).

2)

Nevyčerpané finanční prostředky z dotace příjemce poukáže zpět na účet kraje, ze
kterého mu byly prostředky poskytnuty, a to současně s předložením závěrečné zprávy
s vyúčtováním.

3)

Pokud příjemce nepředloží ve stanoveném termínu závěrečnou zprávu s vyúčtováním
poskytnuté dotace dle vzoru uvedeného v příloze č. 7 ZFVH, ale doručí odůvodněnou
žádost o prodloužení termínu, posoudí odbor ZPZ důvody a může rozhodnout o
prodloužení termínu pro předložení, maximálně však o 10 dnů. Jestliže příjemce ve
stanoveném náhradním termínu nepředloží závěrečnou zprávu s vyúčtováním
poskytnuté dotace nebo nevrátí nevyčerpané prostředky, jedná se o porušení smlouvy o
poskytnutí dotace a příjemce má povinnost vrátit poskytnutou dotaci v plné výši.

4)

V případě překročení procentuálního podílu dotace na celkových uznatelných výdajích
projektu, stanoveného jako závazný finanční ukazatel, musí být prostředky, o které byl
dohodnutý podíl dotace překročen, vráceny. Tyto prostředky jejich příjemce poukáže
zpět na účet kraje, z něhož mu byly poskytnuty, a to současně s předložením závěrečné
zprávy s vyúčtováním.

ČÁST C
(k čl. 1 odst. 2 písm. b) ZFVH)
FINANCOVÁNÍ OPATŘENÍ DLE § 42 ODSTAVEC 4 A 5 VODNÍHO ZÁKONA
Čl. 11
Způsob financování
1)

Vodoprávní úřad, který zabezpečil provedení opatření k nápravě dle § 42 odstavec 4
vodního zákona, předloží vyúčtování provedeného opatření (příloha č. 8 ZFVH) včetně
následujících příloh:
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a)
b)

c)

rozhodnutí, kterým bylo provedení opatření uloženo s vyznačením právní moci,
nebo veřejnoprávní smlouvu o provedení opatření;
podklady vztahující se k hodnocení závažnosti ohrožení nebo znečištění
povrchových či podzemních vod, které jsou vodoprávnímu úřadu k dispozici
(rizikové analýzy, výsledky hydrogeologických průzkumů, protokoly z jednání a
ohledání apod.);
daňové doklady vystavené osobou provádějící nápravná opatření, včetně rozpisu
provedených prací.

2)

Odbor ZPZ posoudí, zda byly naplněny podmínky pro financování opatření z povinné
rezervy dle § 42 vodního zákona, zejména, zda nebylo možno uložit opatření k nápravě
původci závadného stavu a zda hrozilo závažné ohrožení nebo znečištění povrchových
nebo podzemních vod.

3)

V případě naplnění podmínek pro financování opatření z povinné rezervy dle § 42 odst.
4 vodního zákona odbor ZPZ uhradí po předchozím rozhodnutí Rady Ústeckého kraje
do 60ti dnů od podání či doplnění žádosti náhradu nákladů opatření dle předloženého
vyúčtování, a to do výše zůstatku povinné rezervy ke dni úhrady. V případě nesplnění
těchto zákonných podmínek sdělí vodoprávnímu úřadu ve stejné lhůtě písemně důvody
pro zamítnutí žádosti.

4)

Příslušný orgán, který vynaložil náklady za zajištění nápravných opatření k nápravě
ekologické újmy na povrchových nebo podzemních vodách dle zákona č. 167/2008 Sb.,
o předcházení ekologické újmě a její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), předloží vyúčtování provedeného opatření
odboru ZPZ spolu s žádostí o úhradu, která obsahuje vyúčtování a vyhodnocení
uloženého opatření (příloha č. 8 ZFVH), a dále následující přílohy:
a) doklady o tom, že byly naplněny podmínky dle § 13 odst. 4 zákona pro financování
opatření z povinné rezervy, tj. konkrétně doklad o výši úhrady provedené případně
z majetku nebo finančního zajištění provozovatele, nebo prohlášení příslušného
orgánu o tom, že provozovatele nelze zjistit, nebo doklad o tom, že pohledávka za
provozovatelem je nedobytná, nebo doklad o zániku či úmrtí provozovatele bez
právního nástupce, nebo rozhodnutí příslušného orgánu vydané podle § 12 odst. 4
zákona, nebo doklad o tom, že ekologická újma nebo její bezprostřední hrozba
byla způsobena třetí osobou i přesto, že byla přijata vhodná bezpečnostní opatření
nebo že je důsledkem splnění rozhodnutí nebo jiného závazného aktu orgánu
veřejné správy a nejedná se o rozhodnutí nebo akty vydané k odstranění nebo
zmírnění emisí nebo událostí způsobených provozní činností provozovatele;
b) daňové doklady vystavené osobou provádějící nápravná opatření, včetně rozpisu
provedených prací.

5)

Odbor ZPZ posoudí, zda byly naplněny podmínky pro financování opatření z povinné
rezervy dle zákona, zejména, zda provozovatel, který způsobil ekologickou újmu nebo
její bezprostřední hrozbu nemohl být zjištěn, nebo zanikl, nebo zemřel bez právního
nástupce, a další podmínky dle § 12 a § 13 zákona.

6)

V případě naplnění podmínek pro financování opatření z povinné rezervy dle zákona
odbor ZPZ uhradí náklady opatření po předchozím rozhodnutí Rady Ústeckého kraje dle
předloženého vyúčtování bez zbytečného odkladu a to do výše zůstatku povinné rezervy
ke dni úhrady. V případě nesplnění těchto zákonných podmínek sdělí odbor ZPZ ve
stejné lhůtě písemně důvody pro zamítnutí žádosti.
Čl. 12
Závěrečné ustanovení

1)

Údaje o žadatelích o dotace a poskytnutých dotacích budou v každém kalendářním roce
zapsány do veřejně přístupného informačního registru. Ústecký kraj jako orgán územní
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samosprávy je povinen poskytovat informace, vztahující se k jeho působnosti dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
2)

V odůvodněných případech může schválit výjimku z těchto ZFVH Zastupitelstvo
Ústeckého kraje, podle příslušných ustanovení zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

3)

Tyto ZFVH, ve znění č. 1, 2 a 3 byly schváleny usnesením Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 86/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013, č. 95/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014, č.
88/22Z/2015 ze dne 20. 4. 2015 a č. xx/xxZ/2017 ze dne 24. 4. 2017 a nahrazují Zásady
pro používání finančních prostředků z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje
schválené usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 20/7Z/2009 ze dne 2. 9. 2009,
které se tímto ruší. Žádosti o dotaci došlé přede dnem nabytí platnosti a účinnosti těchto
ZFVH se řídí režimem Zásad pro používání finančních prostředků z Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje, ve znění změny č. 1 - 3, schválených usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 86/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013, č. 95/18Z/2014 ze
dne 3. 9. 2014, č. 88/22Z/2015 ze dne 20. 4. 2015 a č. xx/xxZ/2017 ze dne 24. 4. 2017.

4)

Tyto ZFVH nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem Ústeckého
kraje.
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Příloha č. 1 ZFVH

ŽÁDOST
o dotaci z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje
I. Identifikace žadatele
Žadatel:
IČ:

DIČ:

Sídlo:
Zastoupený:

Telefon:

e-mail:

Telefon:

e-mail:

(jméno, příjmení, titul)

Zodpovědná osoba:
(jméno, příjmení, titul)

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Plátce DPH s nárokem na uplatnění odpočtu této daně *

ano

ne

II. Identifikace projektu
Název projektu:
Předmět projektu (specifikujte dle čl. 2 odst. 3 ZFVH):

Místo realizace projektu:
Termín zahájení projektu
(ve tvaru DD.MM.RRRR):

Termín ukončení projektu
(ve tvaru DD.MM.RRRR):

III. Celkové výdaje projektu, požadovaná dotace
Celkové výdaje:
Požadovaná dotace od ÚK:

Podíl podpory:

%

Ostatní zdroje celkem:

Podíl podpory:

%

IV. Prohlášení
Žadatel prohlašuje, že údaje uvedené v této žádosti (i ve všech přílohách) jsou
pravdivé. Souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy,
dotačního titulu a výše poskytnuté dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně
přístupného informačního registru vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje.
V
Dne

* nehodící se škrtněte

Razítko a podpis zástupce

Nedílnou součástí žádosti jsou přílohy vymezené v čl. 2 odst. 5 ZFVH
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Příloha č. 2 ZFVH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
k žádosti o dotaci z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje
Žadatel:
Sídlo:
IČ:
Zastoupený
(jméno, příjmení, titul):

Čestně prohlašuje, že:
vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo,
insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo
insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě
nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek
byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle
zvláštních právních předpisů;
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu nebyl pravomocně
odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti
majetku;
u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního
zabezpečení a zdravotních pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené
závazky po lhůtě splatnosti;
žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům,
přičemž za závazky vůči státním fondům se považují i závazky vůči
Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému fondu a Celní správě,
za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků;
žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu kraje, tzn.
např. že bylo ve stanoveném termínu předloženo řádné vyúčtování
v případě, že byly žadateli finanční prostředky v předchozích obdobích
poskytnuty;
žadatelem předložený projekt odpovídá zásadám efektivnosti, účelnosti a
hospodárnosti;

V

*

vodohospodářská infrastruktura specifikovaná v čl. 2 odst. 3 písm. c) ZFVH
nebude ekonomicky využívána a bude otevřena všem uživatelům na
nediskriminační bázi;

*

projekt je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací
Ústeckého kraje.
dne
(podpis zástupce žadatele)

* Povinné prohlášení - zaškrtněte pole dle skutečnosti
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Příloha č. 3 k ZFVH

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU
dotace poskytnuté z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje
Žadatel:
Název projektu:
Použitý ceník
pro tvorbu
rozpočtu:
Hrazeno
z dotace Kč (%)

Položky rozpočtu

Hrazeno
z jiných zdrojů Kč (%)

Materiál, stavební práce, jiné výdaje
(položkově)

Celkem za rozpočet projektu:
Financování projektu

Kč

% z celkových
nákladů

Vlastní zdroje:
Ústecký kraj
Ministerstvo zemědělství
Státní fond životního prostředí
Ostatní zdroje:

Jiné zdroje (uveďte jaké):

Požadovaná dotace:
Projekt celkem:
V

dne

* nehodící se nevyplňujte

Podpis zástupce žadatele
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Příloha č. 4 k ZFVH

PROJEKT
k žádosti o dotaci z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje
I.

Název projektu

II.

Charakter projektu

Cíl projektu: (stručně popsaný účel, kvantifikace měřitelných cílů, vymezení cílové skupiny,
předpokládaný konečný přínos a efekt pro cílovou skupinu a kraj)

Navrhovaný postup realizace projektu: (jednotlivé kroky a metody, které zajistí dosažení konečného
cíle, klasifikace dílčích etap realizace)

Kvantifikace měřitelných cílů před a po výstavbě/rekonstrukci
Aktuální stav
Počet napojených (dotčených)
obyvatel/EO*
Jímací objekty zdrojů vody

l/s

Vodovodní řady/Kanalizační sběrače*

km

Čerpací stanice vodovodní/kanalizační

l/s

Úpravny vody/ČOV
Vodojem
Velikost plochy zajištěné opatřením
k odvádění dešťových vod, k melioracím
půdy, k ochraně pozemků proti erozi
nebo záplavě při povodni

l/s // EO
m3
ha

Jiné (uveďte jaké):

Přínos projektu (pro kvalitu vody, cílové skupiny apod.):
Počet trvale žijících obyvatel, vztahujících se k projektu:
Náklady na 1 trvale žijícího obyvatele:
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Počet EO**:
Náklady na 1 EO**:
(Poznámka: EO (ekvivalentní obyvatel) = produkce látkového znečištění 60 g BSK5 (biochemická spotřeba kyslíku) za den)
* nehodící se škrtněte; ** vhodné vyplňte

Územní působnost a místo realizace (k.ú., p.p.č.)

III. Měřítka projektu
Předmětem projektu je čistírna odpadních vod nebo kanalizace na hraničních vodách

ANO* NE*

Projekt je účelově navržen jako náhrada za nevyhovující zdroje pitné vody

ANO* NE*

Projekt je lokalizován v ochranném pásmu vodních zdrojů

ANO* NE*

Projekt je lokalizován v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů

ANO* NE*

Projekt je lokalizován v chráněné krajinné oblasti, národním parku nebo přírodním parku

ANO* NE*

Žadatel - obec má méně než 10 tisíc trvale žijících obyvatel

ANO* NE*

Projekt je v souladu s PRVKÚK (Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje)

ANO* NE*

Projekt je v souladu s programem opatření plánu oblasti povodí

ANO* NE*

Žadateli nebyla v posledních 3 letech poskytnuta dotace z Fondu vodního hospodářství ÚK

ANO* NE*

Realizované poplatky z odběrů podzemních vod na území obce

ANO* NE*

*nehodící se škrtněte

IV. Stanovisko správce povodí k naléhavosti projektu dle Plánu oblastí povodí

Podpis a razítko
V

V.

dne

Harmonogram čerpání dotace na projekt po dobu jeho realizace

Kalendářní
rok

Předmět realizace (dle položkového rozpočtu)

Výše dotace čerpaná v kalendářním roce
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Výše dotace čerpaná v kalendářním roce

Výše dotace čerpaná v kalendářním roce

Výše dotace čerpaná v kalendářním roce
Celkem požadované finanční prostředky (dotace) z Fondu vodního
hospodářství ÚK v Kč

VI.

Financování projektu

Celkové náklady projektu v Kč:
z toho uznatelné náklady v Kč:
z toho neuznatelné náklady v Kč:
Požadovaná výše dotace v Kč:
Procentuální podíl dotace na celkových nákladech:
Příslib o kofinancování projektu z jiných zdrojů (přiložit kopii smlouvy, rozhodnutí atd.):
O jaké zdroje se jedná (vlastní, Mze, SFŽP….):

Výše příslibu v Kč:

Celkem jiné zdroje v Kč:

VII.

Prohlášení

Žadatel prohlašuje, že údaje uvedené v tomto materiálu jsou pravdivé.

V

dne

Razítko a podpis zástupce
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Příloha č. 5 ZFVH

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

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

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce (název/obchodní firma/jméno a příjmení):
Sídlo/bydliště:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ (datum narození):
DIČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:
zapsaný v obchodním rejstříku u …………………, pod sp. zn. ........../ v.............. rejstříku
u ……………. úřadu v ……………../ v evidenci ………………………. v………………..
(výpis/kopie výpisu z obchodního rejstříku/z ……. rejstříku/ z ……… evidence příjemce
tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě)
(dále jen ,,příjemce“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE
(dále jen „smlouva“)
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Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
86/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013, č. 95/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014 a č. 88/22Z/2015
ze dne 20. 4. 2015 schváleny Zásady pro používání finančních prostředků z Fondu
vodního hospodářství Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“), ve znění Změny č. 1 a
2 Zásad. Smlouva se uzavírá v souladu s těmito Zásadami, které jsou pro
příjemce závazné ve věcech touto smlouvou neupravených.

Článek I.
Předmět smlouvy, účel a výše dotace
1.

Poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje………… č.
….. ze dne ……. poskytuje příjemci ze svého rozpočtu investiční dotaci ve výši
………….,- Kč (slovy: ……..korun českých), která bude převedena bezhotovostně
na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, za podmínky, že ji příjemce
stanoveným způsobem použije nejpozději do ...................

2.

Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne……..

3.

Dotace je poskytnuta na realizaci projektu……….. (dále jen ,,projekt“).

4.

(varianta č. 1) Dotace nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107
Smlouvy o fungování Evropské unie/Dotace je slučitelnou podporou ve
smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie/..případně uvést informaci
v případě Dotace ve formě vyrovnávací platby.*

4.

(varianta č. 2) Dotace je poskytována za využití pravidla „de minimis“ ve
smyslu …….. (doplní se označení příslušného pravidla de minimis – viz
Zásady článek II. odst. 9) Poskytovatel uzavírá tuto smlouvu na základě
následujícího prohlášení příjemce.
Příjemce prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy se nezměnily okolnosti týkající
se příjemcem přijatých podpor de minimis, jenž příjemce uvedl ve formuláři žádosti
o dotaci a není mu známa překážka, která by bránila poskytnutí podpory de minimis
dle výše uvedeného nařízení Evropské komise. **

Pozn.: */**– ve smlouvě je třeba použít odpovídající text. Dotaci, která je neslučitelnou
podporou, lze poskytnout pouze v případě, že jsou splněny podmínky příslušného
pravidla de minimis. V takovém případě se ve smlouvě neužije text označený žlutým
polem a značkou *, ale pouze text v zeleném poli označeném značkou **.
5.

Dotace je slučitelná s dotací poskytnutou z rozpočtu jiných územních
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo fondů EU, pokud to pravidla pro
poskytnutí těchto podpor nevylučují.

Článek II.
Podmínky použití dotace,
doba, v níž má být dosaženo účelu,
způsob poskytnutí dotace
1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace
předloženého projektu ...................................., dle poskytovatelem odsouhlaseného
rozpočtu všech plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „plánovaný nákladový
rozpočet“), a to v rozsahu v něm uvedeného procentuálního podílu dotace na úhradě
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plánovaných uznatelných nákladů za dodržení druhového členění plánovaného
nákladového rozpočtu. Plánovaný nákladový rozpočet včetně harmonogramu příjmů
a plateb předložených příjemcem v projektu je nedílnou součástí této smlouvy jako
její příloha č. 2.
2. V plánovaném nákladovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, se za
neuznatelný náklad označují následující náklady:
………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
……………
………………………………………………………………………………………………..
3. Termínem ukončení realizace projektu je den splnění závazného technického
ukazatele dle čl. II odst. 8), nejpozději ….. . Pro příjemce je tento termín stanoven
jako závazný ukazatel.
4. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od
.......... do …… (účinnost uznatelných nákladů).
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu ve schváleném období
realizace,
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými
doklady.
Neuznatelný náklad je náklad na:
- pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
- úroky, penále, pokuty a jiné sankce,
- opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
- nákupy pozemků a budov,
- ztráty z devizových kurzů,
- reprezentativní pohoštění,
- nájemné s následnou koupí (leasing),
- cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, pro zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 tohoto právního
předpisu,
- mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve
veřejných službách a správě,
- náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).
5. Dotace bude poskytnuta ve splátkách na základě předložení prokázaných výdajů
(realizovaných částí) projektu v procentuální výši stanovené smlouvou dle odst. 6.
tohoto článku. Položkový rozpis faktur musí odpovídat plánovanému nákladovému
rozpočtu a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví této
smlouvy.
6. Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven:
a) podíl dotace na celkových plánovaných uznatelných nákladech projektu v
maximální výši …………. %, maximálně do výše přiznané dotace. Závazný
finanční ukazatel musí být dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům
projektu za dodržení druhového členění plánovaného nákladového rozpočtu.
b) U víceletých projektů dodržení harmonogramu čerpání finančních prostředků
v letech uvedených v návrhu projektu:

strana 20 / 34

Rok

Finanční částka v Kč

7. Jako závazný technický ukazatel byl stanoven ……..

Článek III.
Práva a povinnosti příjemce
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace
poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
3. Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na
uplatnění odpočtu této daně.
4. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, který je přílohou této smlouvy, a
jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví, pod daným účelovým znakem (UZ),
vedeném v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska nákladů
celého projektu.
5. Označovat originály účetních dokladů
spolufinancován Ústeckým krajem.

informací

o

tom,

že

projekt

je

6. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace, a
to do 30 dnů od ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je
příjemce povinen předložit finanční vypořádání dotace. Ze závažných důvodů může
být termín předložení závěrečné zprávy na žádost příjemce, postupem dle Zásad,
prodloužen. Pokud byl projekt realizován před uzavřením této smlouvy, je příjemce
povinen předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace do 30 dnů
od uzavření této smlouvy.
I.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:

-

označení příjemce,

-

číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy,

-

popis realizace projektu včetně dodržování jeho harmonogramu,

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu,

-

přínos projektu pro cílové skupiny,

-

celkové zhodnocení projektu,

-

finanční vypořádání dotace, včetně účelového znaku.

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

přehled všech nákladů a výnosů projektu,

-

přehled nákladů projektu hrazených z dotace v členění dle účelového určení,

-

přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele,
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-

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

-

další náležitosti, pokud tak stanoví podmínky poskytnutí peněžních
prostředků od třetích osob (např. státní účelová dotace).

7. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit
nahlížet do účetní evidence. Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak i po
ukončení realizace projektu.
8. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor …………..
krajského úřadu o všech změnách týkajících se tohoto smluvního vztahu, včetně
identifikace příjemce nebo podpořeného projektu.
9. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke
skutečným nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný
ukazatel (viz čl. II odst. 7 smlouvy), poskytovatel nevyplatí příjemci prostředky, o
které byl dohodnutý podíl dotace překročen.
10. V případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady uvedené
v plánovaném nákladovém rozpočtu, poskytovatel odpovídajícím způsobem pokrátí
poskytnutou dotaci o její nečerpanou část.
11. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na
realizaci projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7
kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně
informovat poskytovatele o vrácení dotace.
12. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad.
13. Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se příjemce stal dotovaným
zadavatelem ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 tohoto zákona a dodržovat
v souvislosti s čerpáním dotace veškeré další obecně závazné právní předpisy.
14. Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí o
jeho likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato až po
předchozím souhlasu poskytovatele. Příjemce je povinen poskytovateli poskytnout
veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru
poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace.
15. Příjemce je povinen s poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi.

Článek IV.
Porušení rozpočtové kázně
1. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení
peněžních prostředků poskytnutých jako dotace (§ 22 odst. 1 až 3 zákona č.
250/2000 Sb.). V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně tím,
že neoprávněně použije nebo zadrží poskytnutou dotaci, bude poskytovatel
postupovat dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. a bude příjemci uložen odvod včetně
penále za prodlení s odvodem ve výši stanovené platnými právními předpisy a
touto smlouvou.
2. Pokud příjemce předloží závěrečnou zprávu včetně finančního vypořádání
v termínu stanoveném ve smlouvě, ale finanční vypořádání nebo závěrečná zpráva
nebudou obsahovat všechny náležitosti stanovené ve smlouvě, dopustí se příjemce
strana 22 / 34

porušení rozpočtové kázně až v případě, že nedoplní neúplnou závěrečnou zprávu
nebo finanční vypořádání ani po marném uplynutí náhradní lhůty 10 dnů ode dne
doručení výzvy poskytovatele k nápravě.
3. V případě porušení rozpočtové kázně, které poskytovatel považuje za méně
závažné, bude vždy uložen odvod za tato porušení procentem z celkové částky
poskytnuté dotace následovně:
a)

předložení závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou – výše odvodu činí 5 %.

b)

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

c)

předložení doplněné závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše
odvodu činí 3 %.

d)

předložení doplněné závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše
odvodu činí 6 %.

e)

nedodržení povinnosti vést dotaci v odděleném účetnictví – výše odvodu činí
10 %.

f)

nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, že
projekt je spolufinancován Ústeckým krajem – výše odvodu činí 10 %.

g)

nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků –
výše odvodu činí 5 %.

h)

nedodržení povinnosti publicity neoznačením publikací, internetových stránek či
jiných nosičů ,,sponzorským vzkazem“ – výše odvodu činí 5 %.

i)

nedodržení povinnosti publicity neumístěním tabulky se ,,sponzorským
vzkazem“ na stavbě nebo v její bezprostřední blízkosti (v případě investiční
dotace) – výše odvodu činí 5 %.

4. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou
odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných
zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve
výši nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky. Při neoprávněném
použití peněžních prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 250/2000
Sb. odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků,
mimo případů, kdy se podle této smlouvy (odst. 3 tohoto čl.) za porušení méně
závažné povinnosti uloží odvod nižší. Při porušení několika méně závažných
povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají. Odvody za porušení
rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše peněžních prostředků poskytnutých ke
dni porušení rozpočtové kázně. Při podezření na porušení rozpočtové kázně může
poskytovatel pozastavit poskytnutí peněžních prostředků, a to až do výše
předpokládaného odvodu. Pokud krajský úřad uloží odvod za porušení rozpočtové
kázně, v rozhodnutí uvede, že z uloženého odvodu bude odvedena pouze částka
ve výši rozdílu mezi uloženým odvodem a peněžními prostředky neposkytnutými z
důvodu podezření na porušení rozpočtové kázně. Pokud krajský úřad odvod
neuloží, poskytovatel poskytne pozastavené peněžní prostředky příjemci.

Článek V.
Výpověď a zrušení smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
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účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 15 dnů. Ve výpovědní lhůtě bude
pozastaveno vyplácení dotace.
2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů
uvedených v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh
doručen, s ním vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde
smluvní straně, která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen,
s ním nevysloví souhlas, smlouva nezaniká.
3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.
4. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správního řádu
Ministerstvo financí ČR.

Článek VI.
Publicita
1.

Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu
uvést fakt, že projekt byl podpořen Ústeckým krajem (poskytovatelem).

2. Na výstupech projektu typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů
uvede příjemce skutečnost, že projekt podpořil poskytovatel (dále
„Sponzorský vzkaz“) v provedení respektující logomanuál poskytovatele.
Příjemce podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že se s daným
logomanuálem seznámil.
3.

V případě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce (projektu),
bude na ní nebo v její bezprostřední blízkosti umístěna tabulka se
„Sponzorským vzkazem“ v provedení respektující logomanuál poskytovatele.

4.

Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění
„Sponzorského vzkazu“ ke schválení poskytovateli, případně upravit návrh
podle námitek poskytovatele a předložit ho poskytovateli ke konečnému
schválení. Za poskytovatele rozhoduje kontaktní osoba uvedená v označení
smluvních stran.

5. Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, a to nejméně
po dobu ...........................:
a) logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na – pozvánkách,
plakátech, programech, vstupenkách souvisejících s akcí (projektem),
b) verbální prezentace poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích
pořádaných u příležitosti akce (projektu),
c) oficiální pozvání zástupců poskytovatele, volný vstup do VIP prostor pro
zástupce poskytovatele,
d) viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místech konání akce
(realizace projektu) v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce
(propagační komponent s logem si příjemce může po domluvě zapůjčit
od poskytovatele),
e) umístění reklamních panelů s prezentací poskytovatele v místě konání akce
(realizace projektu),
f) distribuce tiskových materiálů poskytovatele, které dodá poskytovatel mezi
hosty akce,
g) v případě videoprojekce odvysílání videospotu poskytovatele na (celoplošné)
obrazovce (videospot si příjemce po domluvě vyzvedne u poskytovatele),
h) prezentace poskytovatele moderátorem akce,

strana 24 / 34

i)

umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách
souvisejících s konáním akce (realizací projektu),
j)
………………………….. (případné další povinnosti příjemce vyplývající
z charakteru podpořené akce, projektu)
(Pozn.: Zpracovatel smlouvy upraví požadavky na rozsah publicity uvedené
v odst. 5 s ohledem na charakter podpořené akce (projektu) vždy po
konzultaci s oddělením mediální komunikace odboru kancelář hejtmana.)
6.

Logo Ústeckého kraje (poskytovatele) je ochrannou známkou, která požívá
ochrany podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně
zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a
o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění
pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších
předpisů.

Článek VII.
Ostatní ujednání
1. Tato smlouva bude zveřejněna dle §10d odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. na úřední
desce poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne
uzavření smlouvy, což se týká i případných dodatků ke smlouvě, a to po dobu
nejméně 3 let ode dne zveřejnění. (Pozn.: U smluv nad 50 000,- Kč či přesahujících
tuto částku uzavřeným dodatkem.)
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy
z ní vyplývající příslušná ustanovení 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 čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž
každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
5. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího uzavření.
6. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. ………… ze dne …………….
V ………………… dne ………………..
V Ústí nad Labem dne …………………

…………………………………………….
Poskytovatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman kraje

………………………………………………
Příjemce

Přílohy:
Příloha č. 1 - Výpis/ kopie výpisu z ……… rejstříku/ evidence příjemce
Příloha č. 2 - Plánovaný nákladový rozpočet včetně harmonogramu příjmů a plateb
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Příloha č. 6 ZFVH
Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis
Žadatel - příjemce podpory
Obchodní firma/název/jméno a příjmení
Sídlo/adresa:
IČO/datum narození:
Statutární zástupce:
1. Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá
kalendářní rok.
hospodářský rok (začátek ……………………., konec ……………………).
3

2. Podniky propojené s žadatelem o podporu
4

Žadatel o podporu se považuje za propojený s jinými podniky, pokud i tyto subjekty mezi
sebou mají některý z následujících vztahů:
a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům,
v jiném subjektu;
b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího nebo
dozorčího orgánu jiného subjektu;
c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s
daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu;
d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu
s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 50 % hlasovacích
práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu.
Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím
jednoho nebo více dalších subjektů, se také považují za podnik propojený s žadatelem o podporu.
Do výčtu podniků propojených přímo či zprostředkovaně se žadatelem o podporu se zahrnují osoby
zapsané v základním registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci
("registr osob") v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších
předpisů.
Žadatel prohlašuje, že
není ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem.
je ve výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky:
Obchodní firma
podniku/název/jméno a příjmení

Sídlo/adresa

IČO/datum narození

3. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích
nevznikl spojením podniků či nabytím podniku.
5
vznikl spojením (fúzí splynutím ) níže uvedených podniků:
3

Za podnik lze považovat podnikatele definovaného v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Bližší informace o propojeném podniku naleznete v METODICKÉ PŘÍRUČCE k aplikaci pojmu „jeden podnik“
z pohledu pravidel podpory de minimis na stránkách ÚOHS www.compet.cz .

4
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6

nabytím (fúzí sloučením ) převzal jmění níže uvedeného/ých podniku/ů:
Obchodní firma
podniku/název/jméno a příjmení

IČO/datum
narození

Sídlo/adresa

Výše uvedené změny spočívající ve spojení či nabytí podniků
jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.

4. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích
7

nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením ) podniku.
vznikl rozdělením níže uvedeného podniku:
Obchodní firma
podniku/název/jméno a příjmení

IČO/datum
narození

Sídlo/adresa

8

a převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá podpora de minimis použita .
Výše uvedené změny spočívající v rozdělení podniků
jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.

5. Podniku (žadateli) byly přiděleny následující (dříve poskytnuté) podpory:
5.1 Podpora dle Nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, nebo dle Nařízení Komise (ES) č.
1535/2007 ze dne 20. prosince 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu de minimis
v produkčním odvětví zemědělských produktů:
Žadatel – příjemce podpory
neobdržel
obdržel v rozhodném období podporu de minimis v celkové výši …………………….. € a tato
výše nepřesahuje limit stanovený Nařízením Komise (EU) č. 1408/2013 ve výši 15.000 €.
Poskytovatel podpory
obchodní firma /
IČO:
název / jméno

Datum
poskytnutí
9
podpory

Výše podpory
v Kč

10

v€

5

Viz § 62 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o přeměnách obchodních společností a družstev“).
6
Viz § 61 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev .
7
Viz § 243 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev
8
Pokud by na základě převzatých činností nebylo možné dříve poskytnuté podpory de minimis rozdělit, rozdělí se
podpora poměrným způsobem na základě účetní hodnoty vlastního kapitálu nových podniků k datu účinku
rozdělení (viz čl. 3 odst. 9 nařízení Komise (EU) č. 1407/2013, č. 1408/2013 a nahrazujícího nařízení č.
875/2007).
9
Datem poskytnutí podpory se rozumí den vzniku právního nároku na podporu de minimis, tedy den účinnosti
právního úkonu, na základě kterého je podpora poskytována, zpravidla den uzavření příslušné smlouvy.
10
Pro přepočet se použije měnového kurzu Evropské centrální banky platného ke dni poskytnutí podpory. Kurzy
jsou zveřejněny v Úředním věstníku Evropské Unie.
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Celkem
5.2 Podpora dle Nařízení Komise (EU) č.…………… ze dne ……………… o použití článků 107 a 108
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, nebo dle nařízení Komise (ES) č.
875/2007 ze dne 24. července 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de
minimis v odvětví rybolovu a o změně nařízení (ES) č. 1860/2004.
Žadatel – příjemce podpory
neobdržel
obdržel v rozhodném období podporu de minimis v celkové výši …………………….. € a tato
výše nepřesahuje limit stanovený Nařízením Komise (EU) č.…………… ze dne ………………
(nařízením Komise (ES) č. 875/2007) ve výši 30.000 €.
Poskytovatel podpory
obchodní firma /
IČO:
název / jméno

Datum
poskytnutí
7
podpory

Výše podpory
8

v Kč

v€

Celkem
5.3
a)
b)

jsem
nejsem subjektem působícím v oblasti silniční dopravy ve smyslu ustanovení Nařízení
Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o
fungování Evropské unie na podporu de minimis.

a) Podpora dle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, nebo dle nařízení Komise (ES) č.
1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis v
odvětví silniční dopravy.
Žadatel – příjemce podpory
neobdržel
obdržel v rozhodném období podporu de minimis v celkové výši …………………€ a tato výše
nepřesahuje limit stanovený Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ve výši 100 000 €.
Poskytovatel podpory
obchodní firma /
IČO:
název / jméno

Den poskytnutí
7
podpory

Výše podpory
8

v Kč

v€

Celkem
b) Podpora dle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, nebo dle nařízení Komise (ES) č.
1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis
v ostatních odvětvích.
Žadatel – příjemce podpory
neobdržel
obdržel v rozhodném období podporu de minimis v celkové výši …………………€ a tato výše
nepřesahuje limit stanovený Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ve výši 200.000 €.
Poskytovatel podpory
obchodní firma /
IČO:
název / jméno

Datum
poskytnutí
7
podpory

Výše podpory
v Kč

8

v€

Celkem
6. Podpora dle Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 26. dubna 2012 o použití článků 107 a 108
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím
služby obecného hospodářského zájmu.
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Žadatel – příjemce podpory
neobdržel
obdržel v rozhodném období podporu de minimis v celkové výši …………………€ a tato výše
nepřesahuje limit stanovený Nařízením Komise (EU) č. 360/2012 ve výši 500.000 €.
Poskytovatel podpory
obchodní firma /
IČO:
název / jméno

Výše podpory

Datum
poskytnutí
7
podpory

v Kč

8

v€

Celkem
7. Subjekt činný ve více oblastech
Pokud subjekt (příjemce) podniká ve více sledovaných oblastech (dle různých nařízení na
podporu de minimis), je přidělení podpory v dané oblasti plně v odpovědnosti poskytovatele, který
o podpoře rozhoduje. Je možno poskytnout podporu jednomu podniku podle více nařízení,
maximálně do limitu 200 000 EUR v rozhodném období. Podpory pro zemědělskou prvovýrobu a
pro rybolov se do tohoto limitu načítají.
Subjektu (příjemci) poskytujícímu službu obecného hospodářského zájmu je možno poskytnout
podporu de minimis podle více nařízení maximálně do limitu 500 000 EUR v rozhodném období.
Podpory pro zemědělskou prvovýrobu, rybolov a pro ostatní odvětví poskytnuté na základě
nařízení č. 1407/2013 se do tohoto limitu načítají.
8. Žadatel níže svým podpisem
-

-

potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně;
se zavazuje k tomu, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního
procesu poskytnutí podpory de minimis bude neprodleně informovat poskytovatele dané
podpory o změnách, které u něj nastaly;
souhlasí se zpracováním svých osobních údajů obsažených v tomto prohlášení ve smyslu
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění p. p., za účelem evidence
podpor malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů
v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p.
11
Tento souhlas uděluji správci a zpracovateli , kterým je
………………………………………………………………………..................................................,
pro všechny údaje obsažené v tomto prohlášení, a to po celou dobu 10 let ode dne udělení
souhlasu. Zároveň si je žadatel vědom svých práv podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů.

Datum a místo podpisu

Jméno a podpis osoby
oprávněné zastupovat
žadatele

Razítko (pokud je
součástí podpisu
žadatele)

11

Správcem je koordinační orgán ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné
podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p., zpracovatelem je poskytovatel podpory
de minimis.
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Příloha č. 7 k ZFVH

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA S VYÚČTOVÁNÍM
dotace poskytnuté z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje
Název projektu:
Příjemce, IČ:
Číslo smlouvy:
Celkové náklady projektu:
Schválená výše dotace:
Závazný finanční ukazatel:

Obecná část - popis realizace projektu a jeho zhodnocení
Termín zahájení
Termín zahájení projektu:
stavby:
Termín ukončení realizace
Termín kolaudace
projektu:
stavby:
Popis realizace projektu vč. dodržování časového harmonogramu:

Kvantitativní a kvalitativní výstupy projektu:

Přínos projektu pro cílové skupiny:

Celkové zhodnocení:

Poznámky:
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Přehled příjmů projektu - zdroje financování
Poskytovatel

Skutečné zdroje/příjmy (v Kč)

Ústecký kraj
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo životního prostředí
Ostatní resorty státní správy
Kraj (jiný než Ústecký)
Sponzorské dary, sbírky
Vlastní zdroje
Jiné zdroje (uveďte jaké)
Celkové zdroje financování

Přehled výdajů projektu (hrazené z dotace označte symbolem*)
Č.
Datum
dokladu úhrady
variabilní
příjemcem
symbol

Dodavatel

Účel platby

Částka za
doklad
celkem (Kč)

Z toho
uznatelné
výdaje (Kč)

Celkové výdaje projektu

Vratka nevyčerpané dotace (části dotace)
Pouze v případě, že dotace nebyla vyčerpána v plné výši

Celkem vráceno (v Kč)
Datum odeslání dotace (části) zpět na účet
ÚK
Důvod vrácení finančních prostředků:

Poznámka:
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Celkový přehled financování projektu (zdroje - výdaje) /v Kč
Celkové zdroje financování
Celkové výdaje
Z toho dotace z FVH ÚK
Podíl dotace na celkových
nákladech/spoluúčast (v %)
Vratka
Prohlášení: jsme plátci – neplátci* DPH. U pořízených vstupů v rámci realizace projektu byl – nebyl*
uplatněn nárok na odpočet DPH u příslušného správce daně v rámci realizace projektu celkem ve výši
……..…………………..…. Kč.
Dále prohlašujeme, že výše uvedená částka byla – nebyla* zahrnuta do nákladů na realizaci projektu, v rámci
kterého byla poskytnuta dotace Ústeckým krajem z Fondu vodního hospodářství ÚK.
*nehodící se škrtněte

Závěr
Jméno, příjmení a
titul:
Telefon:
E-mail:

Osoba odpovědná za vyúčtování projektu
Pracovní
zařazení:
Fax:

Zástupce stvrzuje, že předložené vyúčtování dotace z Fondu vodního hospodaření Ústeckého
kraje je úplné, správné a pravdivé:
Místo a datum

Jméno a podpis zástupce žadatele, razítko
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Příloha č. 8 k ZFVH

ŽÁDOST o náhradu nákladů
na opatření k nápravě/nápravná opatření dle § 42 odst. 4 a 5
vodního zákona z Fondu vodního hospodářství ÚK
I.

Identifikace žadatele

Žadatel a sídlo:
IČ:

DIČ:
Telefon:

Zodpovědná osoba:

e-mail:

(jméno, příjmení, titul)

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

II.

Identifikace závadného stavu a opatření k nápravě, popř. nápravná opatření
k nápravě ekologické újmy (dle § 42 odst. 4 a 5 vodního zákona)
Původce závadného stavu:
Na základě čeho bylo rozhodnuto:

Kdo vykonal opatření k nápravě/nápravných opatření:
Popis vykonaného opatření k nápravě/nápravného opatření (průběh):

Místo vykonaného opatření k nápravě, nápravných opatření:
Datum zahájení opatření k nápravě/nápravná
opatření:

Datum ukončení opatření k nápravě/nápravná opatření:

III. Přehled nákladů na opatření k nápravě a nápravná opatření
Výčet nákladů:

Celkem:
V

dne

Podpis:
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Příloha č. 9 ZFVH

Přehled kritérií pro hodnocení projektů
Kritéria hodnocení

Počet bodů

Předmětem projektu je ČOV nebo kanalizace na hraničních vodách

0/1

Projekt je účelově navržen jako náhrada za nevyhovující zdroje pitné vody

0/1

Projekt je lokalizován v ochranném pásmu vodních zdrojů

0/1

Projekt je lokalizován v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů

0/1

Projekt je lokalizován v chráněné krajinné oblasti, národním parku nebo
přírodním parku

0/1

Žadatel – obec má méně než 10 tisíc trvale žijících obyvatel

0/1

Projekt je v souladu s programem opatření plánu oblasti povodí

0 / 1 / 2*

Žadateli nebyla v posledních 3 letech poskytnuta dotace z Fondu

0/1

Realizované poplatky z odběrů podzemních vod na území obce

0/1

*2 body – projekt je konkrétně vymezen v plánu oblasti povodí (jedná se o intenzívní zájem realizace)
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bod 16.13 priloha 1 k usnesení č. 068/4Z/2017

Příloha č. 1
16.13

ÚSTECKÝ KRAJ
ZÁSADY FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚSTECKÉHO
KRAJE
ZMĚNA č. 1
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. xx/xxZ/2017 ze dne
24. 4. 2017 se mění ZÁSADY FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚSTECKÉHO
KRAJE následovně:
A) Článek 3 Tvorba fondu odst. 1. se text doplňuje takto:
g)

poplatky za znečišťování ovzduší (25 % výnosu z poplatků za znečišťování pro kraj,
ve kterém se stacionární zdroj nachází), dle § 15 odst. 14 zákona č. 201/2012 Sb., o
ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (poplatky jsou hrazeny zálohově;
v rámci vyúčtování může dojít k vratce přeplatku).

B) Článek 4 Použití fondu se mění text bodu 2. a doplňuje bod 5. takto:
2.

Dále lze finanční prostředky fondu použít také na financování opatření v oblasti
ochrany životního prostředí a na financování dalších dotačních programů v oblasti
ochrany životního prostředí, rozvoje zemědělství a venkovských oblastí.

5.

Z prostředků fondu jsou rovněž hrazeny výdaje spojené s vedením bankovního účtu a
realizacemi transakcí z účtu fondu.

C) Článek 7 Závěrečné ustanovení se text mění takto:
1.

Tyto zásady byly schváleny usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 97/5Z/2013
ze dne 24. 4. 2013, ve znění změny č. 1schválené usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. xx/xxZ/2017 ze dne 24. 4. 2017. Změna č. 1 doplňuje zásady
schválené usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 97/5Z/2013 ze dne 24. 4.
2013.

1

bod 16.13 priloha 2 k usnesení č. 068/4Z/2017

16.13

Příloha č. 2

ÚSTECKÝ KRAJ
ZÁSADY FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚSTECKÉHO KRAJE
(dále jen „zásady“)
Článek 1
Základní ustanovení
1. Ústecký kraj (dále též jen „kraj“) zřizuje účelově určený peněžní fond s názvem „Fond životního prostředí Ústeckého kraje“ (dále jen „fond“) v souladu s ustanovením § 14 zákona č.
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o krajích“), a § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.
Článek 2
Účelové určení fondu
1. Fond je zřízen za účelem vytvoření zdrojů pro zabezpečení a podporu financování opatření
vedoucích ke snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů, tzn. lokálních topenišť
využívajících tuhá paliva. Účelem fondu je rovněž financování rozvojových aktivit, záměrů a
projektů v oblasti ochrany a zlepšování životního prostředí a zemědělství na území Ústeckého
kraje.
Článek 3
Tvorba fondu
1. Zdroje fondu tvoří:
a) finanční prostředky z rozpočtu Ústeckého kraje ve formě přídělu,
b) příjmy z pokut uložených na úseku ochrany životního prostředí, jejichž
příjemcem je dle zvláštního právního předpisu kraj, o nichž bylo pravomocně
rozhodnuto po zřízení fondu
c) dotace, dary a příspěvky z rozpočtů územních samosprávných celků,
d) dary, příspěvky a jiná účelově určená peněžní plnění od ostatních fyzických
a právnických osob,
e) úroky připsané na zvláštním bankovním účtu fondu,
f) vrácené finanční prostředky poskytnuté z fondu a nevyčerpané na stanovený
účel,
g) poplatky za znečišťování ovzduší (25 % výnosu z poplatků za znečišťování pro kraj,
ve kterém se stacionární zdroj nachází), dle § 15 odst. 14 zákona č. 201/2012 Sb., o
ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (poplatky jsou hrazeny zálohově;
v rámci vyúčtování může dojít k vratce přeplatku).
2. O příjmech dle odstavce 1 písmene a) tohoto článku zásad rozhoduje zastupitelstvo kraje a dle
odstavce 1 písmen c) a d) tohoto článku zásad rozhoduje rada kraje.
Článek 4
Použití fondu
1. Finanční prostředky fondu jsou prioritně určeny na financování dotačního programu zaměře-

2.

3.
4.
5.

ného na realizaci opatření vedoucích ke snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů, tzn. lokálních topenišť využívajících tuhá paliva na území Ústeckého kraje.
Dále lze finanční prostředky fondu použít také na financování opatření v oblasti ochrany životního prostředí a na financování dalších dotačních programů v oblasti ochrany životního
prostředí, rozvoje zemědělství a venkovských oblastí.
použití fondu dle odstavců 1 a 2 tohoto článku zásad rozhodují orgány kraje v souladu se zákonem o krajích.
použití fondu pro účely nevymezené v odstavcích 1 a 2 tohoto článku zásad rozhoduje vždy
zastupitelstvo kraje.
Z prostředků fondu jsou rovněž hrazeny výdaje spojené s vedením bankovního účtu a realizacemi transakcí z účtu fondu.
Článek 5
Hospodaření s fondem

1.
2.
3.
4.

Pro použití fondu bude zřízen zvláštní bankovní účet.
Prostředky fondu je možné čerpat pouze v souladu s čl. 4 těchto zásad.
Nevyčerpané prostředky fondu přecházejí do dalších let.
Peněžní operace fondu jsou součástí účetnictví kraje a budou sledovány na analytickém účtu
fondu.
5. Správcem fondu je odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje,
který předkládá zastupitelstvu kraje ke schválení návrh rozpočtu fondu na příslušný rok. Přehled o tvorbě a použití fondu je součástí závěrečného účtu kraje za uplynulý rok.
Článek 6
Zrušení fondu

1.
2.

Fond lze zrušit pouze rozhodnutím zastupitelstva kraje a zůstatek fondu se pak převádí do rozpočtu kraje.
Pokud zůstatek fondu tvoří i účelové prostředky poskytnuté jinými subjekty, bude tato část zůstatku fondu vypořádána v souladu s podmínkami stanovenými poskytovatelem při poskytnutí
prostředků a poskytovatel bude o této skutečnosti vyrozuměn. V případě, že nebudou stanoveny podmínky ve smyslu předchozí věty tohoto odstavce zásad, naloží se s prostředky dle odstavce 1 tohoto článku zásad.
Článek 7
Závěrečné ustanovení

1.

Tyto zásady byly schváleny usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 97/5Z/2013 ze dne
24. 4. 2013, ve znění změny č. 1schválené usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
xx/xxZ/2017 ze dne 24. 4. 2017. Změna č. 1 doplňuje zásady schválené usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 97/5Z/2013 ze dne 24. 4. 2013.

bod 16.14 priloha 1 k usnesení č. 069/4Z/2017
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2

Louny

Louny

Peruc

0161. Telce
08

obce Peruc

3,276

Provod
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s.r.o., V
Podhájí
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Návrh na
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PRVKÚK
ze dne
24.6.2016

2017-2020

Navýšení
kapacity ČOV na
600 EO.

trvale bydlící
PRVKÚK

trvale
bydlící
dle
údajů
obce

rekreanti
PRVKÚK

Měrný investiční aglomenáklad na 1
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řešeného obyvatele
pro navrhovanou
změnu

2010

2015

2015

2010

2015

(tis.Kč/1 TBO)

295

296

340

228

228

9

ne

investice do
roku 2020 v
PRVKÚK

údaje PRVKÚK
přepočtené dle
metodiky 401/201015000

tis. Kč

tis. Kč

5,743

5,743

Stávající znění PRVKÚK:
Obec Telce nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 45 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na ČOV Louny, od 50 % jsou odpadní vody zachycovány v septicích s přepadem do vodoteče a 5 % obyvatel čistí odpadní vody v
domovních mikročistírnách a vyčištěné je vypouští do vodoteče.
Výhled:
V obci Telce je navrženo vybudování gravitační splaškové kanalizace v celkové délce 5 km. Z důvodu částečně nepříznivých terénních poměrů budou na systému vybudovány 2 čerpací stanice a výtlačné řády. Nový kanalizační systém bude zakončen čistírnou odpadních
vod o velikosti 300 EO.
Změna výhledového stavu:
Z důvodu napojení obce Vrbičany na kanalizační systém obce Telce bude posílena kapacita ČOV na 600 EO.
Závěr: Navržená koncepce řeší navýšení kapacity ČOV z původně plánovaných 300 EO na 600 EO. Důvodem je napojení obce Vrbičany (středočeský kraj) na kanalizační systém obce Telce. Vyčištěné vody budou vypouštěny do přilehlého vodního toku Skalský potok. Z
ekonomického hlediska by nebylo únosné aby obec Vrbičany měla vlastní ČOV, a proto se přistoupilo k tomuto řešení. Konečná cena ČOV je procentuálně rozpočítány mezi obec Telce ( 340 TBO) a mezi obec Vrbičany (231 TBO). Obě obce s tímto návrhem souhlasí a jsou
obeznámeny se všemi náležitostmi týkající se provozování ČOV, která bude sloužit pro zmíněné obce. Vypočtené investiční náklady dle metodického pokynu 401/2010-15000 vycházejí ekonomicky velice únosně. Náklady na zkapacitnění ČOV na 1 TBO pro obec Telce
vychází na 9 tis. Kč. Tato změna byla podpořena souhlasným vyjádřením Povodí Vltavy s.p., které určilo i jednotlivé podmínky pro zkapacitnění ČOV. Změnu PRVKÚK obce Telce, ohledně navýšení kapacity ČOV na 600 EO, doporučujeme, jelikož jde o finančně výhodné
řešení pro obě řešené obce a na celý projekt výstavby čistírny je již vydané stavební povolení.

bod 16.14 priloha 2 k usnesení č. 069/4Z/2017

bod 16.14 příloha 2
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje

A.3 Popis vodovodů a kanalizací v obcích

Změna 2010
Návrh změny 2016
CZ042.3507.4207.0161 Peruc
.0161.08 Telce
identifikační číslo obce 016553
kód obce 00008
Změna 2010 je vyznačena modře kurzívou
Návrh změny 2016 je vyznačen červeně kurzívou

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

Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z roku 2001
Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních
vod
Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s.
Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s.
Územní plán sídelního útvaru – AUA – agrourbanistický atelier, Ing. Zeman – 11/1994
Žádost obce Peruc o změnu PRVKUK ze dne 24. 3. 2010
Žádost obce Peruc o změnu PRVKÚK ze dne 24.6.2016

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)
Obec Telce leží východně od Loun v nadmořské výšce 290 - 340 m n. m. Jedná se o obec,
kde žije do 300 trvale bydlících obyvatel a je zde cca 76 rekreačních objektů. Zástavba je
soustředěná, obec je zastavěna převážně rodinnými domy a má zemědělský charakter.
Území obce náleží do povodí řeky Ohře a obec nezasahuje do žádného ochranného pásma.
Obcí protéká Skalský potok a je zde rybník. Předpokládá se velmi mírný nárůst počtu trvale
bydlících obyvatel.
Jedná se o obec do 350 trvale bydlících obyvatel.

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
V obci Telce není vodovod. Obec je zásobována individuálně domovními studnami. Kvalita
vody v těchto studních neodpovídá vyhl. 376/ 2000 sb. a to v ukazatelích stanovujících limit
pro obsah dusičnanů a bakteriologického znečištění. V době delšího sucha je vydatnost
studní nedostatečná.

×××××
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Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje

A.3 Popis vodovodů a kanalizací v obcích

Změna 2010
Návrh změny 2016
V současné době probíhá výstavba přívodního řadu „J“ - PVC DN 150, dl. 4532 m
s napojením na stávající vodovod v Panenském Týnci a s ukončením v novém zemním
vodojemu 2 x 150 m3 U Klobuk, který je součástí stavby. Na řadu „J“ bude realizována
armaturní redukční šachta pro připojení Úherců a druhá armaturní redukční šachta pro
připojení Kokovic.
Z vodojemu U Klobuk je veden zásobní řad „L“ do obce Klobuky PVC DN 100, dl. 805 m.
V souběhu s řadem „L“ je veden odpad z vodojemu PVC DN 200, dl. 812 m, který je ukončen
ve stávající zatrubněné strouze a součástí je vybudování horské vpusti a spojné šachty.
Z vodojemu U Klobuk je dále veden řad „K“ PVC DN 100 dl. 812 m pro Telce, který dále
pokračuje PVC DN 80, dl. 1174 m do Vrbičan.
V roce 2004 proběhne kolaudace nových rozvodných řadů v obci včetně nového zdroje pitné
vody – vrtu. Následně bude provedeno propojení obou vodovodů na vodovod z Panenského
Týnce.

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU
Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty
Holedeč 8, 9, 10, 11.
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně
příslušného hygienika.

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
Obec Telce nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 45 % trvale bydlících obyvatel jsou
akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na ČOV Louny, od 50 % jsou odpadní
vody zachycovány v septicích s přepadem do vodoteče a 5 % obyvatel čistí odpadní vody
v domovních mikročistírnách a vyčištěné je vypouští do vodoteče.

×××××
S ohledem na velikost obce Telce není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační
síť a ČOV. Po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV a stávající
bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Louny rekonstruovány.
V obci Telce je navrženo vybudování gravitační splaškové kanalizace v celkové délce 5 km.
Z důvodu částečně nepříznivých terénních poměrů budou na systému vybudovány 2 čerpací
stanice a výtlačné řády. Nový kanalizační systém bude zakončen čistírnou odpadních vod o
velikosti 300 EO.
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Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje

A.3 Popis vodovodů a kanalizací v obcích

Změna 2010
Návrh změny 2016
Z důvodu napojení obce Vrbičany na kanalizační systém obce Telce bude posílena kapacita
ČOV na 600 EO.
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bod 16.14 priloha 3 k usnesení č. 069/4Z/2017
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2010
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415

450
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12
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roku 2020 v
PRVKÚK

údaje PRVKÚK
přepočtené dle
metodiky 401/201015000

tis. Kč

tis. Kč

26 435

26 435

Stávající znění PRVKÚK:
V Malšovicích není vybudovaná kanalizační síť. Splaškové vody jsou odváděny do septiků s přepadem do místní vodoteče – 84% obyvatel, 10% obyvatel má bezodtokové jímky vyvážené na ČOV Děčín a 6% obyvatel má domovní mikročistírny s odtokem do vodoteče.
Firma Četrans má vlastní ČOV pro průmyslové vody.
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh, propustků a dešťové kanalizace do místních potoků (část potoka zatrubněná) a prostřednictvím Račího potoka do Labe. Dešťová kanalizace je z betonového potrubí DN 500-0,8 km, v majetku obecního úřadu.
Výhled:
V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod.
Vzhledem k předpokládanému nárůstu obyvatel se dle ÚS navrhuje splašková kanalizace DN 300 v délce 4,5 km a ČOV pro 500 EO - investice doporučena po roce 2015.
Obec připravuje výstavbu kanalizace na rok 2006-2010.
Změna výhledového stavu:
V obci je navržena dostavba gravitační kanalizace DN 300 v délce do 2,5 km. Kvůli postavení ČOV v protisvahu je nutno část kanalizace dostavět jako tlakovou. Tlaková kanalizace je plánována DN 100 v délce 0,8 km a DN 80 v délce 0,15 km. Dále je v plánu výstavba dvou
čerpacích stanic o výkonu 8 l/s a 4,8 l/s. S ohledem na nárůst počtu trvale bydlících obyvatel se plánuje zkapacitnění ČOV na 585 EO. Realizace výstavby je plánována v letech 2016-2020.
Závěr: Navržená koncepce řeší dostavbu kombinované kanalizace a intenzifikaci ČOV z 350 EO na 585 EO. V původním plánu PRVKÚK obce Malšovice bylo počítáno s výstavbou pouze gravitační kanalizace DN 300 v celkové délce 4,5 km a zkapacitnění ČOV na 500
EO. Z důvodu výstavby ČOV v protisvahu vůči spodní části obce bude nutné vystavět část kanalizace jako tlakovou. Část navrhované gravitační kanalizace, která bude dostavěna, bude DN 300 v délce do 2,5 km, tlaková kanalizace bude vystavěna jako DN 100 v délce 0,8
km a DN 80 v délce 0,15 km. Společně s výstavbou tlakové části kanalizace je počítáno s výstavbou dvou ČSOV. Veškeré odpadní vody budou svedeny do již vystavěného gravitačního řadu, kterým budou odváděny z celého území obce na místní ČOV. Všichni obyvatelé,
kteří budou připojeni na tlakovou část kanalizace, jsou obeznámeni s náležitostmi týkající se provozování tlakové kanalizace a tlakových přípojek. Navržená kapacita ČOV je oproti počtu TBO vyšší, jelikož jsou v obci zemědělské podniky a další menší firmy, ve kterých jsou
zaměstnáni obyvatelé z přilehlého okolí a tráví zde většinu pracovního týdne. Obec Malšovice doložila potřebná stanoviska Magistrátu města Děčín, odboru životního prostředí a Povodí Ohře s.p., oba tyto orgány ve svých stanoviscích vydaly náležité podmínky pro výstavbu
kanalizace a zkapacitnění ČOV, projekt však v celém jeho znění schvalují. Ohledně investičních nákladů byl předložen kompletní reálný výčet investic pro výstavbu řešeného projektu. Konečná cena projektu je vyčíslena na 54 107 tis. Kč. Dle metodického pokynu
Ministerstva zemědělství 401/2010-15000 byla celková částka vyčíslena na 17 166 tis. Kč. Tento značný rozdíl v investicích je dán konkrétně tím, že v předloženém investičním plánu je započítána kompletní rekonstrukce vozovek a zpevněných povrchů, pod které bude
valná část kanalizace uložena. Dle metodického pokynu vychází konečná částka na 1 TBO 35 tis. Kč, což je z ekonomického hlediska únosná částka. Navrhovanou změnu PRVKÚK obce Malšovice doporučujeme, jelikož obec Malšovice má již vyřešené majetkoprávní
vztahy na pozemcích, na kterých bude kanalizace vystavěna. Navrženou změnu PRVKÚK je možné doporučit ZÚK ke schválení.

bod 16.14 priloha 4 k usnesení č. 069/4Z/2017

bod 16.14 příloha 4
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje

A.3 Popis vodovodů a kanalizací v obcích

Návrh_změny_2016
CZ042.3502.4202.0032 Malšovice
.0032.01 Malšovice
identifikační číslo obce 009134
kód obce 00001
Návrh změny 2016 je vyznačen červeně kurzívou

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

Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z roku 2001
Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních
vod
Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - statistické
výkazy
Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s.
Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s.
Urbanistická studie obcí Malšovice, Choratice, Borek, Hliněná, Javory, Stará a Nová
Bohyně u Děčína z roku 1998, zpracovatel Archatelier, spol. s.r.o., Horova 12, Ústí n. L.
Provozní řád vodovodu Malšovice z roku 1988
Žádost obce Malšovice o změnu PRVKÚK ze dne 30.6.2016

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)
Obec Malšovice leží jihozápadně od Děčína, v nadmořských výškách 146,00 – 220,00 m n.
m. Jedná se o obec do 360 trvale žijících obyvatel se 4 rekreačními objekty. Zástavba
rodinnými domy i většími obytnými domy je poměrně soustředěná podél místních komunikací
a vodních toků. Severním okrajem obce protéká Račí potok, který ústí do Labe, protékající
východně od obce. V obci je požární nádrž, koupaliště (severní část) a pět místních potoků,
které převážně ústí do Račího potoka. Vlastní sídlo zde mají firmy: Zemědělství Malšovice
(40 zaměstnanců) a Četrans s.r.o. - dopravní závod + firmy v nájmu (200 zaměstnanců).
Území náleží do povodí řeky Labe a do CHKO České středohoří.
Předpokládá se rozvoj obce i turistického ruchu, je zde návaznost na město Děčín. Obec
plánuje další výstavbu rodinných domů (2006-2010) a probíhá ÚŘ na výstavbu cempu. V
současné době se připravuje zpracování nového ÚP.
Jedná se o obec do 500 trvale bydlících obyvatel.

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
Malšovice jsou zásobeny z místního vodovodu Malšovice (M-DC.046) ze dvou vlastních
zdrojů. Vodovodní síť je rozdělena do dvou tlakových pásem. Voda z prvního prameniště
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vede do VDJ 150 m (216,64 m n.m., terén) – vysoké tlakové pásmo a dále potrubím DN 150
do obce. Voda z druhého prameniště vede do sběrné jímky, kam přitéká i přepad z VDJ –
horní pásmo a dále do VDJ 150 m3 (188,13/185,65 m n.m.) a odtud potrubím DN 100 do
obce. Kapacita zdrojů je vyhovující, ale kvalita pitné vody u obou zdrojů neodpovídala v roce
2002 dle vyhlášky 376/2000Sb. v parametrech NO3.
Na vodovod je napojeno 100% obyvatel.
Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti, a.s. a provozují Severočeské
vodovody a kanalizace, a.s.

×××××

Nutná rekonstrukce části stávajících vodovodních řadů v délce cca 430 m. Pro novou
výstavbu se navrhuje rozšíření stávající rozvodné sítě v délce cca 1,2 km.
Oba stávající zdroje nemají odpovídající kvalitu pitné vody, vykazují vysoký obsah
dusičnanů. Nevyhovující zdroje je nutno odstavit a pitnou vodu dopravovat z SK Děčín. Nový
vodovodní řad DN 90-3,2 km se napojí na síť města Děčína – Chrochvice. Trasa povede
podél silnice Děčín-Ústí nad Labem do nové čerpací stanice odkud bude voda čerpána do
VDJ Malšovice VP výtlačným řadem DN 60 – 1,6 km.

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU
Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda,
Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné
vody.
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu.
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů
územně příslušného hygienika.

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
V Malšovicích není vybudovaná kanalizační síť. Splaškové vody jsou odváděny do septiků s
přepadem do místní vodoteče – 84% obyvatel, 10% obyvatel má bezodtokové jímky
vyvážené na ČOV Děčín a 6% obyvatel má domovní mikročistírny s odtokem do vodoteče.
Firma Četrans má vlastní ČOV pro průmyslové vody.
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh, propustků a dešťové kanalizace do
místních potoků (část potoka zatrubněná) a prostřednictvím Račího potoka do Labe.
Dešťová kanalizace je z betonového potrubí DN 500-0,8 km, v majetku obecního úřadu.

______________________________________________________________________________________________________
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., útvar projekce Liberec
str. 2

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje

A.3 Popis vodovodů a kanalizací v obcích

Návrh_změny_2016
V horní části obce vybudována splašková kanalizace DN300, která je zakončena ČOV s
kapacitou 350 EO. Tato část kanalizace je v celé délce gravitační a pokrývá úsek obce od
návsi směr Javory, dále náves obce a část od návsi směr Choratice – 17 %. V současnosti
probíhá napojování občanů na tuto část splaškové kanalizace. Majitelem kanalizace je Obec
Mašovice. Splaškové vody ze zbylé části obce jsou odváděny do septiků s přepadem do
místní vodoteče - 63 %, 12 % obyvatel má bezodtokové jímky vyvážené na ČOV Děčín a 8
% obyvatel má domovní mikročistírny s odtokem do vodoteče.
Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh, propustků a dešťové kanalizace do
místních potoků (část potoka zatrubněna) a prostřednictvím Račího potoka do Labe.
Dešťová kanalizace je z betonového potrubí DN 500-0,8 km, v majetku obce.

×××××
V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod.
Vzhledem k předpokládanému nárůstu obyvatel se dle ÚS navrhuje splašková kanalizace
DN 300 v délce 4,5 km a ČOV pro 500 EO - investice doporučena po roce 2015.
Obec připravuje výstavbu kanalizace na rok 2006-2010.
V obci je navržena dostavba gravitační kanalizace DN 300 v délce do 2,5 km. Kvůli
postavení ČOV v protisvahu je nutno část kanalizace dostavět jako tlakovou. Tlaková
kanalizace je plánována DN 100 v délce 0,8 km a DN 80 v délce 0,15 km. Dále je v plánu
výstavba dvou čerpacích stanic o výkonu 8 l/s a 4,8 l/s. S ohledem na nárůst počtu trvale
bydlících obyvatel se plánuje zkapacitnění ČOV na 585 EO. Realizace výstavby je
plánována v letech 2016-2020.
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bod 16.15 priloha 1 k usnesení č. 070/4Z/2017

bod 16.15 příloha 1
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje
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Návrh změny_2017
CZ042.3503.4204.0079 Perštejn
.0079.01 Perštejn
identifikační číslo obce 011940
kód obce 00001

Návrh změny 2017 je vyznačen modře kurzívou

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

Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001
Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění
odpadních vod
Údaje provozovatele vodovodu – obec Perštejn
Údaje provozovatele kanalizace – obec Perštejn
Pohovor s provozovatelem
Změny a doplňky územního plánu sídelního útvaru Perštejn z roku 1997 – zpracovatel
Ing. arch. L. Komrska
Žádost obce Perštejn o změnu PRVKÚK ze dne 14.12.2016

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)
Obec leží západně od Klášterce nad Ohří na úpatí Krušných hor v nadmořských výškách
360 - 420 m n.m. Jedná se o obec do 670 trvale bydlících obyvatel s 10 rekreačními objekty.
Zástavba je soustředěná podél komunikací, po okrajích rozptýlená. Obcí protéká Hučivý a
Malodolský potok, náležející do povodí Ohře. Obec náleží do území připravovaného k
vyhlášení CHKO Střední Poohří a do řešeného území CHOPAV Krušné hory. V obci jsou
dvě výrobní provozovny: Papírna a oděvní továrna VKUS, jinak převládá bydlení
venkovského typu a rekreace, která bude preferována ve formě penzionů. Mírný rozvoj lze
předpokládat v počtu trvale žijících obyvatel i v rekreační oblasti.

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
Obec Perštejn je zásobena ze skupinového vodovodu (SK-CV.013.1) se dvěma zdroji. Horní
část obce směrem na Údolíčko je zásobena z jímací studny přes VDJ Údolíčko 6 m3
(428,53/426,88 m n.m.) potrubím DN 100 do obce. Převážná část obce je zásobena ze štoly
bývalého důlního díla. Hruboces na Hučivém potoce je vyřazený z funkce (rezerva). Vody ze
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štoly jsou upravovány v odkyselovací stanici, poblíž které je i vodojem o obsahu 250 m3
(429,37/426,17 m n.m.). Původní vodojem o obsahu 100 m3 (415,00/412,50 m n.m.) slouží
jako přerušovací komora. Z tohoto vodovodního systému je zásobená i část obce Okounov
na pravém břehu Ohře (dolní část). Na tento vodovodní systém je napojeno 100% obyvatel.
Majitelem a provozovatelem vodovodu je obec Perštejn.

×××××
Prodloužení uličních řadů potrubím DN 80 v délce 1,1 km v místě budoucí zástavby. V roce
2003 bude provedena rekonstrukce vodovodu a strojního zařízení v úpravně vody.

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU
Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu.
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů
územně příslušného hygienika.

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
V obci je vybudována splašková kanalizace z roku 1997 s čistírnou umístěnou v dolní části
obce u hotelu Meran. Převážná část potrubí je z PVC 300.
Vlastníkem a provozovatelem ČOV je obec Perštejn.
Rozhodnutí o vypouštění odpadních vod pod j.č. RŽP-III-5433/97/191 je ze dne 1.9.1997.
Limity rozhodnutí:
CHSK cr
mg/l
p
m
120
-

BSK5
mg/l
p
27

NL
mg/l
m
-

p
30

m
-

N-NH4+
mg/l
p
m
-

Nanorg.
mg/l
p
m
-

Pc
mg/l
p
-

m
-

Platnost vyjádření do 31.12.2007.
ČOV je mechanicko - biologická z roku 1997. Čistírna je umístěna v dolní části obce u hotelu
Meran. ČOV byla postavena firmou ENVIRONMENT COMMERCE, s.r.o. Praha. Jedná se o
biologickou čistírnu v karuselovém uspořádání s dvoustupňovým kombinovaným procesem
čištění (aktivace + plastový nosič s přisedlou funkční kulturou), se stabilizací kalu a s
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využitím oxidu uhličitého vzniklým při biologickém rozkladu k posílení fotosyntetických
pochodů. ČOV je navržena pro 1000 EO. Průměrný přítok 1,7 l/s, max. přítok 6,4 l/s. Odtok
z ČOV je zaústěn do Hučivého potoka. Přebytečný stabilizovaný kal se odváží fekálním
vozem na čistírnu v Klášterci nad Ohří.
Projektované parametry na přítoku:
Počet EO 1000
Q24 = 1,7 l/s
CHSK = 120 kg/d
BSK5 = 60 kg/d
NL =
55 kg/d
Skutečnost v roce 2003:
přítok
Počet EO
=
600
Q24
=
135
Q
=
1,6
Q
=
55 000
CHSK
=
22,4
CHSK
=
455
BSK5
=
13,4
BSK5
=
271,5
NL
=
27,3
NL
=
553,2

odtok
m3/d
l/s
m3/rok
t/r
mg/l
t/r
mg/l
t/r
mg/l

7,84

mg/l

34,1

mg/l

6,26

mg/l

Na kanalizaci a ČOV je napojeno 55% obyvatel, 25% odvádí odpadní vody do septiků se
vsakem a 20% do bezodtokových jímek s odvozem na ČOV Perštejn.
Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propusty přímo do vodotečí.
Kanalizace je v majetku a provozu obce Perštejna.

×××××
Výhledově se počítá s rozšířením o uliční stoky v místech nové zástavby potrubím DN 250
v délce 1,1 km. Realizace po roce 2015.
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách
likvidovány na čistírně odpadních vod Perštejn.
V obci Perštejn je plánována dostavba gravitační kanalizace a zrušení stávající ČOV.
Gravitační kanalizace bude dostavěna plastovým potrubím DN 250 v délce cca 1 km. Jelikož
je stávající ČOV z provozního hlediska nevyhovující bude zrušena a splaškové vody z obce
Perštejn budou svedeny do stávajícího kanalizačního systému obce Lužný, odkud budou
přečerpávány na centrální ČOV Černýš. Realizace výstavby je plánována v letech 2017 –
2022.
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bod 16.15 příloha 2
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Navrhovaná
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PRVKÚK
č. 33

část název části požadavek
kódu obce
od

projektovaná zpracovatel
cena dle
metodiky
401/201015000

podklady

realizace

typ změny

tis. Kč

1

Chomutov

Kadaň

Perštejn

0079. Perštejn
01

obce
Perštejn

9 376

KV
engineering
spol. s r.o.
Závodu míru
584/7, 360 17
Karlovy Vary

Návrh na
změnu
PRVKÚK ze
dne
14.12.2016

2017 2022

Dostavba
gravitační
kanalizace,
zrušení stávající
ČOV, svedení
splaškových vod
na ČOV Černýš

trvale bydlící
PRVKÚK

trvale
bydlící
dle
údajů
obce

rekreanti
PRVKÚK

Měrný investiční aglomenáklad na 1
race
řešeného obyvatele
pro navrhovanou
změnu

2010

2015

2016

2010

2015

(tis.Kč/1 TBO)

670

670

707

11

0

13

ne

investice do
roku 2020 v
PRVKÚK

údaje PRVKÚK
přepočtené dle
metodiky 401/201015000

tis. Kč

tis. Kč

5 253

5 253

Stávající znění PRVKÚK:
V obci je vybudována splašková kanalizace z roku 1997 s čistírnou umístěnou v dolní části obce u hotelu Meran. Převážná část potrubí je z PVC 300.
Vlastníkem a provozovatelem ČOV je obec Perštejn.
Rozhodnutí o vypouštění odpadních vod pod j.č. RŽP-III-5433/97/191 je ze dne 1.9.1997.
ČOV je mechanicko - biologická z roku 1997. Čistírna je umístěna v dolní části obce u hotelu Meran. ČOV byla postavena firmou ENVIRONMENT COMMERCE, s.r.o. Praha. Jedná se o biologickou čistírnu v karuselovém uspořádání s dvoustupňovým kombinovaným
procesem čištění (aktivace + plastový nosič s přisedlou funkční kulturou), se stabilizací kalu a s využitím oxidu uhličitého vzniklým při biologickém rozkladu k posílení fotosyntetických pochodů. ČOV je navržena pro 1000 EO. Průměrný přítok 1,7 l/s, max. přítok 6,4 l/s. Odtok
z ČOV je zaústěn do Hučivého potoka. Přebytečný stabilizovaný kal se odváží fekálním vozem na čistírnu v Klášterci nad Ohří.
Projektované parametry na přítoku:
Počet EO 1000
Q24 = 1,7 l/s
CHSK = 120 kg/d
BSK5 = 60 kg/d
NL =
55 kg/d
Skutečnost v roce 2003:
přítok
odtok
Počet EO = 600
Q24 =
135 m3/d
Q =
1,6 l/s
Q =
55 000 m3/rok
CHSK =
22,4 t/r
CHSK =
455 mg/l 7,84 mg/l
BSK5 =
13,4 t/r
BSK5 =
271,5 mg/l 34,1 mg/l
NL =
27,3 t/r
NL =
553,2 mg/l 6,26 mg/l
Na kanalizaci a ČOV je napojeno 55% obyvatel, 25% odvádí odpadní vody do septiků se vsakem a 20% do bezodtokových jímek s odvozem na ČOV Perštejn.
Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propusty přímo do vodotečí.
Kanalizace je v majetku a provozu obce Perštejna.
Výhled:
Výhledově se počítá s rozšířením o uliční stoky v místech nové zástavby potrubím DN 250 v délce 1,1 km. Realizace po roce 2015.
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Perštejn.
Změna výhledového stavu:
V obci Perštejn je plánována dostavba gravitační kanalizace a zrušení stávající ČOV. Gravitační kanalizace bude dostavěna plastovým potrubím DN 250 v délce cca 1 km. Jelikož je stávající ČOV z provozního hlediska nevyhovující bude zrušena a splaškové vody z obce
Perštejn budou svedeny do stávajícího kanalizačního systému obce Lužný, odkud budou přečerpávány na centrální ČOV Černýš. Realizace výstavby je plánována v letech 2017 – 2022.
Závěr: Předkládaná koncepce řeší dostavbu gravitační kanalizace, zrušení stávající ČOV a odvedení odpadních vod do stávajícího kanalizačního systému místní části Lužný odkud budou odpadní vody odvedeny na centrální ČOV Černýš. V současné době je v obci Perštejn
vystavěna stávající gravitační kanalizace, kterou je nutné dostavět. Tato dostavba umožní odvedení odpadních vod do kanalizačního systému místní části Lužný. Obec Perštejn má v současnosti svou vlastní ČOV, která však bude zrušena a odpadní vody budou čištěny na
centrální ČOV Černýš o kapacitě 1370 EO. Výstavba centrální ČOV je v tomto případě z ekonomického hlediska daleko výhodnější nežli výstavba ČOV pro každou místní část a obec zvlášť. Změna byla podpořena stanoviskem správce povodí Povodí Ohře s.p., který
ponechal řešenou změnu bez připomínek. Městský úřad Kadaň, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče se ve svém stanovisku vyjádřil tak, že řešená změna je v souladu s vydaným územním plánem a na stavbu je již vydáno stavební povolení.
Kanalizace i nadále zůstává v majetku obce Perštejn, která bude na své náklady kanalizaci provozovat. Celková výše investičních nákladů dle metodického pokynu MZe 401/2010-15000 je 9 376 tis. Kč a náklady na 1 TBO jsou 13 tis. Kč, což je z ekonomického hlediska
velice únosná částka. Krajský úřad Ústeckého kraje, s ohledem na ekonomické řešení projednávané změny, doporučuje schválení navrhované změny PRVKÚK obce Perštejn. Výstavba je plánována v letech 2017 - 2022.

bod 16.15 priloha 3 k usnesení č. 070/4Z/2017

bod 16.15 příloha 3
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje
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Návrh změny_2017
CZ042.3503.4204.0079 Perštejn
.0079.03 Lužný
identifikační číslo obce 011938
kód obce 00003

Návrh změny 2017 je vyznačen modře kurzívou

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

Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001
Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění
odpadních vod
Údaje provozovatele vodovodu – obec Perštejn
Údaje provozovatele kanalizace – obec Perštejn
Pohovor s provozovatelem
Změny a doplňky územního plánu sídelního útvaru Perštejn z roku 1997 – zpracovatel
Ing. arch. L. Komrska
Žádost obce Perštejn o změnu PRVKÚK ze dne 14.12.2016

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)
Místní část obce Perštejn - Lužný leží v jihozápadní části okresu Chomutov na jih od města
Perštejna v nadmořských výškách 305 - 330 m n.m. Jedná se o obec do 170 trvale bydlících
obyvatel s 67 rekreačními objekty. Zástavba je soustředěná podél komunikace, po okraji
rozptýlená. Obcí protéká Hučivý potok, náležející do povodí Ohře. Na území obce je rybník
cca 0,02 ha. Obec náleží do území připravovaného k vyhlášení CHKO Střední Poohří a do
řešeného území CHOPAV Krušné hory. V části obce Lužný převládá bydlení venkovského
typu a rekreace v chatových osadách t.j. individuální rekreace. Mírný rozvoj lze předpokládat
v počtu trvale žijících obyvatel i v rekreační oblasti.

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
Část obce Lužný je napojena na skupinový vodovod (SK-CV.013.3) potrubím DN 100 z
Perštejna. Voda je gravitačně přes redukční šachtu vedena do obce potrubím DN100. Na
vodovod je napojeno 99% obyvatel. Majitelem a provozovatelem vodovodu je obec Perštejn.
Část obyvatel zásobena individuálně - studny.
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×××××
Výhledově se nepočítá s rozšířením vodovodu, pouze napojování objektů hromadné
rekreace. Bude nutná rekonstrukce řadů v obci.

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU
Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu.
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů
územně příslušného hygienika.

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
Obec Lužný má vybudovanou kanalizační síť s vlastní ČOV, která je vybudovaná ve spodní
části obce s odtokem vyčištěné vody do řeky Ohře. Na kanalizaci a ČOV je napojeno 74%
obyvatel, 10% odvádí odpadní vody do septiků se vsakováním a 16% do bezodtokových
jímek s vyvážením na ČOV Perštejn – 1 km.
Vlastníkem a provozovatelem ČOV je obec Perštejn.
Rozhodnutí Chomutov čj. RŽP-III-6389/98/175 ze dne 13.11.1998, s platností do 31.12.2007
Limity rozhodnutí:
Q = 12700 m3/rok
CHSK cr
mg/l
p
m
-

BSK5
mg/l
p
20

NL
mg/l
m
-

p
30

m
-

N-NH4+
mg/l
p
m
-

Nanorg.
mg/l
p
m
-

Pc
mg/l
p
-

m
-

Čistírna ENVIROTECH 225 je řešena jako třístupňová mechanicko - biologická s aerobní
stabilizací kalu.
Jedná se o biologickou čistírnu v karuselovém uspořádání s dvoustupňovým kombinovaným
procesem čištění (aktivace + plastový nosič s přisedlou funkční kulturou) rozdělené do 4
sekcí. Kapacita ČOV je 225 EO.
Vyprodukovaný kal se odváží na ČOV Klášterec n. O.
Projektované parametry na přítoku:
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Počet EO 225
Q24 = 35 m3/d
CHSK = 27 kg/d
BSK5 = 13,5 kg/d
NL = 12,4 kg/d
Skutečnost v roce 2003 na přítoku:
Q24 = 35 m3/d, 12500 m3/r
CHSK = 410 mg/l
BSK5 = 186 mg/l
NL =
388 mg/l
Kanalizace je v majetku a provozu obce Perštejna.
Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propusty přímo do vodotečí.

×××××
Výhledově se počítá s dobudováním kanalizační sítě a rozšířením o uliční stoky v místech
nové zástavby potrubím DN 250 v délce 1,2 km – realizace po roce 2015.
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách
likvidovány na čistírně odpadních vod Perštejn.
V místní části Lužný je plánována dostavba gravitační kanalizační sítě, výstavba výtlačného
řadu společně s ČSOV a zrušení stávající ČOV. Gravitační část kanalizace bude dostavěna
plastovým potrubím DN 250 v délce cca 1 km. Výtlačný řad bude vystavěn z trub PE 90 v
délce 0,1 km. Společně s výstavbu výtlačného řadu je plánována výstavba ČSOV o kapacitě
10 l/s. Výtlačný řad a ČSOV bude sloužit k odvodu splaškových vod z místní části Lužný na
centrální ČOV Černýš. Jelikož je stávající ČOV z provozního hlediska nevyhovující bude
zrušena a splaškové vody budou přečerpávány na centrální ČOV Černýš. Realizace
výstavby je plánována v letech 2017 – 2022.
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Stávající znění PRVKÚK:
Obec Lužný má vybudovanou kanalizační síť s vlastní ČOV, která je vybudovaná ve spodní části obce s odtokem vyčištěné vody do řeky Ohře. Na kanalizaci a ČOV je napojeno 74% obyvatel, 10% odvádí odpadní vody do septiků se vsakováním a 16% do bezodtokových
jímek s vyvážením na ČOV Perštejn – 1 km.
Vlastníkem a provozovatelem ČOV je obec Perštejn.
Rozhodnutí Chomutov čj. RŽP-III-6389/98/175 ze dne 13.11.1998, s platností do 31.12.2007
Čistírna ENVIROTECH 225 je řešena jako třístupňová mechanicko - biologická s aerobní stabilizací kalu.
Jedná se o biologickou čistírnu v karuselovém uspořádání s dvoustupňovým kombinovaným procesem čištění (aktivace + plastový nosič s přisedlou funkční kulturou) rozdělené do 4 sekcí. Kapacita ČOV je 225 EO.
Vyprodukovaný kal se odváží na ČOV Klášterec n. O.
Projektované parametry na přítoku:
Počet EO 225
Q24 = 35 m3/d
CHSK = 27 kg/d
BSK5 = 13,5 kg/d
NL = 12,4 kg/d
Skutečnost v roce 2003 na přítoku:
Q24 = 35 m3/d, 12500 m3/r
CHSK = 410 mg/l
BSK5 = 186 mg/l
NL = 388 mg/l
Kanalizace je v majetku a provozu obce Perštejna.
Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propusty přímo do vodotečí.
Výhled:
Výhledově se počítá s dobudováním kanalizační sítě a rozšířením o uliční stoky v místech nové zástavby potrubím DN 250 v délce 1,2 km – realizace po roce 2015.
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Perštejn.
Změna výhledového stavu:
V místní části Lužný je plánována dostavba gravitační kanalizační sítě, výstavba výtlačného řadu společně s ČSOV a zrušení stávající ČOV. Gravitační část kanalizace bude dostavěna plastovým potrubím DN 250 v délce cca 1 km. Výtlačný řad bude vystavěn z trub PE 90 v
délce 0,1 km. Společně s výstavbu výtlačného řadu je plánována výstavba ČSOV o kapacitě 10 l/s. Výtlačný řad a ČSOV bude sloužit k odvodu splaškových vod z místní části Lužný na centrální ČOV Černýš. Jelikož je stávající ČOV z provozního hlediska nevyhovující bude
zrušena a splaškové vody budou přečerpávány na centrální ČOV Černýš. Realizace výstavby je plánována v letech 2017 – 2022.
Závěr: Navržená koncepce řeší dostavbu gravitační kanalizace, výstavbu výtlačného řadu společně s ČSOV a zrušení stávající ČOV. Místní část Lužný má vybudovanou stávající kanalizaci, kterou je však nutné dostavět. V současné době jsou odpadní vody od 74 %
obyvatel likvidovány na místní ČOV Lužný, odpadní vody od 10 % obyvatel jsou zachycovány v septicích se vsakováním a odpadní vody od 16 % obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, které jsou vyváženy na ČOV Perštejn. V rámci dostavby gravitační
kanalizace bude vystavěn výtlačný řad a ČSOV, které budou sloužit k přečerpávání odpadních vod z obce Perštejn a místní části Lužný na ČOV Černýš o kapacitě 1370 EO. Výstavba centrální ČOV je v tomto případě z ekonomického hlediska daleko výhodnější nežli
výstavba ČOV pro každou místní část a obec zvlášť. Změna byla podpořena stanoviskem správce povodí Povodí Ohře s.p., který ponechal řešenou změnu bez připomínek. Městský úřad Kadaň, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče se ve svém
stanovisku vyjádřil tak, že řešená změna je v souladu s vydaným územním plánem a na stavbu je již vydáno stavební povolení. Kanalizace i nadále zůstává v majetku obce Perštejn, která bude na své náklady kanalizaci provozovat. Celková výše investičních nákladů dle
metodického pokynu MZe 401/2010-15000 je 7 462 tis. Kč a náklady na 1 TBO jsou 48 tis. Kč, což je z ekonomického hlediska únosná částka. Krajský úřad Ústeckého kraje, s ohledem na ekonomické řešení projednávané změny, doporučuje schválení navrhované změny
PRVKÚK místní části Lužný. Výstavba je plánována v letech 2017 - 2022.

bod 16.15 priloha 5 k usnesení č. 070/4Z/2017

bod 16.15 příloha 5
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje

A.3 Popis vodovodů a kanalizací v obcích

Návrh změny_2017
CZ042.3503.4204.0079 Perštejn
.0079.02 Černýš
identifikační číslo obce 011937
kód obce 00002

Návrh změny 2017 je označen modře kurzívou

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

Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z r. 2001
Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění
odpadních vod
Údaje provozovatele vodovodu – obec Perštejn
Pohovor s provozovatelem
Změny a doplňky územního plánu sídelního útvaru Perštejn z roku 1997 – zpracovatel
Ing. arch. L. Komrska
Žádost obce Perštejn o změnu PRVKÚK ze dne 14.12.2016

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)
Místní část obce Perštejn - Černýš leží jihovýchodně od obce Perštejna u řeky Ohře v
nadmořských výškách 300 - 360 m n.m. Jedná se o obec do 160 trvale bydlících obyvatel s
97 rekreačními objekty. Zástavba je soustředěná podél komunikace, po okraji rozptýlená.
Obec náleží do povodí řeky Ohře, leží v CHOPAV Krušné hory a spadá do území
připravovaného k vyhlášení CHKO Střední Poohří. V obci Černýš převládá bydlení
venkovského typu a rekreace v chatových osadách t.j. individuální rekreace a v menší míře i
zemědělská výroba. Mírný rozvoj lze předpokládat v počtu trvale žijících obyvatel i v
rekreační oblasti.

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
Obec Černýš je napojena na skupinový vodovod (SK.CV.013.2) potrubím DN 100 z
Perštejna. Z redukční šachty nad obcí Lužný je voda gravitačně vedena do obce Černýš
potrubím DN100. Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem a provozovatelem
vodovodu je obec Perštejn.
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Výhledově se počítá s rekonstrukcí vodovodní sítě a s rozšířením o vodovodní řady v
místech nové zástavby potrubím DN 80 v délce 0,3 km.

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU
Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Holedeč – vrty
8,9,10,11 a Valov v okrese Louny.
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a
kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu.
Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů
územně příslušného hygienika.

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
Obec Černýš nemá vybudovanou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány v septicích se
vsakováním – 50% obyvatel a bezodtokových jímkách - 50 % s vyvážením na ČOV Perštejn
– 2 km.
Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propusty přímo do vodotečí.

×××××
Výhledově se počítá s vybudováním splaškové kanalizace a mechanicko - biologické ČOV
na místě původně uvažované ČOV pro celý Perštejn – realizace po roce 2015.
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách
likvidovány na čistírně odpadních vod Perštejn.
V místní části Černýš je plánována výstavba kombinovaného kanalizačního systému a
centrální mechanicko-biologické ČOV. Gravitační část kanalizačního systému je plánována v
délce 1,1 km z plastových trub DN 250. Tlaková část kanalizačního systému je plánována
v délce 0,6 km z trub PE 50 – 90. Dále bude vystavěna mechanicko-biologická ČOV o
kapacitě 1370 EO, na kterou budou přivedeny splaškové vody z obce Perštejn a místních
částí Černýš a Lužný. ČOV bude zaústěna do přilehlé vodoteče (řeka Ohře). Realizace
výstavby kanalizačního systému je plánována v letech 2017 – 2025.
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bod 16.15 priloha 6 k usnesení č. 070/4Z/2017

bod 16.15 příloha 6

okres

ORP

obec

Navrhovaná
aktualizace
PRVKÚK
č. 33

část název části požadavek
kódu obce
od

projektovaná zpracovatel
cena dle
metodiky
401/201015000

podklady

realizace

typ změny

tis. Kč

2

Chmutov

Kadaň

Perštejn

0079. Černýš
02

obce
Perštejn

7 613
KV
engineering
spol. s r.o.
Závodu míru
584/7, 360 17
Karlovy Vary

Návrh na
změnu
PRVKÚK ze
dne
14.12.2016

2017 2025

Výstavba
kombinované
kanalizační sítrě
a centrální ČOV

trvale bydlící
PRVKÚK

trvale
bydlící
dle
údajů
obce

rekreanti
PRVKÚK

Měrný investiční aglomenáklad na 1
race
řešeného obyvatele
pro navrhovanou
změnu

2010

2015

2016

2010

2015

(tis.Kč/1 TBO)

157

157

125

291

291

60

ne

investice do
roku 2020 v
PRVKÚK

údaje PRVKÚK
přepočtené dle
metodiky 401/201015000

tis. Kč

tis. Kč

1 869

1 869

Stávající znění PRVKÚK:
Obec Černýš nemá vybudovanou kanalizaci. Odpadní vody jsou likvidovány v septicích se vsakováním – 50% obyvatel a bezodtokových jímkách - 50 % s vyvážením na ČOV Perštejn – 2 km.
Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propusty přímo do vodotečí.
Výhled:
Výhledově se počítá s vybudováním splaškové kanalizace a mechanicko - biologické ČOV na místě původně uvažované ČOV pro celý Perštejn – realizace po roce 2015.
V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Perštejn.
Změna výhledového stavu:
V místní části Černýš je plánována výstavba kombinovaného kanalizačního systému a centrální mechanicko-biologické ČOV. Gravitační část kanalizačního systému je plánována v délce 1,1 km z plastových trub DN 250. Tlaková část kanalizačního systému je plánována v
délce 0,6 km z trub PE 50 – 90. Dále bude vystavěna mechanicko-biologická ČOV o kapacitě 1370 EO, na kterou budou přivedeny splaškové vody z obce Perštejn a místních částí Černýš a Lužný. ČOV bude zaústěna do přilehlé vodoteče (řeka Ohře). Realizace výstavby
kanalizačního systému je plánována v letech 2017 – 2025.
Závěr: Předkládaná koncepce řeší výstavbu kombinovaného kanalizačního systému a centrální ČOV o kapacitě 1370 EO. V místní části Černýš není doposud vybudována kanalizační síť a odpadní vody jsou likvidovány v septicích se vsakováním (50% obyvatel) nebo jsou
zachycovány v bezodtokových jímkách a následně vyváženy na ČOV Perštejn (50% obyvatel). Je navržena výstavba gravitační kanalizace, která bude odvádět odpadní vody na místní centrální ČOV, a výstavba tlakového kanalizačního řadu, kterým bude odkanalizována
pouze jedna část Černýše. Z důvodu špatného reliéfu terénu odkanalizovávané části muselo být přistoupeno k návrhu vybudování jedné větve kanalizačního systému jako tlakové. Všichni obyvatelé napojení na tlakovou část kanalizačního systému byli obeznámeni s
náležitostmi týkající se provozování a údržby tlakových přípojek. Dále bude v Černýši vystavěna centrální ČOV o kapacitě 1370 EO, která bude sloužit k likvidaci odpadních vod z obce Perštejn a místních částí Lužný a Černýš. ČOV bude čistit vody na mechanickobiologickém principu a bude následně zaústěna do přilehlé vodoteče (řeka Ohře). Výstavba centrální ČOV je v tomto případě z ekonomického hlediska daleko výhodnější nežli výstavba ČOV pro každou místní část a obec zvlášť. Změna byla podpořena stanoviskem správce
povodí Povodí Ohře s.p., který ponechal řešenou změnu bez připomínek. Městský úřad Kadaň, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče se ve svém stanovisku vyjádřil tak, že řešená změna je v souladu s vydaným územním plánem a na stavbu je
již vydáno stavební povolení. Plánovaná kanalizace a ČOV budou po vybudování v majetku obce Perštejn, která bude na své náklady kanalizační systém provozovat. Celková výše investičních nákladů dle metodického pokynu MZe 401/2010-15000 je 7 613 tis. Kč a náklady
na 1 TBO jsou 60 tis. Kč, což je z ekonomického hlediska únosná částka. Krajský úřad Ústeckého kraje, s ohledem na ekonomické řešení projednávané změny a na momentálně nevyhovující situaci likvidace odpadních vod, doporučuje schválení navrhované změny PRVKÚK
místní části Černýš. Výstavba je plánována v letech 2017 - 2025.

bod 16.16 priloha 1 k usnesení č. 071/4Z/2017

bod 16.16 příloha 1

okres

ORP

obec

Navrhovaná
aktualizace
PRVKÚK
č. 34

část název části požadavek
kódu obce
od

projektovaná zpracovatel
cena dle
metodiky
401/201015000

podklady

realizace

typ změny

tis. Kč

1

Teplice

Teplice

Srbice

0302. Srbice
01

obce Srbice

22 013

Allowance
s.r.o., Korunní
810/104, 101
00 Praha
Vinohrady

Návrh na
změnu
PRVKÚK
ze dne
19.4.2016

2016 2019

výstavba
kombinované
kanalizace s
napojením do
stávající
kanalizační sítě
obce Sobědruhy

trvale bydlící
PRVKÚK

trvale
bydlící
dle
údajů
obce

rekreanti
PRVKÚK

Měrný investiční aglomenáklad na 1
race
řešeného obyvatele
pro navrhovanou
změnu

2010

2015

2016

2010

2015

(tis.Kč/1 TBO)

281

305

374

300

300

59

ne

investice do
roku 2020 v
PRVKÚK

údaje PRVKÚK
přepočtené dle
metodiky 401/201015000

tis. Kč

tis. Kč

6 274

6 274

Stávající znění PRVKÚK:
Část obce Staré Srbice má jednotnou kanalizaci K-TP.033-J.N s vyústěním do Modlanského potoka. Druhá část obce Srbice má jednotnou kanalizaci K-TP.032-J.N se třemi výustmi. Odpadní vody od 96 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s přepady do
kanalizace, 1 % trvale bydlících obyvatel má septiky se vsakováním. A zbylá 3 % trvale bydlících obyvatel čistí odpadní vody v domovních mikročistírnách s následným vsakováním vyčištěných odpadních vod. Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost
a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Výhled:
Po roce 2016 v rámci programu likvidace kanalizačních výustí navrhujeme zrušit kanalizační výusti a odpadní vody přečerpávat do kanalizačního systému města Teplice.
Změna výhledového stavu:
Obec plánuje v letech 2016 – 2019 vybudovat kombinovaný kanalizační systém. Kanalizační systém bude tvořen částečně kameninovým gravitačním řadem z trub DN 300 až DN 600, v celkové délce 1,7 km a částečně tlakovým řadem z trub DN 90 až DN 125, v celkové
délce 1,9 km. Dále bude vystavěn spojovací výtlačný řad z trub DN 200 a DN 225, v celkové délce 2,1 km. Součástí výstavby kanalizačního systému budou také 2 čerpací stanice odpadních vod. Plánovaný kanalizační systém bude zaústěn do stávající kanalizace města
Teplice, kterým budou odpadní vody odváděny na ČOV Bystřany. Plán výstavby kanalizačního systému je rozdělen na 2 etapy.
Závěr: Navržená koncepce řeší výstavbu kombinovaného kanalizačního systému v obci Srbice s napojením na stávající kanalizační systém města Teplice. V současné době jsou odpadní vody z obce Srbice svedeny do stávajících kanalizačních řadů. A však výusti těchto
řadů jsou volné a jsou zaústěny do přilehlého vodního útvaru (Modlanský rybník). V plánu je výstavba gravitačního řadu z kameninových trub DN 300 až DN 600 v celkové délce 1,7 km, dále je v plánu výstavba tlakového řadu z trub DN 90 až DN 125 v celkové délce 1,9 km.
Součástí tohoto projektu je i výstavba dvou čerpacích stanic odpadních vod a výstavba spojovacího tlakového řadu z trub DN 200 a DN 225 v celkové délce 2,1 km. Tento tlakový řad bude propojovat část Staré Srbice a část Nové Srbice. V části Nové Srbice bude
zachována stávající kanalizace, která bude následně napojena na plánovanou kanalizaci. Odpadní vody z části Staré Srbice budou svedeny výtlačným řadem na ČSOV A odkud budou následně odvedeny přes část Nové Srbice do stávajícího kanalizačního systému města
Teplice a odvedeny na ČOV Bystřany. Výstavba kanalizačního systému je rozdělena na 2 etapy. V první etapě je plánována výstavba gravitační části systému, převážná část výtlakové části a obě ČSOV. Ve druhé etapě je v plánu dostavba výtlakové části kanalizačního
systému a přeložka vodovodu v zanedbatelné délce (9 m). Obec Srbice přistoupila na výstavbu kombinovaného kanalizačního systému z důvodu značných délek mezi jednotlivými odkanalizovávanými částmi obce (odkanalizování pouze gravitační kanalizací by v tomto
případě nebylo možné). Všichni občané, kteří budou připojeni na tlakovou kanalizaci pomocí domovních čerpacích stanic byli obeznámeni s náležitostmi týkající se provozování a údržby těchto komponentů. Město Teplice bylo obeznámeno s plánem napojení kanalizačního
systému obce Srbice do stávajícího kanalizačního systému města Teplice a s tímto řešením také souhlasilo. Projednávaná změna byla podpořena stanoviskem správce povodí, Povodí Ohře s.p, který také určil jednotlivé podmínky, které bude muset kanalizační systém
splňovat. Po výstavbě kanalizačního systému bude celá stavba převedena do majetku Severočeské vodárenské společnosti, a.s. Teplice a bude provozována společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice, která svým stanoviskem určila jednotlivé podmínky
pro převzetí stavby do vlastnictví SVS, a.s. Na plánovanou stavbu je již vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení vydané Magistrátem města Teplice. Celková výše investičních nákladů činí 22 013 tis. Kč a náklady na 1 TBO jsou 59 tis. Kč, což je částka, která je stále
v mezích ekonomické únosnosti. Krajský úřad Ústeckého kraje, vzhledem k legislativně nevyhovujícímu stavu likvidace odpadních vod v obci Srbice (zaústění kanalizací do vodního útvaru), jednoznačně doporučuje změnu PRVKÚK obce Srbice týkající se výstavby
kombinovaného kanalizačního systému. Předpokládaný termín realizace stavby je 2016 - 2019.

bod 16.16 priloha 2 k usnesení č. 071/4Z/2017

bod 16.16 příloha 2
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje

A.3 Popis vodovodů a kanalizací v obcích

Změna 2017

CZ042.3509.4213.0302 Srbice
.0302.01 Srbice
identifikační číslo obce 015293
kód obce 00001
Změna 2017 je vyznačena modře kurzívou

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

Údaje o demografickém vývoji obyvatel ze Statistického úřadu z roku 2001
Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních
vod
Studie na výstavbu RD z roku 2003, zpracovatel MISE Teplice – Ing. arch. Míšek
Údaje provozovatele vodovodu, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické
výkazy
Údaje provozovatele kanalizace, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické
výkazy
Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s.
Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s.
Žádost obce Srbice o změnu PRVKÚK ze dne 26.4.2016.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)
Obec Srbice leží v hnědouhelné pánvi. Katastrální území celé obce se nachází v ochranném
pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.C. Zástavbu tvoří převážně rodinné a
bytové domy situované podél místních komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce
203 - 207 m n. m. Jedná se o obec do 300 trvale bydlících obyvatel a je zde 100 rekreačních
objektů. Na území obce je vodní nádrž Modlany. Území obce patří do povodí Ohře. Do roku
2015 se předpokládá výraznější nárůst počtu trvale bydlících obyvatel cca o 25 %. V obci
nejsou pracovní příležitosti.

VODOVODY – ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
Obec Srbice je zásobována pitnou vodou ze dvou skupinových vodovodů Modlany
OP-SK-TP.032 a Teplice OP-SK-TP.037.
Část obce zvaná staré Srbice je zásobována vodovodem OP-SK-TP.032.5. Zdrojem vody je
VDJ Srbice – 1 x 50 m3 (237,94 / 244,15 m n. m.), který je zásobován z VDJ Teplice Doubravka II – 2 x 1000 m3 (318,19 / 322,30 m n. m.).
Část obce tzv. nové Srbice jsou zásobované vodovodem OP-SK-037.3. Zdrojem vody je VDJ
Teplice - Doubravka I – 2 x 1500 m3 (280,59 / 286,21 m n. m.), který je propojen s VDJ
Teplice - Doubravka III 2 x 6000 m3 (278,96 / 285,31 m n. m.).
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Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje

A.3 Popis vodovodů a kanalizací v obcích

Změna 2017
Na vodovod je napojeno 96 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská
vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

×××××
S ohledem na vysoké procento úniků vody ve vodovodní síti navrhujeme její postupnou
rekonstrukci a s ní i výměnu azbestocementových potrubí.

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU
Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí štola.
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství
maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a
kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při
využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně
příslušného hygienika.

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
Část obce Staré Srbice má jednotnou kanalizaci K-TP.033-J.N s vyústěním do Modlanského
potoka. Druhá část obce Srbice má jednotnou kanalizaci K-TP.032-J.N se třemi výustmi.
Odpadní vody od 96 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s přepady do
kanalizace, 1 % trvale bydlících obyvatel má septiky se vsakováním. A zbylá 3 % trvale
bydlících obyvatel čistí odpadní vody v domovních mikročistírnách s následným vsakováním
vyčištěných odpadních vod. Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost
a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

×××××
Po roce 2016 v rámci programu likvidace kanalizačních výustí navrhujeme zrušit kanalizační
výusti a odpadní vody přečerpávat do kanalizačního systému města Teplice.
Obec plánuje v letech 2016 – 2019 vybudovat kombinovaný kanalizační systém. Kanalizační
systém bude tvořen částečně kameninovým gravitačním řadem z trub DN 300 až DN 600,
v celkové délce 1,7 km a částečně tlakovým řadem z trub DN 90 až DN 125, v celkové délce
1,9 km. Dále bude vystavěn spojovací výtlačný řad z trub DN 200 a DN 225, v celkové délce
2,1 km. Součástí výstavby kanalizačního systému budou také 2 čerpací stanice odpadních
vod. Plánovaný kanalizační systém bude zaústěn do stávající kanalizace města Teplice,
kterým budou odpadní vody odváděny na ČOV Bystřany. Plán výstavby kanalizačního
systému je rozdělen na 2 etapy.
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Bod 17.1 priloha 3 k usnesení č. 073/4Z/2017

Tabulka č. 1 - přehled předkládaných investičních záměrů odboru DS

Odbor dopravy a silničního hospodářství

v tis. Kč vč. DPH

Rekonstrukce silnice II/263, hranice okresu Česká Lípa - Česká Kamenice

97 000

Rekonstrukce silnice II/261 HO Mělník - Štětí - Polepy - Libochovany - HO Ústí nad
Labem
Rekonstrukce silnice II/260 Úštěk - Malé Březno

424 000
169 000

bod 17.2 priloha 9.3 k usnesení č. 089/4Z/2017

DODATEK č. 2
ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě č. 99/20/2008 (č. 2135/2008)

uzavřený v souladu s ust. § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů
Statutární město Most
IČO: 00266094
DIČ: CZ00266094
sídlem: Radniční 1/2, Most 434 01
zastoupené: Mgr. Janem Paparegou, primátorem města
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. ú.: 19-1041368359/0800
(dále jen „budoucí dárce“)
a
Ústecký kraj
IČO: 70892156
DIČ: CZ70892156
sídlem: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem 400 02
zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem kraje
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. ú.: 88273379/0800
(dále jen „budoucí obdarovaný“)
(společně dále jako „smluvní strany“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce, roku tento
dodatek č. 2 ke smlouvě č. 99/20/2008
I.
Předmět dodatku
1. Smluvní strany shodně konstatují, že mezi nimi byla uzavřena shora uvedená smlouva o budoucí smlouvě
ze dne 24. 11. 2008, ve znění jejího dodatku č. 1 (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly, že se od nabytí účinnosti tohoto dodatku smlouva mění takto:
Článek I., bod I.1. smlouvy se zrušuje a nahrazuje textem následujícího znění:
I.1. Budoucí dárce je výhradním vlastníkem ppč. 7505/1, 7545/1 a 7544 v k. ú. Most II, obec Most,
zapsaných na LV č. 1, ppč. 156, 157, 2293/1, 142/110, 142/105, 142/114, 142/101, 142/74, 142/82, 142/121,
142/80, 142/89, 142/87, 142/77, 142/70, 142/106, 142/69, 142/92, 142/73, 142/72, 142/71, 142/75, 141/3,
142/83, 118/1, 134, 130, 116/2, 29, 107/2, 107/3, 93/2 a 94/6 v k. ú. Most I, obec Most, zapsaných na LV
č. 1, ppč. 615/5, 594/50, 594/71, 594/88, 1498/1, 578/7, 574/13, 157/6, 1498/2, 1498/3, 157/7, 1259/15, 37/1,
1259/17, 1467, 255/16, 1498/4, 1496/5, 1496/4, 1496/2 a 186/19 v k. ú. Kopisty, obec Most, zapsaných
na LV č. 1, ppč. 75/8, 5/3, 75/9, 273/6, 101/11, 75/10, 75/16, 75/11, 75/17, 75/12, 274/2, 99/13 99/14 v k. ú.
Konobrže, obec Most, zapsaných na LV č. 317, ppč. 481/19 a 559/2 v k. ú. Růžodol, obec Litvínov,
zapsaných na LV č. 2872, ppč. 902/55 a 906/9 v k. ú. Libkovice u Mostu, obec Mariánské Radčice,
zapsaných na LV č. 475 a ppč. 130/33 v k. ú. Pařidla, obec Most, zapsané na LV č. 1, vše v katastru
nemovitostí Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Most, a dále bude vlastníkem
tělesa budoucí komunikace III/2565 Most – Mariánské Radčice (dále jen „komunikace“) nacházejícího se
na těchto parcelách.
Článek I., bod I.2. smlouvy se zrušuje a nahrazuje textem následujícího znění:
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I.2. Budoucí dárce se zavazuje, že s budoucím obdarovaným uzavře do 12 let ode dne uzavření této smlouvy
smlouvu darovací o darování, v článku I., bodu I.1. této smlouvy, uvedených pozemkových parcel, blíže
specifikovaných zákresem na snímcích, které jsou přílohou této smlouvy (vše dále jen „pozemky“),
a komunikaci, tohoto obsahu:
a) Dárce je vlastníkem ppč. 7505/1, 7545/1 a 7544 v k. ú. Most II, obec Most, zapsaných na LV č. 1,
ppč. 156, 157, 2293/1, 142/110, 142/105, 142/114, 142/101, 142/74, 142/82, 142/121, 142/80, 142/89,
142/87, 142/77, 142/70, 142/106, 142/69, 142/92, 142/73, 142/72, 142/71, 142/75, 141/3, 142/83, 118/1, 134,
130, 116/2, 29, 107/2, 107/3, 93/2 a 94/6 v k. ú. Most I, obec Most, zapsaných na LV č. 1, ppč. 615/5, 594/50,
594/71, 594/88, 1498/1, 578/7, 574/13, 157/6, 1498/2, 1498/3, 157/7, 1259/15, 37/1, 1259/17, 1467, 255/16,
1498/4, 1496/5, 1496/4, 1496/2 a 186/19 v k. ú. Kopisty, obec Most, zapsaných na LV č. 1, ppč. 75/8, 5/3,
75/9, 273/6, 101/11, 75/10, 75/16, 75/11, 75/17, 75/12, 274/2, 99/13 99/14 v k. ú. Konobrže, obec Most,
zapsaných na LV č. 317, ppč. 481/19 a 559/2 v k. ú. Růžodol, obec Litvínov, zapsaných na LV č. 2872,
ppč. 902/55 a 906/9 v k. ú. Libkovice u Mostu, obec Mariánské Radčice, zapsaných na LV č. 475 a ppč.
130/33 v k. ú. Pařidla, obec Most, zapsané na LV č. 1, vše v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Most, a dále je vlastníkem tělesa komunikace III/2565 Most –
Mariánské Radčice (dále jen „komunikace“) nacházejícího se na těchto parcelách.
b) Geometrickým plánem č. ……………. ze dne ………………… byla z:
- parcely č. 7505/1 oddělena parcela o výměře ……. m2, která byla uvedeným geometrickým plánem
označena jako parcela č. ………..
- parcely č. 7545/1 oddělena parcela o výměře ……. m2, která byla uvedeným geometrickým plánem
označena jako parcela č. ………..
- parcely č. 7544 oddělena parcela o výměře ……. m2, která byla uvedeným geometrickým plánem označena
jako parcela č. ………..
- parcely č. 156 oddělena parcela o výměře ……. m2, která byla uvedeným geometrickým plánem označena
jako parcela č. ………..
- parcely č. 142/110 oddělena parcela o výměře ……. m2, která byla uvedeným geometrickým plánem
označena jako parcela č. ………..
- parcely č. 142/114 oddělena parcela o výměře ……. m2, která byla uvedeným geometrickým plánem
označena jako parcela č. ………..
- parcely č. 142/101 oddělena parcela o výměře ……. m2, která byla uvedeným geometrickým plánem
označena jako parcela č. ………..
- parcely č. 142/74 oddělena parcela o výměře ……. m2, která byla uvedeným geometrickým plánem
označena jako parcela č. ………..
- parcely č. 142/82 oddělena parcela o výměře ……. m2, která byla uvedeným geometrickým plánem
označena jako parcela č. ………..
- parcely č. 142/121 oddělena parcela o výměře ……. m2, která byla uvedeným geometrickým plánem
označena jako parcela č. ………..
- parcely č. 142/80 oddělena parcela o výměře ……. m2, která byla uvedeným geometrickým plánem
označena jako parcela č. ………..
- parcely č. 142/89 oddělena parcela o výměře ……. m2, která byla uvedeným geometrickým plánem
označena jako parcela č. ………..
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- parcely č. 142/87 oddělena parcela o výměře ……. m2, která byla uvedeným geometrickým plánem
označena jako parcela č. ………..
- parcely č. 142/77 oddělena parcela o výměře ……. m2, která byla uvedeným geometrickým plánem
označena jako parcela č. ………..
- parcely č. 142/70 oddělena parcela o výměře ……. m2, která byla uvedeným geometrickým plánem
označena jako parcela č. ………..
- parcely č. 142/106 oddělena parcela o výměře ……. m2, která byla uvedeným geometrickým plánem
označena jako parcela č. ………..
- parcely č. 142/69 oddělena parcela o výměře ……. m2, která byla uvedeným geometrickým plánem
označena jako parcela č. ………..
- parcely č. 142/92 oddělena parcela o výměře ……. m2, která byla uvedeným geometrickým plánem
označena jako parcela č. ………..
- parcely č. 142/73 oddělena parcela o výměře ……. m2, která byla uvedeným geometrickým plánem
označena jako parcela č. ………..
- parcely č. 142/72 oddělena parcela o výměře ……. m2, která byla uvedeným geometrickým plánem
označena jako parcela č. ………..
- parcely č. 142/71 oddělena parcela o výměře ……. m2, která byla uvedeným geometrickým plánem
označena jako parcela č. ………..
- parcely č. 142/75 oddělena parcela o výměře ……. m2, která byla uvedeným geometrickým plánem
označena jako parcela č. ………..
- parcely č. 142/83 oddělena parcela o výměře ……. m2, která byla uvedeným geometrickým plánem
označena jako parcela č. ………..
- parcely č. 134 oddělena parcela o výměře ……. m2, která byla uvedeným geometrickým plánem označena
jako parcela č. ………..
- parcely č. 116/2 oddělena parcela o výměře ……. m2, která byla uvedeným geometrickým plánem označena
jako parcela č. ………..
- parcely č. 29 oddělena parcela o výměře ……. m2, která byla uvedeným geometrickým plánem označena
jako parcela č. ………..
- parcely č. 107/2 oddělena parcela o výměře ……. m2, která byla uvedeným geometrickým plánem označena
jako parcela č. ………..
- parcely č. 574/13 oddělena parcela o výměře ……. m2, která byla uvedeným geometrickým plánem
označena jako parcela č. ………..
- parcely č. 157/6 oddělena parcela o výměře ……. m2, která byla uvedeným geometrickým plánem označena
jako parcela č. ………..
- parcely č. 1259/15 oddělena parcela o výměře ……. m2, která byla uvedeným geometrickým plánem
označena jako parcela č. ………..
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- parcely č. 37/1 oddělena parcela o výměře ……. m2, která byla uvedeným geometrickým plánem označena
jako parcela č. ………..
- parcely č. 1259/17 oddělena parcela o výměře ……. m2, která byla uvedeným geometrickým plánem
označena jako parcela č. ………..
- parcely č. 1498/4 oddělena parcela o výměře ……. m2, která byla uvedeným geometrickým plánem
označena jako parcela č. ………..
- parcely č. 186/19 oddělena parcela o výměře ……. m2, která byla uvedeným geometrickým plánem
označena jako parcela č. ………..
- parcely č. 75/8 oddělena parcela o výměře ……. m2, která byla uvedeným geometrickým plánem označena
jako parcela č. ………..
- parcely č. 75/9 oddělena parcela o výměře ……. m2, která byla uvedeným geometrickým plánem označena
jako parcela č. ………..
- parcely č. 273/6 oddělena parcela o výměře ……. m2, která byla uvedeným geometrickým plánem označena
jako parcela č. ………..
- parcely č. 75/10 oddělena parcela o výměře ……. m2, která byla uvedeným geometrickým plánem označena
jako parcela č. ………..
- parcely č. 75/11 oddělena parcela o výměře ……. m2, která byla uvedeným geometrickým plánem označena
jako parcela č. ………..
- parcely č. 75/17 oddělena parcela o výměře ……. m2, která byla uvedeným geometrickým plánem označena
jako parcela č. ………..
- parcely č. 75/12 oddělena parcela o výměře ……. m2, která byla uvedeným geometrickým plánem označena
jako parcela č. ………..
- parcely č. 274/2 oddělena parcela o výměře ……. m2, která byla uvedeným geometrickým plánem označena
jako parcela č. ………..
- parcely č. 99/13 oddělena parcela o výměře ……. m2, která byla uvedeným geometrickým plánem označena
jako parcela č. ………..
- parcely č. 99/14 oddělena parcela o výměře ……. m2, která byla uvedeným geometrickým plánem označena
jako parcela č. ………..
- parcely č. 902/55 oddělena parcela o výměře ……. m2, která byla uvedeným geometrickým plánem
označena jako parcela č. ………..
- parcely č. 906/9 oddělena parcela o výměře ……. m2, která byla uvedeným geometrickým plánem označena
jako parcela č. ………..
- parcely č. 130/33 oddělena parcela o výměře ……. m2, která byla uvedeným geometrickým plánem
označena jako parcela č. ………..
Všechny v tomto bodu uvedené nově vzniklé parcely a v odst. a) této smlouvy uvedené pozemkové parcely
č. 157, 2293/1, 142/105, 141/3, 118/1, 130, 107/3, 93/2, 94/6, 615/5, 594/50, 594/71, 594/88, 1498/1, 578/7,
1498/2, 1498/3, 157/7, 1467, 255/16, 1496/5, 1496/4, 1496/2, 481/19, 559/2, 5/3, 101/11 a 75/16 jsou v této
smlouvě dále označeny jen jako „pozemky“.
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c) Dárce daruje pozemky a komunikaci do vlastnictví obdarovanému a obdarovaný je přijímá.
d) Vlastnictví, užívání, nebezpečí nahodilé zkázy a povinnost platit daně přechází na obdarovaného dnem
vkladu jeho vlastnického práva do katastru nemovitostí. Vklad bude proveden na základě rozhodnutí
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Most, o jeho povolení. Právní účinky vkladu
vznikají na základě tohoto pravomocného rozhodnutí ke dni, kdy byl návrh na vklad Katastrálnímu úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrálnímu pracovišti Most, doručen.
e) Dárce prohlašuje, že nejsou známy žádné okolnosti, které by mu bránily s pozemky a s komunikací
disponovat dle této smlouvy.
f) Obdarovanému je znám stav pozemků a komunikace a v takovém stavu je přebírá do svého vlastnictví
a zařadí je do svého účetnictví.
g) Obě strany prohlašují, že jsou seznámeny s geometrickým plánem uvedeným v bodu b) této smlouvy, který
je její nedílnou součástí.
h) Obdarovaný je povinen zaplatit poplatky spojené s touto darovací smlouvou.
ch) Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou
i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy písemně oznámenou
adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to
desátým dnem ode dne vypravení písemnosti.
i) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby smlouva vč. jejích dodatků byla vedena v evidenci smluv
vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy,
číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření.
j) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství
a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. 106/1999 Sb., a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv
dalších podmínek.
k) V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení
účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení ustanovením jiným, účinným, které svým
obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného. Smluvní strany
sjednávají, že veškeré spory ze smlouvy ve znění jejích dodatků budou řešit primárně dohodou.
l) Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran zejména zák. č. 89/2012 Sb.,
občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
m) Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní dárce, a to
nejpozději do 15 pracovních dnů od uzavření smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit
smlouvu v registru obdarovaný.
n) Po uveřejnění v registru smluv obdrží obdarovaný do datové schránky/e-mailem potvrzení od správce
registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu *.pdf, označeno uznávanou elektronickou
značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že obdarovaný nebude,
kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této
skutečnosti informován.
o) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
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p) Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž jeden obdrží dárce, jeden obdrží obdarovaný a
jeden bude použit k návrhu na vklad vlastnického práva ve prospěch obdarovaného.
r) Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy a seznámení se s jejím obsahem prohlašují, že je jim znám
její smysl a účel, že odpovídá projevu jejich vůle a že k ní přistupují svobodně a vážně, nikoliv v tísni a za
nápadně nevýhodných podmínek.
s) Tato smlouva se uzavírá na základě a v souladu s usnesením Zastupitelstva města Mostu č. ………………
ze dne ……………… a na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ……………… ze
dne ……………… . Usnesení jsou přílohami č. 1 a 2 této smlouvy.
t) Záměr darovat pozemky a komunikaci byl před projednáním v orgánech statutárního města Mostu
zveřejněn v období od ……………… do ……………… dle § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb.
3. V dalším zůstává smlouva nezměněna.
II.
Závěrečná ustanovení
1. Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou
i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy písemně oznámenou
adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to
desátým dnem ode dne vypravení písemnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby smlouva vč. jejích dodatků byla vedena v evidenci smluv
vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy,
číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství
a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a zveřejnění bez stanovení
jakýchkoliv dalších podmínek.
4. V případě, že některé ustanovení tohoto dodatku se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení účinná.
Smluvní strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem
a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného. Smluvní strany sjednávají,
že veškeré spory ze smlouvy ve znění jejích dodatků budou řešit primárně dohodou.
5. Smluvní strany sjednávají, že od účinnosti tohoto dodatku se řídí jejich práva a povinnosti zákonem
č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými právními
předpisy.
6. Budoucí obdarovaný je seznámen s majetkoprávním vypořádáním (převodem) části ppč. 75/11, 75/12,
75/17, 99/13, 99/14, 273/6 a 274/2 v k. ú. Konobrže, části ppč. 902/55 a 906/9 v k. ú. Libkovice u Mostu
a části ppč. 130/33 v k. ú. Pařidla, za účelem plánu otvírky, přípravy a dobývání lomu Bílina na období 2019
– 2035 a období 2035 – 2050, realizace staveb „Přeložka komunikace Braňany – Mariánské Radčice,
I. část“ a „Přeložka komunikace Braňany – Mariánské Radčice, II. část“, společnosti Severočeské doly a. s.
7. Tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní budoucí
dárce, a to nejpozději do 15 pracovních dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může
uveřejnit smlouvu v registru budoucí obdarovaný.
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8. Po uveřejnění v registru smluv obdrží budoucí obdarovaný do datové schránky/e-mailem potvrzení
od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu *.pdf, označeno uznávanou
elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že budoucí
obdarovaný nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak
dále o této skutečnosti informován.
9. Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží budoucí dárce a jeden obdrží
budoucí obdarovaný. Jakákoliv změna smlouvy je neplatná, pokud nemá písemnou formu v podobě
číslovaného dodatku.
10. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
11. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto dodatku a seznámení se s jeho obsahem prohlašují, že je jim
znám jeho smysl a účel, že odpovídá projevu jejich vůle a že k němu přistupují svobodně a vážně, nikoliv
v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
12. Tento dodatek se uzavírá na základě usnesení Zastupitelstva města Mostu č. ………………
ze dne ……………… 2017 a na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ………………
ze dne ……………… 2017. Usnesení jsou přílohami č. 1 a 2 tohoto dodatku.
13. Záměr uzavření tohoto dodatku byl před projednáním v orgánech statutárního města Mostu zveřejněn
v období od ……………… do ……………… dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.
V Mostě, dne

V Ústí nad Labem, dne

…………………………………………
za Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman kraje
budoucí obdarovaný

…………………………………………
za statutární město Most
Mgr. Jan Paparega, primátor města
budoucí dárce

Zei
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Jméno, příjmení / příp.
organizace

Funkce, ORJ

Zpracoval/a/i/y:

KINDL & PARTNEŘI
advokátní kancelář s. r. o.

AK

Vedoucí odboru:

Ing. František Svoboda

Správce rozpočtu:

Ing. Jana Mladá

Datum

Podpis

VOMM
VOP

☐dotace EU apod. ☐podmíněná pohledávka ☐podmíněný závazek _____________ Kč (vč. DPH)
Za OF posoudil/a:

AK – právně posoudil/a:

Ing. Bc. Karel Šmrha

Referent OF

Mgr. Michal Rohusch
KINDL & PARTNEŘI
advokátní kancelář s. r. o.
Uveřejnění v registru smluv: ☐NE ☐ANO

AK

Anonymizovat smlouvu: ☐NE ☐ANO
Za VM schválil/a:
Schváleno v:
Datum uveřejnění smlouvy:
ID smlouvy z registru smluv:

Ing. Marek Hrvol

Náměstek primátora

☐ PPM / ☐ RmM / ☒ ZmM – dne
Poznámka:

Jméno a příjmení

Datum

Usnesení č. ZmM/____/__/____

Funkce a odbor

Zpracovatel

Ing. Vladislava Zeilerová

vedoucí ONM

Vedoucí odboru

Mgr. Ing. Jindřich Šimák

vedoucí MAJ

Číslo příslibu / správce rozpočtu
Právně posouzeno

JUDr. Milan Boháček

Předchozí souhlas dle kompetence

xxx

Zveřejněno v registru smluv
ID záznam uveřejnění smlouvy
Odkaz na usnesení orgánu kraje

Zei

Usnesení ZÚK č. ............................. ze dne ....................
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Podpis

Příloha č. 1
Přehled pozemků - aktualizace SoBDS č. 99/20/2008

ppč.

7505/1
7545/1
7544
156
157
2293/1
142/110
142/105
142/114
142/101
142/74
142/82
142/121
142/80
142/89
142/87
142/77
142/70
142/106
142/69
142/92
142/73
142/72
142/71
142/75
141/3
142/83
118/1
134
130
116/2
29
107/2
107/3
93/2
94/6
615/5
594/50
594/71
594/88
1498/1
578/7
574/13
157/6
1498/2
1498/3
157/7
1259/15
37/1
1259/17
1467
255/16
1498/4
1496/5
1496/4
1496/2
186/19
481/19
559/2
75/8
5/3
75/9
273/6
101/11

k. ú.

Most II
Most II
Most II
Most I
Most I
Most I
Most I
Most I
Most I
Most I
Most I
Most I
Most I
Most I
Most I
Most I
Most I
Most I
Most I
Most I
Most I
Most I
Most I
Most I
Most I
Most I
Most I
Most I
Most I
Most I
Most I
Most I
Most I
Most I
Most I
Most I
Kopisty
Kopisty
Kopisty
Kopisty
Kopisty
Kopisty
Kopisty
Kopisty
Kopisty
Kopisty
Kopisty
Kopisty
Kopisty
Kopisty
Kopisty
Kopisty
Kopisty
Kopisty
Kopisty
Kopisty
Kopisty
Růžodol
Růžodol
Konobrže
Konobrže
Konobrže
Konobrže
Konobrže

2
celková výměra (m )

14848
1911
6071
80302
33
13278
3014
40
177
676
1097
852
1665
1903
405
69
758
1697
809
1977
807
979
961
3397
6082
1188
4354
18697
378
494
250
3776
5308
28836
246
450
2504
12614
598
118
9509
300
1347
2381
533
2498
101
1066
899
3000
85
413
17023
14
73
45
34463
1116
612
3279
205
30217
2182
296

dotčená část stavbou
silnice Most - Mariánské
Radčice (m 2 )
max. 1500 dle zákresu
max. 1200 dle zákresu
max. 150 dle zákresu
max. 5000 dle zákresu
33
13278
max. 20 dle zákresu
40
max. 30 dle zákresu
max. 50 dle zákresu
max. 60 dle zákresu
max. 30 dle zákresu
max. 70 dle zákresu
max. 70 dle zákresu
max. 200 dle zákresu
max. 10 dle zákresu
max. 450 dle zákresu
max. 250 dle zákresu
max. 50 dle zákresu
max. 200 dle zákresu
max. 100 dle zákresu
max. 200 dle zákresu
max. 100 dle zákresu
max. 100 dle zákresu
max. 2000 dle zákresu
1188
max. 1000 dle zákresu
18697
max. 100 dle zákresu
494
max. 150 dle zákresu
max. 150 dle zákresu
max. 2000 dle zákresu
28836
246
450
2504
12614
598
118
9509
300
max. 600 dle zákresu
max. 1500 dle zákresu
533
2498
101
max. 900 dle zákresu
max. 800 dle zákresu
max. 2500 dle zákresu
85
413
max. 10000 dle zákresu
14
73
45
max. 7000 dle zákresu
1116
612
max. 2800 dle zákresu
205
max. 4500 dle zákresu
max. 2120 dle zákresu
296

dotčená část
žádostí o prodej
Severočeským
dolům a. s. (m 2 )

62

ppč.

75/10
75/16
75/11
75/17
75/12
274/2
99/13
99/14
902/55
906/9
130/33
celkem 75 pozemků

k. ú.

Konobrže
Konobrže
Konobrže
Konobrže
Konobrže
Konobrže
Konobrže
Konobrže
Libkovice u Mostu
Libkovice u Mostu
Pařidla

zpracoval: Mgr. Richard Volf
aktualizace ke dni: 14. 3. 2017

2

celková výměra (m )

39561
377
20205
74
88562
6858
12037
10865
8223
1272
14640

dotčená část stavbou
silnice Most - Mariánské
Radčice (m 2 )

dotčená část
žádostí o prodej
Severočeským
dolům a. s. (m 2 )

max. 2000 dle zákresu
377
max. 4000 dle zákresu
max. 73 dle zákresu
max. 4000 dle zákresu
max. 5239 dle zákresu
max. 5342 dle zákresu
max. 6133 dle zákresu
max. 3919 dle zákresu
max. 1136 dle zákresu
max. 8971 dle zákresu

část dotčená stavbou komunikace
část dotčená prodejem SD a. s.

10126
1
37523
1619
6695
4732
4304
136
5669

bod 17.2 priloha 2.2 k usnesení č. 091/4Z/2017

bod 17.2 priloha 2.4 k usnesení č. 092/4Z/2017

bod 17.2 priloha 2.6 k usnesení č. 093/4Z/2017

bod 17.2 priloha 4.6 k usnesení č. 095/4Z/2017

bod 17.2 priloha 4.8 k usnesení č. 096/4Z/2017

bod 17.2 priloha 4.10 k usnesení č. 097/4Z/2017

4509/ULN/2016-ULNM
Č.j.: UZSVM/ULN/826/2017-ULNM

Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2,
za kterou právně jedná Ing. Miloš Tajtl, ředitel Odloučeného pracoviště Louny, na základě
Příkazu generálního ředitele č. 6/2014 v platném znění,
IČO: 69797111
(dále jen „převodce“)
a
Ústecký kraj
se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
který zastupuje Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje
IČO: 70892156
(dále jen „nabyvatel“),
uzavírají podle ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„zákon č. 89/2012 Sb.“) a podle ustanovení § 22 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 219/2000 Sb.,“) tuto

SMLOUVU O BEZÚPLATNÉM PŘEVODU
VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITÉ VĚCI
č. ULN/18/2017
Čl. I.
1. Česká republika je vlastníkem níže uvedené nemovité věci:
Pozemek:
pozemková parcela číslo: 342/2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
zapsaný na listu vlastnictví č. 60000, pro kat. území Markvarec u Hřivic, obec Hřivice,
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrálním
pracovištěm Louny, (dále jen „převáděný majetek“)
2. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je na základě ohlášení podle ustanovení
§ 15 zák. č. 219/2000 Sb. ze dne 4.11.2013 příslušný s převáděným majetkem hospodařit, a
to ve smyslu § 9 zákona č. 219/2000 Sb.
Čl. II.
1. Převodce touto smlouvou bezúplatně převádí nabyvateli vlastnické právo k převáděnému
majetku a nabyvatel ho do svého výlučného vlastnictví přijímá.
2. Vlastnické právo k převáděnému majetku se bezúplatně převádí podle ustanovení § 22 odst.
3 zákona č. 219/2000 Sb. v souladu s ustanovením § 9 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
3. Nabyvatel prohlašuje, že se seznámil s faktickým stavem převáděného majetku.
Čl. III.

1. Převodce i nabyvatel shodně prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by
uzavření této smlouvy bránily.
2. Převodce prohlašuje, že mu není známo, že by na převáděném majetku vázla nějaká
omezení, závazky či právní vady.
Čl. IV.
1. Vlastnické právo k převáděnému majetku nabývá nabyvatel dnem zápisu do katastru
nemovitostí. Tímto dnem na nabyvatele přecházejí veškerá práva a povinnosti spojená
s vlastnictvím a užíváním převáděného majetku.
2. Smluvní strany se dohodly, že návrh na zápis vkladu vlastnického práva do katastru

nemovitostí podává převodce.
3. Pokud by příslušným Katastrálním úřadem byl návrh na zápis vkladu vlastnického práva
k převáděnému majetku dle této smlouvy pro nabyvatele pravomocně zamítnut, účastníci této
smlouvy se zavazují k součinnosti směřující k naplnění vůle obou smluvních stran.
Čl. V.
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou svými projevy vázány od okamžiku podpisu této
smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly, že není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva
a povinnosti smluvních stran zákonem č. 89/2012 Sb. a zákonem č. 219/2000 Sb.
4. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze
písemnou formou, v podobě oboustranně uzavřených vzestupně číslovaných dodatků
smlouvy.
5. Poplatkové a daňové povinnosti spojené s touto smlouvou nese nabyvatel.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po
jednom vyhotovení. Jedno vyhotovení bude použito k zápisu vlastnického práva vkladem do
katastru nemovitostí.
7. Smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.
8. Převodce tuto smlouvu zveřejní v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv).
9. Převodce zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.
10. Nedílnou součástí této smlouvy je doložka ve smyslu § 23 dle zákona č.: 129/2000 Sb. o
krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů
11. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla
zveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového
přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují

za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
12. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv z přinucení
nebo omylu. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Lounech

dne …………………

Česká republika – Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových

…………………………….…………………..
Ing. Miloš Tajtl
ředitel Odloučeného pracoviště
Louny

V Ústí nad Labem

dne …………………

Ústecký kraj

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

DOLOŽKA

ve smyslu ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 129/2000 Sb.“)

Ústecký kraj, ve smyslu ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., potvrzuje, že u právních
jednání obsažených ve Smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č.
ULN/18/2017, kterou se převádí pozemek:


pozemková parcela číslo 342/2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití silnice,
zapsaný na listu vlastnictví č. 60000 v katastru nemovitostí pro katastrální území Markvarec u
Hřivic, obec Hřivice, vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrálním
pracovištěm Louny
byly ze strany nabyvatele splněny veškeré zákonem č. 129/2000 Sb. či jinými obecně
závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění,
schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
Předmětná Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci byla
schválena usnesením č. …….……. ze zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje
dne……………...............…

V Ústí nad Labem, dne
Ústecký kraj

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

bod 17.2 priloha 4.2 k usnesení č. 098/4Z/2017

bod 17.2 priloha 2.8 k usnesení č. 099/4Z/2017

bod 17.2 priloha 2.12 k usnesení č. 102/4Z/2017

bod 17.2 priloha 2.14 k usnesení č. 103/4Z/2017

bod 17.2 priloha 2.16 k usnesení č. 104/4Z/2017

bod 17.2 priloha 11.2 k usnesení č. 123/4Z/2017

Název
Klimatizace - vzduchotechnika
Strojní, chladící zařízení KL

Inv. číslo
30002201
30002279

Poř. cena
483 611,2 265 573,-

Zůs. cena
0,0,-

bod 17.2 priloha 11.1 k usnesení č. 124/4Z/2017

bod 17.3 priloha 1 k usnesení č. 131/4Z/2017

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č. 68
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 213/2002
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Krajská majetková, příspěvková organizace
se sídlem Na Schodech 1535/4, Ústí nad Labem, PSČ 400 01, IČ: 00829048
(dále jen organizace)
vydané Okresním úřadem Louny dne 1. 10. 1991,
ve znění doplňku č. 1 ze dne 1.1.1992,
doplňku č. 2 ze dne 1.12.1996,
doplňku č. 3 ze dne 1.1.1999,
doplňku č. 4 ze dne 1.1.2001,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 182/49/2002 ze dne 4.12.2002 (dodatek č.5),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 85/54/2003 ze dne 12.2.2003 (dodatek č.6),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 113/57/2003 ze dne 12.3.2003 (dodatek č.7),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/60/2003 ze dne 8.4.2003 (dodatek č.8),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 56/65/2003 ze dne 18.6.2003 (dodatek č.9),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 107/88/2004 ze dne 10.3.2004 (dodatek č.10),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 2/90/2004 ze dne 31.3.2004 (dodatek č.11),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 66/91/2004 ze dne 7.4.2004 (dodatek č.12),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 2/100/2004 ze dne 23.6.2004 (dodatek č.13),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 239/8R/2005 ze dne 11.5.2005 (dodatek č.14),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 239/8R/2005 ze dne 11.5.2005 (dodatek č.15),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 147/18R/2005 ze dne 21.9.2005 (dodatek č.16),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 60/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č.17),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 99/38R/2006 ze dne 26.4.2006 (dodatek č.18),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 131/43R/2006 ze dne 7.6.2006 (dodatek č.19),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 115/58R/2006 ze dne 27.9.2006 (dodatek č.20),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 84/73R/2007 ze dne 31.1.2007 (dodatek č.21),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 123/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č.22),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 109/87R/2007 ze dne 4.7.2007 (dodatek č.23),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 2/89R/2007 ze dne 29.8.2007 (dodatek č.24),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 150/94R/2007 ze dne 24.10.2007 (dodatek č.25),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 133/106R/2008 ze dne 12.3.2008 (dodatek č.26),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 189/115R/2008 ze dne 11.6.2008 (dodatek č.27),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 137/124R/2008 ze dne 20.8.2008 (dodatek č.28),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 363/9R/2009 ze dne 14.1.2009 (dodatek č.29),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 68/21R/2009 ze dne 1.7.2009 (dodatek č.30),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č.31),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č.32),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 164/39R/2010 ze dne 3.2.2010 (dodatek č.33),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 216/44R/2010 ze dne 7.4.2010 (dodatek č.34),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 65/49R/2010 ze dne 16.6.2010 (dodatek č.35),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 222/56R/2010 ze dne 15.9.2010 (dodatek č.36),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 158/62R/2010 ze dne 3.11.2010 (dodatek č.37),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 191/72R/2011 ze dne 9.3.2011 (dodatek č.38),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 66/85R/2011 ze dne 21.9.2011 (dodatek č.39),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 252/90R/2011 ze dne 23.11.2011 (dodatek č. 40),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/101R/2012 ze dne 4.4.2012 (dodatek č. 41),

usnesení Rady Ústeckého kraje č. 253/103R/2012 ze dne 9.5.2012 (dodatek č. 42),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 43),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 301/105R/2012 ze dne 13.6.2012 (dodatek č. 44),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 266/111R/2012 ze dne 22.8.2012 (dodatek č. 45),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 36/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 46),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 47),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 200/13R/2013 ze dne 10.4.2013 (dodatek č. 48),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 82/10Z/2013 ze dne 30.10.2013 (dodatek č. 49),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 50),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 75/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 51),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 63/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 52),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 164/14Z/2014 ze dne 23.4.2014 (dodatek č. 53),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 64/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č.54),
úplné znění zřizovací listiny ke dni 1.4.2014,
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 164/14Z/2014 ze dne 23.4.2014 (dodatek č. 55),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 184/17Z/2014 ze dne 25.6.2014 (dodatek č. 56),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 85/18Z/2014 ze dne 3.9.2014 (dodatek č. 57),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 74/20Z/2014 ze dne 15.12.2014 (dodatek č. 58)
úplné znění zřizovací listiny ke dni 1.3.2015
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 75/22Z/2015 ze dne 20.4.2015 (dodatek č. 59)
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 6/23Z/2015 ze dne 29.6.2015 (dodatek č. 60)
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 108/23Z/20015 ze dne 29.6.2015 (dodatek č. 61)
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 85/24Z/2015 ze dne 29.6.2015 (dodatek č. 62)
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 79/28Z/2016 ze dne 29.2.2016 (dodatek č. 63)
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 80/28Z/2016 ze dne 29.2.2016 (dodatek č. 64)
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 115/29Z/2016 ze dne 25.4.2016 (dodatek č. 65),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 93/31Z/2016 ze dne 5.9.2016 (dodatek č. 66)
úplné znění zřizovací listiny ke dni 18. 1. 2017
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 017/3Z/2017 ze dne 20. 2. 2017 (dodatek č. 67)
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / Z/2017 ze dne 24. 4. 2017 se
výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
I. V příloze č. 1 – „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací
listiny se doplňuje následující položka majetku svěřeného organizaci
k hospodaření:
Katastrální území:
Skyřice
Parcela:
výměra (m2)
druh pozemku
způsob využití
St. 78/18
713
zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Velebudice, č.p. 48, obč. vyb
Stavba stojí na pozemku p. č.:
St. 78/18
Nemovitý majetek nezapisovaný do katastru nemovitostí
Katastrální území
název
Skyřice
PS015 v admin. budově

Skyřice
Skyřice
Skyřice
Skyřice
Skyřice
Skyřice
Skyřice

R+M – regulace a měření
PS65 rozvod svítiplynu,
SO10 výměníková stanice R+M,
SO137 teplovodní rozvody,
SO51 rozvod pitné vody,
SO53 rozvod užitkové vody,
SO70 rozvod NN,
SO74 požární signalizace,

na parcele

78/18
78/18
78/18
78/18
78/18
78/18
78/18
78/18

Skyřice
Skyřice
Skyřice
Skyřice
Skyřice

Sekundární rozvod tepla,
SO36 kolektor inž. sítí,
SO56 kanalizace,
SO75 jednotný čas,
SO72 venkovní rozvod telefonů,

78/18
78/18
78/18
78/18
78/18

II. V příloze č. 2 – „Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci“ zřizovací listiny
se doplňuje následující položka majetku svěřeného organizaci k hospodaření:

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí – účet 022
Číslo DM

Popis

30002201
30002279

Klimatizace - vzduchotechnika
Strojní chladící zařízení - KL

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1. 6. 2017

V Ústí nad Labem dne

Ing. Ladislav Drlý
člen Rady Ústeckého kraje na
základě pověření hejtmana
Ústeckého kraje

bod 19.3 priloha 1 k usnesení č. 134/4Z/2017

STATUT
Výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje
pro sociální věci, bezpečnost a
sociálně vyloučené lokality
Statut výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality Zastupitelstva
Ústeckého kraje (dále jen VSVBSVL ZÚK) vychází z ustanovení § 76 zákona č. 129/2000 Sb.
ve znění novel (zákon o krajích).
Výbor pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality Zastupitelstva Ústeckého kraje
byl zřízen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje (dále jen ZÚK) č. 25/1Z/2016 ze dne
21.11.2016 v souladu s § 35, odst. 2 písm. p) zákona č. 129/2000Sb. (zákon o krajích) jako výbor,
který zastupitelstvo zřizuje povinně.

I.
Složení VSVBSVL ZÚK
Výbor pro SVBSVL ZÚK, jehož složení schvaluje ZÚK tvoří:
-

předseda ( v souladu s § 76, odst. 2 zákona o krajích, musí být předseda členem ZÚK)
místopředseda
členové
tajemník
hosté s hlasem poradním (fakultativně na základě rozhodnutí výboru)

Předseda výboru:
Připravuje program zasedání ve spolupráci s místopředsedou, tajemníkem a příslušným
odborem
Svolává zasedání výboru
Zpravidla řídí zasedání výboru
Předkládá ZÚK zápisy a návrhy usnesení z jednání výboru

Místopředseda výboru:
Zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti
Podílí se na přípravě programu zasedání výboru

Členové výboru:
Mají právo předkládat výboru iniciativní návrhy, náměty, stanoviska a doporučení
Hlasují ve výboru k projednávaným bodům programu
Všichni členové výboru včetně předsedy mají stejnou váhu hlasu
Můžou se podílet na přípravě programu zasedání výboru

Tajemník výboru:
Zajišťuje materiálně, technicky a administrativně přípravu a průběh zasedání výboru
Má hlas poradní

Hosté:
Mají hlas poradní z hlediska odbornosti
Mohou se účastnit výjezdních zasedání v případě potřeby a zájmu k projednávané věci
Mohou výboru navrhovat k projednání náměty a odborná doporučení

II.
Zasedání VSVBSVL ZÚK
1. Pravidla jednání VSVBSVL vyloučené lokality Zastupitelstva Ústeckého kraje jsou dána
Zákonem o krajích a řídí se platným „Jednacím řádem Zastupitelstva Ústeckého kraje a
výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje a Kontrolním řádem výborů Zastupitelstva
Ústeckého kraje.“
2. Zasedání výboru řídí jeho předseda, nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda, nebo jiný člen
výboru, pověřený předsedou výboru, nebo výborem (dále jen předsedající výboru).
3. Výbor jedná podle programu schváleného na návrh jeho předsedy.
4. V souladu s těmito normami jde především o dodržování následujících ustanovení:
a) výbor se schází podle plánu práce schváleného ZÚK: pozvánky na zasedání výboru jsou
členům spolu s podkladovými materiály zasílány elektronicky, nejpozději sedm dní před
zasedáním, v případě obsáhlejších podkladových materiálů mohou být současně zasílány i
písemně, dalším osobám přizvaným na zasedání výboru jsou spolu s pozvánkou zasílány
pouze ty podkladové materiály, k jejichž projednání byly tyto osoby přizvány
b) k přijetí usnesení je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů členů výboru
c) usnesení výboru se vyhotovují písemně a podepisuje je předseda výboru a ověřovatel
d) na zasedání výboru mohou být přizvány další osoby
e) v případě potřeby a zájmu projednávané věci může výbor zasedat na výjezdním zasedání

III.
Dokumentace ze zasedání VSVBSVL ZÚK
1. Z každého jednání výboru se pořizuje a zakládá dokumentace
2. Na každé jednání Výboru pro SVBSVL ZÚK je členům rozesílána pozvánka v elektronické
podobě. V případě vyžádání je zasílána pozvánka v listinné podobě.
3. Z jednání je pořizováno usnesení v listinné podobě
4. Z jednání je pořizován zkrácený bodový zápis. V případě, že o to člen výboru, předseda,
místopředseda, v odůvodněných případech i tajemník(ice) požádá, zapíše se do zápisu
přesné znění jeho vyjádření.
5. Součástí dokumentace z jednání Výboru pro SVBSVL ZÚK je prezenční listina
6. Tajemník(ice) zašle zápis a usnesení výboru všem jeho členům do 5 dnů po jeho zasedání.
7. Zápis a usnesení budou uloženy u tajemníka a předsedy výboru k nahlédnutí.

IV.
Činnosti VSVBSVL ZÚK
1) Zpracování pololetních plánů činnosti
2) Úkoly stanovené na pravidelných zasedáních ZÚK (např. zřízení pracovních skupin pro
konkrétní dosažení cílů ÚK}
3) Stálé úkoly vyplývají z iniciativy výboru:
a) V rámci zákonodárné iniciativy vyššího územně samosprávného celku využívání
této možnosti v oblasti zákonů o sociálních službách.
b) V oblasti sociální vytvářet podmínky pro důstojný život všech generací.
c) Úzce spolupracovat s ostatními poradními orgány kraje, odbory. Výkon kontrolní
činnosti v souladu s kontrolním řádem schváleným ZÚK a samotným vedením ÚK.
d) Podílet se na plánování a zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb .
e) Informovat občany v oblasti poskytovatelů sociálních služeb.

VI.
Závěrečné ustanovení
Tento statut je platný a nabývá účinností dnem schválení v Zastupitelstvu ústeckého kraje.

V Zastupitelstvu ÚK po projednání schváleno dne ………….. usnesení č.…………………….

bod 19.4 priloha 1 k usnesení č. 135/4Z/2017

Kontrolní řád výborů
Zastupitelstva Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje (dále jen „Zastupitelstvo“) vydává dle čl. 29 odst. 9 Jednacího
řádu Zastupitelstva Ústeckého kraje a jeho výborů tento Kontrolní řád:
I.
Úvod
Výbory jako iniciativní a kontrolní orgány Zastupitelstva provádějí kontrolní činnost:
•
•
•

z vlastní iniciativy podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,
podle plánu kontrolní činnosti schváleného Zastupitelstvem,
na základě úkolu uloženého Zastupitelstvem k provedení kontroly.

Při provádění kontrolní činnosti se výbory řídí tímto Kontrolním řádem výborů Zastupitelstva
Ústeckého kraje (dále jen „Kontrolní řád“). Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory
Zastupitelstvu.
II.
Obecná ustanovení
Kontrolní činnost provádí kontrolní skupina, kterou tvoří členové výboru určení předsedou
výboru. Předseda výboru má právo požádat vedoucího příslušného odboru krajského úřadu
o určení zaměstnance odboru (odborníka na kontrolovanou problematiku), který bude povinen
spolupracovat s kontrolní skupinou.
III.
Postup při provádění kontroly
1. Předseda výboru předá členům kontrolní skupiny písemné pověření pro provedení
kontroly.
2. Pověření musí obsahovat:
•
•
•
•

označení kontrolního orgánu a kontrolovaného subjektu,
jména členů kontrolní skupiny, vč. určení vedoucího kontrolní skupiny,
předmět kontroly a kontrolované období,
termín provedení kontroly.

Vzor pověření pro provedení kontroly tvoří přílohu č. 1. tohoto Kontrolního řádu.
3. Oznámení kontroly musí být provedeno písemně a to minimálně 7 dnů před započetím
kontroly. V případě podezření ze spáchání trestné činnosti nebo v případě hrozícího
prodlení je možné provést kontrolu i bez tohoto oznámení a to na základě zvážení
příslušného výboru. Vzor oznámení kontroly tvoří přílohu č. 2 tohoto Kontrolního řádu.
4. Předseda výboru je oprávněn být přítomen u zahájení kontroly, průběhu a při projednání
výsledků kontroly. Předseda výboru je oprávněn kontrolovat práci členů kontrolní
skupiny, ukládat jim pokyny či poskytovat metodickou pomoc.
5. Kontrolní skupina je povinna zjistit skutečný stav věci. Kontrolní zjištění jsou členy
kontrolní skupiny prokazována kontrolovanému subjektu příslušnými doklady.
6. Členové kontrolní skupiny jsou povinni zejména:
•
•
•

•
•
•

šetřit práva a právem chráněné zájmy kontrolovaných subjektů,
zjistit skutečný stav kontrolované problematiky a porovnat jej jak s příslušnými
právními předpisy, tak i s ostatními relevantními závaznými výstupy (např. usnesení
příslušného orgánu kraje),
zabezpečit řádnou ochranu odebraných originálních dokladů proti jejich ztrátě,
poškození nebo zneužití, a jakmile pominou důvody převzetí, vrátit je kontrolovanému
subjektu; kontrolovanému subjektu vystavit potvrzení o převzetí originálních dokladů
a zanechat mu fotokopie převzatých originálních dokladů,
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli při výkonu
kontroly, a nezneužít znalosti těchto skutečností,
řídit se pokyny vedoucího kontrolní skupiny a předsedy výboru,
pořídit o výsledcích kontroly zápis o kontrole.

7. Vedoucí kontrolní skupiny řídí a organizuje práci skupiny při přípravě i vlastním
provádění kontroly a zajišťuje účinnost a efektivitu její práce. Při této činnosti se řídí
pokyny předsedy výboru.
8. Závažné nedostatky zjištěné při kontrole oznamuje vedoucí kontrolní skupiny předsedovi
výboru ihned. Jde-li o podezření ze spáchání trestné činnosti zjištěné v průběhu kontroly,
předseda výboru tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámí písemně hejtmanovi
a projedná s ním postup při oznámení této skutečnosti orgánům činným v trestním řízení.
Zároveň o této skutečnosti informuje Zastupitelstvo na jeho nejbližším zasedání
a oprávněného zástupce kontrolovaného subjektu.
IV.
Zápis o kontrole
1. Kontrolní skupina ve lhůtě nejdéle do 30 dní ode dne provedení posledního
kontrolního úkonu vypracuje o výsledku kontroly zápis.
2. V zápisu o kontrole se uvede zejména:
• označení výboru provádějícího kontrolu a kontrolovaného subjektu,
• jména členů kontrolní skupiny, vč. uvedení vedoucího kontrolní skupiny,
• místo a termín provedení kontroly,
• předmět kontroly,
• kontrolní zjištění včetně nedostatků, přesné označení právních předpisů, které byly
porušeny a označení všech podkladů, o které se kontrolní zjištění opírá,
• návrhy na opatření směřující k odstranění nedostatků,

• podpisy členů kontrolní skupiny,
• poučení o lhůtě pro podání vyjádření k zápisu.
Vzor zápisu o kontrole tvoří přílohu č. 3 tohoto Kontrolního řádu.
3. Po vyhotovení zápisu předseda výboru, účastní-li se kontroly, v ostatních případech
vedoucí kontrolní skupiny seznámí neprodleně s obsahem zápisu o kontrole osobu
oprávněnou jednat za kontrolovaný subjekt.
4. Seznámení se Zápisem o kontrole a jeho převzetí kontrolovaným subjektem
podepíše vedoucí kontrolní skupiny (předseda výboru) a osoba oprávněná jednat za
kontrolovaný subjekt.
5. K obsahu kontrolního zjištění uvedeného v zápisu o kontrole se může kontrolovaný
subjekt písemně vyjádřit. V tomto vyjádření uvede své odůvodněné námitky, a to ve
lhůtě stanovené při seznámení a předání zápisu. Tato lhůta pro vyjádření musí být
minimálně pětidenní.
6. Výbor do 30 dnů ode dne doručení vyjádření kontrolovaného subjektu k němu
zpracuje své stanovisko. V případě uznání důvodnosti námitek bude vyhotoven
dodatek k zápisu.
7. Výbor předloží zápis o kontrole Zastupitelstvu spolu s vyjádřením kontrolovaného
subjektu, stanoviskem výboru k tomuto vyjádření a návrhem opatření ke zjištěným
nedostatkům.
8. Spisovou dokumentaci kontrol vede sekretariát příslušného předsedy výboru
Zastupitelstva Ústeckého kraje.
V.
Následná kontrola
1. Na základě zjištěných nedostatků uvedených v zápise o kontrole může kontrolní skupina
provést následnou kontrolu, jejímž účelem je zjistit, zda a jakým způsobem byly zjištěné
nedostatky odstraněny.
2. O výsledku následné kontroly se pořizuje zápis o následné kontrole, se kterým
seznámí vedoucí kontrolní skupiny kontrolovaný subjekt. Podpisem tohoto zápisu
o následné kontrole stvrzuje kontrolovaný subjekt jeho obsah a převzetí.
3. Zápisy o následné kontrole se evidují ve spisu dané kontroly.
VI.
Závěrečná ustanovení
Tento Kontrolní řád nabývá účinnosti dnem …

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

……………………………………
Mgr. Martin Klika, MBA.
1.náměstek a zástupce hejtmana
Ústeckého kraje

Příloha č. 1

…… výbor Zastupitelstva Ústeckého kraje
Datum:
JID:
Číslo jednací:

Pověření pro provedení kontroly

V souladu s ustanovením § 78 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších
předpisů, a částí III. odst. 1 a 2 Kontrolního řádu výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje

pověřuji

pana/paní ………………………………………………… vedoucí kontrolní skupiny
pana/paní ………………………………………………… kontrolující,
(uvést jména příslušných členů výboru a určit vedoucího kontrolní skupiny)

aby ve dnech od ……… do ……… provedli kontrolu
u ……………… (identifikace kontrolovaného subjektu)
se zaměřením na ……… (specifikace předmětu kontroly).

…………………………
předseda …………výboru
Zastupitelstva Ústeckého kraje

Příloha č. 2

…..…… výbor Zastupitelstva Ústeckého kraje

……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
(název a adresa kontrolované osoby)
Datum:
JID:
Číslo jednací:

Oznámení o zahájení kontroly

V souladu s částí III. odst. 3 Kontrolního řádu výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje
oznamujeme, že dne ………. v ……… hodin bude u …………………………… (identifikace
kontrolovaného subjektu) zahájena kontrola dle ustanovení § 78 odst. … písm. … zákona č.
129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů (uvést konkrétní ustanovení § 78 zmocňující ke
kontrole).
Předmětem kontroly bude …………………………………………………………………… za
období …………………………….
Při zahájení kontroly vám bude předloženo pověření ke kontrole opravňující v něm uvedené
kontrolující, členy ……… výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje, k jejímu provedení.
Současně žádáme o vytvoření podmínek pro výkon kontroly a přítomnost odpovědné a znalé
osoby (osob), která bude kontrolujícím poskytovat potřebnou součinnost k zajištění řádného
průběhu kontroly.

…………………………
předseda …………výboru
Zastupitelstva Ústeckého kraje

………………. výbor Zastupitelstva Ústeckého kraje
Datum:
JID:
Číslo jednací:

Zápis o kontrole
1. Kontrola byla provedena ve dnech …………………… u ………… (identifikace
kontrolovaného subjektu a místo provedení kontroly)

2. Vedoucí kontrolní skupiny ………………………………………………
3. Kontrolující ….…………………………………………………………….
4. Předmět kontroly ……………………………………………………………………….
5. Kontrolní zjištění včetně nedostatků:
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
(Uvést pravdivě, stručně a srozumitelně všechny skutečnosti zjištěné při kontrole, citovat právní předpisy, které
byly porušeny a označit doklady, o které se zjištění opírá)

6. Návrhy na opatření směřující k odstranění nedostatků:
………………………………………………………………………………………………..
7. Datum zpracování zápisu, jména a podpisy členů kontrolní skupiny.
……………………………………..
……………………………………..

8. S tímto zápisem byl/-a podepsaný/-á seznámen/-a a poučen/-a o právu písemně se
vyjádřit ve lhůtě do ……… dnů ode dne převzetí zápisu k obsahu kontrolních zjištění a
v tomto vyjádření sdělit své odůvodněné námitky. K tomuto vyjádření zpracuje výbor
do 30 dnů ode dne jeho obdržení své stanovisko.
Předal v ………dne ………

Převzal v ………dne ………

(jméno, příjmení
a
podpis
vedoucího kontrolní skupiny nebo
předsedy výboru)

(jméno, příjmení a funkce osoby
oprávněné jednat za kontrolovaný
subjekt)

Zápis byl vyhotoven ve dvou stejnopisech:
1. pro …………… výbor Zastupitelstva Ústeckého kraje
2. pro kontrolovaný subjekt

