Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v
platném znění.

Ústecký kraj

Rada Ústeckého kraje
Usnesení

z 13. schůze Rady Ústeckého kraje - V. volební období 2016 - 2020, konané dne 3. 5. 2017 od
10:09 hodin do 12:34 hodin, v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební
3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 001/13R/2017
1. Zahájení - určení ověřovatelů zápisu a usnesení
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
ověřovatele zápisu a usnesení 13. schůze Rady Ústeckého kraje:
1. Jitku Sachetovou
2. PhDr. Ing. Zdeňka Matouše, Ph.D., MBA

Usnesení č. 002/13R/2017
2. Schválení programu
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
upravený program 13. schůze Rady Ústeckého kraje v V. volebním období 2016 - 2020

Usnesení č. 003/13R/2017
4. Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
splnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje z IV. volebního období 2012 –
2016
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1.Usnesení č. 34/110R/2016 Český olympijský výbor – darovací smlouva
2.Usnesení č. 78/115R/2016 Nakládání s majetkem
3.Usnesení č. 106/118R/2016 Nakládání s majetkem
4.Usnesení č. 107/118R/2016 Nakládání s majetkem
5.Usnesení č. 108/118R/2016 Nakládání s majetkem
6.Usnesení č. 113/118R/2016 Nakládání s majetkem
7.Usnesení č. 145/118R/2016 Nakládání s majetkem
8.Usnesení č. 146/118R/2016 Nakládání s majetkem
9.Usnesení č. 148/118R/2016 Nakládání s majetkem
10.Usnesení č. 50/121R/2016 Nakládání s majetkem
11.Usnesení č. 53/121R/2016 Nakládání s majetkem
12.Usnesení č. 16/122R/2016 B-02 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2016/2017
13.Usnesení č. 18/122R/2016 B-02 Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji
„Příspěvek na dojíždění“
14.Usnesení č. 19/122R/2016 B-02 Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji
„Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělání“
15.Usnesení č. 79/123R/2016 Nakládání s majetkem
16.Usnesení č. 26/124R/2016 Nakládání s majetkem
17.Usnesení č. 27/124R/2016 Nakládání s majetkem
splnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje z V. volebního období 2016 –
2020
18.Usnesení č. 7/3R/2016 C-02 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s
názvem „Poštovní služby pro KUUK“ formou zjednodušeného režimu
19.Usnesení č. 49/3R/2016 C-02 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s
názvem „Rekonstrukce mostních objektů na silnici III/25817 Rtyně nad Bílinou“ PD, AD+IČ
formou zjednodušeného podlimitního řízení
20.Usnesení č. 65/3R/2016 Nakládání s majetkem
21.Usnesení č. 66/3R/2016 Nakládání s majetkem
22.Usnesení č. 67/3R/2016 Nakládání s majetkem
23.Usnesení č. 009/5R/2017/ Memorandum o partnerství a spolupráci při přípravě projektu
„Multifunkční vzdělávací centrum nádraží Rakouské severozápadní dráhy v Děčíně“
24.Usnesení č. 027/5R/2017/ Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná
paliva (kotlíková dotace) – navýšení finančních prostředků o 10 %
25.Usnesení č. 049/5R/2017/C) 2. Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s
názvem „Návrh 2. Aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje“ formou
zjednodušeného podlimitního řízení
26.Usnesení č. 013/7R/2017/B)2. Dodatek č. 2 a 3 Smlouvy 16/SML0374 na „Mobilní
telefonie Ústeckého kraje 2016“ se společností Vodafone Czech Republic a.s.
27.Usnesení č. 021/7R/2017/ Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 2/2017
28.Usnesení č. 044/7R/2017/B)2. Jmenování hodnotící komise dotačního programu „Podpora
začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2017“
29.Usnesení č. 064/7R/2017/ Podpora vzdělávání - uspořádání celostátní soutěže v
modelovacích technikách
30.Usnesení č. 065/7R/2017/B)2. Stanovení účelového investičního příspěvku pro rok 2017 –
Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace
31.Usnesení č. 089/7R/2017/ „Projekt vzdělávacího centra Českého rybářského svazu, z.s.,
místní organizace Duchcov - rekonstrukce areálu rybích sádek.“- poskytnutí části projektové
dokumentace (1. části díla) Českému rybářskému svazu, z.s., místní organizaci Duchcov,
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32.Usnesení č. 090/7R/2017/C)2. Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební
práce s názvem „Základní škola a Střední škola, Most, p. o. - oprava střešního pláště budovy“
formou zjednodušeného podlimitního řízení
33.Usnesení č. 092/7R/2017/C)2. Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební
práce s názvem „Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích – rekonstrukce objektu
hvězdárna“ formou zjednodušeného podlimitního řízení
34.Usnesení č. 093/7R/2017/C)2. Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební
práce s názvem „Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice –
oprava vnějšího pláště budovy“ formou zjednodušeného podlimitního řízení
35.Usnesení č. 097/7R/2017/ Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s
názvem „Rekonstrukce mostních objektů na silnici III/25817 Rtyně nad Bílinou“ PD, AD+IČ
zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení
36.Usnesení č. 194/7R/2017/ Nakládání s majetkem
37.Usnesení č. 195/7R/2017/ Nakládání s majetkem
38.Usnesení č. 196/7R/2017/ Nakládání s majetkem
39.Usnesení č. 207/7R/2017/ Nakládání s majetkem
40.Usnesení č. 008/9R/2017/B)1. Účelová dotace na provoz úkrytu civilní ochrany v majetku
Ústeckého kraje na rok 2017
41.Usnesení č. 009/9R/2017/C)2. Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s
názvem „Poštovní služby pro KUUK“ zadávané formou zjednodušeného režimu
42.Usnesení č. 009/9R/2017/C)1. Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s
názvem „Poštovní služby pro KUUK“ zadávané formou zjednodušeného režimu
43.Usnesení č. 010/9R/2017/B)1. Schválení „Dohody o poskytnutí služeb přístupu k CMS“
mezi Ústeckým krajem a Ministerstvem vnitra ČR
44.Usnesení č. 011/9R/2017/D)2. „Poskytování právních služeb Ústeckému kraji ve
vybraných oblastech“ formou zjednodušeného režimu
45.Usnesení č. 020/9R/2017/ Personální záležitosti příspěvkové organizace v oblasti sociální
46.Usnesení č. 024/9R/2017/ Hodnocení ředitelů příspěvkových organizací v oblasti
zdravotnictví za 2. pololetí 2016
47.Usnesení č. 028/9R/2017/ Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná
paliva (kotlíková dotace) – výpovědi uzavřených smluv
48.Usnesení č. 034/9R/2017/ Žádost o změnu v uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace z
Fondu Ústeckého kraje
49.Usnesení č. 038/9R/2017/ Změna Smlouvy č. 16/SML4471/SoVS/DS na plnění veřejné
zakázky na služby s názvem „Dopravní obslužnost Ústeckého kraje v letech 2017 – 2021 –
vnitrozemská plavba po řece Labi Litoměřice – Ústí nad Labem – Děčín“
50.Usnesení č. 046/9R/2017/C)2. Informace o vyúčtování příspěvků z roku 2016, zvýšení
příspěvku zřizovatele na provoz, velkou údržbu a účelového investičního příspěvku a zvýšení
objemu prostředků na platy pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou
organizaci
51.Usnesení č. 047/9R/2017/C)2. Aktuální situace v autobusové dopravě
52.Usnesení č. 047/9R/2017/C)3. Aktuální situace v autobusové dopravě
53.Usnesení č. 049/9R/2017/ Stipendijní program Ústeckého kraje – 9. ročník 2012/2013 –
odložení plnění závazku vyplývajícího ze Smlouvy o zařazení do stipendijního programu
Ústeckého kraje
54.Usnesení č. 050/9R/2017/ Stipendijní program Ústeckého kraje – 10. ročník 2013/2014 –
výjimka a odložení plnění závazku vyplývajícího ze Smlouvy o zařazení do stipendijního
programu Ústeckého kraje
55.Usnesení č. 052/9R/2017/ Změny v rejstříku škol a školských zařízení
56.Usnesení č. 064/9R/2017/ Dodatek č. 2 k Dohodě o spolupráci Ústeckého kraje a
společnosti ELEKTROWIN a.s
3

57.Usnesení č. 067/9R/2017/ Dodatek č. 7 k Dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci
Ústeckého kraje a společnosti ASEKOL a.s.
58.Usnesení č. 071/9R/2017/C)2. Změna smlouvy č. 15/SML2884/INV/95/PD,IČ+AD ze dne
16. 12. 2015 na provedení díla s názvem „SPZ triangle – prodloužení STL plynu II.etapa“
59.Usnesení č. 071/9R/2017/C)1. Změna smlouvy č. 15/SML2884/INV/95/PD,IČ+AD ze dne
16. 12. 2015 na provedení díla s názvem „SPZ triangle – prodloužení STL plynu II.etapa“
60.Usnesení č. 072/9R/2017/C)2. Změna smlouvy č. 14/SML2830/INV/207/PD,IČ+AD ze
dne 6. 1. 2015 na provedení díla s názvem „PZ Triangle – zázemí občanské vybavenosti –
komunikace, IS, umístění buňkových sestav“
61.Usnesení č. 072/9R/2017/C)1. Změna smlouvy č. 14/SML2830/INV/207/PD,IČ+AD ze
dne 6. 1. 2015 na provedení díla s názvem „PZ Triangle – zázemí občanské vybavenosti –
komunikace, IS, umístění buňkových sestav“
62.Usnesení č. 074/9R/2017/C)2. Změna smlouvy č. 12/SML1272/INV/158/SP ze dne
25.4.2012 na provedení díla (stavby) „Strategická průmyslová zóna Triangle – zpřístupnění
Staňkovického rozptylu pro menší investory“
63.Usnesení č. 074/9R/2017/C)1. Změna smlouvy č. 12/SML1272/INV/158/SP ze dne
25.4.2012 na provedení díla (stavby) „Strategická průmyslová zóna Triangle – zpřístupnění
Staňkovického rozptylu pro menší investory“
64.Usnesení č. 075/9R/2017/C)1. Změna smlouvy č. 16/SML3576/INV/029/SP - 49.14 ze dne
13. 7. 2016 na provedení díla (stavby) s názvem „Gymnázium Teplice – výměna oken“
65.Usnesení č. 168/9R/2017/C)1. SPZ Triangle – výstavba nové požární stanice, PD
66.Usnesení č. 168/9R/2017/C)2. SPZ Triangle – výstavba nové požární stanice, PD
67.Usnesení č. 169/9R/2017/ Užívání závěsného odznaku ředitelem Krajského úřadu
Ústeckého kraje
68.Usnesení č. 011/10R/2017/C) Rámcová smlouva o spolupráci s Univerzitou J. E. Purkyně
v Ústí nad Labem
69.Usnesení č. 012/10R/2017/ Hodnocení ředitelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje
v oblasti sociální za 2. pololetí 2016
70.Usnesení č. 014/10R/2017/ Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje
71.Usnesení č. 018/10R/2017/ Odměna řediteli Správy a údržby silnic Ústeckého kraje,
příspěvkové organizace
72.Usnesení č. 023/10R/2017/ Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková
organizace – personální záležitosti
73.Usnesení č. 026/10R/2017/ Školská rada
74.Usnesení č. 034/10R/2017/ Realizace projektu – Souhlas zřizovatele
75.Usnesení č. 036/10R/2017/ Předložení žádosti o dotaci na realizaci projektu s názvem
„Obnova muzea v Krupce včetně expozic“ do výzvy č. 52 Integrovaného regionálního
operačního programu
76.Usnesení č. 047/10R/2017/C)1. Změna smlouvy č. 16/SML3782/INV/27/SP – 29.13,
207.14 ze dne 22. 7. 2016 na provedení díla (stavby) s názvem „PZ Triangle – Triangle City a
zázemí občanské vybavenosti II“
77.Usnesení č. 047/10R/2017/C)2. Změna smlouvy č. 16/SML3782/INV/27/SP – 29.13,
207.14 ze dne 22. 7. 2016 na provedení díla (stavby) s názvem „PZ Triangle – Triangle City a
zázemí občanské vybavenosti II“
78.Usnesení č. 048/10R/2017/C)2. Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na
stavební práce s názvem „Gymnázium Teplice, p. o. - výměna oken budova B + C“ zadávané
formou zjednodušeného podlimitního řízení
79.Usnesení č. 049/10R/2017 Dohody o ukončení smluv na zpracování projektové
dokumentace na nerealizované akce
80.Usnesení č. 050/10R/2017/ Aktualizace Pravidel pro zadávání veřejných zakázek
Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi
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81.Usnesení č. 051/10R/2017/C) Zadávací řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Vyšší
odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o. rekonstrukce objektu na Slovanské“ PD+IČ+AD
82.Usnesení č. 051/10R/2017/F)1. Zadávací řízení veřejné zakázky na služby s názvem
„Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o. rekonstrukce objektu na Slovanské“ PD+IČ+AD
83.Usnesení č. 052/10R/2017/C)2. Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na
stavební práce s názvem „Základní škola a Střední škola, Most, p. o. - oprava střešního pláště
budovy“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení
84.Usnesení č. 022/11R/2017/ Nominace zástupce Ústeckého kraje do Správní rady
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
85.Usnesení č. 034/11R/2017/ Seniorské listy Ústeckého kraje – projektový záměr
86.Usnesení č. 112/11R/2017/C)1. Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební
práce s názvem „Speciální základní škola a Speciální mateřská škola Děčín – Zateplení
budovy a výměna oken“ formou zjednodušeného podlimitního řízení
87.Usnesení č. 113/11R/2017/C)1. Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební
práce s názvem „SOŠ a SOU Roudnice n.L. - rekonstrukce tělocvičny a oprava navazujících
komunikací“ formou zjednodušeného podlimitního řízení
88.Usnesení č. 114/11R/2017/C)1. Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební
práce s názvem „Severočeská vědecká knihovna v Ústí n. L. – rekonstrukce objektu Velká
Hradební 49, ÚL“ formou zjednodušeného podlimitního řízení
89.Usnesení č. 178/11R/2017/ Nakládání s majetkem
B) souhlasí
se změnou termínu plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje:
1.Usnesení č. 7/117R/2016 Problematika kybernetické bezpečnosti na 31.05.2017
2.Usnesení č. 022/9R/2017/ „Aktivně a s motivací najdeme si novou práci“ – vzor smlouvy s
partnery na 30.06.2017
3.Usnesení č. 047/9R/2017/C)4. Aktuální situace v autobusové dopravě na 31.05.2017
4.Usnesení č. 070/9R/2017/C)1., 2., 3. Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na
služby s názvem „Komunikace II/240 – rekonstrukce mostního objektu 240 - 031, 031A v
Roudnici nad Labem“ PD+IČ+AD zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení na
15.05.2017
5.Usnesení č. 066/11R/2017/C)1. Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s
názvem „Tiskoviny Dopravy Ústeckého kraje“ formou otevřeného řízení na 15.05.2017
6. Usnesení č. 115/11R/2017/C)1. Smlouva o spojení zadavatelů pro účely společného
postupu směřujícího k zadání veřejné zakázky s názvem „DVS SŠT Velebudice Střední škola
technická Most - dílenský blok“ na 15.05.2017

Usnesení č. 004/13R/2017
6.1 Schválení zahraniční služební cesty do Vladimirské oblasti (Ruská federace) v
termínu 18. - 22. 5. 2017
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
účast zástupců Ústeckého kraje na zahraniční služební cestě do Vladimirské oblasti (Ruská
federace) v termínu 18. – 22. 5. 2017 ve složení delegace:
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Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje
PhDr. Ing. Zdeněk Matouš, Ph.D. MBA, člen Rady Ústeckého kraje

Usnesení č. 005/13R/2017
6.2 Schválení poskytnutí věcných darů
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské řízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí následujících věcných darů:
a) Sboru dobrovolných hasičů Neštěmice, U Radnice 229, 403 31 Ústí nad Labem, IČ:
63153262 - sladkosti a cukrovinky pro děti z mateřských škol Ústeckého kraje v maximální
částce 8.000 Kč vč. DPH na akci Kuličkyáda, která proběhne dne 11. 5. 2017.
b) Sboru dobrovolných hasičů Střekov, U Stanice 822/11, 400 03 Ústí nad Labem, IČ:
75086808 - sladkosti a cukrovinky pro cca 350 dětí v maximální částce 10.000 Kč vč. DPH
na akci „Den bezpečnosti pro mateřské školy a prvňáčky základních škol“, která proběhne
dne 23. 6. 2017.
c) FK Dobroměřice z.s., Pražská 56, 440 01 Dobroměřice, IČ: 62247956 - 3 poháry pro vítěze
celostátního
fotbalového turnaje a 3 poháry pro nejlepšího hráče, nejlepšího brankáře a nejlepšího střelce
turnaje „O pohár hejtmana Ústeckého kraje“ v maximální částce 1.500 Kč vč. DPH a zároveň
sladkosti a cukrovinky pro nevítězné týmy v maximální částce 5.000 Kč vč. DPH, dohromady
dary v hodnotě 6.500 Kč vč. DPH. Akce proběhne dne 17. 6. 2017.

Usnesení č. 006/13R/2017
6.3 Zhodnocení návrhů na udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok 2016 a
doporučení Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o udělení Ceny hejtmana
Ústeckého kraje za rok 2016
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje:
1.vzít na vědomí všechny předložené návrhy o udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok
2016
2.v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písmeno t) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění
pozdějších předpisů, rozhodnout o udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok 2016
v jednotlivých oblastech takto:
a)regionální rozvoj: Mgr. Ladislav Chlupáč
b)sociální a zdravotní oblast včetně záchrany lidského života: MUDr. Ilja Deyl
c)věda a výzkum: Prof. Ing. Pavel Janoš, CSc.
d)kultura: Jana Urbanová
e) sport: Jiří Vích
B) ukládá
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Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, předložit doporučení dle bodu A) tohoto
usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 26. 6. 2017

Usnesení č. 007/13R/2017
6.4 Schválení zahraniční služební cesty do Srbska 15. – 19. 5. 2017
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
účast níže uvedeného zástupce Ústeckého kraje na zahraniční služební cestě do Srbska ve
dnech 15. – 19. 5. 2017:
Bc. Pavel Csonka, předseda Výboru pro zdravotnictví ZÚK

Usnesení č. 008/13R/2017
6.5 SPZ Triangle – uzavření dodatku k plánovací smlouvě se společností CTP Property
IX, a.s.
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o uzavření dodatku k plánovací smlouvě č. 14/SML1910 se společností CTP
Property IX, a.s., IČO: 28089171, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

Usnesení č. 009/13R/2017
6.6 Zlatý erb 2017 - peněžité dary pro výherce
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí finančních darů vítězům krajského kola soutěže Zlatý erb
2017 takto:
I. Za kategorii Nejlepší webové stránky města
1. cena – Statutární město Most ve výši 40 000,- Kč
IČO: 00266094
Sídlo: Radniční 1/2, 434 01 Most 1,
2. cena – Město Litvínov ve výši 30 000,- Kč
IČO: 00266027
Sídlo: náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov,
3. cena – Město Chlumec ve výši 20 000,- Kč
IČO: 00391387
Sídlo: Muchova 267, 40339 Chlumec
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II. Za kategorii Nejlepší webové stránky obce
1.cena – Obec Chuderov ve výši 40 000,- Kč
IČO: 00266809
Sídlo: Chuderov 63, 40002 Chuderov
2.cena – Obec Povrly ve výši 30 000,- Kč
IČO: 00266931
Sídlo: Mírová 165/7, 403 32 Povrly,
3.cena – Obec Mnetěš ve výši 20 000,- Kč
IČO: 00264075
Sídlo: Mnetěš 28, 413 01 Roudnice nad Labem.
III. Za kategorii Smart City a nejlepší elektronická služba
1.cena – Město Česká Kamenice ve výši 40 000,- Kč
IČO: 00261220
Sídlo: Náměstí Míru 219, 40721 Česká Kamenice
1.cena – Město Duchcov ve výši 40 000,- Kč
IČO: 00266299
Sídlo: nám. Republiky 20/5, 41901 Duchcov
3.cena – Statutární město Chomutov ve výši 20 000,- Kč
IČO: 00261891
Sídlo: Zborovská 4602, 43001 Chomutov
B) ukládá
Bc. Janu Jelínkovi, vedoucímu odboru informatiky a organizačních věcí, ve spolupráci s Ing.
Lubošem Trojnou, vedoucím odboru kanceláře hejtmana, zabezpečit veškeré potřebné úkony
související s přímým poskytnutím darů na bankovní účet obdarovaných dle bodu A) tohoto
usnesení.
Termín: 31. 5. 2017

Usnesení č. 010/13R/2017
6.7 Zastupování Ústeckého kraje Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, p. o. při
uveřejňování smluv v registru smluv
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o uzavření příkazní smlouvy se Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, Ruská 260, 417 03 Dubí, IČ: 00080837 dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení.
B) ukládá
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat návrh smlouvy dle bodu A)
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tohoto usnesení.
Termín: 31. 5. 2017

Usnesení č. 011/13R/2017
6.8 Změna Stanov HSR-ÚK, Jednacího řádu HSR-ÚK a Finančního plánu 2017
HSR-ÚK
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit podle § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhované změny Stanov HSR-ÚK,
Jednacího řádu HSR-ÚK a Finančního řádu na rok 2017 HSR-ÚK dle příloh č. 1 - 3 tohoto
usnesení.
B) ukládá
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, předložit usnesení dle bodu A) do
jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje.
Termín: 29. 5. 2017

Usnesení č. 012/13R/2017
7.1 Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 5/2017
Rada Ústeckého kraje po projednání
provádí
dle ust. § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, rozpočtové opatření - zvýšení rozpočtu Ústeckého kraje o 360 321 tis.
Kč na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 16 435 003 tis. Kč podle přílohy č. 1
tohoto usnesení.

Usnesení č. 013/13R/2017
7.2 Metodika předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého
kraje a Směrnice pro použití peněžních fondů příspěvkových organizací zřizovaných
Ústeckým krajem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
1. Metodiku předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje ve
znění příloh č. 1, 2 tohoto usnesení a příloh A – W předloženého materiálu,
2. Směrnici pro použití peněžních fondů příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým
krajem ve znění příloh č. 3, 4 a 5 tohoto usnesení,
B) ukládá
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Mgr. Ing. Jaroslavu Pikalovi, vedoucímu odboru kanceláře ředitele,
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového,
Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy,
Mgr. Radku Spálovi, vedoucímu odboru kultury a památkové péče,
Ing. Petře Lafkové, vedoucí odboru sociálních věcí,
Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru zdravotnictví,
Ing. Jindřichu Fraňkovi, vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství
prokazatelně seznámit příspěvkové organizace s Metodikou předkládání finančních podkladů
příspěvkových organizací Ústeckého kraje a Směrnicí pro použití peněžních fondů
příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem podle části A) tohoto usnesení
Termín: 31. 5. 2017

Usnesení č. 014/13R/2017
7.3 Výkon zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti
sociální
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
1. dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s nabytím majetku do vlastnictví
příspěvkové organizace Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace,
a) formou věcného daru
invalidní vozík PATRON SUR 45 v hodnotě 2 500,- Kč k využití pro uživatele Domova
důchodců Milešov,
který je součástí příspěvkové organizace, od:
- ******
občerstvení na oslavu výročí 20 let Domova sociální péče Chotěšov, který je součástí
příspěvkové
organizace, v celkové hodnotě 10 800,- Kč od:
- Mšenská pekárna s.r.o., Hlavní 129, 411 19 Mšené - lázně, IČ 28709306, v hodnotě 600,- Kč
- Velmar s.r.o., Textilní 6106, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 25481738, v hodnotě 2 000,- Kč
- GASTROPLUS Louny s.r.o., Rybalkova 2128, 440 01 Louny, IČ 28714857, v hodnotě 1
200,- Kč
- ******, v hodnotě 1 700,- Kč
- Lotinar s.r.o., Doksany 44, 411 82 Doksany, IČ 01788621, v hodnotě 2 000,- Kč
- Jatky Libochovice s.r.o., Husova 308, 411 17 Libochovice, IČ 28738667, v hodnotě 3 300,Kč
b) formou finančního daru
k využití na sportovní a společenské vyžití uživatelů v celkové výši 25 500,- Kč od:
- DENTIMED s.r.o., Českých bratří 383, 547 01 Náchod, IČ 49815024, ve výši 2 000,- Kč
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-******, ve výši 3 000,- Kč
- CHRISTEYNS s.r.o., Vítovská 453/7, 742 35 Odry, IČ 26797283, ve výši 1 500,- Kč
- ******, ve výši 3 000,- Kč
- Obec Chotěšov, Lovosická 13, 410 02 Chotěšov, IČ 00526096, ve výši 5.000,- Kč
- Obec Čížkovice, Jiráskova 143, 411 12 Čížkovice, IČ: 00263486, ve výši 6 000,- Kč
- SEMILEAS, a.s., Husova 4, 513 01 Semily, IČ: 25930044, ve výši 5 000,- Kč
2. dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s nabytím majetku do vlastnictví
příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace,
formou finančního daru na pořádání festivalu Hájský kohout 2017 od:
- Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099469, ve
výši 10 000,- Kč
3. dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s nabytím majetku do vlastnictví
příspěvkové organizace Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace, formou
finančního daru na zajištění slavnosti Mezibořské slunce konané v červnu 2017 a volnočasové
aktivity uživatelů v celkové výši 46 000,- Kč od:
- DOTERM SERVIS s.r.o. – právní nástupce, Javorová 110, 435 13 Meziboří, IČ: 61325929,
ve výši 5 000 Kč
- ****** ve výši 1 000,- Kč
- Gastro-Walter s.r.o., Pod Vrchem 68, 405 05 Děčín XX – Nová Ves, IČ: 22802967, ve výši
1 000,- Kč
- SEMILEAS, a.s., Husova 4, 513 01 Semily, IČ: 25930044, ve výši 3 000,- Kč
- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099451, ve
výši 10 000,- Kč
- Kimberly-Clark,s.r.o., Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, IČ: 63468816, ve výši
14 000,- Kč
- ORTOSERVIS s.r.o., Ronkova 353/13, 180 00 Praha 8, IČ: 26121760, ve výši 2 000,- Kč
- ALLKON s.r.o., Okružní 350, 435 13 Meziboří, IČ: 25008196, ve výši 5 000,- Kč
- ******, ve výši 5 000,- Kč
4. dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s nabytím majetku do vlastnictví
příspěvkové organizace Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice,
příspěvková organizace, formou finančního daru od:
- ******, ve výši 10 000,- Kč na zakoupení pomůcek do pracovny uživatelů – knihy,
stavebnice, společenské hry
5. dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s nabytím majetku do vlastnictví
příspěvkové organizace Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice,
příspěvková organizace, formou finančního daru od:
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- ******, ve výši 30 000,- Kč na zajištění kulturních a společenských akcí pro uživatele
6. dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s nabytím majetku do vlastnictví
příspěvkové organizace Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace, formou
věcného daru od:
- ******, v hodnotě 1 682,- Kč – materiál k využití při práci s uživateli ve službě sociálně
terapeutické dílny

Usnesení č. 015/13R/2017
7.4 Pověření 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje Mgr. Martina Kliky, MBA k
podepisování dokumentů v oblasti sociální – rozšíření pověření
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) pověřuje
Mgr. Martina Kliku, MBA, 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje k podepisování:
a) Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené
do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje v souvislosti s projektem Podpora
sociálních služeb v Ústeckém kraji 2, včetně dodatků;
b) Smluv o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb uzavíraných v rámci
dotačního programu „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 2“, včetně
dodatků;
c) Smluv o poskytnutí neinvestiční dotace na úhradu nákladů certifikačního řízení odborné
způsobilosti primární prevence rizikového chování uzavíraných v rámci dotačního programu
"Certifikace primární prevence pro poskytovatele sociálních služeb protidrogové politiky“.
B) ukládá
hejtmanovi Ústeckého kraje, Oldřichu Bubeníčkovi, podepsat pověření pro Mgr. Martina
Kliku, MBA, 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Termín: 17. 5. 2017

Usnesení č. 016/13R/2017
9.2 Pověření náměstka hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislava Rybáka k
podepisování dokumentů
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) pověřuje
RSDr. Stanislava Rybáka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje k podepisování
a)Smluv o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace uzavíraných v rámci dotačního
programu Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území
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Ústeckého kraje, včetně dodatků.
b)Smluv o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace uzavíraných v rámci dotačního
programu Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování následné a dlouhodobé lůžkové
péče na území Ústeckého kraje, včetně dodatků.
c)Smluv o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace uzavíraných na základě individuálních
žádostí o příspěvek z Fondu Ústeckého kraje, včetně dodatků.
d)Smluv o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace uzavíraných v rámci dotačního
programu Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji, včetně dodatků.
e)Smluv o poskytnutí investiční dotace uzavíraných v rámci programu na výměnu zastaralých
zdrojů tepla na pevná paliva (Kotlíková dotace), včetně dodatků.
f)Smluv o poskytnutí neinvestiční dotace uzavíraných v rámci dotačního programu Podpora
vybraných služeb zdravotní péče, včetně dodatků.
g)Smluv o poskytnutí neinvestiční dotace uzavíraných v rámci dotačního programu Podpora
aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje, včetně dodatků.
h)Smluv o poskytnutí neinvestiční dotace uzavíraných v rámci dotačního programu Podpora
lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí, včetně dodatků.
i)Smluv o poskytnutí neinvestiční dotace – stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy
uzavíraných v rámci stipendijního programu Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů
v Ústeckém kraji, včetně dodatků.
j)Smluv o poskytnutí neinvestiční dotace – stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy
uzavíraných v rámci stipendijního programu Stabilizace nelékařských zdravotnických
pracovníků v Ústeckém kraji, včetně dodatků.
k)Smluv o poskytnutí neinvestiční dotace uzavíraných v rámci dotačního programu Asistenční
vouchery, včetně dodatků.
B) ukládá
hejtmanovi Ústeckého kraje, Oldřichu Bubeníčkovi, podepsat pověření pro RSDr. Stanislava
Rybáka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.
Termín: 31. 5. 2017

Usnesení č. 017/13R/2017
9.3 Dotační program „Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu
obyvatel Ústeckého kraje“ – vyhodnocení 2017, lhůta I.
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
předloženou informaci o hodnocení žádostí o dotace v programu „Podpora aktivit zaměřených
na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“ – lhůta I.
B) rozhoduje
dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí, částečném poskytnutí a neposkytnutí neinvestiční dotace
v programu „Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého
kraje“ – lhůta I. těmto žadatelům:
Zdravotní Ústav se sídlem v Ústí nad Labem
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Sídlo: Moskevská 1531, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 71009361
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Sídlo: Pasteurova 3544/1, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 44555601
Základní škola, Bílina, Lidická 3118/18, okres Teplice, příspěvková organizace
Sídlo: Lidická 31/18, Mostecké předměstí, 418 01 Bílina
IČ: 65639626
Péxis, centrum psychosomatické péče, s.r.o.
Sídlo: Šrámkova 38, 400 11 Ústí nad Labem
IČ: 22795758
Prudká Kristýna
Trvale bytem: ******, 412 01 Litoměřice
narozena: ******
Severová Lenka, Ing.
Trvale bytem:****** 400 01 Ústí nad Labem
narozena: ******
ve výši, účelu a z důvodu dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle schváleného vzoru
s uvedenými žadateli.
C) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1.vzít na vědomí předloženou informaci o hodnocení žádostí o dotace v programu „Podpora
aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“ –, lhůta I.
2.rozhodnout dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí a částečném poskytnutí neinvestiční dotace v programu
„Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“ – I.
lhůta, těmto žadatelům:
Péxis, centrum psychosomatické péče, s.r.o.
Sídlo: Šrámkova 38, 400 11 Ústí nad Labem
IČ: 22795758
Zdravotní Ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Sídlo: Moskevská 1531, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 71009361
Centrum podpory zdraví, z.ú.
Sídlo: Veleslavínova 14, 400 11 Ústí nad Labem
IČ: 22608389
ve výši, účelu a z důvodu dle přílohy č. 3 tohoto usnesení
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a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle schváleného vzoru
s uvedenými žadateli.
D) ukládá
1.Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru zdravotnictví, zabezpečit veškeré potřebné úkony
k realizaci bodu B) tohoto usnesení
Termín: 31. 8. 2017
2.RSDr. Stanislavu Rybákovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, předložit návrh
dle bodu C) Zastupitelstvu Ústeckého kraje k projednání
Termín: 26. 6. 2017

Usnesení č. 018/13R/2017
9.4 Dotační program „Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“ –
vyhodnocení 2017, lhůta I
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
předloženou informaci o hodnocení žádostí o dotace v dotačním programu „Podpora
lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“, I. lhůta
B) rozhoduje
o výjimce z Článku VIII. bodu 5) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje u žadatele Krajská zdravotní, a.s., sídlo: Sociální péče
3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem, IČ: 25488627, u její žádosti určené na podporu akce
„Základy ošetřovatelství v geriatrii“, v podobě stanovení výše poskytované dotace, která činí
10 000 Kč
C) rozhoduje
dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí neinvestiční dotace v I. lhůtě dotačního programu „Podpora
lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“ těmto žadatelům:
Dětská psychiatrická nemocnice Louny
Sídlo: Rybalkova 1400, 440 01 Louny
IČ: 00831034
DTO CZ, s.r.o.
Sídlo: Mariánské nám. 480/5, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
IČ: 47666439
Krajská zdravotní, a.s.
Sídlo: Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
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Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Sídlo: Pasteurova 3544/1, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 44555601
BOS.org s.r.o.
Sídlo: Kekulova 615/38, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 64049876
ve výši a k účelu dle přílohy č. 2 tohoto usnesení,
a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace s uvedenými žadateli dle
vzoru schváleného usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 27/3Z/2017 ze dne
20. 2. 2017,

D) ukládá
Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru zdravotnictví, zabezpečit veškeré potřebné úkony
k realizaci bodu B) a C) tohoto usnesení
Termín: 30. 6. 2017

Usnesení č. 019/13R/2017
9.5 Žádost o prominutí povinnosti penále za porušení rozpočtové kázně
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje vyhovět žádosti o prominutí penále za porušení rozpočtové
kázně vyměřeného Platebním výměrem ekonomického odboru dne 1. 9. 2016, č.j.:
409/EK/2016-6, JID: 132077/2016/KUUK, na částku 3 381 120,00 Kč, subjektu Základní
škola a Mateřská škola Strupčice, okres Strupčice, IČ: 467 87 704, se sídlem Strupčice 29, a v
souladu s ustanovením § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění účinném do 19. 2. 2015, povolit částečné prominutí penále ve
výši 3 313 497,00 Kč, subjekt uhradí částku 67 623,00 Kč.
B) ukládá
RSDr. Stanislavu Rybákovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit Zastupitelstvu
Ústeckého kraje žádost o částečné prominutí povinnosti penále dle předloženého
materiálu.Termín: 26. 6. 2017

Usnesení č. 020/13R/2017
9.6 Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje a revokace usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 050/11R/2017 v části C/2/žadatel 70 ze dne 05. 04. 2017
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) revokuje
2. dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje dále
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uvedených žadatelů:
· žadatel č. 70: NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s.
IČ: 27163059
sídlo: Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava
výše dotace: 105 000 Kč
název projektu (akce): Vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením
prostřednictvím ochrany veřejného zájmu na úseku bezbariérové přístupnosti staveb
B) bere na vědomí
informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle předloženého materiálu.
C) schvaluje
dle Čl. 7, odst. 7.2 Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu
Ústeckého kraje (Zásady) výjimku u žadatele č. 53 z Čl. 4, odst. 4.6 Zásad.
D) rozhoduje
1. dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Radou Ústeckého kraje:
·žadatel č. 1: Česká florbalová unie
IČ: 61387991
sídlo: Lomnického 1705/5, 140 00 Praha - Nusle
výše neinvestiční dotace: 30 000 Kč
název projektu (akce): Reprezentace Ústeckého kraje – florbal – na Hrách VIII. LODM ČR
2017 v Jihomoravském kraji
·žadatel č. 2: Krušnoman triathlon team Litvínov, z.ú.
IČ: 26982978
sídlo: Emy Destinové 617, 436 01 Litvínov – Horní Litvínov
výše neinvestiční dotace: 20 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100 %
název projektu (akce): Reprezentace Ústeckého kraje – triatlon – na Hrách VIII. LODM ČR
2017 v Jihomoravském kraji
·žadatel č. 3: Ústecký krajský svaz ČSOS
IČ: 04863542
sídlo: Východní 1938, 415 01 Teplice - Trnovany
výše neinvestiční dotace: 15 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100 %
název projektu (akce): Reprezentace Ústeckého kraje – orientační běh – na Hrách VIII.
LODM ČR 2017 v Jihomoravském kraji
·žadatel č. 4: TJ Stadion Louny, z.s.
IČ: 44223714
sídlo: K Velodromu 1592, 440 01 Louny
výše neinvestiční dotace: 20 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100 %
název projektu (akce): Reprezentace Ústeckého kraje – cyklistika – na Hrách VIII. LODM
ČR 2017 v Jihomoravském kraji
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·žadatel č. 5: Ústecká krajská organizace ČUS
IČ: 70926450
sídlo: Vaníčkova 902/11, 400 01 Ústí nad Labem
výše neinvestiční dotace: 15 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100 %
název projektu (akce): Reprezentace Ústeckého kraje – sportovní gymnastika – na Hrách
VIII. LODM ČR 2017 v Jihomoravském kraji
·žadatel č. 6: Ústecká akademie plaveckých sportů z.s.
IČ: 04610881
sídlo: Klíšská 892/90a, 400 01 Ústí nad Labem - Klíše
výše neinvestiční dotace: 15 000 Kč
název projektu (akce): Reprezentace Ústeckého kraje – plavání – na Hrách VIII. LODM ČR
2017 v Jihomoravském kraji
·žadatel č. 7: SK Štětí, z.s.
IČ: 00556076
sídlo: Čs. Armády 51, 411 08 Štětí
výše neinvestiční dotace: 20 000 Kč
název projektu (akce): Reprezentace Ústeckého kraje – jachting – na Hrách VIII. LODM ČR
2017 v Jihomoravském kraji
·žadatel č. 8: ProMancus, o.p.s.
IČ: 28621221
sídlo: Hlávkova 447/5, 702 00 Ostrava - Přívoz
výše neinvestiční dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Nad oblaky – Každý může být hvězdou
·žadatel č. 9: Krajský svaz stolního tenisu Ústeckého kraje, z.s.
IČ: 22883321
sídlo: Meruňková 2851/11, 400 11 Ústí nad Labem – Severní terasa
výše neinvestiční dotace: 15 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100 %
název projektu (akce): Reprezentace Ústeckého kraje – stolní tenis – na Hrách VIII. LODM
ČR 2017 v Jihomoravském kraji
·žadatel č. 10: Ústecký krajský svaz karate ČSKe, z. s.
IČ: 43224164
sídlo: Ve Smyčce 2155/7, 400 11 Ústí nad Labem
výše neinvestiční dotace: 15 000 Kč
název projektu (akce): Reprezentace Ústeckého kraje – karate – na Hrách VIII. LODM ČR
2017 v Jihomoravském kraji
·žadatel č. 11: Badmintonový klub Teplice z.s.
IČ: 05646049
sídlo: Kašparova 1844, 415 01 Teplice
výše neinvestiční dotace: 20 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100 %
název projektu (akce): Reprezentace Ústeckého kraje – badminton – na Hrách VIII. LODM
ČR 2017 v Jihomoravském kraji
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·žadatel č. 12: Spolek InlineSkating.cz
IČ: 22607137
sídlo: Koněvova 1697/18, 400 01 Ústí nad Labem
výše neinvestiční dotace: 15 000 Kč
název projektu (akce): Reprezentace Ústeckého kraje – kolečkové inline bruslení – na Hrách
VIII. LODM ČR 2017 v Jihomoravském kraji
·žadatel č. 13: Ústecký krajský atletický svaz
IČ: 70920770
sídlo: Vaníčkova 11, 400 01 Ústí nad Labem
výše neinvestiční dotace: 15 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100 %
název projektu (akce): Reprezentace Ústeckého kraje – atletika – na Hrách VIII. LODM ČR
2017 v Jihomoravském kraji
·žadatel č. 14: Tenisový klub Most z.s.
IČ: 00483176
sídlo: Pod Koňským vrchem 1159/5, 434 01 Most
výše neinvestiční dotace: 20 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100 %
název projektu (akce): Reprezentace Ústeckého kraje – tenis – na Hrách VIII. LODM ČR
2017 v Jihomoravském kraji
·žadatel č. 15: SK Parta Litoměřicko
IČ: 65082354
sídlo: 1. máje 59, 411 45 Úštěk – České Předměstí
výše neinvestiční dotace: 30 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100 %
název projektu (akce): Reprezentace Ústeckého kraje – plavání handicapovaných – na Hrách
VIII. LODM ČR 2017 v Jihomoravském kraji
·žadatel č. 16: Atletický sportovní klub ELNA Počerady
IČ: 44223579
sídlo: tř. l7. listopadu 2066, 440 01 Louny
výše neinvestiční dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): European Handbike Circuit Louny 2017
·žadatel č. 17: Mikroregion PERUCKO
IČ: 70966192
sídlo: Oldřichova 49, 439 07 Peruc
výše neinvestiční dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Spolupráce obcí na Perucku
·žadatel č. 18: Čtvrtlístek z.s.
IČ: 22757490
sídlo: Buková 397/2a, 130 00 Praha - Žižkov
výše neinvestiční dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Memoriál Rosti Čtvrtlíka – VI. ročník
·žadatel č. 19: Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
IČ: 00673552
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sídlo: Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice
výše neinvestiční dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Beřkovické léto 2017
·žadatel č. 20: Ústecký krajský atletický svaz
IČ: 70920770
sídlo: Vaníčkova 11, 400 01 Ústí nad Labem
výše neinvestiční dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Organizace soutěží ÚKAS jednotlivců a družstev v roce 2017
·žadatel č. 21: Spolek Hudební Společnost Úštěk - Musikgesellschaft Auscha
IČ: 04749740
sídlo: Mírové náměstí 47, 411 45 Úštěk – Vnitřní Město
výše neinvestiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Zahajovací koncert II. ročníku Festivalu v Úštěku
·žadatel č. 22: Sport a kultura Krupka z.s.
IČ: 01851446
sídlo: Dolní Maršov 11, 417 42 Krupka - Maršov
výše neinvestiční dotace: 60 000 Kč
název projektu (akce): Vystoupení DS DK Krupka v Chorvatsku
·žadatel č. 23: Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace
IČ: 00081582
sídlo: Drážďanská 454/23, 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno
výše neinvestiční dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Noc snů pro postižené děti 2017
·žadatel č. 24: NET.W z.s.
IČ: 01342185
sídlo: Rudé armády 60, 403 01 Dolní Zálezly
výše neinvestiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Ústecké podzemí, Muzeum civilní obrany
·žadatel č. 25: Sportovní klub dětí a mládeže Děčín, z.s.
IČ: 00527076
sídlo: Riegrova 454/12, 405 02 Děčín II - Nové Město
výše neinvestiční dotace: 35 000 Kč
název projektu (akce): O pohár Věry Čáslavské
·žadatel č. 26: Přátelé hradu Hasištejna, z.s.
IČ: 22762264
sídlo: Mostecká 39/3, 430 01 Chomutov
výše neinvestiční dotace: 120 000 Kč
název projektu (akce): Hasištejnské léto
·žadatel č. 27: AC Rumburk, z.s.
IČ: 44224214
sídlo: Náměstí Lužické 100/5, 408 01 Rumburk
výše neinvestiční dotace: 175 000 Kč
název projektu (akce): Vybavení atletického stadionu
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·žadatel č. 28: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace
IČ: 47791080
sídlo: Fűgnerova 1371, 440 01 Louny
výše neinvestiční dotace: 65 000 Kč
název projektu (akce): Objevujeme přírodu
·žadatel č. 29: Česká hlava PROJEKT z.ú.
IČ: 03678059
sídlo: Sojovice 201, 294 75 Sojovice
výše neinvestiční dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Machři roku 2017
·žadatel č. 30: Kateřina Hofmannová
IČ: 69418225
sídlo: Jugoslávská 1756/57, 434 01 Most
výše neinvestiční dotace: 60 000 Kč
název projektu (akce): Podpora činnosti tanečního studia DEMI Dance Most
·žadatel č. 31: HORNICKÁ SPOLEČNOST PODKRUŠNOHORSKÉ OBLASTI
IČ: 63125242
sídlo: tř. Budovatelů 2830/3, 434 01 Most
výše neinvestiční dotace: 30 000 Kč
název projektu (akce): Zachování hornických tradic v Ústeckém kraji
·žadatel č. 32: Velká Černoc sobě
IČ: 22764569
sídlo: Velká Černoc 6, 438 01 Měcholupy - Velká Černoc
výše neinvestiční dotace: 75 000 Kč
název projektu (akce): BEZPEČNÉ SILNICE DĚTEM, aneb JSOU VIDĚT?
·žadatel č. 33: Okresní hospodářská komora v Litoměřicích
IČ: 49100157
sídlo: Velká Krajská 52/2, 412 01 Litoměřice
výše neinvestiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Veletrh Techdays
·žadatel č. 34: Svaz tělesně postižených v České republice z. s. okresní organizace Ústí nad
Labem
IČ: 44225466
sídlo: Stříbrnické nivy 2428/4, 400 11 Ústí nad Labem
výše neinvestiční dotace: 12 000 Kč
název projektu (akce): Rehabilitační cvičení a plavání
·žadatel č. 35: Dívčí komorní sbor PF UJEP v Ústí nad Labem, z.s.
IČ: 44555598
sídlo: České mládeže 360/8, 400 01 Ústí nad Labem - Klíše
výše neinvestiční dotace: 60 000 Kč
název projektu (akce): Mezinárodní festival a soutěž ve sborovém zpěvu
·žadatel č. 36: Ústecká freeridová organizace, z.s.
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IČ: 22670238
sídlo: Střekovské nábřeží 1119/19, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov
výše neinvestiční dotace: 28 000 Kč
název projektu (akce): POHYB dětem
·žadatel č. 37: Šachový klub Most z.s.
IČ: 27034607
sídlo: K. J. Erbena 220/7, 434 01 Most
výše neinvestiční dotace: 48 000 Kč
název projektu (akce): Šachové turnaje pro děti a mládež na úrovni MČR
·žadatel č. 38: Ústecká asociace futsalu, z.s.
IČ: 04102584
sídlo: Husovo náměstí 152, 403 17 Chabařovice
výše neinvestiční dotace: 60 000 Kč
název projektu (akce): 2. MČR futsal FIFA – kategorie veteráni
·žadatel č. 39: Mikroregion Labské Skály
IČ: 70909695
sídlo: Mírové nám. 280, 407 01 Jílové
výše investiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Pódium pro Mikroregion Labské skály
·žadatel č. 40: Nadační fond GAUDEAMUS
IČ: 25228633
sídlo: Nerudova 2283/7, 350 02 Cheb
výše neinvestiční dotace: 20 000 Kč
název projektu (akce): XXVI. ročník Dějepisné soutěže studentů gymnázií České a Slovenské
republiky
·žadatel č. 41: Sport a Kultura Skupice, z.s.
IČ: 03725715
sídlo: Skupice 21, 440 01 Postoloprty - Skupice
výše neinvestiční dotace: 40 000 Kč
název projektu (akce): Pouť Petra a Pavla – Skupice 2017 – 8. ročník
·žadatel č. 42: Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace
IČ: 00831212
sídlo: Barvířská 495, 434 01 Most
výše neinvestiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Elektrická pečovatelská polohovací a zvedací lůžka včetně
příslušenství pro 4 sociální služby
·žadatel č. 43: ČSS, z.s. - Ústecké krajské sdružení
IČ: 70920125
sídlo: Májová 212, 435 13 Meziboří
výše neinvestiční dotace: 20 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100 %
název projektu (akce): Reprezentace Ústeckého kraje – sportovní střelba – na Hrách VIII.
LODM ČR 2017 v Jihomoravském kraji
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·žadatel č. 44: EQUIPARK o.p.s.
IČ: 27268209
sídlo: Svinčice 36, 434 01 Lužice - Svinčice
výše neinvestiční dotace: 25 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100 %
název projektu (akce): Sportovní den s EQUIPARK Svinčice o.p.s.
·žadatel č. 45: Aeroklub Ústí nad Labem z.s.
IČ: 18381928
sídlo: Podhoří 364/36, 400 10 Ústí nad Labem – Všebořice
výše neinvestiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Slet letadel „Nebe plné letadel“ v Ústí nad Labem
·žadatel č. 46: LEVIL
IČ: 22908960
sídlo: Střížovice 244, 400 10 Chlumec - Střížovice
výše investiční dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Oplocení dětského hřiště - Střížovice
·žadatel č. 47: Spolek historie ozbrojených složek
IČ: 05753503
sídlo: Komenského 343/13, 400 01 Ústí nad Labem - Předlice
výše neinvestiční dotace: 49 000 Kč
název projektu (akce): Pomoc vážně postiženým dětem SMA
·žadatel č. 48: Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz
IČ: 00434132
sídlo: Střekovské nábřeží 975/51, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov
výše neinvestiční dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Děti pro krásnější Labe
·žadatel č. 49: Motorkáři Droužkovice z.s.
IČ: 03651665
sídlo: Rudé armády 61, 431 44 Droužkovice
výše neinvestiční dotace: 30 000 Kč
název projektu (akce): 5. Vyjížďka pro …
·žadatel č. 50: COR APERTUM, z. s.
IČ: 22763325
sídlo: Týnská 632/10, 110 00 Praha – Staré Město
výše neinvestiční dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Festival OČIMA GENERACÍ
·žadatel č. 51: TJ Teplice Letná z.s.
IČ: 46069631
sídlo: Dr. Vrbenského 3343, 415 01 Teplice
výše investiční dotace: 170 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100 %
název projektu (akce): Výstavba šaten a sociálního zařízení kuželny
·žadatel č. 52: XIX. župa Teplice se sídlem v Duchcově
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IČ: 00443697
sídlo: Kubátova 35, 419 01 Háj u Duchcova
výše neinvestiční dotace: 200 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 80 %
název projektu (akce): 7. Mezinárodní folklorní festival České středohoří
·žadatel č. 53: NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s.
IČ: 27163059
sídlo: Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava
výše neinvestiční dotace: 105 000 Kč
podíl osobních nákladů na celkových nákladech: 84,29%
název projektu (akce): Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením
prostřednictvím ochrany veřejného zájmu na úseku bezbariérové přístupnosti staveb
2. dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje dále
uvedených žadatelů:
·žadatel č. 54: Občasné sdružení z.s.
IČ: 01835807
sídlo: Jaroslava Vrchlického 3096, 438 01 Žatec
výše dotace: 35 000 Kč
název projektu (akce): Sportovně – kulturní festival UNDERWALL 2017
· žadatel č. 55: Chomutovsko
IČ: 05054265
sídlo: náměstí 1. Máje 1, 430 01 Chomutov
výše dotace: 136 500 Kč
název projektu (akce): „DSO Chomutovsko-podpora a propagace regionu“
· žadatel č. 56: Sport Club 2000, z.s.
IČ: 26584816
sídlo: Háj 210, 431 91 Loučná pod Klínovcem - Háj
výše dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Kadaňské babí léto 2017
· žadatel č. 57: Naše farma Mirkov, z.s.
IČ: 01417053
sídlo: Mírkov 23, 400 02 Povrly - Mirkov
výše dotace: 52 577 Kč
název projektu (akce): Obnova vybavení Pony klubu pro děti
· žadatel č. 58: HINBELANE a.s.
IČ: 24731625
sídlo: Litevská 1174/8, 100 00 Praha - Vršovice
výše dotace: 18 900 Kč
název projektu (akce): Vybavení do dětské klubovny
· žadatel č. 59: Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace
IČ: 46789944
sídlo: Písečná 5030, 430 04 Chomutov
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výše dotace: 163 000 Kč
název projektu (akce): RODIČEM VE SPRÁVNÝ ČAS
· žadatel č. 60: Jan Zykmund
IČ: 46073744
sídlo: Pražská 2986/2, 415 01 Teplice
výše dotace: 24 000 Kč
název projektu (akce): Získání licence
POSTIŽENÝCH“

k

užívání

ochranné

známky

· žadatel č. 61: Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
IČ: 00673552
sídlo: Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice
výše dotace: 20 000 Kč
název projektu (akce): Beřkovický Den Nezávislosti 2017
· žadatel č. 62: Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje
IČ: 70894612
sídlo: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem
výše dotace: 173 000 Kč
název projektu (akce): Podpora hospodářského rozvoje Ústeckého kraje
· žadatel č. 63: Karin Hrušková
IČ: 70690375
sídlo: Janáčkova 1591/4, 415 01 Teplice - Trnovany
výše dotace: 62 000 Kč
název projektu (akce): KPS na MUSICA SACRA
· žadatel č. 64: Castingsport Teplice z.s.
IČ: 05713064
sídlo: Havířská 583/7, 415 01 Teplice - Trnovany
výše dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Kdo loví ryby nezlobí
· žadatel č. 65: Přátelé Povrlů, z. s.
IČ: 01838971
sídlo: 5. května 41/3, 403 32 Povrly
výše dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Koupálko Povrly Fest
· žadatel č. 66: Tělovýchovná jednota Neratovice
IČ: 18584926
sídlo: Kpt. Jaroše 233/26, 277 11 Neratovice
výše dotace: 61 000 Kč
název projektu (akce): MČR D18/D20 a Polofinále Mistrovství ČR H18/H20
· žadatel č. 67: Fotbalový klub Jiskra Modrá, z.s.
IČ: 14867788
sídlo: Kamenec 42, 405 02 Jílové - Kamenec
výše dotace: 199 900 Kč
název projektu (akce): Zateplení poloviny obvodového pláště
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„PRÁCE

budovy – I. etapa
· žadatel č. 68: Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. Okresní organizace
Teplice
IČ: 62787951
sídlo: Pod tratí 234, 415 01 Teplice - Prosetice
výše dotace: 70 000 Kč
název projektu (akce): Ozdravný pobyt u moře - Chorvatsko
· žadatel č. 69: MOBIDICK CZ s.r.o.
IČ: 27344274
sídlo: Wolkerova 891/10, 430 01 Chomutov
výše dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Dětský den „Umíme žít s přírodou“
· žadatel č. 70: Kleja, z.s.
IČ: 01181491
sídlo: Varšavská 694/38, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov
výše dotace: 149 824 Kč
název projektu (akce): Podpora předškolního vzdělávání pro děti ze sociálně vyloučených
lokalit v Ústí nad Labem
· žadatel č. 71: Nerudný fest.cz
IČ: 26578824
sídlo: Strakonická 1601, 252 28 Černošice
výše dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Mládí Ladí Dětem
· žadatel č. 72: BK SKŘIVÁNEK USTÍ NAD LABEM z.s.
IČ: 22609458
sídlo: Jateční 1026/18, 400 01 Ústí nad Labem - Klíše
výše dotace: 20 000 Kč
název projektu (akce): Letní basketbalové soustředění týmu U14
· žadatel č. 73: BK SKŘIVÁNEK USTÍ NAD LABEM z.s.
IČ: 22609458
sídlo: Jateční 1026/18, 400 01 Ústí nad Labem - Klíše
výše dotace: 20 000 Kč
název projektu (akce): Letní basketbalové soustředění týmu U17 a U19
· žadatel č. 74: BK SKŘIVÁNEK USTÍ NAD LABEM z.s.
IČ: 22609458
sídlo: Jateční 1026/18, 400 01 Ústí nad Labem - Klíše
výše dotace: 20 000 Kč
název projektu (akce): Letní basketbalové soustředění týmu U11, U12 a U13
· žadatel č. 75: KULT, spolek
IČ: 26602598
sídlo: Veleslavínova 3108/14, 400 11 Ústí nad Labem
výše dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): KREDENC
26

· žadatel č. 76: „Občanské sdružení za hezčí Tašov“
IČ: 22605282
sídlo: Tašov 5, 400 02 Tašov
výše dotace: 103 000 Kč
název projektu (akce): 3. Pištův letní jarmark
E) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. vzít na vědomí informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle
předloženého materiálu.
2. rozhodnout dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje:
·žadatel č. 77: Agrární komora Děčín-Ústí nad Labem, z.s.
IČ: 05460476
sídlo: U Obory 262/2, 405 02 Děčín VII - Chrochvice
výše neinvestiční dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Krajská výstava masného skotu Ústeckého kraje 15. – 17. září 2017
Litoměřice
· žadatel č. 78: Dia Help o.s.
IČ: 22677291
sídlo: Báňská 287, 434 01 Most
výše neinvestiční dotace: 150 000 Kč
název projektu (akce): Edukační centrum Diahelp
· žadatel č. 79: Český um - Artificium Bohemicum
IČ: 22850392
sídlo: Skalka u Doks 51, 472 01 Skalka u Doks
výše neinvestiční dotace: 300 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 75 %
název projektu (akce): Severočeské farmářské trhy
· žadatel č. 80: Zubrnická museální železnice, z.s.
IČ: 44552700
sídlo: Děčínská 107, 403 23 Velké Březno
výše neinvestiční dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Párou do Zubrnic
· žadatel č. 81: Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s.
IČ: 25466119
sídlo: Budovatelů 2830, 434 37 Most
výše investiční dotace: 250 000 Kč
název projektu (akce): Zřízení úzkorozchodné dráhy
3. rozhodnout dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje a uzavření veřejnoprávní
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smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje:
·žadatel č. 82: Město Louny
IČ: 00265209
sídlo: Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
výše neinvestiční dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Letní lounské vábení – 14. ročník
· žadatel č. 83: Město Duchcov
IČ: 00266299
sídlo: nám. Republiky 20/5, 419 01 Duchcov
výše neinvestiční dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Oslavy 777 let založení města Duchcova
· žadatel č. 84: Obec Jimlín
IČ: 00556327
sídlo: Jimlín 7, 440 01 Jimlín
výše neinvestiční dotace: 79 000 Kč
název projektu (akce): 750 let Obce Jimlín
· žadatel č. 85: Obec Hrobce
IČ: 00263664
sídlo: Ke Hřišti 14, 411 83 Hrobce
výše neinvestiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce dětských toalet v Mateřské škole Rohatce
· žadatel č. 86: Město Dolní Poustevna
IČ: 00261289
sídlo: Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna
výše investiční dotace: 250 000 Kč
název projektu (akce): Multifunkční hřiště v Dolní Poustevně
4. rozhodnout dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje dále
uvedených žadatelů:
·žadatel č. 87: Spolek Hudební Společnost Úštěk - Musikgesellschaft Auscha
IČ: 04749740
sídlo: Mírové náměstí 47, 411 45 Úštěk – Vnitřní Město
výše dotace: 285 200 Kč
název projektu (akce): Koncert Camerona Carpentera v Litoměřicích
· žadatel č. 88: Aeroklub Chomutov, z.s.
IČ: 46787399
sídlo: Otvice 258, 431 11 Otvice
výše dotace: 270 000 Kč
název projektu (akce): Zesílení konstrukce cvičného kluzáku L13 Blaník
· žadatel č. 89: Libuše Rudinská
IČ: 76155579
sídlo: Matějkova 2123/11, 190 00 Praha - Libeň
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výše dotace: 350 000 Kč
název projektu (akce): Dokumentární film Kosti Giacoma Casanovy
· žadatel č. 90: Česká atletika, s.r.o.
IČ: 63668157
sídlo: 5. května 1323/9, 140 00 Praha - Nusle
výše dotace: 495 000 Kč
název projektu (akce): Atletika pro děti I. – Louny, Rumburk, školení
· žadatel č. 91: Česká atletika, s.r.o.
IČ: 63668157
sídlo: 5. května 1323/9, 140 00 Praha - Nusle
výše dotace: 490 000 Kč
název projektu (akce): Atletika pro děti I. – Chomutov a nákup sport. sad
· žadatel č. 92: Volejbal Ústí nad Labem, z.s.
IČ: 05612951
sídlo: Tolstého 1276/19, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov
výše dotace: 500 000 Kč
název projektu (akce): Nákup dopravního prostředku a sportovního klubového oblečení
5. rozhodnout dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje dále
uvedených žadatelů:
·žadatel č. 93: Obec Koštice
IČ: 00265055
sídlo: Koštice 26, 439 21 Koštice
výše dotace: 400 000 Kč
název projektu (akce): Oprava kostela v Košticích
· žadatel č. 94: Město Hora Svaté Kateřiny
IČ: 00265934
sídlo: Dlouhá 261, 435 46 Hora Svaté Kateřiny
výše dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Stínící technika pro ZŠ Hora Svaté Kateřiny
· žadatel č. 95: Obec Lukavec
IČ: 00526134
sídlo: Lukavec 43, 410 02 Lukavec
výše dotace: 174 000 Kč
název projektu (akce): Havarijní stav kabin sportovního areálu
· žadatel č. 96: Město Rumburk
IČ: 00261602
sídlo: Třída 9. Května 1366/48, 408 01 Rumburk
výše dotace: 1 000 000 Kč
název projektu (akce): Vybavení víceúčelového letního stadionu v Rumburku
· žadatel č. 97: Obec Smolnice
IČ: 00556424
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sídlo: Smolnice 104, 439 14 Smolnice
výše dotace: 206 500 Kč
název projektu (akce): 130 výročí SDH Smolnice
· žadatel č. 98: Obec Těchlovice
IČ: 64679446
sídlo: Těchlovice 37, 405 02 Těchlovice
výše dotace: 372 978 Kč
název projektu (akce): Oprava MK – objízdná trasa při povodni
· žadatel č. 99: Obec Růžová
IČ: 00556017
sídlo: Růžová 30, 405 02 Růžová
výše dotace: 1 000 000 Kč
název projektu (akce): Vyhlídka ?????
F) ukládá
RSDr. Stanislavu Rybákovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu
E) tohoto usnesení k rozhodnutí Zastupitelstvu Ústeckého kraje
Termín: 26. 6. 2017

Usnesení č. 021/13R/2017
9.7 Informace o uzavřených dodatcích ke smlouvám o poskytnutí dotace z Fondu
Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci hejtmana ÚK o uzavřeném dodatku ke smlouvě č. 16/SML1240 o poskytnutí
dotace.
B) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje vzít na vědomí:
informaci hejtmana ÚK o uzavřeném dodatku ke smlouvě č. 16/SML3663 o poskytnutí
dotace.
C) ukládá
RSDr. Stanislavu Rybákovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit návrh
Zastupitelstvu Ústeckého kraje dle bodu B) tohoto usnesení.
Termín: 26.6.2017

Usnesení č. 022/13R/2017
9.8 Žádosti o změnu v uzavřených smlouvách o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého
kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 16/SML0237, kterým se stanoví
nový název projektu („DĚČÍNSKÉ KULEKLÁNÍ 2016/2017 (1. a 2. ročník)“) a termín
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ukončení projektu do 30. 06. 2017.
2. o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 16/SML4053,
kterým se stanoví typ projektu (investiční – 80 000 Kč / neinvestiční – 115 000 Kč)
B) ukládá
Ing. Jaroslavě Kusznirukové, vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů,
předložit hejtmanovi ÚK Oldřichu Bubeníčkovi k podpisu dodatky dle bodu A) tohoto
usnesení.
Termín: 31. 5. 2017

Usnesení č. 023/13R/2017
10.1 Souhlas se zahájením zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s
názvem „Nákup a dodávka posypové kamenné soli pro rok 2017/2018“ zadavatele
Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
1.se zahájením zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody na dodávky s názvem „Nákup
a dodávka posypové kamenné soli pro rok 2017/2018“ formou otevřeného řízení podle
ustanovení § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění (dále jen „zákon“), zadavatelem Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace.
2.se způsobem hodnocení nabídek podle základního hodnotícího kritéria ekonomické
výhodnosti nabídky, a to podle nejvýhodnějšího poměru kvality a ceny s následujícími kritérii
a subkritérii hodnocení:
·Kritériem hodnocení č. 1 bude nabídková cena (váha 80%), přičemž bude hodnocena
nabídková cena letní posypové soli včetně dopravy (váha subkritéria 86,5%) a nabídková
cena zimní posypové soli včetně dopravy (váha subkritéria 13,5%).
·Kritériem hodnocení č. 2 kvalita (váha 20%), přičemž bude hodnocen minimální
garantovaný % hmotnostní podíl soli o zrnitosti od 0,8 do 3,15 mm - minimální požadavek
zadavatele je 60% - (váha subkritéria 60%) a minimální garantovaný % podíl NaCl –
minimální požadavek zadavatele je 96% - (váha subkritéria 40%).
3.s požadavky na prokázání kvalifikace dodavatelů:
základní způsobilost
-dle § 74 zákona dodavatel prokáže způsobem dle § 75 zákona;
profesní způsobilost
-dle § 77 odst. 1 zákona s tím, že dodavatel doloží výpis z obchodního rejstříku či jiné
evidence, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů,
-dle § 77 odst. 2 zákona s tím, že dodavatel doloží doklad o oprávnění k podnikání podle
zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění, zejména doklad
prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, a to minimálně pro oprávnění Koupě
zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej nebo Velkoobchod.
ekonomická kvalifikace
-zadavatel nebude požadovat prokázání ekonomické kvalifikace
technická kvalifikace
-dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona předložením seznamu významných dodávek poskytnutých
za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení. Dodavatel splňuje toto kritérium, pokud
předloží seznam minimálně 3 významných dodávek v objemu minimálně 15 mil. Kč za
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každou jednotlivou dodávku.
-Dle § 79 odst. 2 písm. l) zákona předložením prohlášení o shodě výrobku dle TP 116a a
bezpečnostního listu.
4.se stanovením požadavku zadavatele na předložení následujících dokumentů jako podmínky
pro uzavření smlouvy: Doklad o shodě výrobku s TP 116a, doklady o chemickém složení soli,
bezpečnostní list a písemná prohlášení výrobce o záruce a ošetření nabízené soli proti
nespékavosti, o obsahu rozpustných a nerozpustných látek a prohlášení o schopnosti výrobce
zajistit dodávku soli v množství, kvalitě a termínech dle požadavků zadavatele;
5.s tím, že zadavatel nebude požadovat poskytnutí jistoty, neboť jde o zadávací řízení na
uzavření rámcové dohody;
6.se jmenováním hodnotící komise podle § 42 zákona ve složení dle přílohy č. 1 a pověřením
hodnotící komise otevíráním obálek a posouzením kvalifikace;
7.s pozváním zástupců všech zastupitelských klubů Zastupitelstva Ústeckého kraje na
otevírání obálek s nabídkami a na všechna další jednání hodnotící komise.

Usnesení č. 024/13R/2017
10.2 Sankce za porušení smluvních povinností dopravců ve veřejné osobní dopravě
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
1. o uložení pokuty podle článku 10 odst. 33 za porušení ustanovení článku 6 odst. 9
„Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní
obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách – oblast „Ústecko“ dopravci
BusLine a.s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily, IČ: 283 60 010 za kalendářní den 15. 3. 2017
ve výši 10 000,- Kč (vozidlo bez odbavovacího zařízení);
2. o uložení pokuty podle článku 10 odst. 16 za porušení ustanovení článku 6 odst. 4 písm. e)
„Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní
obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách – oblast:
a)„Ústecko“ dopravci BusLine a.s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily, IČ: 283 60 010 za
kalendářní dny 23. 2., 11. 3., 12. 3. a 29. 3. 2017 v celkové výši 4 000,- Kč (neúplný
stejnokroj dopravce);
b)„Děčínsko“ dopravci BusLine a.s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily, IČ: 283 60 010 za
kalendářní den 25. 2. 2017 ve výši 1 000,- Kč (neúplný stejnokroj dopravce);
c)„Litoměřicko“ dopravci BusLine a.s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily, IČ: 283 60 010 za
kalendářní den 26. 3. 2017 ve výši 1 000,- Kč (neúplný stejnokroj dopravce);
d)„PD Teplice“ dopravci ARRIVA TEPLICE s.r.o., Emílie Dvořákové 70, 415 01 Teplice, IČ:
499 00 820 za kalendářní den 6. 1. 2017 ve výši 1 000,- Kč (neúplný stejnokroj dopravce);
3. o uložení pokuty podle článku 10 odst. 10 za porušení ustanovení článku 6 odst. 4 písm. a)
ve spojení s čl. 1 přílohy č. 2 „Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě
k zajištění základní dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách
– oblast:
a) „Ústecko“ dopravci BusLine a.s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily, IČ: 283 60 010 za
kalendářní den 20. 2. 2017 ve výši 5 000,-Kč (nevyhovující vozidlo); dále pak za kalendářní
den 10. 2. 2017 v celkové výši 5 000,-Kč (plně nefunkční informační systém);
b)„Lovosice-Louny“ dopravci BusLine a.s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily,
IČ: 283 60 010 za kalendářní den 10. 2. 2017 ve výši 5 000,-Kč (plně nefunkční informační
systém);
c) „Chomutovsko“ dopravci Autobusy Karlovy Vary, a.s., Sportovní 4, 360 09 Karlovy Vary,
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IČ: 253 32 473 za kalendářní den 12. 1. 2017 ve výši 5 000,-Kč (plně nefunkční informační
systém);
4. o uložení pokuty podle článku 10 odst. 11 za porušení ustanovení článku 6 odst. 4 písm. a)
„Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní
obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách – oblast:
a)„Ústecko“ “ dopravci BusLine a.s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily, IČ: 283 60 010 za
kalendářní den 11. 1., 10. 2., 16. 2. a 17. 3. 2017 v celkové výši 17 000,-Kč (teplota
v interiéru mimo stanovený limit);
b)„Děčínsko“ dopravci BusLine a.s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily, IČ: 283 60 010 za
kalendářní dny 9. 2. a 8. 3. 2017 v celkové výši 7 000,- Kč (teplota v interiéru mimo
stanovený limit);
c)„Vejprtsko“ dopravci BusLine a.s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily, IČ: 283 60 010 za
kalendářní den 12. 3. 2017 ve výši 2 000,- Kč (teplota v interiéru mimo stanovený limit);
d)„Podbořansko“ dopravci BusLine a.s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily, IČ: 283 60 010
za kalendářní den 20. 1. 2017 ve výši 2 000,- Kč (teplota v interiéru mimo stanovený limit);
e)„Šluknovsko“ dopravci Autobusy Karlovy Vary, a.s., Sportovní 4, 360 09 Karlovy Vary, IČ:
253 32 473 za kalendářní den 7. 1. 2017 ve výši 2 000,-Kč (teplota v interiéru mimo
stanovený limit);
f)„Dolní Poohří“ dopravci ČSAD Slaný a.s., Lacinova 1366, 274 80 Slaný, IČ: 601 93 425 za
kalendářní den 19. 1. 2017 v celkové výši 10 000,-Kč (teplota v interiéru mimo stanovený
limit);
5. o uložení pokuty podle článku 10 odst. 31, 32 za porušení ustanovení článku 6 odst. 9
„Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní
obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách – oblast:
a)„Děčínsko“ dopravci BusLine a.s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily, IČ: 283 60 010 za
kalendářní dny 25. 2. a 31. 3. 2017 v celkové výši 15 000,-Kč (řidiči přijali hotovost, ale
nevydali jízdní doklady);
b)„Lounsko-západ“ dopravci BusLine a.s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily, IČ: 283 60 010
za kalendářní den 17. 2. 2017 ve výši 5 000,-Kč (řidič přijal hotovost, ale nevydal jízdní
doklad);
c)„Podbořansko“ dopravci BusLine a.s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily, IČ: 283 60 010 za
kalendářní den 1. 3. 2017 ve výši 10 000,-Kč (řidič přijal hotovost, ale nevydal jízdní
doklady);
d)„Ústecko“ dopravci BusLine a.s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily, IČ: 283 60 010 za
kalendářní dny 27. 1. 2017 a 16. 2. 2017 v celkové výši 10 000,-Kč (řidiči přijali hotovost, ale
nevydali jízdní doklady);
e)„Vejprtsko“ dopravci BusLine a.s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily, IČ: 283 60 010 za
kalendářní dny 26. 2 a 1. 2. 2017 v celkové výši 35 000,-Kč (řidiči přijali hotovost, ale
nevydali jízdní doklady);
f)„Dolní Poohří“ dopravci ČSAD Slaný a.s., Lacinova 1366, 274 80 Slaný, IČ: 601 93 425 za
kalendářní dny 2. 2. a 12. 3. 2017 v celkové výši 15 000,-Kč (řidiči přijali hotovost, ale
nevydali jízdní doklady); dále pak za kalendářní den 24. 1. 2017 ve výši 5000,-Kč (řidič řádně
neodbavil cestujícího);
g)„Litvínov-Bílina“ dopravci ČSAD Slaný a.s., Lacinova 1366, 274 80 Slaný, IČ: 601 93 425
za kalendářní den 26. 2. 2017 ve výši 5 000,-Kč (řidič přijal hotovost, ale nevydal jízdní
doklad);
6. o uložení pokuty podle článku 10 odst. 13 za porušení ustanovení článku 6 odst. 4 písm. b)
„Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní
obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách – oblast:
a)„Litoměřicko“ dopravci BusLine a.s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily, IČ: 283 60 010 za
kalendářní den 9. 3. 2017 ve výši 1 000,- Kč (neaktualizovaná informační plocha
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Objednatele);
b)„Litvínov-Bílina“ dopravci ČSAD Slaný a.s., Lacinova 1366, 274 80 Slaný, IČ: 601 93 425
za kalendářní den 20. 2. 2017 ve výši 1 000,- Kč (neaktualizovaná informační plocha
Objednatele);
7. o uložení pokuty podle článku 10 odst. 20 za porušení ustanovení článku 6 odst. 4 písm. i)
„Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní
obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách – oblast „Vejprtsko“
dopravci BusLine a.s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily, IČ: 283 60 010 za kalendářní den
26. 2. 2017 ve výši 2 000,-Kč (nefunkční telefonické spojení na dispečink);
8. o uložení pokuty podle článku 10 odst. 54 za porušení ustanovení článku 12 odst. 7
„Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní
obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách – oblast „Ústecko“ dopravci
BusLine a.s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily, IČ: 283 60 010 za kalendářní den 19. 1. 2017
ve výši 1 000,-Kč (nedodržení čekací doby);
o uložení pokuty podle článku 10 odst. 19 za porušení ustanovení článku 6 odst. 4 písm. h)
„Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní
obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách – oblast „Ústecko“ dopravci
BusLine a.s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily, IČ: 283 60 010 za kalendářní dny 19. 1., 8.
2. a 10. 2. 2017 v celkové výši 6 000,-Kč (nenasazení zálohového vozidla);

Usnesení č. 025/13R/2017
10.3 Změna smlouvy č. 17/SML0140/SoVS/DS o veřejných službách v přepravě
cestujících veřejnou osobní drážní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého
kraje na turistické lince č. T3
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), ve znění pozdějších
předpisů o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících
veřejnou osobní drážní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje
s dopravcem MBM rail s.r.o., sídlem Žižkova 595, 551 01 Jaroměř, IČ: 25277171 na lince č.
T3 Ústí nad Labem – Velké Březno – Zubrnice.

Usnesení č. 026/13R/2017
11.1 Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace –
personální záležitosti
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) jmenuje
dle ust. § 1 odst. 1 a v souladu s ust. § 2 odst. 2 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech
konkursního řízení a konkursních komisích, konkursní komisi pro konkursní řízení na
obsazení pracovního místa ředitele Střední školy řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147,
příspěvkové organizace, ve složení:
Mgr. Ludislava Poupalová, vedoucí správního oddělení odboru školství, mládeže a
tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje, určená ředitelem krajského úřadu,
předsedkyně komise
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Ing. Radmila Krastenicsová, předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Zastupitelstva Ústeckého kraje a zastupitelka Ústeckého kraje, určená zřizovatelem
Tereza Hyťhová, zastupitelka Ústeckého kraje, určená zřizovatelem
Mgr. Pavel Caitaml, ředitel Střední školy obchodu, řemesel, služeb a Základní školy, Ústí nad
Labem, příspěvkové organizace, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve
školství
Mgr. Milan Soukup, pedagogický pracovník Střední školy řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská
147, příspěvkové organizace
Mgr. Ivana Reihsová, školní inspektorka České školní inspekce
Bc. Alena Horová, členka Školské rady Střední školy řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147.
B) ukládá
Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 26. 5. 2017

Usnesení č. 027/13R/2017
11.2 Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace
– personální záležitosti
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) odvolává
dle ust. § 1 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních
komisích, Mgr. Vlastimila Zlatohlávka, pedagogického pracovníka Gymnázia Václava
Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvkové organizace, z funkce člena konkursní
komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele Gymnázia Václava
Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvkové organizace, jmenované usnesením Rady
Ústeckého kraje č. 24/10R/2017 dne 15. 3. 2017.
B) jmenuje
dle ust. § 1 odst. 3 a v souladu s ust. § 2 odst. 2 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech
konkursního řízení a konkursních komisích, členku konkursní komise pro konkursní řízení na
obsazení pracovního místa ředitele Gymnázia Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661,
příspěvkové organizace,
PhDr. Irenu Slavíkovou, pedagogickou pracovnici Gymnázia Václava Hlavatého, Louny,
Poděbradova 661, příspěvkové organizace.
C) ukládá
Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci částí A) a B) tohoto usnesení.
Termín: 19. 5. 2017

Usnesení č. 028/13R/2017
11.3 Odměna řediteli školy zřizované Ústeckým krajem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) stanoví
dle ust. § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
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pozdějších předpisů, Mgr. Milanovi Soukupovi, řediteli Střední školy řemesel a služeb, Děčín
IV, Ruská 147, příspěvkové organizace, v souladu s ust. § 224 odst. 2 písm. a) zákona č.
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměnu po nabytí nároku na
starobní důchod k 6. 5. 2017 (č. O/1).
B) ukládá
Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 31. 5. 2017

Usnesení č. 029/13R/2017
11.4 Platový výměr ředitelky školy zřizované Ústeckým krajem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) stanoví
dle ust. § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů a s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, Mgr. Martině Černé, ředitelce
Střední zdravotnické školy, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvkové organizace, plat od 1. 6.
2017 (platový výměr č. 4672).
B) ukládá
Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 31. 5. 2017

Usnesení č. 030/13R/2017
11.5 Stipendijní program Ústeckého kraje – 5. ročník 2008/2009 – výjimka a odložení
plnění závazku vyplývajícího ze Smlouvy o zařazení do stipendijního programu
Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
žádosti ******, JID 43691/2017/KUUK, JID 51028/2017/KUUK, dle přílohy č. 1
předloženého materiálu.
B) rozhoduje
na základě žádostí ****** o udělení výjimky z čl. IV. odst. 3. Smlouvy o zařazení do
stipendijního programu Ústeckého kraje č. 2194/2008/STIP/2008/06 (dále jen Smlouva) a čl.
VI. bod 2. Pravidel pro poskytování Stipendia Ústeckého kraje (dále jen Pravidla). ****** je
odloženo plnění závazku daného čl. III. „Závazek studenta“ Smlouvy na základě uvedených a
doložených skutečností pro období od 1. 8. 2013 po dobu dalšího studia. Po řádném ukončení
doktorského studia v prezenční formě je jmenovaná povinna doložit další plnění jejího
zbývajícího smluvního závazku v délce 304 dní.
C) ukládá
Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zajistit vyrozumění
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jmenované o přijatém usnesení.
Termín: 31. 5. 2017

Usnesení č. 031/13R/2017
11.6 Změny v rejstříku škol a školských zařízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů žádosti o změnu v rejstříku škol a školských zařízení dle přílohy č. 1
tohoto usnesení.
B) ukládá
Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 5. 2017

Usnesení č. 032/13R/2017
11.7 Realizace projektu – souhlas zřizovatele
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
v souladu s § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů s realizací projektu pro:
1. Střední školu obchodu a služeb, Teplice, příspěvkovou organizaci, IČ: 00524646, sídlo:
Alejní 12, Teplice; č. výzvy: 02_16_035 Podpora škol formou projektů zjednodušeného
vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I v rámci OP VVV (Operační program Výzkum, vývoj a
vzdělávání)
2. Střední lesnickou školu a Střední odbornou školu, Šluknov, příspěvkovou organizaci, IČ:
47274719, sídlo: T. G. Masaryka 580, Šluknov; č. výzvy: 02_16_035 Podpora škol formou
projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I v rámci OP VVV (Operační
program Výzkum, vývoj a vzdělávání)
3. Vyšší odbornou školu, Střední průmyslovou školu a Střední odbornou školu služeb a
cestovního ruchu, Varnsdorf, příspěvkovou organizaci, IČ: 18383874, sídlo: Bratislavská
2166, Varnsdorf; č. výzvy: 02_16_035 Podpora škol formou projektů zjednodušeného
vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I v rámci OP VVV (Operační program Výzkum, vývoj a
vzdělávání)
4. Speciální základní školu a Praktickou školu, Rumburk, příspěvkovou organizaci, IČ:
47274409, sídlo: Dobrovského nám.378/12, Rumburk; č. výzvy: 02_16_035 Podpora škol
formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I v rámci OP VVV
(Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání) a 02_16_022 Šablony pro MŠ a ZŠ I v
rámci OP VVV (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání)
5. Střední průmyslovou školu stavební a Střední odbornou školu stavební a technickou, Ústí
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nad Labem, příspěvkovou organizaci, IČ 18385061, sídlo: Čelakovského 5, Ústí nad Labem;
č. výzvy: 02_16_035 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony
pro SŠ a VOŠ I v rámci OP VVV (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání).

Usnesení č. 033/13R/2017
11.8 Zvýšení příspěvku na provoz a stanovení účelového investičního příspěvku pro rok
2017 – Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz pro rok 2017, pro
Střední školu stavební a strojní, Teplice, příspěvkovou organizaci, IČO: 00497088, sídlo:
Teplice, Fr. Šrámka 1350, PSČ: 415 02, ve výši 400 tis. Kč na celkový objem 11 226 tis. Kč,
na nákup učebních pomůcek.
2. dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o stanovení závazného ukazatele účelového investičního příspěvku pro
rok 2017, pro Střední školu stavební a strojní, Teplice, příspěvkovou organizaci, IČO:
00497088, sídlo: Teplice, Fr. Šrámka 1350, PSČ: 415 02, ve výši 702 tis. Kč, na nákup
vícemístného automobilu.
B) ukládá
1. Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 9. 6. 2017
2. statutárnímu orgánu příspěvkové organizace dle části A) 1. tohoto usnesení předložit
vyúčtování závazného ukazatele příspěvku na provoz.
Termín: 31. 12. 2017
3. statutárnímu orgánu příspěvkové organizace dle části A) 2. tohoto usnesení předložit
vyúčtování závazného ukazatele účelového investičního příspěvku.
Termín: 31. 12. 2017

Usnesení č. 034/13R/2017
11.9 Zvýšení příspěvku na provoz a stanovení účelového investičního příspěvku pro rok
2017 – Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny,
příspěvková organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz pro rok 2017, pro
Obchodní akademii a Střední odbornou školu generála Františka Fajtla, Louny, příspěvkovou
organizaci, IČO: 14451042, sídlo: Louny, Osvoboditelů 380, PSČ: 440 58, ve výši 794 tis. Kč
na celkový objem 7 170 tis. Kč, na nákup výpočetní techniky do učeben odborného výcviku a
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na drobné vybavení dílen.
2. dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o stanovení závazného ukazatele účelového investičního příspěvku pro
rok 2017, pro Obchodní akademii a Střední odbornou školu generála Františka Fajtla, Louny,
příspěvkovou organizaci, IČO: 14451042, sídlo: Louny, Osvoboditelů 380, PSČ: 440 58, ve
výši 451 tis. Kč, na nákup nového výukového panelu pro obor vzdělání Instalatér a tiskového
plotteru a interaktivní tabule pro obor Aranžér.
B) ukládá
1. Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 9. 6. 2017
2. statutárnímu orgánu příspěvkové organizace dle části A) 1. tohoto usnesení předložit
vyúčtování závazného ukazatele příspěvku na provoz.
Termín: 31. 12. 2017
3. statutárnímu orgánu příspěvkové organizace dle části A) 2. tohoto usnesení předložit
vyúčtování závazného ukazatele účelového investičního příspěvku.
Termín: 31. 12. 2017

Usnesení č. 035/13R/2017
11.10 Převod části prostředků rezervního fondu k posílení fondu investic – Gymnázium
a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
dle § 30 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, s převodem části prostředků rezervního fondu k posílení fondu
investic Gymnázia a Střední odborné školy, Podbořany, příspěvkové organizace, IČO:
18380824, sídlo: Podbořany, Kpt. Jaroše 862, PSČ: 441 28, ve výši 835 tis. Kč, na nákup
vysokozdvižného vozíku a svařovací techniky.
B) ukládá
Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 9. 6. 2017

Usnesení č. 036/13R/2017
11.11 Poskytnutí účelově určeného příspěvku zřizovatele pro rok 2017 – Vyšší odborná
škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35,
příspěvková organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o poskytnutí účelově určeného neinvestičního příspěvku zřizovatele (UZ00209) pro rok 2017,
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pro Vyšší odbornou školu zdravotnickou a Střední školu zdravotnickou, Ústí nad Labem,
Palachova 35, příspěvkovou organizaci, IČO: 00673358, sídlo: Ústí nad Labem, Palachova
35, PSČ: 400 01, ve výši 175 tis. Kč, na zabezpečení praktické výuky a odborné praxe
v Krajské zdravotní, a. s.
B) ukládá
1. Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 9. 6. 2017
2. statutárnímu orgánu příspěvkové organizace dle části A) tohoto usnesení předložit
vyúčtování účelově určeného neinvestičního příspěvku zřizovatele.
Termín: 31. 1. 2018

Usnesení č. 037/13R/2017
11.12 Poskytnutí účelově určeného příspěvku zřizovatele pro rok 2017 – Střední škola
stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o poskytnutí účelově určeného neinvestičního příspěvku zřizovatele (UZ00209) pro rok 2017,
pro Střední školu stavební a strojní, Teplice, příspěvkovou organizaci, IČO: 00497088, sídlo:
Teplice, Fr. Šrámka 1350, PSČ: 415 02, ve výši 812 tis. Kč, na zabezpečení činnosti
Regionální fotbalové akademie Ústeckého kraje na období 1-6/2017.
B) ukládá
1. Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 9. 6. 2017
2. statutárnímu orgánu příspěvkové organizace dle části A) tohoto usnesení předložit
vyúčtování účelově určeného neinvestičního příspěvku zřizovatele.
Termín: 31. 7. 2017

Usnesení č. 038/13R/2017
11.13 Souhlas zřizovatele s uzavřením smluv o nájmu – Střední odborná škola a Střední
odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, s uzavřením smluv o nájmu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok
mezi Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm, Roudnice nad Labem,
Neklanova 1806, příspěvkovou organizací, IČ: 69411263, sídlo: Roudnice nad Labem,
Neklanova 1806, PSČ: 413 01 a
1. Základní školou SMART, IČ: 03655091, sídlo: Roudnice nad Labem, Neklanova
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1806, PSČ: 413 01, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
2. Little Monkeys, z.s., IČ: 22605690, sídlo: Roudnice nad Labem, Neklanova
1806, PSČ: 413 01, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
B) ukládá
Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 24. 5. 2017

Usnesení č. 039/13R/2017
11.14 Výkon zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti
školství
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s přijetím finančního daru a s
nabytím majetku formou daru do do vlastnictví příspěvkových organizací uvedených v příloze
č. 1 tohoto usnesení.

Usnesení č. 040/13R/2017
11.16 Naplňování Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 – přidělení dotace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1.dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí neinvestiční dotace žadatelům v příloze č. 2 tohoto
usnesení.
2.dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle schváleného
vzoru v příloze č. 1 tohoto usnesení.
3.dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o neposkytnutí neinvestiční dotace žadatelům v příloze č. 3 tohoto
usnesení.
B) souhlasí
s poskytnutím neinvestiční dotace žadatelům uvedeným v příloze č. 2 za podmínky předložení
rozpočtu projektu upraveného v závislosti na výši přidělené dotace.
C) ukládá
Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy zabezpečit realizaci
části A) a B) tohoto usnesení.
Termín: 30. 7. 2017
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Usnesení č. 041/13R/2017
11.17 Dofinancování vědomostních, kulturních a sportovních soutěží v roce 2017
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí neinvestičního účelově určeného příspěvku na rok 2017 na
zabezpečení soutěží, přehlídek, seminářů, projektových dnů a výměnných akcí na rok 2017,
pro organizace zřizované Ústeckým krajem, v celkovém objemu 332 200,- Kč dle přílohy č. 2
tohoto usnesení.
B) rozhoduje
1. dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2017 na zabezpečení soutěží,
přehlídek, seminářů, projektových dnů a výměnných akcí na rok 2017, pro organizace
zřizované obcí, v celkovém objemu 35 000,- Kč dle přílohy č. 3 tohoto usnesení.
2. dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na
rok 2017 dle schváleného vzoru v příloze č. 1 tohoto usnesení.
C) rozhoduje
dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o neposkytnutí neinvestiční dotace na rok 2017 následujícím žadatelům
dle přílohy č. 4 tohoto usnesení.
D) ukládá
1.Ing. Dagmar Waicové, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) a B) tohoto usnesení.
Termín: 30. 6. 2017
2.Statutárním orgánům příspěvkových organizací, dle části A) a B) tohoto usnesení, předložit
vyúčtování poskytnutého neinvestičního účelově určeného příspěvku na uvedené akce.
Termín: 19. 12. 2017

Usnesení č. 042/13R/2017
11.18 Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací v rámci přenesené
působnosti – oblast školství
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1. úpravu rozpočtů přímých nákladů příspěvkových organizací (UZ 33 353) na základě
povinného rozdělení rezervy dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu
2. úpravu rozpočtů UZ 33 049 - Rozvojový program MŠMT na podporu odborného
vzdělávání ve školním roce 2016/2017 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
3. úpravu rozpočtů UZ 33 050 - Rozvojový program MŠMT na podporu školních psychologů
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a školních speciálních pedagogů ve školách na období leden-srpen 2017 dle přílohy č. 4
předloženého materiálu
B) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje vzít na vědomí změnu závazných ukazatelů daných UZ (33
353, 33 049, 33 050) na jednotlivé školy a školská zařízení dle části A) tohoto usnesení.
C) ukládá
Mgr. Bc. Petru Šmídovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit doporučení dle části
A) tohoto usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje
Termín: 26. 6. 2017

Usnesení č. 043/13R/2017
12.1 Členský příspěvek Ústeckého kraje v asociaci FEDARENE na rok 2017
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s navýšením členského příspěvku Ústeckého kraje v asociaci FEDARENE o 172 EUR na
1174 EUR
B) ukládá
RNDr. Zuzaně Kadlecové, vedoucí odboru regionálního rozvoje, uhradit členský příspěvek
Ústeckého kraje v asociaci FEDARENE na rok 2017.
Termín: 30. 6. 2017

Usnesení č. 044/13R/2017
12.2 Projekty Ústeckého kraje pro operační programy v plánovacím období 2014 – 2020
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
1.předložení projektu „Rekonstrukce vily Velká Hradební č. p. 45 - Severočeská vědecká
knihovna v Ústí nad Labem“ do výzvy č. 25 Integrovaného regionálního operačního
programu;
2.předložení projektů
a.„Most Štětí na silnici III/26119 ev. č. 26119-1“,
b.„Nová komunikace u města Roudnice nad Labem“,
do výzvy č. 70 Integrovaného regionálního operačního programu;
3.předložení projektu „Labská stezka – etapa 3“ do výzvy č. 72 Integrovaného regionálního
operačního programu;
4.předložení projektu „Likvidace nepotřebného hydrogeologického vrtu v PR Pístecký les“ do
Národního programu Životní prostředí
B) ukládá
RNDr. Zuzaně Kadlecové, vedoucí odboru regionálního rozvoje, zabezpečit předložení
projektů dle bodu A) do relevantních výzev dotačních programů.
Termín: 30. 11. 2017
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Usnesení č. 045/13R/2017
12.3 Rekonstrukce objektu č. p. 118 DOZP Brtníky, p. o., zajištění financování projektu
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
1.v případě poskytnutí dotace zajištění předfinancování projektu „Rekonstrukce objektu č. p.
118 DOZP Brtníky, p. o.“ v plné výši předpokládaných celkových nákladů 17 915 506,00 Kč
vč. DPH a zajištění povinného spolufinancování projektu ze strany Ústeckého kraje v
předpokládané výši 1 746 898,00 Kč vč. DPH vč. zajištění financování nezpůsobilých výdajů
projektu.
2.v případě nepřidělení dotace financování výdajů akce z Fondu investic a oprav Ústeckého
kraje.

Usnesení č. 046/13R/2017
13.1 Výkon zřizovatelské funkce příspěvkové organizace Ústeckého kraje – Oblastní
muzeum v Mostě, příspěvková organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s nabytím majetku do vlastnictví
příspěvkové organizace Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace, formou daru od
subjektu:
- DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova a.s., tř. Budovatelů 1395/23, 434 01 Most,
IČ: 62242504, v
hodnotě 9 695,20 Kč dle specifikace uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu.

Usnesení č. 047/13R/2017
13.2 Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i. – personální
záležitosti
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
ukončení pětiletého funkčního období ředitele veřejné výzkumné instituce Ústeckého kraje
Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i., Mgr. Jana Blažka, nar.
******, bytem: ******, v souladu s ustanovením § 17 odst. 9 zákona č. 341/2005 Sb., o
veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů, ke dni 31. 5. 2017,
B) jmenuje
dle ust. § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, v souladu s ust. § 15 písm. h) a ust. § 17 odst. 2 zákona č. 341/2005 Sb.,
o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu Rady
instituce Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i. předloženého na
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základě výběrového řízení, dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, Mgr. Petra Lisska, nar. ******,
bytem: ******, ředitelem veřejné výzkumné instituce Ústav archeologické památkové péče
severozápadních Čech, v.v.i., s účinností ode dne 1. 6. 2017,
C) stanoví
dle ust. § 113 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
Mgr. Petru Lisskovi, řediteli veřejné výzkumné instituce Ústav archeologické památkové péče
severozápadních Čech, v.v.i., mzdu dle návrhu mzdového výměru č. 4910 dle přílohy č. 3
předloženého materiálu, s účinností ode dne 1. 6. 2017,
D) bere na vědomí
povinnost podat dle ust. § 6 odst. 4 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných
institucích, ve znění pozdějších předpisů, návrh na zápis změn údajů dle ust. § 6 odst. 3 písm.
f) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů,
do rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeného Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy,
E) ukládá
Mgr. Radku Spálovi, vedoucímu odboru kultury a památkové péče, zajistit veškeré potřebné
úkony k realizaci bodu B), C) a D) tohoto usnesení.
Termín: 30. 6. 2017

Usnesení č. 048/13R/2017
13.3 Personální záležitosti příspěvkových organizací v oblasti kultury
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
uplynutí doby určité dvou let, na kterou byl jmenován Ing. Bohuslav Boček, nar. ******, do
funkce ředitele Regionálního muzea v Teplicích, příspěvkové organizace, se sídlem: Zámecké
nám. 14, 415 01 Teplice, IČ: 00083241, a to ke dni 31. 12. 2017.
B) odvolává
dle § 59, odstavce 1 písmene i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů:
1.Ing. Stanislava Děda, nar. ******
z funkce ředitele příspěvkové organizace Ústeckého kraje:
Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace
se sídlem: Palackého 86, 430 01 Chomutov
IČ: 00360571
ke dni 30. 9. 2017.
2.Mgr. Milana Rosenkrance, nar. ******
z funkce ředitele příspěvkové organizace Ústeckého kraje:
Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace
se sídlem: Ulice České Mládeže 1/31, 405 02 Děčín IV - Podmokly
IČ: 00360210
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ke dni 30. 9. 2017.
3.PhDr. Jana Štíbra, nar. ******
z funkce ředitele příspěvkové organizace Ústeckého kraje:
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace,
se sídlem: Michalská 7, 412 01 Litoměřice
IČ: 00083259
ke dni 31. 12. 2017.
4.PhDr. Alici Štefančíkovou, nar. ******
z funkce ředitelky příspěvkové organizace Ústeckého kraje:
Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace
se sídlem: Pivovarská ulice 29-34, 440 01 Louny
IČ: 00360724
ke dni 31. 12. 2017.
5.Petra Svobodu, nar. ******
z funkce ředitele příspěvkové organizace Ústeckého kraje:
Galerie výtvarného umění v Mostě, příspěvková organizace
se sídlem: Kostelní 289, 434 01 Most
IČ: 00361160
ke dni 31. 12. 2017.
C) vyhlašuje
výběrová řízení na obsazení funkce ředitele/ky příspěvkových organizací zřizovaných
Ústeckým krajem:
-Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace, se sídlem: Palackého 86, 430 01
Chomutov, IČ: 00360571
-Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace, se sídlem: Ulice České Mládeže 1/31,
405 02 Děčín IV Podmokly, IČ: 00360210
-Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace, se sídlem: Zámecké nám. 14, 415
01 Teplice, IČ: 00083241
-Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace, se sídlem:
Michalská 7, 412 01 Litoměřice, IČ: 00083259
-Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace, se sídlem: Pivovarská ulice
29-34, 440 01 Louny, IČ: 00360724
-Galerie výtvarného umění v Mostě, příspěvková organizace, se sídlem: Kostelní 289, 434 01
Most, IČ: 00361160
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
D) jmenuje
členy, tajemníka a náhradníky komise k výběru ředitele/ky příspěvkových organizací dle části
C) tohoto usnesení, a to na dobu trvání výběrového řízení, v tomto složení:
členové komise:
1.Jitka Sachetová, členka Rady ÚK
2.Ing. Jaroslav Dubský, předseda výboru Zastupitelstva ÚK pro kulturu a památkovou péči
3.Mgr. Vacláv Houfek, předseda krajské sekce Asociace muzeí a galerií ČR
4.Mgr. Radek Spála, vedoucí odboru kultury a památkové péče
5.PhDr. Adam Šrejber, PhD., vedoucí oddělení kultury
tajemnice komise:
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Karina Strnadová, referentka oddělení kultury
náhradníci:
1.Ing. Simona Marešová, vedoucí oddělení přestupků a ekonomiky v odboru kultury a
památkové péče
2.Mgr. Tomáš Wiesner, ředitel Oblastního muzea v Litoměřicích, příspěvkové organizace
3.PhDr. Alena Potůčková, ředitelka Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem,
příspěvkové organizace
4.Ing. Zdeňka Kovářová, vedoucí oddělení personálních věcí a vzdělávání
5.Ivana Božíková, referentka oddělení přestupků a ekonomiky v odboru kultury a památkové
péče
E) ukládá
Mgr. Radku Spálovi, vedoucímu odboru kultury a památkové péče KÚ ÚK, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části C) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2017

Usnesení č. 049/13R/2017
13.4 Ocenění za zachování a rozvoj lidových tradic Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
doporučení centra péče o tradiční lidovou kulturu Ústeckého kraje – Regionálního muzea
v Teplicích, příspěvkové organizace, na Ocenění za zachování a rozvoj lidových tradic
Ústeckého kraje ZLATÝ DŽBÁNEK za rok 2017, dle bodu č. 3 přílohy č. 1 předloženého
materiálu.
B) rozhoduje
dle § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o poskytnutí finančního daru oceněným:
1. PhDr. Františku Ledvinkovi, nar. ******, za celoživotní práci a podporu lidových tradic a
záchranu lidové architektury v oblasti Českého Středohoří, ve výši 10 tis. Kč, a o uzavření
darovací smlouvy s oceněným dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.
2. Folklornímu souboru Lužičan, z.s., Pražská 307/8a, 407 46 Krásná Lípa, IČ: 64676421,
zastoupenému paní Naděždou Semelkovou, nar. ******, za udržování a obnovování lidové
kultury a tradic na území kraje, zejména pak v oblasti Krásnolipska, ve výši 10 tis. Kč, a o
uzavření darovací smlouvy s oceněným dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.
C) ukládá
Mgr. Radku Spálovi, vedoucímu odboru kultury a památkové péče, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci části B) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2017

Usnesení č. 050/13R/2017
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13.5 Aktualizace odpisových plánů a zvýšení příspěvku zřizovatele na provoz pro
příspěvkové organizace oblasti kultury a památkové péče pro rok 2017
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
upravený odpisový plán Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvkové organizace, Galerie
výtvarného umění v Mostě, příspěvkové organizace, Regionálního muzea v Teplicích,
příspěvkové organizace a Severočeské hvězdárny a planetária v Teplicích, příspěvkové
organizace pro rok 2017 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. V případě navýšení odpisového
plánu o odpisy z movitého majetku jde o navýšení bez nároku na rozpočet Ústeckého kraje
a za podmínky vyrovnaného hospodaření,
B) rozhoduje
1.dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o zvýšení závazného ukazatele – příspěvku na provoz pro rok 2017
a)u Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvkové organizace o 5 tis. Kč na celkovou
částku 9 225 tis. Kč, z důvodu zvýšení odpisů o odpisy nemovitého majetku,
b)u Galerie výtvarného umění v Mostě, příspěvkové organizace o 46 tis. Kč na celkovou
částku 6 626 tis. Kč, z důvodu zvýšení odpisů o odpisy nemovitého majetku
2.dle § 28 odst. 6 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
a)o zvýšení povinného odvodu z odpisů majetku z fondu investic na rok 2017 Galerie
Benedikta Rejta v Lounech, příspěvkové organizace o částku 5 tis. Kč na celkovou částku
704 tis. Kč
b)o stanovení povinného odvodu z odpisů majetku z fondu investic na rok 2017 Galerie
výtvarného umění v Mostě, příspěvkové organizace ve výši 46 tis. Kč
C) ukládá
Mgr. Radku Spálovi, vedoucímu odboru kultury a památkové péče
a) připravit a doručit příspěvkovým organizacím písemné rozhodnutí zřizovatele o úpravě
uloženého odvodu odpisů
Termín: 31. 5. 2017
b) aktualizovat finanční tok příspěvku na provoz a odvodu z fondu investic příspěvkových
organizací
Termín: 31. 5. 2017

Usnesení č. 051/13R/2017
13.6 Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2017 – rozdělení dotací
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
oznámení příjemce dotace, Romano jasnica, spolek, o odmítnutí dotace ve výši 40 000,- Kč
na projekt č. 131 „13. Různobarevný festival“ v Programu podpory regionální kulturní
činnosti na rok 2017.
B) rozhoduje
zrušit část usnesení č. 042/10R/2017 ze dne 15. 3. 2017, kterým rozhodla dle § 59 odst. 2
písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o
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poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle
vzoru smlouvy, schváleného usnesením č. 46/2Z/2016 ze dne 19. 12. 2016, za podmínky
předložení rozpočtu projektu upraveného v závislosti na výši poskytnuté dotace, těmto
žadatelům, v části B), která zní:
Projekt č. 131
Název projektu: 13. Různobarevný festival
Žadatel: Romano jasnica, spolek
IČ: 68974922
Sídlo: Fügnerova 282/11, 400 04 Trmice
Ve výši: 40 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 10. 2017.
C) ukládá
Mgr. Radku Spálovi, vedoucímu odboru kultury a památkové péče, zabezpečit realizaci části
B) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2017

Usnesení č. 052/13R/2017
13.7 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení záměru „Výrobní závod
UNIFRAX, Žatec“ oznamovatele UNIFRAX s.r.o.
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 6 odst. 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, k oznámení záměru „Výrobní závod Unifrax, Žatec“ oznamovatele
Unifrax s.r.o., TAKTO:
Rada Ústeckého kraje NEPOŽADUJE provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení č. 053/13R/2017
13.8 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání podstatné změny
integrovaného povolení pro zařízení „Průmyslový lihovar Trmice“ společnosti Liberta
Energy s.r.o.
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 9 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, k žádosti společnosti Liberta
Energy s.r.o. o vydání podstatné změny integrovaného povolení pro zařízení „Průmyslový
lihovar Trmice“, TAKTO:
K žádosti o vydání podstatné změny integrovaného povolení, která byla zpracována
provozovatelem dle § 3 odst. 1 zákona o integrované prevenci, není připomínek. Provozem
musí být nejen dodrženy navržené závazné podmínky v kapitole 16 žádosti, ale i splněny
připomínky odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje
vycházející z platných právních předpisů a koncepčních a plánovacích dokumentů kraje, a
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připomínky dalších dotčených orgánů veřejné správy.

Usnesení č. 054/13R/2017
13.9 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k žádosti o vydání integrovaného povolení
pro zařízení „Deemulgační stanice“ společnosti EKOPURG s.r.o.
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 9 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, k žádosti společnosti
EKOPURG s.r.o., o vydání integrovaného povolení pro zařízení „Deemulgační stanice“,
TAKTO:
K žádosti o vydání integrovaného povolení, která byla zpracována provozovatelem dle § 3
odst. 1 zákona o integrované prevenci, není připomínek. Provozem musí být nejen dodrženy
navržené závazné podmínky v kapitole 16 žádosti, ale i splněny připomínky odboru životního
prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje vycházející z platných právních
předpisů a koncepčních a plánovacích dokumentů kraje, a připomínky dalších dotčených
orgánů veřejné správy.

Usnesení č. 055/13R/2017
13.10 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Péče o zvláště
chráněná území a biotopy zvláště chráněných druhů ve správě Ústeckého kraje v roce
2017 – 2019 – Velký Rybník a Krušné hory“ formou otevřeného řízení v nadlimitní
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1.o zahájení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Péče o zvláště
chráněná území a biotopy zvláště chráněných druhů ve správě Ústeckého kraje v roce 2017 –
2019 – Velký rybník a Krušné hory“ formou otevřeného řízení podle ustanovení § 3 písm. b),
§ 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) v nadlimitním
režimu dle části čtvrté zákona;
2.o rozdělení zakázky v souladu s ustanovením § 35 a § 101 zákona na dvě části, přičemž
nabídku lze podat na jednu či obě části zakázky a každá část zakázky bude posuzována a
hodnocena samostatně:
-část 1. PR Velký rybník
-část 2. Krušné hory
3.o způsobu hodnocení nabídek na plnění jednotlivých částí této veřejné zakázky podle
ekonomické výhodnosti nabídky. Hodnocena bude cena v Kč včetně DPH. V případě rovnosti
nabídkových cen účastníků na 1. – 2. místě bude o pořadí rozhodovat náhodný výběr losem
provedený za účasti zástupců dotčených účastníků.
Zadavatel zároveň stanovuje maximální ceny v Kč bez DPH pro jednotlivé části zakázky
takto:
část zakázky / rok 2017 2018 2019
1. Velký rybník 27 000,- 199 000,- 224 000,50

2. Krušné hory 435 000,- 584 100,- 555 500,4.o podmínkách prokázání kvalifikace:
§ základní způsobilost
-dle § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže účastník zadávacího řízení způsobem dle § 75 zákona,
§profesní způsobilost
-dle § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením výpisu z obchodního
rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence
vyžaduje;
§technická kvalifikace
-dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením seznamu
nejméně tří významných služeb týkající se managementových opatření v ochraně přírody,
realizace krajinotvorných programů, ekologického zemědělství (ideálně údržby maloplošných
chráněných území nebo významných krajinných prvků či lokalit s ohroženými druhy rostlin a
živočichů apod., nebo managementu trvalých travních porostů v režimu ekologického
zemědělství na minimální výměře 10 ha v posledních třech letech bez zjištěného porušení
zákona č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství), s uvedením doby realizace a ceny,
přičemž musí být min. jedna v hodnotě nejméně 50 tis. Kč bez DPH, pro každou část zakázky
zvlášť, a identifikací objednatele.
Tento požadavek lze v souladu s § 105 zákona splnit i v rámci poddodavatele předložením
např. smlouvy o smlouvě budoucí.
V souladu s ustanovením § 86 odst. 2 zákona může dodavatel splnění všech podmínek na
prokázání kvalifikace prokázat předložením čestného prohlášení. Dodavatel může nahradit
doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.
V souladu s ustanovením § 45 odst. 1 zákona předloží účastník zadávacího řízení příslušné
doklady k prokázání kvalifikace v prosté kopii. Originály nebo ověřené kopie dokladů o své
kvalifikaci předloží v souladu s § 122 odst. 3 písm. a) zákona vybraný dodavatel před
podpisem smlouvy.
5.o pověření hodnotící komise podle § 42 odst. 1 zákona provedením otevírání nabídek,
posouzením nabídky a hodnocením nabídek, přičemž v souladu s § 39 odst. 4 zákona komise
provede posouzení nabídky až po hodnocení nabídek tak, že provede posouzení splnění
podmínek účasti v zadávacím řízení minimálně u vybraného dodavatele a odesláním výzvy
vybranému dodavateli podle § 122 odst. 3 zákona, jejichž nabídky na jednotlivé části zakázky
byly shledány jako nejvýhodnější, a následnou kontrolou těchto dokladů;
6.o pozvání zástupců všech zastupitelských klubů na jednání hodnotící komise;
7.nepožadovat složení jistoty dle § 41 odst. 1 zákona.
B) jmenuje
členy a náhradníky hodnotící komise dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
C) ukládá
1.Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat Zadávací dokumentaci
uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu.
TERMÍN: 15. 5. 2017
2.Ing. Monice Zeman, MBA, zástupkyni ředitele pro výkon přenesené působnosti a vedoucí
odboru životního prostředí a zemědělství, zabezpečit nezbytné úkony související se zahájením
této nadlimitní veřejné zakázky na služby zadávané v otevřeném řízení, předložit výsledek
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vyhodnocení veřejné zakázky a doporučit zadání této veřejné zakázky vybranému dodavateli,
jehož nabídka bude vyhodnocena podle ekonomické výhodnosti nabídky jak o nejvýhodnější.
TERMÍN: 15. 5. 2017
D) svěřuje
v souladu s ustanovením § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení)
hejtmanovi Ústeckého kraje rozhodování o námitkách podaných v průběhu zadávacího řízení
a o vyjádření k podnětům nebo návrhům na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele
v tomto zadávacím řízení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.
E) určuje
Ing. Moniku Zeman, MBA, zástupkyně ředitele pro výkon přenesené působnosti a vedoucí
odboru životního prostředí a zemědělství, jako gestora a pracovníky oddělení veřejných
zakázek odboru investičního jako administrátory této veřejné zakázky jako osoby, které jsou
za zadavatele oprávněné činit v tomto zadávací řízení elektronické úkony, zejména
poskytovat zadávací dokumentaci, žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a zveřejňovat
údaje o této veřejné zakázce na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

Usnesení č. 056/13R/2017
13.11 Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020
– poskytnutí dotací
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši navržené výběrovou
komisí žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení.
B) souhlasí
s předloženými nákladovými rozpočty všech podpořených projektů dle přílohy č. 3 tohoto
materiálu.
C) ukládá
Ing. Monice Zeman, MBA, zástupkyni ředitele pro výkon přenesené působnosti a vedoucí
odboru životního prostředí a zemědělství, v návaznosti na bod A) tohoto usnesení zajistit
administraci smluv o poskytnutí účelové dotace v kompetenci Rady Ústeckého kraje,
s žadateli dle přílohy 1 tohoto usnesení.
TERMÍN: 30. 6. 2017

Usnesení č. 057/13R/2017
13.12 Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na
období let 2014 až 2020 – poskytnutí dotací
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) revokuje
dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů usnesení č. 104/11R/2017 ze dne 5. 4. 2017 v části A 1), příloze č. 1,
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týkající se příjemce ****** Miloše Malého, ****** 410 02 Lovosice, IČ 46055738.
B) rozhoduje
dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o poskytnutí účelové investiční dotace ve výši navržené výběrovou
komisí žadatelům uvedeným v přílohách č. 1 a 2 tohoto usnesení.
C) souhlasí
s předloženými nákladovými rozpočty všech podpořených projektů uvedených v bodu A)
tohoto usnesení, dle přílohy č. 4 tohoto materiálu.
D) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje podle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů rozhodnout o poskytnutí účelové investiční dotace, o
které je v rámci zákonné kompetence vyhrazeno rozhodnout, ve výši navržené výběrovou
komisí žadatelům uvedeným v přílohách č. 1 a 2 tohoto usnesení.
E) ukládá
1.Ing. Monice Zeman, MBA, zástupkyni ředitele pro výkon přenesené působnosti a vedoucí
odboru životního prostředí a zemědělství:
v návaznosti na bod B) tohoto usnesení zajistit administraci smluv o poskytnutí účelové
dotace v kompetenci Rady Ústeckého kraje, s žadateli dle přílohy č. 1, 2 tohoto usnesení.
TERMÍN: 30. 6. 2017
2.Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu D) tohoto usnesení
Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
TERMÍN: 26. 6. 2017

Usnesení č. 058/13R/2017
13.13 Aktualizace č. 35 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizace Ústeckého kraje
(PRVKÚK)
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit aktualizaci č. 35 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
Ústeckého kraje, zpracovanou ve smyslu § 4 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, která obsahuje aktualizaci výhledového stavu
z hlediska zásobování místní části Stará Oleška obce Huntířov pitnou vodou, dle přílohy č. 1
tohoto usnesení.
B) ukládá
Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje předložit návrh aktualizace č. 35 Plánu rozvoje
vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje ke schválení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
TERMÍN: 26. 06. 2017

Usnesení č. 059/13R/2017
14.1 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„Rekonstrukce objektu č. p. 118 DOZP Brtníky, p. o.“ formou zjednodušeného
podlimitního řízení
53

Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1.o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce
objektu č. p. 118 DOZP Brtníky, p. o.“ - SP zadávané formou zjednodušeného podlimitního
řízení podle ustanovení § 3 písm. a) a ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen „zákon“);
2.o způsobu hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími
kritérii hodnocení a jejich váhami
–celková nabídková cena v Kč bez DPH – váha 85 %
–termín realizace v týdnech od předání staveniště - váha 10 %
–záruka na dílo v měsících nejméně 24 měsíců, nejvýše však 60 měsíců – váha 5%
V případě, že dojde k rovnosti v bodovém ohodnocení účastníků na 1.- 2. místě, bude o pořadí
rozhodovat výše jejich nabídkové ceny.
V případě, že dojde ke shodě i ve výši nabídkových cen těchto účastníků, bude o pořadí
účastníků na 1. - 2. místě rozhodovat náhodný výběr losem provedený za účasti zástupců
dotčených účastníků zadávacího řízení.
3.o podmínkách prokázání kvalifikace:
základní způsobilost
-dle ustanovení § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže účastník zadávacího řízení způsobem dle
ustanovení § 75 zákona
-účastník zadávacího řízení prokáže formou čestného prohlášení, že není nezpůsobilým
dodavatelem a nemá vůči zadavateli a jím zřízeným příspěvkovým organizacím splatné
nedoplatky
profesní způsobilost
-dle ustanovení § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením výpisu
z obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do
takové evidence vyžaduje
-dle ustanovení § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením
dokladu o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud
jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, a to živnost vázanou „Provádění staveb,
jejích změn a odstraňování“
technická kvalifikace
-dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením
seznamu stavebních prací nejméně 3 realizovaných zakázek v posledních 5 letech (před
zahájením zadávacího řízení) se zaměřením na stavby pozemního stavitelství, a to na
novostavbu, rekonstrukci nebo opravu, včetně osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a
dokončení těchto zakázek, přičemž finanční objem stavebních prací u každé z uvedených
zakázek musí být vyšší jak 7 mil. Kč bez DPH.
(Stavební práce musí být v období 5 let před zahájením zadávacího řízení skutečně
provedeny, pokud tedy osvědčení objednatele uvádí větší časové rozpětí, upraví účastník v
seznamu realizovaných zakázek, nebo čestným prohlášením, jaký objem stavebních prací byl
realizován v dotčeném období);
-dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. d) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením
osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osob (dle ustanovení § 158 odst. 1 a ustanovení §
160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění) odpovědných za vedení
realizace příslušných stavebních prací, a to doložením osvědčení autorizovaného technika
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nebo inženýra nebo stavitele (nebo osoby usazené nebo hostující) v oboru pozemní stavby,
vydaného ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění. (Je třeba vždy u osvědčení
této autorizované osoby výslovně uvést, že jde o osobu či osoby odpovědné za vedení
realizace příslušných služeb, a uvést, zda jde o zaměstnance účastníka zadávacího řízení,
jinou osobu, prostřednictvím které dodavatel prokazuje kvalifikaci nebo o zaměstnance této
osoby s tím, že u jiných osob je nutno doložit i doklady vyžadované v § 83 zákona.)
V souladu s ustanovením § 53 odst. 4 zákona prokazuje účastník zadávacího řízení ve
zjednodušeném podlimitním řízení splnění veškeré požadované kvalifikace v nabídce
předložením příslušných dokladů v prosté kopii, přičemž všechny požadované doklady
k prokázání kvalifikace může nahradit čestným prohlášením. Originály nebo ověřené kopie
dokladů o své kvalifikaci předloží v souladu s ustanovením § 122 odst. 3 písm. a) zákona
vybraný dodavatel před podpisem smlouvy.
4.o využití práva zadavatele vyhradit si v zadávacích podmínkách
-dle ustanovení § 53 odst. 5 zákona oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení a
oznámení o výběru dodavatele uveřejnit na profilu zadavatele. V takovém případě se
oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich
uveřejnění;
5.o pověření hodnotící komise podle ustanovení § 42 odst. 1 zákona provedením otevírání
nabídek, hodnocením a posouzením nabídek, přičemž v souladu s ustanovením § 39 odst. 4
zákona komise provede posouzení nabídek až po hodnocení nabídek tak, že provede
posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení minimálně u vybraného dodavatele
6.o povinnosti účastníků zadávacího řízení poskytnout k zajištění splnění svých povinností
vyplývajících z účasti v zadávacím řízení jistotu dle ustanovení § 41 zákona. Výše jistoty je
stanovena na částku 140.000,00 Kč. Jistota může být složena jednou z těchto forem:
složení peněžní částky na účet zadavatele („peněžní jistota“), nebo
poskytnutím bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo
pojištěním záruky ve prospěch zadavatele.
Pokud účastník zvolí peněžní jistotu, zašle ji na depozitní účet zadavatele číslo:
2141552/0800, variabilní symbol: 15442017, specifický symbol IČ účastníka, tak, aby byla
připsána na účet zadavatele nejpozději před koncem lhůty pro podání nabídek. Složení jistoty
účastník prokáže v souladu s ustanovením § 41 odst. 4 a 5 zákona. Při složení peněžní jistoty
v nabídce zároveň uvede číslo účtu, na který požaduje jistotu vrátit.
Záruční listina nebo písemné prohlášení pojistitele, obsahující závazek vyplatit zadavateli
plnění z jistoty za podmínek stanovených v ustanovení § 41 odst. 8 zákona, musí být v
písemné formě předloženy zadavateli v originále jako nedílná součást nabídky v samostatné,
oddělitelné složce, příp. obalu, ze kterého ji lze vyjmout bez zásahu do ostatních částí nabídky
a bez jejího poškození. Do nabídky bude neoddělitelně vložena kopie těchto listin. Účastník
je povinen zajistit platnost bankovní záruky nebo pojištění záruky po celou dobu zadávací
lhůty.
Zadavatel vrátí peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem i originály
záručních listin a písemných prohlášení pojistitelů ve lhůtách stanovených v ustanovení § 41
odst. 6 zákona.
7.o pozvání zástupců všech zastupitelských klubů na jednání komisí.
B) jmenuje
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členy a náhradníky hodnotící komise dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
C) ukládá
1.Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat Výzvu k podání nabídky
uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 31. 5. 2017
2.Ing. Václavu Fridrichovi, vedoucímu odboru INV, zabezpečit nezbytné úkony související se
zahájením této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném
podlimitním řízení, předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky a doporučit zadání této
veřejné zakázky vybranému dodavateli, jehož nabídka bude vyhodnocena podle ekonomické
výhodnosti nabídky jako nejvýhodnější.
Termín: 31. 7. 2017
D) svěřuje
v souladu s ustanovením § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení)
hejtmanovi Ústeckého kraje rozhodování o námitkách podaných v průběhu zadávacího řízení
a o vyjádření k podnětům nebo návrhům na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele
v tomto zadávacím řízení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.
E) pověřuje
Ing. Václava Fridricha, vedoucího odboru INV, jako gestora a pracovníky oddělení veřejných
zakázek odboru investičního jako administrátory této veřejné zakázky jako osoby, které jsou
za zadavatele oprávněné činit v tomto zadávací řízení elektronické úkony, zejména
poskytovat zadávací dokumentaci, žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a zveřejňovat
údaje o této veřejné zakázce na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.
F) souhlasí
s tím, že pokud bude zadávací dokumentace připomínkována kontrolním orgánem
(poskytovatele dotace) a připomínky nebudou podstatného rázu, budou tyto do zadávací
dokumentace zapracovány bez dalšího schválení Radou ÚK.

Usnesení č. 060/13R/2017
14.2 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Vyšší odborná
škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o. rekonstrukce objektu na Slovanské“ PD+IČ+AD zadávané formou zjednodušeného
podlimi
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1.Protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky na služby s názvem
„Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o. rekonstrukce objektu na Slovanské“ PD+IČ+AD dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2.Zprávu o hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Vyšší odborná
škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o. - rekonstrukce
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objektu na Slovanské“ PD+IČ+AD dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
3.Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení na plnění veřejné zakázky na služby
s názvem „Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní,
Děčín, p. o. - rekonstrukce objektu na Slovanské“ PD+IČ+AD dle přílohy č. 3 předloženého
materiálu.
4.Závazný text smlouvy z výzvy na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Vyšší
odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o. rekonstrukce objektu na Slovanské“ PD+IČ+AD dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.
B) rozhoduje
podle ustanovení § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále
jen „zákon“) o výběru dodavatele ARTECH spol. s r.o., Dušní 112/16, 110 00 Praha 1,
doručovací adresa: Žižkova 152, 436 01 Litvínov, IČO: 250 24 671 a o uzavření smlouvy s
tímto dodavatelem, který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku, a to za podmínek
uvedených v jeho nabídce:
Celková nabídková cena v Kč bez DPH:2 855 800,00
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH:3 445 018,00
Termín realizace v týdnech od podpisu smlouvy:57
C) ukládá
1.Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat smlouvu s vybraným
dodavatelem;
Termín: 30. 6. 2017
2.Ing. Václavu Fridrichovi, vedoucímu investičního odboru, zabezpečit veškeré další úkony
zadavatele u této veřejné zakázky, zejména vyzvat vybraného dodavatele k předložení
originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů a informací podle § 122 odst. 3 zákona a
připravit k uzavření smlouvu na plnění této veřejné zakázky s vybraným dodavatelem a
předložit ji k podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje;
Termín: 31. 5. 2017
hodnotící komisi po souhlasném projednání materiálu v Radě Ústeckého kraje odeslat
vybranému dodavateli výzvu k předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů
k prokázání kvalifikace a informací a dokladů dle § 122 odst. 3 zákona ve lhůtě do 15
kalendářních dnů a provést kontrolu doručených dokladů.

Usnesení č. 061/13R/2017
14.3 Návrh na přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s
názvem „OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec – přístavba bazénu a tělocvičny –
oprava střechy a podhledů II“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
O přímém zadání veřejné zakázky malého s názvem „OA a SOŠ zemědělská a ekologická,
Žatec – přístavba bazénu a tělocvičny – oprava střechy a podhledů II“ a uzavření smlouvy o
dílo s dodavatelem Radek Nový, Červenohrádecká 1222, 431 11 Jirkov. IČO 66683904, za
těchto podmínek:
-celková cena bez DPH: 1 207 540,12 Kč
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-celková cena včetně DPH 21%: 1 461 123,55 Kč
- termín plnění: 10 týdnů od předání staveniště.
B) ukládá
1.Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odd. investic a údržby majetku kraje investičního odboru,
zabezpečit nezbytné úkony veřejné zakázky, připravit a předložit smlouvu o dílo dle přílohy č.
1 předloženého materiálu k podpisu vedoucímu investičního odboru.
Termín: 31. 5. 2017
2.Ing. Václavu Fridrichovi, vedoucímu investičního odboru, podepsat smlouvu o dílo dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu s vybraným dodavatelem.
Termín: 31. 5. 2017

1.
Usnesení č. 062/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru prodeje (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p. č. 1825/2 o výměře 292 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha
- pozemek: p. č. 1825/3 o výměře 410 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha
(pozemky byly odděleny z p. p. č. 1825 o výměře 10530 m2 dle geometrického plánu
3977-7050/2017)
obec Děčín, k. ú. Podmokly, zapsaných na LV č. 1039 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj.
2.
Usnesení č. 063/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru prodeje (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
-pozemek: část p. č. 115/1 o výměře max. 180 m2, druh pozemku: ostatní plocha
obec Proboštov, k.ú. Proboštov u Teplic, zapsaný na LV č. 1213 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj.
3.
Usnesení č. 064/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru prodeje (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
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-pozemek: p.č. 46 o výměře 21 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
na pozemku stojí stavba: bez čp/če, jiná stavba, bez LV
obec Velké Chvojno, k. ú. Arnultovice u Lučního Chvojna, zapsané na LV č. 93 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj
4.
Usnesení č. 065/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1.rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o prodeji (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje Povodí
Ohře, s.p., se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ: 70889988, a to:
-pozemek: st.p.č. 360 o výměře 586 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
na pozemku stojí: vod. dílo, hráz ohr., LV 970
obec Liběšice, k.ú. Liběšice u Litoměřic, zapsané na LV č. 51 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký za kupní cenu 80.910,- Kč
(138,07 Kč/m2 dle ZP č. 5630-13-3/16 ze dne 15. 3. 2017) a vyjmutí uvedené nemovité věci
z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.
2.uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovité věci schválené v bodu A) 1. tohoto usnesení k
podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2017
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 26. 6. 2017
5.
Usnesení č. 066/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje obci Velké
Chvojno, se sídlem Velké Chvojno 55, Velké Chvojno 403 34, IČ: 66109973, a to:
-pozemek: část p. č. 374 o výměře max. 1000 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
obec Velké Chvojno, k.ú. Velké Chvojno, zapsaný na LV č. 96 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj

6.
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Usnesení č. 067/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje městu Šluknov,
se sídlem: nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, IČ: 00261688, a to:
- pozemek: p. č. 688/11 o výměře 157 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p. p. č. 688/1 o výměře 5151 m2 dle
geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 1866-157/2016 ze dne 23. 1. 2017)
- pozemek: p. č. 2849 o výměře 408 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p. p. č. 2808 o výměře 1908 m2 dle
geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 1866-157/2016 ze dne 23. 1. 2017)
obec Šluknov, k. ú. Šluknov, zapsaných na LV č. 39 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj
- pozemek: p. č. 2940 díl „c“ o výměře 1893 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p. p. č. 2940 o výměře 30445 m2 dle
geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 1866-157/2016 ze dne 23. 1. 2017)
obec Šluknov, k. ú. Císařský, zapsaný na LV č. 278 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj.
7.
Usnesení č. 068/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje městu Rumburk, se
sídlem: tř. 9. května 1366/48, 40801 Rumburk, IČ: 00261602, a to:
- pozemek: p. č. 2923/6 o výměře 509 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
obec Rumburk, k. ú. Rumburk, zapsané na LV č. 2667 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj.
8.
Usnesení č. 069/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje obci Rybniště,
se sídlem: Rybniště 33, 407 51 Rybniště, IČ: 00524212, a to:
- pozemek: p. č. 17/3 o výměře 1212 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p. p. č. 17/1 o výměře 19548 m2 dle
geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 485-260/2016 ze dne 7. 12. 2016)
obec Rybniště, k. ú. Rybniště, zapsané na LV č. 277 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj.
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9.
Usnesení č. 070/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje městu Budyně
nad Ohří, se sídlem Mírové náměstí 65, PSČ 411 18, Budyně nad Ohří, IČ: 00263427, a to:
-pozemek: p.č. 1097/2 o výměře 232 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
-pozemek: p.č. 1097/3 o výměře 118 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
-pozemek: p.č. 1097/4 o výměře 61 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace,
(odděleny z p.č. 1097 o výměře 33359 m2 dle geometrického plánu č. 219-21/2017 ze dne 24.
2. 2017)
obec Budyně nad Ohří, k.ú. Písty, zapsaných na LV č. 516 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj.
10.
Usnesení č. 071/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje městu Štětí, se
sídlem Mírové náměstí 163, PSČ 411 08, Štětí, IČ: 00264466, a to:
-pozemek: p.č. 1653/2 o výměře 82 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace (oddělen z p.č. 1653 o výměře 7081 m2 dle geometrického plánu č.
265-682/2013 ze dne 10. 2. 2014),
-pozemek: p.č. 1707/10 o výměře 96 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (oddělen z p.č. 1707/4 o výměře 136 m2 dle geometrického plánu č.
267-61782/2013 ze dne 27. 2. 2014),
obec Štětí, k.ú. Radouň u Štětí, zapsaných na LV č. 547 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj,
-pozemek: p.č. 1521/5 o výměře 91 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace,
-pozemek: p.č. 1521/6 o výměře 1066 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
-pozemek: p.č. 1521/7 o výměře 142 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
-pozemek: p.č. 1521/8 o výměře 342 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
(odděleny z p.č. 1521 o výměře 15070 m2 dle geometrického plánu č. 254-681/2013 ze dne
30. 6. 2014),
obec Štětí, k.ú. Chcebuz, zapsané na LV č. 347 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj.
11.
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Usnesení č. 072/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje obci Děčany, se
sídlem Děčany č.p. 29, PSČ 411 15 Třebívlice, IČ: 00263494, a to:
-pozemek: p.č. 867/6 o výměře 458 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace, (oddělen z p.č. 867/2 o výměře 3245 m2 a z p.č. 836/1 o výměře 11922 m2 dle
geometrického plánu č. 202-310/2016 ze dne 24. 2. 2017)
-pozemek: p.č. 867/7 o výměře 27 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace, (oddělen z p.č. 867/2 o výměře 3245 m2 dle geometrického plánu č.
205-14/2017 ze dne 27. 2. 2017)
obec Děčany, k.ú. Solany, zapsaných na LV č. 179 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj.

12.
Usnesení č. 073/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1.rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého
kraje obci Modlany, se sídlem Modlany 34, Modlany 417 13, IČ:00266493, a to:
-pozemek: p. č. 413/11 o výměře 18 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 413/11 o výměře 22866 m2 geometrickým
plánem č. 266-147/2016 ze dne 25.11.2016)
- pozemek: p. č. 816/23 o výměře 37 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 816/1 o výměře 1649 m2 geometrickým plánem
č. 266-147/2016 ze dne 25.11.2016)
-pozemek: p. č. 866/14 o výměře 48 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 866/1 o výměře 2336 m2 geometrickým plánem
č. 266-147/2016 ze dne 25.11.2016)
- pozemek: p. č. 866/15 o výměře 15 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 866/1 o výměře 2336 m2 geometrickým plánem
č. 266-147/2016 ze dne 25.11.2016)
obec Modlany, k.ú. Modlany, zapsané na LV č. 330 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj.
-pozemek: p. č. 581/14 o výměře 97 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 581/1 o výměře 25530 m2 geometrickým plánem
č. 541-148/2016 ze dne 2.12.2016)
-pozemek: p. č. 581/15 o výměře 69 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 581/1 o výměře 25530 m2 geometrickým plánem
č. 541-148/2016 ze dne 2.12.2016)
-pozemek: p. č. 581/16 o výměře 85 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 581/1 o výměře 25530 m2 geometrickým plánem
č. 541-148/2016 ze dne 2.12.2016)
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-pozemek: p. č. 581/17 o výměře 138 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 581/1 o výměře 25530 m2 geometrickým plánem
č. 541-148/2016 ze dne 2.12.2016)
-pozemek: p. č. 581/18 o výměře 108 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 581/1 o výměře 25530 m2 geometrickým plánem
č. 541-148/2016 ze dne 2.12.2016)
-pozemek: p. č. 581/19 o výměře 73 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 581/1 o výměře 25530 m2 geometrickým plánem
č. 541-148/2016 ze dne 2.12.2016)
-pozemek: p. č. 581/20 o výměře 16 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 581/1 o výměře 25530 m2 geometrickým plánem
č. 541-148/2016 ze dne 2.12.2016)
-pozemek: p. č. 581/21 o výměře 14 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 581/1 o výměře 25530 m2 geometrickým plánem
č. 541-148/2016 ze dne 2.12.2016)
obec Modlany, k.ú. Kvítkov u Modlan, zapsané na LV č. 330 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj.
2.uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu,
jejímž předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitých věcí uvedených v bodu A) 1.
tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2017
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 26. 6. 2017
13.
Usnesení č. 074/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého
kraje městu Šluknov, se sídlem: nám. Míru 1, 40777 Šluknov, IČ: 00261688, a to:
- pozemek: p. č. 134/2 o výměře 72 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
- pozemek: p. č. 134 díl „b“ o výměře 89 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 134 díl „e“ o výměře 0,11 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
(pozemky byly odděleny z p. p. č. 134 o výměře 2027 m2 dle geometrického plánu pro
rozdělení pozemku č. 1753-119/2016 ze dne 23. 10. 2016)
obec Šluknov, k. ú. Šluknov, zapsaných na LV č. 39 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitých věcí
z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 41703, IČ: 00080837.
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2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu,
jejímž předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitých věcí uvedené v bodu A) 1. tohoto
usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2017
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 26. 6. 2017
14.
Usnesení č. 075/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1.rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje
městu Štětí, se sídlem Mírové náměstí 163, PSČ 411 08, Štětí, IČ: 00264466, a to:
-pozemek: p.č. 1521/10 o výměře 42 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (oddělen z p.č. 1521 o výměře 15070 m2 dle geometrického plánu č.
263-617/2015 ze dne 3. 8. 2015),
obec Štětí, k.ú. Chcebuz, zapsané na LV č. 347 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovité věci z
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.
2.uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu,
jejímž předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovité věci uvedené v bodu A) 1. tohoto
usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2017
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 26. 6. 2017
15.
Usnesení č. 076/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1.rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého
kraje obci Snědovice, se sídlem Snědovice č.p. 99, PSČ 411 74, Snědovice, IČ: 00264385, a
to:
-pozemek: p.č. 464/8 o výměře 279 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
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plocha,
-pozemek: p.č. 464/11 o výměře 8 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha,
(odděleny z p.č. 464/1 o výměře 22572 m2 dle geometrického plánu č. 123-661/2016 ze dne
26. 1. 2017)
obec Snědovice, k.ú. Křešov, zapsaných na LV č. 124 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.
2.uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu,
jejímž předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitých věcí uvedených v bodu A) 1.
tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2017
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 26. 6. 2017
16.
Usnesení č. 077/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1.rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o bezúplatném převodu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého
kraje od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,
Praha 2, PSČ 128 00, a to:
-pozemek: p. č. 183/2 o výměře 1402 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
obec Bečov, k. ú. Milá, zapsané na LV č. 6000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Most pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a předání uvedené nemovité
věci k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
2.souhlasit se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č.
31/2017 a doložky dle přílohy č. 4.2 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovité věci z
vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,
Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p. č. 183/2 o výměře 1402 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
obec Bečov, k. ú. Milá, zapsané na LV č. 6000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Most pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
3.uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovité věci uvedený v bodu
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A) 1. tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2017
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 26. 6. 2017
17.
Usnesení č. 078/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1.rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o bezúplatném převodu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého
kraje od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,
Praha 2, PSČ 128 00, a to:
-pozemek: podíl ½ p. č. 350/95 o výměře 148 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
obec Hřensko, k. ú. Hřensko, zapsané na LV č. 6000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a předání uvedené nemovité
věci k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
2.souhlasit se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č.
06/U/Šl/2017 a doložky dle přílohy č. 4.4 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovité věci
z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,
Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: podíl ½ p. č. 350/95 o výměře 148 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
obec Hřensko, k. ú. Hřensko, zapsané na LV č. 6000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
3.uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovité věci uvedený v bodu
A) 1. tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2017
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 26. 6. 2017
18.
Usnesení č. 079/13R/2017
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14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru směny nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
-pozemek: p.č. 2258/19 o výměře 1065 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: zeleň (pozemek oddělen z p. č. 2258/3 o výměře 5551 m2 dle geometrického plánu č.
2692-8/2016 ze dne 25.8.2016),
-pozemek: p.č. 2258/2 o výměře 2713 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: sportoviště a rekreační plocha,
obec Kadaň, k. ú. Kadaň, zapsaných na LV č. 8 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj
za
nemovité věci ve vlastnictví města Kadaň, se sídlem Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň,
IČ: 00261912, a to:
-pozemek: p.č. 2258/18 o výměře 263 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (pozemek oddělen z p. č. 2258/8 o výměře 883 m2 dle geometrického plánu č.
2692-8/2016 ze dne 25.8.2016),
-pozemek: p.č. 3345/15 o výměře 11036 m2, druh pozemku: orná půda,
-pozemek: p.č. 3400/5 o výměře 4135 m2, druh pozemku: orná půda,
-pozemek: p.č. 3400/12 o výměře 1494 m2, druh pozemku: orná půda,
-pozemek: p.č. 3419/3 o výměře 27799 m2, druh pozemku: orná půda,
-pozemek: p.č. 3419/26 o výměře 5920 m2, druh pozemku: orná půda,
-pozemek: p.č. 3419/39 o výměře 3118 m2, druh pozemku: orná půda,
-pozemek: p.č. 3419/45 o výměře 18262 m2, druh pozemku: orná půda,
obec Kadaň, k. ú. Kadaň, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro město Kadaň

19.
Usnesení č. 080/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od
společnosti České dráhy a.s., se sídlem: nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město,
11000 Praha 1, IČ: 70994226, a to:
pozemek: p.č. 1380/30 o výměře 60 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využíti: dráha
pozemek: p.č. 1380/31 o výměře 502 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využíti:
dráha
(pozemky byly odděleny z p.p.č. 1380/1 o výměře 58700 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 453-115/2015 ze dne 22.7.2015 a jsou zatíženy věcným břemenem dle
aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
obec Žalhostice, k. ú. Žalhostice, zapsaných na LV č. 590 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro České dráhy, a.s., za kupní cenu 130.000,- Kč +
DPH (222,- Kč/m2 dle ZP č. 398/06/2017 ze dne 8.3.2017 plus ostatní náklady ve výši 4.980,Kč - viz důvodová zpráva).
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2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitých věcí uvedených v bodu A) 1. tohoto usnesení,
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 1. 2018
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 26. 6. 2017
20.
Usnesení č. 081/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o nákupu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od
******, a to:
pozemek: p.č. 1013/35 o výměře 47 m2, druh pozemku: orná půda (pozemek byl oddělen
z p.p.č.1013/34 o výměře 9119 m2 geometrickým plánem č.738-42/2017 ze dne 12.3.2017 a
je zatížen zástavním právem a předkupním právem dle aktuálního výpisu z katastru
nemovitostí)
obec Horní Počaply, k. ú. Horní Počaply, zapsané na LV č. 709 u Katastrálního úřadu pro
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník pro ****** za celkovou kupní cenu 9.400,Kč (cena sjednána dohodou).
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovité věci uvedené v bodu A) 1. tohoto usnesení, k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 1. 2018
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 26. 6. 2017
21.
Usnesení č. 082/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1.rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o nákupu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od
******, a to:
-pozemek: podíl ½ p. č. 350/93 o výměře 50 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
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obec Hřensko, k. ú. Hřensko, zapsané na LV č. 167 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Děčín za kupní cenu 1250,-- Kč (50,--Kč/m2, viz důvodová zpráva)
a předání uvedené nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417
03, IČ: 00080837.
2.uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil Kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovité věci uvedený v bodu A) 1. tohoto usnesení,
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2017
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 26. 6. 2017
22.
Usnesení č. 083/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1.rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o nákupu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od
******, a to:
-pozemek: podíl ½ p. č. 350/93 o výměře 50 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Hřensko, k. ú. Hřensko, zapsané na LV č. 167 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Děčín za kupní cenu 1250,-- Kč (50,--Kč/m2, viz důvodová zpráva)
a předání uvedené nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417
03, IČ: 00080837.
2.uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil Kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovité věci uvedený v bodu A) 1. tohoto usnesení,
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2017
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 26. 6. 2017
23.
Usnesení č. 084/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
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1.rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje
od města Štětí, se sídlem Mírové náměstí 163, PSČ 411 08, Štětí, IČ: 00264466, to:
-pozemek: p.č. 211/4 o výměře 116 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace,
-pozemek: p.č. 648/1 o výměře 1041 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
-pozemek: p.č. 667/3 o výměře 109 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace,
-pozemek: p.č. 787/2 o výměře 1349 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Štětí, k.ú. Štětí I., zapsaných na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Litoměřice, za kupní cenu 130.750,- Kč (50,- Kč/m2, viz důvodová
zpráva) a předání uvedených nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260,
Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
2.uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitých věcí uvedený v bodu A) 1. tohoto usnesení k
podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2017
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 26. 6. 2017
24.
Usnesení č. 085/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
s přenecháním podnájmu nebytových prostor o výměře 234,50 m2 v budově ul. Dlouhá 3118,
Ústí nad Labem, dceřiné společnosti ČP Distribuce s.r.o., popř. i dalším společnostem
působícím ve stejném holdingu jako Česká pojišťovna a.s.

25.
Usnesení č. 086/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o uzavření Dodatku č. 5 k Nájemní smlouvě č. 1N11/11 (č. ÚK
11/SML0141) dle přílohy č. 8.3 tohoto usnesení mezi ČR-Státním pozemkovým úřadem, se
sídlem: 130 00 Praha 3 - Žižkov, Husinecká 1024/11a, IČ: 01312774 a Ústeckým krajem na
pronájem nemovitých věcí, a to:
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pozemek: p.č. 814/11 o výměře 162 m2, druh pozemku: ostatní plocha
pozemek: p.č. 814/12 o výměře 138 m2, druh pozemku: ostatní plocha
obec Křešice, k. ú. Křešice u Děčína, zapsaných na LV č. 1058 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro ČR-Státní pozemkový úřad (podíl ½) a
Ústecký kraj (podíl ½) po nabytí vlastnického práva spoluvlastnického podílu dokončené
stavby „Labská stezka č. 2 – etapa 2b“, za cenu 3,50 Kč/m2/rok tj. celkově za 1.050,- Kč/rok.
B) ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit Dodatek č. 5
k nájemní smlouvě č. 1N11/11, o jehož uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2017
26.
Usnesení č. 087/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o uzavření Dodatku č. 6 k Nájemní smlouvě č. 37N10/11 (č. ÚK
1188/2010) dle přílohy č. 8.5 tohoto usnesení mezi ČR-Státním pozemkovým úřadem, se
sídlem: 130 00 Praha 3 - Žižkov, Husinecká 1024/11a, IČ: 01312774 a Ústeckým krajem na
pronájem nemovitých věcí po zápisu změn údajů o pozemku v katastru nemovitostí po
kolaudaci dokončené stavby „Labská stezka č. 2 – etapa 2b“, za cenu 7,- Kč/m2/rok tj.
celkově za 70.742,- Kč/rok (10106 m2).
B) ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit Dodatek č. 6
k nájemní smlouvě č. 37N10/11, o jehož uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2017
27.
Usnesení č. 088/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o uzavření Dohody o ukončení nájemního vztahu dle Smlouvy o nájmu č. O994120010 (č.
ÚK 12/SML1346) ze dne 15. 5. 2012 a Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
cyklostezky č. O994120011 (č. ÚK 12/SML1347) ze dne 15. 5. 2012 dle Přílohy č. 8.7 tohoto
usnesení mezi Ústeckým krajem a Povodí Labe, státní podnik, se sídlem: Hradec Králové,
Víta Nejedlého 951, PSČ: 500 03, IČ: 708 90 005.
B) ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit Dohodu o ukončení
nájemního vztahu dle Smlouvy o nájmu č. O994120010 a Smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení služebnosti cyklostezky č. O994120011 o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A)
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tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2017
28.
Usnesení č. 089/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 291N14/38 (č. ÚK
14/SML2686) dle přílohy č. 8.8 tohoto usnesení mezi ČR-Státním pozemkovým úřadem, se
sídlem: 130 00 Praha 3 - Žižkov, Husinecká 1024/11a, IČ: 01312774, Zemědělským
družstvem Freyenstein a okolí eG, se sídlem: Dorfstrasse 75, D-16909, Wulfersdorf, Německo
a Ústeckým krajem.
B) ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit Dohodu o ukončení
nájemní smlouvy č. 291N14/38, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto
usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2017
29.
Usnesení č. 090/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o uzavření Nájemní smlouvy č. 107N17/38 dle přílohy č. 8.9 tohoto
usnesení mezi ČR-Státním pozemkovým úřadem, se sídlem: 130 00 Praha 3 - Žižkov,
Husinecká 1024/11a, IČ: 01312774, Zemědělským družstvem Freyenstein a okolí eG, se
sídlem: Dorfstrasse 75, D-16909, Wulfersdorf, Německo a Ústeckým krajem na pronájem
nemovité věci, a to:
pozemek: část p.č. 3475 o výměře 8 m2, druh pozemku: orná půda
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsané na LV č. 2561 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro ČR-Státní pozemkový úřad
(podíl ½ ) a Zemědělské družstvo Freyenstein a okolí eG (podíl ½) od 25.5.2017 na dobu
neurčitou, za účelem realizace stavby „Nová komunikace u města Roudnice nad LabemPolní cesta SO1608,1, SO 1608.2“ a podmínek stanovených pro trvalý zábor, za cenu 500,Kč/rok, s podmínkou úhrady před podpisem nájemní smlouvy.
B) ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit nájemní smlouvu č.
107N17/38, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu
Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2017
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30.
Usnesení č. 091/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o uzavření Nájemní smlouvy č. 105N17/38 dle přílohy č. 8.11 tohoto
usnesení mezi ČR-Státním pozemkovým úřadem, se sídlem: 130 00 Praha 3 - Žižkov,
Husinecká 1024/11a, IČ: 01312774 a Ústeckým krajem na pronájem nemovité věci, a to:
pozemek: část p.č. 3532/1 o výměře 287 m2, druh pozemku: orná půda
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsané na LV č. 10002 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro ČR-Státní
pozemkový úřad od 25. 5. 2017 na dobu neurčitou, za účelem realizace stavby „Nová
komunikace u města Roudnice nad Labem-Polní cesta SO1608.1, SO 1608.2“ a podmínek
stanovených pro trvalý zábor, za cenu 12,50 Kč/m2/rok tj. celkově za 3.588,- Kč/rok,
s podmínkou úhrady před uzavřením nájemní smlouvy.
B) ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit nájemní smlouvu č.
105N17/38, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu
Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2017
31.
Usnesení č. 092/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o uzavření Nájemní smlouvy č. 109N17/38 dle přílohy č. 8.13 tohoto
usnesení mezi ČR-Státním pozemkovým úřadem, se sídlem: 130 00 Praha 3 - Žižkov,
Husinecká 1024/11a, IČ: 01312774 a Ústeckým krajem na pronájem nemovité věci, a to:
pozemek: část p.č. 3532/1 o výměře 501 m2, druh pozemku: orná půda
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsané na LV č. 10002 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro ČR-Státní
pozemkový úřad od 25. 5. 2017 na dobu neurčitou, za účelem realizace stavby „Nová
komunikace u města Roudnice nad Labem-Polní cesta SO1608.1, SO 1608.2“ a podmínek
stanovených pro dočasný zábor, za cenu 12,50 Kč/m2/rok tj. celkově za 6.263,- Kč/rok,
s podmínkou úhrady před uzavřením nájemní smlouvy.
B) ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit nájemní smlouvu č.
109N17/38, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu
Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2017
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32.
Usnesení č. 093/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o uzavření nájemní smlouvy nemovitých věcí mezi Ústeckým krajem a ******, a
to:
pozemek: část p.č. 3511/2 o výměře 21 m2, druh pozemku: orná půda
pozemek: část p.č. 3535/1 o výměře 991 m2, druh pozemku: orná půda
pozemek: část p.č. 3574/24 o výměře 27 m2, druh pozemku: orná půda
pozemek: část p.č. 3574/26 o výměře 990 m2, druh pozemku: orná půda
pozemek: část p.č. 3574/28 o výměře 155 m2, druh pozemku: orná půda
pozemek: část p.č. 3574/29 o výměře 134 m2, druh pozemku: orná půda
pozemek: část p.č. 3780/49 o výměře 360 m2, druh pozemku: orná půda
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaných na LV č. 3363 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro ******, na dobu
určitou a to od uzavření smlouvy po dobu 5 let od finančního ukončení projektu „Nová
komunikace u města Roudnice nad Labem“, za cenu 10,- Kč/m2/rok – tj. celkově za 26.780,Kč/rok.
B) ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o
pronájmu nemovitých věcí, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2017
33.
Usnesení č. 094/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o uzavření Dohody o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci č.
37N17/42 dle přílohy č. 8.16 tohoto usnesení mezi ČR-Státním pozemkovým úřadem, se
sídlem: 130 00 Praha 3 - Žižkov, Husinecká 1024/11a, IČ: 01312774 a Ústeckým krajem na
pronájem nemovité věci, a to:
pozemek: p.č. 545/8 o výměře 28 m2, druh pozemku: ostatní plocha
obec Otvice, k. ú. Otvice, zapsané na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro ČR-Státní pozemkový úřad za období od 1.12.2016 do
31.5.2017 tj. do uzavření nájemní smlouvy po kolaudaci stavby „Cyklostezka
Chomutov-Strupčice“, za jednorázovou úhradu 249,- Kč, s podmínkou úhrady před podpisem
této dohody.
B) ukládá
74

Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit Dohodu o zaplacení
úhrady za užívání nemovité věci č. 37N17/42, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A)
tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2017
34.
Usnesení č. 095/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o uzavření Nájemní smlouvy č. 37N17/42 dle přílohy č. 8.18 tohoto
usnesení mezi ČR-Státním pozemkovým úřadem, se sídlem: 130 00 Praha 3 - Žižkov,
Husinecká 1024/11a, IČ: 01312774 a Ústeckým krajem na pronájem nemovité věci, a to:
pozemek: p.č. 545/8 o výměře 28 m2, druh pozemku: ostatní plocha
obec Otvice, k. ú. Otvice, zapsané na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro ČR-Státní pozemkový úřad na dobu určitou od 1.6.2017
do 31.12.2020 po kolaudaci stavby „Cyklostezka Chomutov-Strupčice“, za cenu 500,Kč/rok, s podmínkou úhrady nájemného za období od 1.6.2017 do 30.9.2017 ve výši 167,-Kč,
před podpisem této smlouvy.
B) ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit Nájemní smlouvu č.
37N17/42, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu
Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2017
35.
Usnesení č. 096/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě č. 01/12, VS 8011000112
(č. ÚK 13/SML0065) dle přílohy č. 8.20 tohoto usnesení mezi Správou železniční dopravní
cesty, státní organizace, se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ:
709 94 234 a Ústeckým krajem na pronájem nemovitých věcí po kolaudaci stavby
„Cyklostezka Chomutov-Strupčice“.
B) ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit Dodatek č. 1
nájemní smlouvy, o jehož uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2017
36.
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Usnesení č. 097/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o uzavření Dodatku č. 4 k Nájemní smlouvě č. 12/SML1851 dle přílohy
č. 8.22 tohoto usnesení mezi Palivovým kombinátem Ústí, státním podnikem, se sídlem:
Hrbovická 2, Chlumec, PSČ: 403 39, IČ: 000 07 536 a Ústeckým krajem na pronájem
nemovitých věcí po kolaudaci stavby „Cyklostezka Chomutov-Strupčice“.
B) ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit Dodatek č. 4
nájemní smlouvy, o jehož uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2017

37.
Usnesení č. 098/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru výpůjčky nemovité věci ve vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
-pozemek: p.č. 1557/22 výměře 7 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha, (oddělen z pozemku p.č. 1557/16 o výměře 3688 m2 dle geometrického plánu č.
1678-582/2016 ze dne 29. 8. 2016)
obec Štětí, k.ú. Štětí I., zapsané na LV č. 1552 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj.

38.
Usnesení č. 099/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí mezi Ústeckým krajem a ******, a
to:
pozemek: část p.č. 3535/1 o výměře 1011 m2, druh pozemku: orná půda
pozemek: část p.č. 3574/1 o výměře 340 m2, druh pozemku: orná půda
pozemek: část p.č. 3574/24 o výměře 13 m2, druh pozemku: orná půda
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaných na LV č. 3363 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro ****** na dobu
určitou, a to od uzavření smlouvy po dobu 5 let od finančního ukončení projektu „Nová
komunikace u města Roudnice nad Labem“.
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B) ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o výpůjčce
nemovitých věcí, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31.8.2017
39.
Usnesení č. 100/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č.rok poř.rok výr.PC (Kč)ZC(Kč)
Videokamera SONY39H1991199135 430,-0,Výrobní číslo: 1089720
PC sestava3258A2005200439 897,130,TRILINE PROFI + LCD monitor
Výrobní číslo: DT0744719/0105
Ricoh Aficio1987NV2007200732 011,-0,AP 610N
Výrobní číslo: nezjištěno
Ústředna Panasonic1971NV2006200628 548,-0,Výrobní číslo: 6JASH005029
PC OFFICE40832011200321 353,970,Výrobní číslo: DA341915/0607
Notebook 1928NV2014200271 990,-0,ACER TRAVEL
Výrobní číslo: BOGOG-9552B-HC39R
Notebook1956NV2014200447 500,-0,ACER 1710
Výrobní číslo: LXA150512244300574EF01
PC Compag38862009200235 733,800,CELERON
Výrobní číslo: GTGP14102016
PC Compag38852009200235 733,800,CELERON
Výrobní číslo: GTCP14102131
PC sestava3258B2005200439 897,130,TRILINE PROFI + LCD monitor
Výrobní číslo: DTO74718/0105
PC OFFICE40842011200221 353,970,Výrobní číslo: DA248573/0703
TV Samsung36692007200729 790,-0,Výrobní číslo: UE40EH5000
TV plazmová33732005200539 999,-0,OK LINE
Výrobní číslo: nezjištěno
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Pračka57H2003200340 100,-0,AP Whirpool AWM 8000
Výrobní číslo: 12NC-857007910000
PC sestava34092007200723 800,-0,HP (monitor, PC)
Výrobní číslo: CZC6254PMY
PC sestava34102007200723 800,-0,HP (monitor, PC)
Výrobní číslo: CZC6254PMT
Tiskárna1972NV2006200628 548,-0,Brother MFC 9420 CN
Výrobní číslo: EG3628KGX203213
Ricoh Aficio1999NV2008200839 270,-0,MP 161 LN
Výrobní číslo: M0189504385
Tiskárna1973NV2006200628 548,-0,Brother MFC 9420 CN
Výrobní číslo: EG3628KGX203234
Konica1957NV2004200421 300,-0,Minolta 2300DL
Výrobní číslo: 5211304924
Kopírka1901NV2014200051 716,-0,MINOLTA EP 1054
Výrobní číslo: 21781562
Kopírka10642000200039 997,700,DIL152 P + PIL 1802E
Výrobní číslo: 21724934
PC server32902005200530 761,500,P4 Cube Case
Výrobní číslo: ML5412ZBZ0D03500X9001055
PC OFFICE40852011200221 353,970,Výrobní číslo: DA248583/0703
PC OFFICE40822011200321 353,970,Výrobní číslo: DA248612/0703
SkříňNB2-62272005200523 440,970,Kancelářská sestava
Výrobní číslo: nezjištěno
Atypický stůl32362004200321 714,-0,Tvaru „L“ s půlkulatým výřezem
Výrobní číslo: nezjištěno
z účetní evidence příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves,
příspěvková organizace, Kubátova 269, 417 22 Háj u Duchcova, IČ:63787911.

40.
Usnesení č. 101/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
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souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č.rok poř.rok výr.PC (Kč)ZC(Kč)
Myčka nádobí12/07 – 111999nezjištěn69 861,-0,T 50, systém project, AV.MOD.T 50
Výrobní číslo: nezjištěno
z účetní evidence příspěvkové organizace Dětský domov a Školní jídelna Most, příspěvková
organizace, K. H. Borovského 1146, 434 01 Most, IČ: 62209256.

41.
Usnesení č. 102/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č.rok poř.rok výr.PC (Kč)ZC(Kč)
Chladící skříň1018Z2003200325 040,-0,prosklená
Výrobní číslo: nezjištěno
Sekačka504772000200021 944,-0,Výrobní číslo: nezjištěno
Projektor Epson506782006200621 350,-0,Výrobní číslo: nezjištěno
Křovinořez505842004200423 490,-0,Výrobní číslo: nezjištěno
z účetní evidence příspěvkové organizace Střední škola řemesel a služeb Děčín, příspěvková
organizace, Ruská 147, 405 02 Děčín IV, IČ: 00556807.

42.
Usnesení č. 103/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č.rok poř.rok výr.PC (Kč)ZC(Kč)
PC TEAC52xD/3782001200128 638,-0,Výrobní číslo: C6WT4-2J8W3-RW3D7-6HB86
Notebook HP61107/2232005200538 785,-0,Výrobní číslo: CNU5400X64 PY501EAxAKB
KopírkaD/992004200438 627,-0,CANON IR 1600
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Výrobní číslo: F142100UJJ54343
Sedací soupravaS/602002200226 360,800,Výrobní číslo: nezjištěno
z účetní evidence příspěvkové organizace Dětský domov, Základní škola a Střední škola,
Žatec, příspěvková organizace, Pražská 808, 438 01 Žatec, IČ: 62247859.
43.
Usnesení č. 104/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č.rok poř.rok výr.PC (Kč)ZC(Kč)
Sušička prádla1741995199525 797,-0,Výrobní číslo: nezjištěno
Lůžko VITALIA2692004200451 343,-0,Výrobní číslo: nezjištěno
z účetní evidence příspěvkové organizace Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková
organizace, Okružní 104, 435 13 Meziboří, IČ: 49872516.
44.
Usnesení č. 105/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č.rok poř.rok výr.PC (Kč)ZC(Kč)
3x antidekubitníDGAIH00010962009200924 457,-0,Matrace ProDerm2DGAIH000108B2009200924 457,-0,DGAIH000107G2009200924 458,-0,Výrobní číslo: nezjištěno
z účetní evidence příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov,
příspěvková organizace, Březinova 1093, 432 01 Kadaň, IČ: 46789910.

45.
Usnesení č. 106/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
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předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č.rok poř.rok výr.PC (Kč)ZC(Kč)
Posilovací zařízení300591992199220 000,-0,KETTLER
Výrobní číslo: nezjištěno
KoberecIM 000191997199727 825,-0,GOLDRACE
Výrobní číslo: nezjištěno
PC sestavaIM 000231999199954 870,-0,Počítač, monitor, tiskárna
Výrobní číslo: WH91C09692 ES8581307Q
PC sestavaIM 000262000200044 398,-0,Počítač, monitor, tiskárna
Výrobní číslo: AA1030100001
PC sestavaIM 000272000200044 398,-0,Počítač, monitor, tiskárna
Výrobní číslo: AL34402681
Motorová sekačkaIM 000292000200046 605,-0,HONDA
Výrobní číslo: NH246
PC sestavaIM 000352002200255 823,-0,Počítač, monitor, tiskárna
Výrobní číslo: 29946010020132
KopírkaIM 000302000200048 788,-0,KONICA 1216
Výrobní číslo: 26LF28238
z účetní evidence příspěvkové organizace Základní škola a Střední škola Most, příspěvková
organizace, Jana Palacha 1534, 434 01 Most, IČ: 63125382.

46.
Usnesení č. 107/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č.rok poř.rok výr.PC (Kč)ZC(Kč)
Pračka2387/082008200829 990,-0,Whirpool AWM1000
Výrobní číslo: 857007910701
Kopírka1676/052005200539 990,-0,Canon iR1600
Výrobní číslo: UJJ67842
z účetní evidence příspěvkové organizace Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa,
příspěvková organizace, Křečanská 630, 407 77 Šluknov, IČ: 47274573.
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47.
Usnesení č. 108/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č.rok poř.rok výr.PC (Kč)ZC(Kč)
PC sestava904/062006200621 750,-0,LG včetně monitoru
Výrobní číslo: nezjištěno
z účetní evidence příspěvkové organizace Speciální základní škola a Speciální mateřská škola
Teplice, příspěvková organizace, Trnovanská 1331, 415 01 Teplice, IČ: 70839841.

48.
Usnesení č. 109/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č.rok poř.rok výr.PC (Kč)ZC(Kč)
Kopírka1021892007200725 320,-0,SHARP AR – M 15
Výrobní číslo: 780001989
z účetní evidence příspěvkové organizace Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice,
příspěvková organizace, Čelakovského 8, 412 01 Litoměřice, IČ: 62769651.

49.
Usnesení č. 110/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č.rok poř.rok výr.PC (Kč)ZC(Kč)
PC20029199319921 709 227,-0,Soubor 13 ks
Výrobní číslo: nezjištěno
PCA – 0377/32004200421 230,-0,Autocont Intel Pentium
Výrobní číslo: nezjištěno
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z účetní evidence příspěvkové organizace Střední odborná škola energetická a stavební,
Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Chomutov, příspěvková organizace, Na
Průhoně 4800, 430 11 Chomutov, IČ: 41324641.

50.
Usnesení č. 111/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č.rok poř.rok výr.PC (Kč)ZC(Kč)
PC učebna6/919981998870 247,600,(monitory a PC)
Výrobní číslo: monitory – 82402EL00305907B, 82402EL00305916B, 82402EL00305919B,
82402EL00305905B, 82402EL00305867B, 82402EL00305918B, 82402EL00305920B,
82402EL00305906B, 82402EL00305869B, 038088T00323832A, 15HMBR505721F,
TY109322043503, A5CJ28B0681651
PC - výrobní číslo nezjištěno
Notebook46242005200523 264,500,HP nx 6125, XP HOME CZ
Výrobní číslo: nezjištěno
Notebook46742005200523 264,500,HP nx 6125, XP HOME CZ
Výrobní číslo: nezjištěno
Notebook Toshiba48972006200624 871,0,Satelite Pro
Výrobní číslo: nezjištěno
z účetní evidence příspěvkové organizace Gymnázium a Střední odborná škola Podbořany,
příspěvková organizace, Kpt. Jaroše 862, 441 28 Podbořany, IČ: 18380824.

51.
Usnesení č. 112/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č.rok poř.rok výr.PC (Kč)ZC(Kč)
PC1300662003200320 896,200,1000 N Aut
Výrobní číslo: nezjištěno
PC1310662003200320 896,200,1000 N Aut
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Výrobní číslo: nezjištěno
PC1380662003200320 896,200,1000 N Aut
Výrobní číslo: nezjištěno
PC sestava120066/92003200228 322,300,GraphTech
Výrobní číslo: nezjištěno
PC – S – PJ1390662003200339 840,-0,Výrobní číslo: nezjištěno
PC1350662003200320 896,200,1000 N Aut
Výrobní číslo: nezjištěno
PC sestava1200662003200228 322,300,GraphTech
Výrobní číslo: nezjištěno
PC1270662003200320 896,200,1000 N Aut
Výrobní číslo: nezjištěno
PC1330662003200320 896,200,1000 N Aut
Výrobní číslo: nezjištěno
PC sestava118066/92003200228 322,300,GraphTech
Výrobní číslo: nezjištěno
PC1280662003200320 896,200,1000 N Aut
Výrobní číslo: nezjištěno
PC1290662003200320 896,200,1000 N Aut
Výrobní číslo: nezjištěno
z účetní evidence příspěvkové organizace Gymnázium Roudnice nad Labem, příspěvková
organizace, Havlíčkova 175, 413 11 Roudnice nad Labem, IČ: 46773754.

52.
Usnesení č. 113/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č.rok poř.rok výr.PC (Kč)ZC(Kč)
Soustruh na dřevo30071996199621 809,500,SH – 1 včetně příslušenství
Výrobní číslo: nezjištěno
Notebook348820052005227 178,-0,9 ks + server Asus
Výrobní číslo: nezjištěno
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Monitor31542000200067 812,500,21“ Samsung
Výrobní číslo: nezjištěno
PC32872003200329 999,800,AMD Athlon XP 1800 + monitor Targa
Výrobní číslo: nezjištěno
PC32882003200329 999,800,AMD Athlon XP 1800 + monitor Targa
Výrobní číslo: nezjištěno
PC32892003200329 999,800,AMD Athlon XP 1800 + monitor Targa
Výrobní číslo: nezjištěno
Switch Cisco36312006200655 782,-0,Catalyst 2960
Výrobní číslo: nezjištěno
Monitorovací zařízení321120012001112 843,-0,Výrobní číslo: nezjištěno
z účetní evidence příspěvkové organizace Vyšší odborná škola obalové techniky a střední
škola Štětí, příspěvková organizace, Kostelní 134, 411 08 Štětí, IČ: 46773509.

53.
Usnesení č. 114/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č.rok poř.rok výr.PC (Kč)ZC(Kč)
Telefonní ústředna0000271999199992 717,700,HCOM 120
Výrobní číslo: nezjištěno
Kopírovací stroj099572006200629 143,-0,SHARP
Výrobní číslo: 65091784
PC sestava AZA7511152011201128 677,600,Výrobní číslo: nezjištěno
Zesilovač A/V087582003200321 506,-0,Receiver Panasonic
Výrobní číslo: GX3FB001082
Intraorální kamera108232008200827 500,-0,E – W00
Výrobní číslo: EC – AO537 - 71
Videokamera Panasonic076742000200020 000,-0,Výrobní číslo: COHCO3202
Notebook100022006200621 990,-0,NB ASUS DVDR – 512 M, XP Home
Výrobní číslo: 66NOAG091857
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z účetní evidence příspěvkové organizace Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola
zdravotnická Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Palachova 35, 400 01 Ústí nad Labem,
IČ: 00673358.

54.
Usnesení č. 115/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů:
1. s vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č.rok poř.rok výr.PC (Kč)ZC(Kč)
Ford Transit22IM0005020052003380 084,-196 040,2U6 8418počet ujetých kilometrů: 113 395
Výrobní číslo: WFOPXXBDFP2T31903
z vlastnictví příspěvkové organizace Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední
odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, příspěvková organizace, se sídlem
Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČ: 183838574.
2.s prodejem movitého majetku, a to:
název inv. č.rok poř.rok výr.PC (Kč)ZC(Kč)
Ford Transit22IM0005020052003380 084,-196 040,2U6 8418počet ujetých kilometrů: 113 395
Výrobní číslo: WFOPXXBDFP2T31903
za dohodnutou kupní cenu ve výši 24 720,- Kč včetně DPH, ******

55.
Usnesení č. 116/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů,
o uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu věcí movitých, a to dle přílohy č. 11.10 tohoto
usnesení
mezi Ústeckým krajem (předávající) a příspěvkovou organizací Střední odborná škola
technická a zahradnická, Lovosice (příjemce) se sídlem Osvoboditelů 2, 410 34 Lovosice, IČ:
00082571
B) ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit Smlouvu o
bezúplatném převodu věcí movitých, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto dle bodu A) tohoto
usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
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Termín: 28. 07. 2017

56.
Usnesení č. 117/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů:
1.s vyřazením movitého majetku, a to:
názevinv. č. rok poř.rok výr.PC (Kč)ZC (Kč)
Kuchyňský stůlHN 178/062006200625 862,500,nerezový
Výrobní číslo: nezjištěno
z vlastnictví příspěvkové organizace Mateřská škola Zdravíčko Ústí nad Labem, příspěvková
organizace, se sídlem Malátova 12, 400 02 Ústí nad Labem, IČ: 70229422.
2.s předáním movitého majetku, a to:
názevinv. č. rok poř.rok výr.PC (Kč)ZC (Kč)
Kuchyňský stůlHN 178/062006200625 862,500,nerezový
Výrobní číslo: nezjištěno
do vlastnictví příspěvkové organizace Střední škola řemesel a služeb Děčín IV, příspěvková
organizace, se sídlem Ruská 147, 405 02 Děčín IV, IČ: 00556807.

57.
Usnesení č. 118/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů,
1.o vyřazení movitého majetku, a to dle přílohy č. 11.11 tohoto usnesení
z vlastnictví Ústeckého kraje, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ:
70892156
2.o poskytnutí daru movitého majetku, a to dle přílohy č. 11.11 tohoto usnesení
do vlastnictví Základní škola a Mateřská škola Malečov, příspěvková organizace, se sídlem
Malečov 61, 403 27 Malečov, IČ: 72743760.
B) ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit darovací smlouvu,
jejímž předmětem je poskytnutí daru movitého majetku dle bodu A) tohoto usnesení
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k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 28. 7. 2017

58.
Usnesení č. 119/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti cyklostezky
č. O994140058 (č. ÚK 14/SML1599) ze dne 12. 11. 2015 dle Přílohy č. 8.25 tohoto usnesení
mezi Ústeckým krajem a Povodí Labe, státní podnik, se sídlem: Hradec Králové, Víta
Nejedlého 951, PSČ: 500 03, IČ: 708 90 005
B) ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit Dohodu o ukončení
Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti cyklostezky č. O994140011, o jejímž
uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi,
hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2017
59.
Usnesení č. 120/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti cyklostezky
č. O994140011 (č. ÚK 14/SML1240) ze dne 12. 11. 2015 dle Přílohy č. 8.26 tohoto usnesení
mezi Ústeckým krajem a Povodí Labe, státní podnik, se sídlem: Hradec Králové, Víta
Nejedlého 951, PSČ: 500 03, IČ: 708 90 005.
B) ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit Dohodu o ukončení
Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti cyklostezky č. O994140011, o jejímž
uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi,
hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2017
60.
Usnesení č. 121/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
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předpisů, o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě k nemovité věci, a to:
-pozemku: p. č. 780/1 o výměře 1270 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
součástí je stavba: Chomutov, č. p. 4153, obč. vyb.
obec Chomutov, k. ú. Chomutov II, zapsané na LV č. 1844 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov.
Povinný: Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem,
IČ: 70892156.
Oprávněný: ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, IČ:
24729035.
Služebnost inženýrské sítě se zřizuje v rozsahu 9,9 m2 dle geometrického plánu č.
2880-93/2016 ze dne 24. 10. 2016, včetně práva vstupu a vjezdu na dotčený pozemek, to vše
za jednorázovou úhradu 1.000,- Kč + DPH (100,- Kč/m2 dle Ceníku pro výpočet
jednorázových úhrad schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č.
98/20Z/2010 dne 22. 12. 2010).
B) ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o zřízení
služebnosti inženýrské sítě dle bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi,
hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 7. 2017

61.
Usnesení č. 122/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě se
společností Autoexpert spol. s r.o., se sídlem Pod Javorem 161, 413 01 Dobříň, IČ: 61326585
k nemovité věci, a to:
-pozemku: p.č. 395/14 o výměře 33485 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zeleň
obec Most, k.ú. Skyřice, zapsané na LV č. 3733 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Most.
Budoucí povinný: Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem,
IČ: 70892156
Budoucí oprávněný: Autoexpert spol. s r.o., se sídlem Pod Javorem 161, 413 01 Dobříň, IČ:
61326585
Služebnost inženýrské sítě bude zřízena v rozsahu dle geometrického plánu, který předloží
budoucí oprávněný. Výše jednorázové úhrady bude vypočtena podle skutečného rozsahu a dle
Ceníku pro výpočet jednorázových úhrad schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010.
Pozemek p.č. 395/14 je předán k hospodaření příspěvkové organizaci Střední škola technická,
Most, příspěvková organizace
B) ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení inženýrské sítě dle bodu A) tohoto usnesení, jejímž předmětem je
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zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu
Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 7. 2017
62.
Usnesení č. 123/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o zřízení věcného břemene – osobní služebnosti k nemovitým věcem, a to:
-pozemku: p.č. 337/14 o výměře 1016 m2, druh pozemku: ostatní plocha
-pozemku: p.č. 337/44 o výměře 27643 m2, druh pozemku: ostatní plocha
obec Velemyšleves, k.ú. Minice, zapsaným na LV č. 123 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec.
Povinný: Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem,
IČ: 70892156.
Oprávněná: ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4 - Podmokly, Teplická 874/8,
PSČ 405 02, IČ: 247 290 35.
Věcné břemeno – osobní služebnost spočívá v právu oprávněné umístit součást distribuční
soustavy - kabelové vedení VN a rozvaděč VN - v celkovém rozsahu 9,4 m2 na dotčených
pozemcích, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy, provádět na
součásti distribuční soustavy úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo
zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění, to vše za jednorázovou úhradu 2000,- Kč +
DPH (dle Ceníku pro výpočet jednorázových úhrad schváleného Zastupitelstvem Ústeckého
kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22. 12. 2010). Rozsah věcného břemene na dotčených
pozemcích je vymezen v geometrickém plánu č. 195-1/2017, schváleném Katastrálním
úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec dne 13.1.2017.
Pozemky jsou předány k hospodaření příspěvkové organizaci SPZ Triangle, příspěvková
organizace.
B) ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o zřízení
věcného břemene - služebnosti dle bodu A) tohoto usnesení, jejímž předmětem je zřízení
věcného břemene – osobní služebnosti uvedené v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 4. 10. 2017
63.
Usnesení č. 124/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
změnit část usnesení č. 097/3Z/2017 Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 20. 2. 2017 takto:
-pozemek: p.č. 1135/3 o výměře 29 m2
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-za kupní cenu 27.450,- Kč (50,- Kč/m2, viz důvodová zpráva)
se ruší a nahrazuje se
-pozemek: p.č. 1135/3 o výměře 26 m2
za kupní cenu 27.300,- Kč (50,- Kč/m2, viz důvodová zpráva).
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 26. 6. 2017
64.
Usnesení č. 125/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1.rozhodnout o neuplatnění předkupního práva pro Ústecký kraj podle § 101 zákona
č. 183/2006 Sb. k nemovité věci, a to:
-pozemek: p.č. 124 o výměře 1785 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha,
obec Kadaň, k.ú. Prunéřov, zapsané na LV č. 514 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov do vlastnictví ČR, právo hospodařit s majetkem státu:
Správa železniční dopravní cesty, s.o.
2.uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil Oldřichu
Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje k podpisu Potvrzení o zániku věcného práva
předkupního k nemovité věci uvedené v bodu A) 1. tohoto usnesení.
Termín: 30. 9. 2017
3.uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby oznámil neuplatnění
věcného práva předkupního ve prospěch Ústeckého kraje, o němž bylo rozhodnuto v bodu A)
1. tohoto usnesení, vlastníkovi dotčené nemovité věci.
Termín: 30. 9. 2017
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 26. 6. 2017

65.
Usnesení č. 126/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
zápis z jednání Majetkové komise Rady Ústeckého kraje dne 18.4.2017 dle přílohy č. 1.1
předloženého materiálu.
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66.
Usnesení č. 127/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
1.předloženou informaci o průběhu pojištění majetku a odpovědnosti Ústeckého kraje
2.předloženou informaci o škodném průběhu v letech 2014 - 2017

67.
Usnesení č. 128/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
žádost Oblastní charity Šluknov ze dne 24. 3. 2017, se sídlem: Farní 154, 407 77 Šluknov,
IČ: 73635502 o změnu návrhu kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej pozemku
p. č. 1316/1 a pozemku p. č. 1317, jehož součástí je budova čp. 720 v k. ú. Šluknov,
z vlastnictví Ústeckého kraje.
B) rozhoduje
o setrvání požadavku na znění kupní smlouvy, a to:
- čl. II. bod 2:
Prodávající přikazuje kupujícímu předmět koupě používat výhradně za těmito účely:
nízkoprahové centrum pro děti a mládež - klubovna pro mládež, sociálně aktivizační služba
pro rodiny s dětmi (SAS): kancelář a poradna, komunitní práce (KP): kancelář, přednáškový
sál/učebna/počítačová učebna v rámci sociální a komunitní práce, sál pro tanec a pohybovou
dílnu pro děti, mládež i dospělé, hudební místnost - pro děti, mládež, dospělé v rámci sociální
a komunitní práce, kuchyně - pro kurzy vaření v rámci SAS a KP, dílna na šití a další dílny,
sociální podnikání, sklad a výdejna potravinových balíčků a materiální pomoci, sociální
prodejna vč. skladu.
- čl. VII. bod 2:
Kupující se zavazuje, že na písemnou výzvu prodávajícího na něj v souladu s § 2135 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, převede zpět předmět koupě v nezhoršeném stavu, a to za
sjednanou kupní cenu dle čl. III. bod 1. Výhradu zpětné koupě uplatní prodávající pouze
v případě, že předmět koupě bude potřebovat pro svoje činnosti.
68.
Usnesení č. 129/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o provedení stavby (č. smlouvy VIII/6004/2017/UL) dle přílohy č.
15.1tohoto usnesení mezi Ústeckým krajem v zastoupení Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace a obec Velké Březno, Děčínská 211, Velké Březno, PSČ: 403
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23, IČ 00267139, pro stavbou dotčené nemovitosti, a to:
-pozemek p.č. 326/1, k.ú. Valtířov nad Labem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Valtířov, k.ú. Valtířov nad Labem, zapsanému na LV 182 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem,
pro účely realizace stavby Valtířov – kolonka, rozšíření ulice Pod Lesem. Stavbou bude
dotčena silnice č. II/261.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o provedení stavby na pozemku
dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 7. 2017

69.
Usnesení č. 130/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o provedení stavby (č. smlouvy VIII/3010/2017/LT) dle přílohy č.15.2
tohoto usnesení mezi Ústeckým krajem v zastoupení Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace a obec Žalhostice, Žalhostice 120, Žalhostice, PSČ: 411 01, IČ
00264709, pro stavbou dotčené nemovitosti, a to:
-pozemek p.č. 1366/1, k.ú. Žalhostice, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
obec Žalhostice, k.ú. Žalhostice, zapsanému na LV 525 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice;
-pozemek p.č. 1385/1, k.ú. Žalhostice, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
obec Žalhostice, k.ú. Žalhostice, zapsanému na LV 137 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice
pro účely realizace stavby Žalhostice, přechod pro chodce k ZŠ. Stavbou bude dotčena silnice
č. II/261, III/26117.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o provedení stavby na pozemku
dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 7. 2017

70.
Usnesení č. 131/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
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Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o provedení stavby (č. smlouvy VIII/1009/2017/DC) dle přílohy č. 15.3
tohoto usnesení mezi Ústeckým krajem v zastoupení Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace a obec Velká Bukovina, Velká Bukovina 178, Velká Bukovina, PSČ:
407 29, IČ 00555886, pro stavbou dotčené nemovitosti, a to:
-pozemek p.č. 2797, 2646/1, 2798/1, 2686 k.ú. Velká Bukovina, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: silnice,
obec Velká Bukovina, k.ú. Velká Bukovina, zapsané na LV 145 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín,
pro účely realizace stavby Zvýšení bezpečnosti dopravy – úprava křižovatky silnic II/263 a
III/2637 v k.ú. Velká Bukovina. Stavbou bude dotčena silnice č. II/263, III/2637.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o provedení stavby na pozemku
dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 7. 2017

71.
Usnesení č. 132/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o provedení stavby (č. smlouvy VIII/3009/2017/LT) dle přílohy č.15.4
tohoto usnesení mezi Ústeckým krajem v zastoupení Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace a obec Ploskovice, Ploskovice 2, Ploskovice, PSČ: 411 42, IČ
00264164, pro stavbou dotčené nemovitosti, a to:
-pozemek p.č. 251/1, 257/1, 257/4, 257/13 k.ú. Ploskovice, druh pozemků: ostatní plocha,
způsob využití: silnice,
obec Ploskovice, k.ú. Ploskovice, zapsané na LV 137 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice,
pro účely realizace stavby Ploskovice – rekonstrukce stávajících chodníků, výstavba nových
chodníků a rekonstrukce odvodnění. Stavbou bude dotčena silnice č. III/2619, III/26015.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o provedení stavby na pozemku
dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 7. 2017

72.
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Usnesení č. 133/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/2023/2017/CV) k pozemku p.č. 464/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: 0, obec Vilémov, k.ú. Vilémov u Kadaně, zapsanému na LV č. 267 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci č.
III/22410 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: ******.
Obsahem služebnosti bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a
provádění úprav vybudování vodovodní přípojky, Vilémov, Zahořany, jakož i vstup a vjezd
v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení.
Služebnost bude zřízena za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude
připočtena DPH.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené
dle bodu A) tohoto usnesení
73.
Usnesení č. 134/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/2024/2017/CV) k pozemku p.č. 1104/3 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: 0, obec Blatno, k.ú. Blatno u Chomutova, zapsanému na LV č. 545 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci č.
III/22410 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: ******.
Obsahem služebnosti bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a
provádění úprav zřízení kanalizační přípojky pro rodinný dům, Blatno, jakož i vstup a vjezd
v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení.
Služebnost bude zřízena za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude
připočtena DPH.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené
dle bodu A) tohoto usnesení.
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74.
Usnesení č. 135/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/2025/2017/CV) k pozemku p.č. 1186, 903/1 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: chráněná značka geodetického bodu, 0, obec Havraň, k.ú. Havraň,
zapsané na LV č. 154 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most a
komunikaci č. II/251 na těchto pozemcích umístěné ve prospěch budoucího oprávněného:
******. Obsahem služebnosti bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování
a provádění úprav zřízení přípojky vody pro rodinný dům, p.p.č. 582/3, k.ú. Havraň, jakož i
vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav
tohoto zařízení. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku
schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k
úhradě bude připočtena DPH.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené
dle bodu A) tohoto usnesení.

75.
Usnesení č. 136/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/2029/2017/CV) k pozemku p.č. 635/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: 0, obec Hrušovany, k.ú. Hrušovany u Chomutova, zapsanému na LV
č. 143 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci
č. III/22531 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: obec
Hrušovany, Hrušovany 15, Hrušovany, PSČ 431 43, IČ 00261874. Obsahem služebnosti bude
povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav zřízení sítě pro
veřejné osvětlení, Hrušovany, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním,
udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Služebnost bude zřízena za jednorázovou
úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č.
98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené
dle bodu A) tohoto usnesení.
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76.
Usnesení č. 137/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/2026/2017/CV) k pozemku p.č. 3074/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: 0, obec Spořice, k.ú. Spořice, zapsanému na LV č. 601 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci č.
II/607 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: VGP Park
Chomutov a.s., Jenišovice 59, Jenišovice u Jablonce, PSČ 468 33, IČ 04582837. Obsahem
služebnosti bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav
zřízení dešťové kanalizace do vodoteče, Spořice, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se
zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Služebnost bude
zřízena za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého
kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené
dle bodu A) tohoto usnesení.

77.
Usnesení č. 138/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/2027/2017/CV) k pozemku p.č. 3074/1, 3463 druh pozemků: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Spořice, k.ú. Spořice, zapsané na LV č. 601 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci č.
II/607 na těchto pozemcích umístěné ve prospěch budoucího oprávněného: VGP Park
Chomutov a.s., Jenišovice 59, Jenišovice u Jablonce, PSČ 468 33, IČ 04582837. Obsahem
služebnosti bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav
vybudování přípojky VN 22 kV, Spořice, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením,
provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Služebnost bude zřízena za
jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené
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dle bodu A) tohoto usnesení.

78.
Usnesení č. 139/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/2028/2017/CV) k pozemku p.č. 3074/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: 0, obec Spořice, k.ú. Spořice, zapsanému na LV č. 601 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci č.
III/2256 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: VGP Park
Chomutov a.s., Jenišovice 59, Jenišovice u Jablonce, PSČ 468 33, IČ 04582837. Obsahem
služebnosti bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav
zřízení vodovodní přípojky, Spořice, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením,
provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Služebnost bude zřízena za
jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené
dle bodu A) tohoto usnesení.

79.
Usnesení č. 140/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/4085/2016/LN) k pozemku p.č. 7201 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: 0, obec Vroutek, k.ú. Vroutek, zapsanému na LV č. 240 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec a komunikaci č. II/226 na
tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: ******. Obsahem
služebnosti bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav
zřízení vodovodní přípojky pro rodinný dům, p.p.č. 7152, k.ú. Vroutek, jakož i vstup a vjezd
v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení.
Služebnost bude zřízena za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude
připočtena DPH.
B) zmocňuje
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ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené
dle bodu A) tohoto usnesení.

80.
Usnesení č. 141/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/4013/2017/LN) k pozemku p.č. 650/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: 2, obec Libčeves, k.ú. Řisuty u Libčevsi, zapsanému na LV č. 250 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikaci č. III/2584
na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: ******. Obsahem
služebnosti bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav
zřízení vodovodní přípojky pro rodinný dům, čp. 23, p.p.č. 65, Řisuty u Libčevsi, jakož i
vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav
tohoto zařízení. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku
schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k
úhradě bude připočtena DPH.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené
dle bodu A) tohoto usnesení.

81.
Usnesení č. 142/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/4014/2017/LN) k pozemku p.č. 5087/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: 0, obec Louny, k.ú. Louny, zapsanému na LV č. 2798 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikaci č. II/246 na tomto
pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: město Louny, Mírové náměstí 35,
Louny, PSČ 440 23, IČ 00265209. Obsahem služebnosti bude povinnost vlastníka strpět
zřízení, provozování, udržování a provádění úprav zřízení veřejného osvětlení podél chodníku
u silnice II/246, Louny, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním,
udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Služebnost bude zřízena za jednorázovou
úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č.
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98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené
dle bodu A) tohoto usnesení
82.
Usnesení č. 143/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/4016/2017/LN) k pozemku p.č. 2384/27 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: 0, obec Smolnice, k.ú. Smolnice u Loun, zapsanému na LV č. 204 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikaci č. III/22932
na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: ******. Obsahem
služebnosti bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav
zřízení plynovodní přípojky pro rodinný dům, p.p.č. 2308/2, k.ú. Smolnice u Loun, jakož i
vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav
tohoto zařízení. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku
schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k
úhradě bude připočtena DPH
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené
dle bodu A) tohoto usnesení
83.
Usnesení č. 144/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/4015/2017/LN) k pozemku p.č. 420/1, 413/2 druh pozemků: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, způsob ochrany: 2, obec Libčeves, k.ú. Jablonec u Libčevsi, zapsané na LV č.
233 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikaci č.
II/249, III/2496 a dále
k pozemku p.č. 134 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 2,
obec Libčeves, k.ú. Sinutec, zapsanému na LV č. 50 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Louny a komunikaci č. III/2497 na těchto pozemcích umístěné ve
prospěch budoucího oprávněného: AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2, Praha, PSČ 106 17,
IČ 48029483. Obsahem služebnosti bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování,
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udržování a provádění úprav opravy traťového zařízení na trati Čížkovice - Obrnice, jakož i
vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav
tohoto zařízení. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku
schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k
úhradě bude připočtena DPH
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené
dle bodu A) tohoto usnesení
84.
Usnesení č. 145/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/4019/2017/LN) k pozemku p.č. 1483/10 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: 0, obec Obora, k.ú. Obora u Loun, zapsanému na LV č. 764 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikaci č. II/246 na
tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: ******. Obsahem
služebnosti bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav
zřízení vodovodní přípojky pro rodinný dům, p.p.č. 246/2, 246/3, k.ú. Obora, jakož i vstup a
vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto
zařízení. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude
připočtena DPH.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené
dle bodu A) tohoto usnesení.

85.
Usnesení č. 146/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/4018/2017/LN) k pozemku p.č. 1114/8, 1114/7 druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, způsob ochrany: 2, obec Chožov, k.ú. Chožov, zapsanému na LV č. 253 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikaci č. III/2462
na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: obec Chožov, Chožov
101

154, Chožov, PSČ 439 22, IČ 00265004. Obsahem služebnosti bude povinnost vlastníka
strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav zřízení veřejného osvětlení, Chožov,
jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním
úprav tohoto zařízení. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku
schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k
úhradě bude připočtena DPH.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené
dle bodu A) tohoto usnesení.

86.
Usnesení č. 147/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/1028/2017/DC) k pozemku p.č. 1229/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, obec Děčín, k.ú. Prostřední Žleb,
zapsanému na LV č. 543 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín
a komunikaci č. III/25852 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího
oprávněného: ******. Obsahem služebnosti bude povinnost vlastníka strpět zřízení,
provozování, udržování a provádění úprav zřízení IS pro rodinný dům, p.p.č. 957, k.ú.
Prostřední Žleb, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a
prováděním úprav tohoto zařízení. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úhradu ve výši
dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne
22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené
dle bodu A) tohoto usnesení.

87.
Usnesení č. 148/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/3025/2017/LT) k pozemku p.č. 170 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
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způsob ochrany: 0, obec Budyně nad Ohří, k.ú. Želechovice, zapsanému na LV č. 611 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č.
III/2476 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: obec
Čížkovice, Jiráskova 143, Čížkovice, PSČ 411 12, IČ 00263486. Obsahem služebnosti bude
povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav stavební práce
pro chodníkové plochy a nástupní plochy BUS-IS, Želechovice, jakož i vstup a vjezd
v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení.
Služebnost bude zřízena za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude
připočtena DPH.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené
dle bodu A) tohoto usnesení.

88.
Usnesení č. 149/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/3028/2017/LT) k pozemku p.č. 662/1, 658, 665 druh pozemků: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Keblice, k.ú. Keblice, zapsané na LV č. 566 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č.
III/2477, III/24712 na těchto pozemcích umístěné ve prospěch budoucího oprávněného: obec
Keblice, Keblice 68, Lovosice, PSČ 410 02, IČ 00526436. Obsahem služebnosti bude
povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav odvodnění BUS
zastávky a chodníku, Keblice, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním,
udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Služebnost bude zřízena za jednorázovou
úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č.
98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené
dle bodu A) tohoto usnesení.

89.
Usnesení č. 150/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
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Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/3032/2017/LT) k pozemku p.č. 333, 317/1, 317/7, 325/1 druh pozemků: ostatní plocha,
způsob využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, obec Ploskovice, k.ú.
Maškovice, zapsané na LV č. 180 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Chomutov a komunikaci č. III/2619 na těchto pozemcích umístěné ve prospěch
budoucího oprávněného: obec Ploskovice, Ploskovice 2, Ploskovice, PSČ 411 42, IČ
00264164. Obsahem služebnosti bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování,
udržování a provádění úprav pokládka VO na p.pč. 50/1, Maškovice, jakož i vstup a vjezd
v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení.
Služebnost bude zřízena za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude
připočtena DPH.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené
dle bodu A) tohoto usnesení.

90.
Usnesení č. 151/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/3033/2017/LT) k pozemku p.č. 545 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
způsob ochrany: 0, obec Lovosice, k.ú. Lovosice, zapsanému na LV č. 299 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. III/00817 na tomto
pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha, PSČ 186 00, IČ 70994234. Obsahem služebnosti
bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav pokládky
vodovodní přípojky, Lovosice OTV, ul. Třebenická, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se
zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Služebnost bude
zřízena za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého
kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené
dle bodu A) tohoto usnesení.
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91.
Usnesení č. 152/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/3037/2017/LT) k pozemku p.č. 749 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
způsob ochrany: 0, obec Úštěk, k.ú. Robeč zapsanému na LV č. 54 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. III/2604 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: ******. Obsahem služebnosti bude
povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav pokládky
přípojky vody pro zemědělskou usedlost, čp. 20, Robeč, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se
zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Služebnost bude
zřízena za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého
kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené
dle bodu A) tohoto usnesení.

92.
Usnesení č. 153/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/3036/2017/LT) k pozemku p.č. 766/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: 0, obec Chotěšov, k.ú. Chotěšov u Vrbičan, zapsanému na LV č. 640
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č.
III/23757 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: ******.
Obsahem služebnosti bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a
provádění úprav přípojky vody, dešťová kanalizace pro RD, p.p.č. 435/7, Chotěšov, jakož i
vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav
tohoto zařízení. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku
schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k
úhradě bude připočtena DPH.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené
dle bodu A) tohoto usnesení.
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93.
Usnesení č. 154/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/3038/2017/LT) k pozemku p.č. 665 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
způsob ochrany: menší chráněné území, obec Kleneč, k.ú. Kleneč, zapsanému na LV č. 491 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č.
III/24047 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: obec Kleneč,
Hlavní 95, Roudnice nad Labem, PSČ 413 01, IČ 00263800. Obsahem služebnosti bude
povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav nové VO na
komunikaci Lagroun, Kleneč, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním,
udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Služebnost bude zřízena za jednorázovou
úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č.
98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené
dle bodu A) tohoto usnesení
94.
Usnesení č. 155/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/60312017/UL) k pozemku p.č. 2919/1, 2924 druh pozemků: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Petrovice, k.ú. Petrovice u Chabařovic, zapsané na
LV č. 202 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a
komunikaci č. II/248, III/24810 na těchto pozemcích umístěné ve prospěch budoucího
oprávněného: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha, PSČ 140 00, IČ
65993390. Obsahem služebnosti bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování,
udržování a provádění úprav propojení areálu na veřejnou kanalizaci – SSÚD Řehlovice Petrovice, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a
prováděním úprav tohoto zařízení. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úhradu ve výši
dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne
22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené
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dle bodu A) tohoto usnesení.

95.
Usnesení č. 156/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/6028/2017/UL) k pozemku p.č. 545/21 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: 0, obec Dubí, k.ú. Mstišov, zapsanému na LV č. 240 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice a komunikaci č. III/01319 na tomto
pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: Česká telekomunikační
infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha, PSČ 130 00, IČ 04084063. Obsahem služebnosti
bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav
vybudování sítě 16010-038296 RVDSL1721_C_U_DUBB15-KSTA1HR_MET, jakož i vstup
a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto
zařízení. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude
připočtena DPH.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené
dle bodu A) tohoto usnesení.

96.
Usnesení č. 157/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č.
VI/3035/2017/LT) k pozemku p.č. 4151/1, 4152/1, 4152/14, 1898/9 druh pozemků: ostatní
plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: menší chráněné území, obec Roudnice nad
Labem, k.ú. Roudnice nad Labem, zapsané na LV č. 2496 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. II/240, II/246 na těchto pozemcích
umístěné ve prospěch budoucího oprávněného: Severočeská vodárenská společnost a.s.,
Přítkovská 1689, Teplice, PSČ 415 50, IČ 49099469. Obsahem služebnosti bude povinnost
vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav rekonstrukce kanalizace,
Roudnice nad Labem, ul. Špindlerova, Žižkova, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se
zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Služebnost bude
zřízena za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého
kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.
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B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené
dle bodu A) tohoto usnesení.

97.
Usnesení č. 158/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č. IX/4007/2017/LN) k pozemku
p.č. 1426/1, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
Podbořany, k.ú. Podbořany, zapsanému na LV č. 2133 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec a komunikace II/226 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch
oprávněného: Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, Teplice, PSČ 415 50,
IČ 49099469. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení,
provozování, udržování a provádění úprav rekonstrukce kanalizace a vodovodu, Podbořany,
ul. Mlýnská (LN 055 075), jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním,
udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení, a to v rozsahu dle geometrického plánu č.
1637-5247/2016 ze dne 4.1.2017. Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce
399,30 Kč včetně DPH na základě výpočtu v protokolu ze dne 7.11.2016.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské
sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené dle bodu A) tohoto
usnesení.

98.
Usnesení č. 159/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č. IX/6007/2017/UL) k pozemku
p.č. 626/2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
Hostomice, k.ú. Hostomice nad Bílinou, zapsanému na LV č. 396 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice a komunikace II/258 a dále
k pozemku p.č. 294 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,
obec Zabrušany, k.ú. Zabrušany, zapsanému na LV č. 491u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice a komunikace III/25327 a dále
k pozemku p.č. 610 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,
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obec Zabrušany, k.ú. Všechlapy u Zabrušan, zapsanému na LV č. 444 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice a komunikace III/25329 na těchto pozemcích
umístěné ve prospěch oprávněného: Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689,
Teplice, PSČ 415 50, IČ 49099469. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka
strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav rekonstrukce přivaděče, Chotějovice
– ČS Všechlapy, SO 01.2 Přiváděcí řád 1 (TP 001 019), jakož i vstup a vjezd v souvislosti se
zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení, a to v rozsahu dle
geometrického plánu č. 574-157/2016 ze dne 20.11.2016, č. 284-160/2016 ze dne 2.11.2016 a
č. 405-161/2016 ze dne 26.10.2016. Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu
v částce 20 449,- Kč včetně DPH na základě výpočtu v protokolu ze dne 2.3.2017.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské
sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené dle bodu A) tohoto
usnesení.

99.
Usnesení č. 160/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č. IX/6006/2017/UL) k pozemku
p.č. 211/2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
Světec, k.ú. Chotějovice, zapsanému na LV č. 482 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice a komunikace III/25319 na tomto pozemku umístěnému ve
prospěch oprávněného: Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, Teplice,
PSČ 415 50, IČ 49099469. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět
zřízení, provozování, udržování a provádění úprav rekonstrukce přivaděče, AŠ Chudeřice –
Chotějovice, SO 01.1 Přiváděcí řád 1 (TP 001 019), jakož i vstup a vjezd v souvislosti se
zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení, a to v rozsahu dle
geometrického plánu č. 430-83/2016 ze dne 19.9.2016. Věcné břemeno je zřízeno za
jednorázovou úhradu v částce 2 420,- Kč včetně DPH na základě výpočtu v protokolu ze dne
2.3.2017.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské
sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené dle bodu A) tohoto
usnesení.

100.
Usnesení č. 161/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
109

Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č. IX/3014/2017/LT) k pozemku
p.č. 590/7, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
Bohušovice nad Ohří, k.ú. Bohušovice nad Ohří, zapsanému na LV č. 658 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikace III/2474 na tomto
pozemku umístěnému ve prospěch oprávněného: Severočeská vodárenská společnost a.s.,
Přítkovská 1689, Teplice, PSČ 415 50, IČ 49099469. Obsahem věcného břemene bude
povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav rekonstrukce
kanalizace a vodovodu, Bohušovice nad Ohří, ul. Masarykova, Družstevní, jakož i vstup a
vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto
zařízení, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 631-163/2016 ze dne 17.6.2016. Věcné
břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 24 926,- Kč včetně DPH na základě
výpočtu v protokolu ze dne 8.7.2016.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské
sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené dle bodu A) tohoto
usnesení.

101.
Usnesení č. 162/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č. IX/3013/2017/LT) k pozemku
p.č. 456, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé
chráněné území, obec Třebušín, k.ú. Kotelice, zapsanému na LV č. 456 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikace III/26111 na tomto
pozemku umístěnému ve prospěch oprávněného: Severočeská vodárenská společnost a.s.,
Přítkovská 1689, Teplice, PSČ 415 50, IČ 49099469. Obsahem věcného břemene bude
povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav rekonstrukce
vodovodního řadu, Kotelice jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním,
udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení, a to v rozsahu dle geometrického plánu č.
133-4472/2016 ze dne 5.10.2016. Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce
99 220,- Kč včetně DPH na základě výpočtu v protokolu ze dne 13.10.2016
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské
sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené dle bodu A) tohoto
usnesení
102.
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Usnesení č. 163/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/2012/2017/CV) k pozemku p.č. 815/2
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Vysoká Pec,
k.ú. Drmaly, zapsanému na LV č. 608 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Chomutov a komunikace III/2528 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch
oprávněného:******. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení,
provozování, udržování a provádění úprav vybudování kanalizační přípojky jakož i vstup a
vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto
zařízení, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 476-87/2016 ze dne 9.3.2017. Věcné
břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 6000,- Kč včetně DPH na základě
výpočtu v protokolu ze dne 29.8.2011.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto usnesení.

103.
Usnesení č. 164/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/1006/2017/DC) k pozemku p.č.
2927/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
Rumburk, k.ú. Rumburk, zapsanému na LV č. 2667 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Rumburk a komunikace II/266 na tomto pozemku umístěnému ve
prospěch oprávněného: GasNet s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem, PSČ 400 01, IČ
27295567. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování,
udržování a provádění úprav rekonstrukce MS Rumburk, ul. Třída 9. května jakož i vstup a
vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto
zařízení, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 3100-67/2016 ze dne 3.3.2016. Věcné
břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 110 110,- Kč včetně DPH na základě
výpočtu v protokolu.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto usnesení
104.
Usnesení č. 165/13R/2017
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14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/3011/2017/LT) k pozemku p.č.
4151/1, 4152/1 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: menší
chráněné území, obec Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem, zapsané na LV č.
2496 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikace
II/240, II/246 na těchto pozemcích umístěné ve prospěch oprávněného: GasNet s.r.o., Klíšská
940/96, Ústí nad Labem, PSČ 400 01, IČ 27295567. Obsahem věcného břemene bude
povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav rekonstrukce
MS Roudnice nad Labem, ul. Špindlerova, Žižkova jakož i vstup a vjezd v souvislosti se
zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení, a to v rozsahu dle
geometrického plánu č. 3317-2016687/2016 ze dne 24.11.2016. Věcné břemeno je zřízeno za
jednorázovou úhradu v částce 53 125, 05 Kč včetně DPH na základě výpočtu v protokolu ze
dne 2.9.2016
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto usnesení.

105.
Usnesení č. 166/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/3010/2017/LT) k pozemku p.č.
4144/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: menší
chráněné území, obec Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem, zapsanému na LV č.
2496 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikace
II/246 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce a.s.,
Teplická 874/8, Děčín 4, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene bude
povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav přeložky vedení
NN, Roudnice nad Labem, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním,
udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení, a to v rozsahu dle geometrického plánu č.
3313-1106/2016 ze dne 11.12.2016. Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu
v částce 6 776,- Kč včetně DPH na základě výpočtu v protokolu ze dne 24.10.2016.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto usnesení.

106.
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Usnesení č. 167/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/3012/2017/LT) k pozemku p.č.
4858/12 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsanému na LV č. 11173 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikace III/00815 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, PSČ
405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení,
provozování, udržování a provádění úprav vývody VN, kNN, TS Litoměřice, ul.
Mlékojedská, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a
prováděním úprav tohoto zařízení, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4284-46/2015 ze
dne 27.3.2015. Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 31 581,- Kč
včetně DPH na základě výpočtu v protokolu ze dne 20.5.2015.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto usnesení.

107.
Usnesení č. 168/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/1003/2017/DC) k pozemku p.č. 599/1
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné
území, obec Děčín, k.ú. Folknáře, zapsanému na LV č. 333 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Děčín a komunikace III/26229 na tomto pozemku umístěnému ve
prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, PSČ 405 02, IČ
24729035. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování,
udržování a provádění úprav Děčín, Folknáře, p.p.č.8/2, 8/5, nové kNN, jakož i vstup a vjezd
v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení, a
to v rozsahu dle geometrického plánu č. 384-1227/2016 ze dne 21.12.2016. Věcné břemeno je
zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 240,- Kč včetně DPH na základě výpočtu
v protokolu ze dne 22.11.2016.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto usnesení
108.
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Usnesení č. 169/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/1004/2017/DC) k pozemku p.č.
1915/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
Rumburk, k.ú. Dolní Křečany, zapsanému na LV č. 2620 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk a komunikace III/2657 na tomto pozemku umístěnému
ve prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, PSČ 405 02, IČ
24729035. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování,
udržování a provádění úprav pokládka vedení NN, čp. 35, RULI s.r.o., Rumburk, Dolní
Křečany, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a
prováděním úprav tohoto zařízení, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 943-155/2017 ze
dne 15.2.2017. Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 720,- Kč včetně
DPH na základě výpočtu v protokolu ze dne 19.4.2012.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto usnesení.

109.
Usnesení č. 170/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (č. VI/4017/2017/LN)
k pozemku p.č. 1372/5, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Peruc, k.ú. Radonice nad Ohří, zapsanému na LV č. 582 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikace III/2394 na tomto
pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická
874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene bude povinnost
vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav pokládka vedení NN pro
OM, p.p.č. 804/72, Radonice nad Ohří, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením,
provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno
za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto
usnesení.
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110.
Usnesení č. 171/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (č. VI/4020/2017/LN)
k pozemku p.č. 637/5, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Libočany, k.ú. Libočany zapsanému na LV č. 183 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec a komunikace II/225 na tomto pozemku umístěnému ve
prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02,
IČ 24729035. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení,
provozování, udržování a provádění úprav pokládka vedení NN pro 3 OM, p.p.č. 352/25,
352/26, 352/17 Libočany (č. stavby IV-12-4015199), jakož i vstup a vjezd v souvislosti se
zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Věcné břemeno
bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto
usnesení
111.
Usnesení č. 172/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (č. VI/2021/2017/CV)
k pozemku p.č. 1186, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
chráněná značka geodetického bodu, obec Havraň, k.ú. Havraň, zapsanému na LV č. 154 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most a komunikace II/251 na
tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce a.s.,
Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene bude
povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav pokládka vedení
NN pro OM, p.p.č. 582/3, Moravěves, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením,
provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno
za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto
usnesení.
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112.
Usnesení č. 173/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (č. VI/2022/2017/CV)
k pozemku p.č. 691, 717/1, druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Kalek, k.ú. Kalek, zapsané na LV č. 240 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikace III/25215 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8,
Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět
zřízení, provozování, udržování a provádění úprav zřízení volného vedení pro 2 RD, Kalek,
p.p.č. 238/2, 255/2 (č. stavby IV-12-4003979), jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením,
provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno
za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto
usnesení.

113.
Usnesení č. 174/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (č. VI/4086/2016/LN)
k pozemku p.č. 934/3, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Nové Sedlo, k.ú. Nové Sedlo u Žatce, zapsanému na LV č. 78 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec a komunikace III/22522 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8,
Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět
zřízení, provozování, udržování a provádění úprav pokládka vedení NN pro 6 odběrných míst,
Nové Sedlo, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a
prováděním úprav tohoto zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve
výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne
22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto
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usnesení.

114.
Usnesení č. 175/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (č. VI/4001/2017/LN)
k pozemku p.č. 883/2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Čeradice, k.ú. Čeradice u Žatce, zapsanému na LV č. 83 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec a komunikace III/22523 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8,
Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět
zřízení, provozování, udržování a provádění úprav pokládka vedení NN pro OM, Čeradice,
p.p.č. 428/22 (č. stavby IV-12-4015123), jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením,
provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno
za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto
usnesení.

115.
Usnesení č. 176/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (č. VI/6029/2017/UL)
k pozemku p.č. 555/2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Jeníkov, k.ú. Oldřichov u Duchcova, zapsanému na LV č. 474 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice a komunikace III/25642 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8,
Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět
zřízení, provozování, udržování a provádění úprav přepojení vedení, TP_unif. TP – TR Nový
/ Starý Oldřichov, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním
a prováděním úprav tohoto zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve
výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne
22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.
B) zmocňuje
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ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto
usnesení
116.
Usnesení č. 177/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (č. VI/6030/2017/UL)
k pozemku p.č. 397/4, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Telnice, k.ú. Telnice, zapsanému na LV č. 287 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a komunikace III/2482 na tomto pozemku umístěnému
ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405
02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení,
provozování, udržování a provádění úprav přípojka vedení NN do 50 m, Telnice 90, jakož i
vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav
tohoto zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku
schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k
úhradě bude připočtena DPH.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto
usnesení
117.
Usnesení č. 178/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (č. VI/1027/2017/DC)
k pozemku p.č. 2001, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Horní Podluží, k.ú. Horní Podluží, zapsanému na LV č. 231 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk a komunikace II/264 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8,
Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět
zřízení, provozování, udržování a provádění úprav přípojka vedení NN pro nové odběrné
místo, Horní Podluží (č. stavby IP-12-4007153), jakož i vstup a vjezd v souvislosti se
zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Věcné břemeno
bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.
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B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto
usnesení.

118.
Usnesení č. 179/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (č. VI/3026/2017/LT)
k pozemku p.č. 1317/1, 1307/1, 1307/10, druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, obec Velké Žernoseky, k.ú. Velké
Žernoseky, zapsané na LV č. 519 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Litoměřice a komunikace II/261 na těchto pozemcích umístěné ve prospěch
budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ
24729035. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování,
udržování a provádění úprav rekonstrukce vedení NN, Velké Žernoseky, jakož i vstup a vjezd
v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení.
Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude
připočtena DPH.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto
usnesení.

119.
Usnesení č. 180/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (č. VI/3027/2017/LT)
k pozemku p.č. 658/3, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, obec Velemín, k.ú. Dobkovičky, zapsanému na LV č. 245 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikace MK na
tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce a.s.,
Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene bude
povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav pokládka vedení
NN pro nové OM, čp. 25, Dobkovičky, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením,
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provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno
za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto
usnesení.

120.
Usnesení č. 181/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (č. VI/3029/2017/LT)
k pozemku p.č. 1796/2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Libochovice, k.ú. Libochovice, zapsanému na LV č. 1346 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikace III/2467 na tomto
pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická
874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene bude povinnost
vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav pokládka vedení NN pro
OM, p.p.č. 550/12, Libochovice, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením,
provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno
za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto
usnesení.

121.
Usnesení č. 182/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (č. VI/3030/2017/LT)
k pozemku p.č. 1649, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, obec Úštěk, k.ú. Brusov, zapsanému na LV č. 287 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikace III/24085 na tomto
pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická
874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene bude povinnost
vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav zřízení vedení NN pro
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OM, p.p.č. 265, Brusov, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním,
udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno za
jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto
usnesení
122.
Usnesení č. 183/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (č. VI/3031/2017/LT)
k pozemku p.č. 333, 317/1, 317/7, 325/1, druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, obec Ploskovice, k.ú. Maškovice, zapsané
na LV č. 180 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a
komunikace III/2619 na těchto pozemcích umístěné ve prospěch budoucího oprávněného:
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného
břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav
pokládka přípojky NN pro nové OM, p.p.č. 50/1, Maškovice, jakož i vstup a vjezd
v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení.
Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude
připočtena DPH.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto
usnesení.

123.
Usnesení č. 184/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (č. VI/3034/2017/LT)
k pozemku p.č. 4127, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
menší chráněné území, obec Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem, zapsanému na
LV č. 2496 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a
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komunikace III/24050 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného:
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného
břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav
pokládka vedení NN pro OM, p.p.č. 879/7, Roudnice nad Labem, jakož i vstup a vjezd
v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení.
Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude
připočtena DPH.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto
usnesení.

124.
Usnesení č. 185/13R/2017
14.4 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/1005/2017/DC) k pozemku p.č. 2940
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Šluknov, k.ú.
Císařský, zapsanému na LV č. 278 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Rumburk a komunikace II/266 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch
oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, PSČ 405 02, IČ 24729035.
Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a
provádění úprav pokládka vedení NN do 50 m, p.p.č. 2545/5, Děčín - Císařský, jakož i vstup
a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto
zařízení, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 444-1267/2016 ze dne 25.1.2017. Věcné
břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 6 050,- Kč včetně DPH na základě
výpočtu v protokolu ze dne 21.7.2016.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto usnesení

Usnesení č. 186/13R/2017
14.5 Odměna ředitelce Krajské majetkové, příspěvkové organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) stanoví
dle ustanovení § 59 odstavce 1 písmena i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 134 zákona č. 262/2006 Sb.,
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zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměnu Ing. Miluši Srbkové, MBA, ředitelce
Krajské majetkové, příspěvkové organizace, Ústí nad Labem, Na Schodech 1535/4 za úspěšné
plnění pracovních úkolů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
B) ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, zabezpečit veškeré potřebné
úkony vedoucí k realizaci části A) tohoto usnesení dle předloženého materiálu.
Termín: 31.5.2017

Usnesení č. 187/13R/2017
14.6 Změna usnesení Rady Ústeckého kraje č. 057/10R/2017 ze dne 15. 3. 2017 Projednání investičních záměrů s výdaji nad 5 mil. Kč - II/ 2017
Rada Ústeckého kraje po projednání
mění
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 057/10R/2017 ze dne 15. 3. 2017 - Projednání investičních
záměrů s výdaji nad 5 mil. Kč - II/ 2017 tak, že příloha č. 1 usnesení Rady Ústeckého kraje č.
057/10R/2017 ze dne 15. 3. 2017 se nahrazuje přílohou č. 2 tohoto usnesení.

Usnesení č. 188/13R/2017
14.7 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Rekonstrukce
mostu E. Beneše, ÚL - PD + IČ + AD“ zadávané formou otevřeného řízení v nadlimitním
režimu
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1. Protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky na stavební práce s
názvem „Rekonstrukce mostu E. Beneše, ÚL - PD + IČ + AD“ dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu.
2.Zprávu o hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„Rekonstrukce mostu E. Beneše, ÚL - PD + IČ + AD“ dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu.
3.Protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení na plnění veřejné zakázky
na stavební práce s názvem „Rekonstrukce mostu E. Beneše, ÚL - PD + IČ + AD“ dle přílohy
č. 3 předloženého materiálu.
4.Protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení č. 2 na plnění veřejné
zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce mostu E. Beneše, ÚL - PD + IČ + AD“
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.
5.Návrh smlouvy z nabídky vybraného dodavatele na plnění veřejné zakázky na stavební
práce s názvem „Rekonstrukce mostu E. Beneše, ÚL - PD + IČ + AD“ dle přílohy č. 5
předloženého materiálu.
B) rozhoduje
podle ustanovení § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále
jen „zákon“) o výběru dodavatele Valbek, spol. s r.o. , Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec, IČO:
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48266230 a o uzavření smlouvy s tímto dodavatelem, který podal ekonomicky nejvýhodnější
nabídku, a to za podmínek uvedených v jeho nabídce:
Celková nabídková cena v Kč bez DPH3.416.400,00
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH4.112.844,00
Termín pro přípravu zakázky (zaměření stáv. stavu, statika apod., koncept technického řešení)
- 16 týdnů od podpisu smlouvy.
Termín pro podklady pro majetkoprávní vypořádání - záborové elaboráty - 16 týdnů od
podpisu smlouvy.
Termín pro dokumentaci pro stavební povolení (DSP) 16 týdnů od ukončení majetkoprávního
vypořádání.
Termín pro propočet nákladů z úrovně DSP - 3 týdny od předání DSP
Termín pro IČ - souhlas s realizací akce v právní moci - (stavební povolení - SP, příp. ohlášení
stavby) - 20 týdnů od předání DSP.
Termín pro dokumentaci pro provádění stavby (DPS), vč. rozpočtu a soupisu prací - 20 týdnů
od vydání SP v právní moci.
C) ukládá
1.Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat smlouvu s vybraným
dodavatelem;
Termín: 15. 6. 2017
2.Ing. Václavu Fridrichovi, vedoucímu investičního odboru, zabezpečit veškeré další úkony
zadavatele u této veřejné zakázky, zejména vyzvat vybraného dodavatele k předložení
originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů a informací podle § 122 odst. 3 zákona a
připravit k uzavření smlouvu na plnění této veřejné zakázky s vybraným dodavatelem a
předložit ji k podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje;
Termín: 31. 7. 2017

Usnesení č. 189/13R/2017
14.8 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„Speciální základní škola a Speciální mateřská škola Děčín – Zateplení budovy a
výměna oken“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1.Protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky na stavební práce s
názvem „Speciální základní škola a Speciální mateřská škola Děčín – Zateplení budovy a
výměna oken“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. Zprávu o hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„Speciální základní škola a Speciální mateřská škola Děčín – Zateplení budovy a výměna
oken“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
3.Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení na plnění veřejné zakázky na
stavební práce s názvem „Speciální základní škola a Speciální mateřská škola Děčín –
Zateplení budovy a výměna oken“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.
4. Závazný text smlouvy z výzvy na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„Speciální základní škola a Speciální mateřská škola Děčín – Zateplení budovy a výměna
oken“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.
B) rozhoduje
podle ustanovení § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále
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jen „zákon“) o výběru dodavatele STAMO spol. s r.o. Stavební 415/3 405 01 Děčín, IČO:
43222323 a o uzavření smlouvy s tímto dodavatelem, který podal ekonomicky nejvýhodnější
nabídku, a to za podmínek uvedených v jeho nabídce:
Celková nabídková cena v Kč bez DPH7 289 237,03
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH8 819 976,81
Celková doba realizace v týdnech17
C) ukládá
1.Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat smlouvu s vybraným
dodavatelem;
Termín: 30. 6. 2017
2.Ing. Václavu Fridrichovi, vedoucímu investičního odboru, zabezpečit veškeré další úkony
zadavatele u této veřejné zakázky, zejména vyzvat vybraného dodavatele k předložení
originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů a informací podle § 122 odst. 3 zákona a
připravit k uzavření smlouvu na plnění této veřejné zakázky s vybraným dodavatelem a
předložit ji k podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje;
Termín: 30. 6. 2017

Usnesení č. 190/13R/2017
15.1 Vyřazení a likvidace dlouhodobého hmotného majetku
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
1.návrh likvidační komise ze dne 27. 2. 2017 na vyřazení dlouhodobého majetku dle Návrhu
č. 17/VP0031 do likvidační komise o vyřazení movitého majetku, uvedený v příloze č. 1
předloženého materiálu, který likvidační komisi předložil odbor investiční, a to vyřazení
rozpracované projektové dokumentace na akce:
-„SŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf – Revitalizace areálu školy“ v pořizovací hodnotě
4 760 000,00 Kč včetně DPH,
-„SŠ zemědělská Žatec II.etapa – novostavba areál praktické výuky“ v pořizovací hodnotě
1 248 310,00 Kč včetně DPH.
2.návrh likvidační komise ze dne 24. 3. 2017 na vyřazení dlouhodobého majetku dle Návrhu
č. 17/VP0060 do likvidační komise o vyřazení movitého majetku, uvedený v příloze č. 2
předloženého materiálu, který likvidační komisi předložil odbor investiční, a to vyřazení
rozpracované projektové dokumentace na akci:
- „Rozvoj a modernizace silnic II. a III. třídy v Ústeckém kraji – 5. část – nová komunikace u
obcí Vrutice a Svařenice“ v pořizovací hodnotě 2 961 000,00 Kč včetně DPH.
B) ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, zajistit vyřazení
dlouhodobého majetku dle bodu A) tohoto usnesení z účetní a majetkové evidence Krajského
úřadu Ústeckého kraje a zajistit jeho fyzickou likvidaci.
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Termín: 30. 6. 2017

Usnesení č. 191/13R/2017
15.2 Centralizované zadávání dodávek el. energie a zemního plynu
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
I. Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o zmocnění
centrálního zadavatele
dle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o uzavření „Smlouvy o společném postupu zadavatelů při
centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele“ mezi Ústeckým krajem jako
centrálním zadavatelem a všemi příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje, Ústavem
archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i., a Krajskou zdravotní a.s. jako
pověřujícími zadavateli.

B) ukládá
I. Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o zmocnění
centrálního zadavatele
Mgr. Ing. Jaroslavu Pikalovi, vedoucímu odboru kancelář ředitele, připravit k uzavření
„Smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o zmocnění
centrálního zadavatele“ se všemi příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje, Ústavem
archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i., a Krajskou zdravotní a.s. a
předložit ji k podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2017
C) rozhoduje
II.Volba druhu zadávacího řízení
o přípravě centralizovaného zadávání dodávek elektrické energie a plynu pro Ústecký kraj,
jím zřízené příspěvkové organizace, Ústav archeologické památkové péče severozápadních
Čech, v. v. i. a Krajskou zdravotní a.s. na období od 1. 1. 2018 formou jednacího řízení bez
uveřejnění dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“), nákupem na Českomoravské komoditní burze Kladno.
D) ukládá
II.Volba druhu zadávacího řízení
Mgr. Ing. Jaroslavu Pikalovi, vedoucímu odboru kancelář ředitele, předložit konkrétní návrh
zadávacích podmínek a informaci o výběru dohodce pro centralizovaný nákup dodávek
elektrické energie a plynu nákupem na Českomoravské komoditní burze Kladno ke schválení
Radě ÚK.
Termín: 30. 6. 2017
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Usnesení č. 192/13R/2017
16.1 Komise pro zemědělství a venkov Rady Ústeckého kraje – plán činnosti na rok 2017
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
dle § 59 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů Plán činnosti Komise pro zemědělství a venkov Rady Ústeckého kraje na rok 2017.

Usnesení č. 193/13R/2017
16.2 Komise Rady Ústeckého kraje – investiční komise – personální záležitosti
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) odvolává
dle ustanovení § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, Ing. Františka Končela, člena Investiční komise Rady Ústeckého
kraje
B) jmenuje
dle ustanovení § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, Ing. Václava Fridricha, členem Investiční komise Rady Ústeckého
kraje

Usnesení č. 194/13R/2017
17.1 Příprava 5. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje v V. volebním období
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
ústní informaci o přípravě 5. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje v V. volebním období
2016 – 2020 dne 29. 5. 2017 od 15.00 hodin
B) schvaluje
1.návrh programu 5. Zastupitelstva Ústeckého kraje v V. volebním období 2016 - 2020 dne
29. 5. 2017 dle přílohy č.1 tohoto materiálu
2.harmonogram zabezpečení 5. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje v V. volebním období
2016 - 2020
dne 29. 5. 2017 dle přílohy č. 2 tohoto materiálu

Seznam příloh:
bod 6.5 priloha
1.pdf

k usnesení č. 008/13R/2017

Dodatek k plánovací smlouvě č.
14/SML1910

bod 6.7 priloha
1.pdf

k usnesení č. 010/13R/2017

Příkazní smlouva mezi Ústeckým
krajem a Správou a údržbou silnic
Ústeckého kraje, p. o.
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bod 6.8 priloha
1.pdf

k usnesení č. 011/13R/2017

Stanovy HSR-ÚK

bod 6.8 priloha
2.pdf

k usnesení č. 011/13R/2017

Jednací řád HSR-ÚK

bod 6.8 priloha
3.pdf

k usnesení č. 011/13R/2017

Finanční řád na rok 2017
HSR-ÚK

Bod 7.1 priloha
1.pdf

k usnesení č. 012/13R/2017

Rozpočtová opatření Ústeckého
kraje č. 5/2017 - usnesení

Bod 7.2 priloha
1.pdf

k usnesení č. 013/13R/2017

Metodika předkládání finančních
podkladů příspěvkových
organizací Ústeckého kraje

Bod 7.2 priloha
2.pdf

k usnesení č. 013/13R/2017

Přílohy pro rok 2017-2020 Komentář

Bod 7.2 priloha
3.pdf

k usnesení č. 013/13R/2017

Směrnice pro použití peněžních
fondů příspěvkových organizací
zřizovaných Ústeckým krajem

Bod 7.2 priloha
4.pdf

k usnesení č. 013/13R/2017

Plán tvorby a čerpání rezervního
fondu v roce...

Bod 7.2 priloha
5.pdf

k usnesení č. 013/13R/2017

Plán tvorby a čerpání fondu
investic v roce ....

Bod 7.4 priloha
1.pdf

k usnesení č. 015/13R/2017

Pověření pro Mgr. Martina Kliku,
MBA 1. náměstka hejtmana
Ústeckého kraje

bod 9.2 priloha
2.pdf

k usnesení č. 016/13R/2017

Pověření pro RSDr. Stanislava
Rybáka, náměstka hejtmana
Ústeckého kraje

bod 9.3 priloha
2.pdf

k usnesení č. 017/13R/2017

Hodnotící tabulka žádostí o
dotace v programu „Podpora
aktivit zaměřených na zlepšení
zdravotního stavu obyvatel
Ústeckého kraje“ – I. lhůta, okruh
1 a 2 (dotace v kompetenci RÚK)

bod 9.3 priloha
3.pdf

k usnesení č. 017/13R/2017

Hodnotící tabulka žádostí o
dotace v programu „Podpora
aktivit zaměřených na zlepšení
zdravotního stavu obyvatel
Ústeckého kraje“ – I. lhůta,
okruhy 1 a 2 (dotace v
kompetenci ZÚK)

bod 9.4 priloha
2.pdf

k usnesení č. 018/13R/2017

Tabulka s přehledem rozdělní
dotací v dotačním programu
„Podpora lékařských a
zdravotnických vzdělávacích
akcí“ – vyhodnocení žádostí, I.
lhůta (2017)
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Bod 10.3 priloha
1.pdf

k usnesení č. 025/13R/2017

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o
veřejných službách v přepravě
cestujících veřejnou osobní drážní
dopravou k zajištění dopravní
obslužnosti Ústeckého kraje na
turistické lince č. T3

bod 11.6 priloha
1.pdf

k usnesení č. 031/13R/2017

Změny v rejstříku škol a
školských zařízení

Bod 11.14 priloha
1.pdf

k usnesení č. 039/13R/2017

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

bod 11.16 priloha
1.pdf

k usnesení č. 040/13R/2017

Vzor Smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace

bod 11.16 priloha
2.pdf

k usnesení č. 040/13R/2017

Seznam doporučených žadatelů

bod 11.16 priloha
3.pdf

k usnesení č. 040/13R/2017

Seznam nedoporučených žadatelů

bod 11.17 priloha
1.pdf

k usnesení č. 041/13R/2017

Vzor Smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace

bod 11.17 priloha
2.pdf

k usnesení č. 041/13R/2017

Seznam doporučených žádostí školy a školská zařízení zřizované
Ústeckým krajem

bod 11.17 priloha
3.pdf

k usnesení č. 041/13R/2017

Seznam doporučených žádostí školy a školská zařízení zřizované
obcí

bod 11.17 priloha
4.pdf

k usnesení č. 041/13R/2017

Nepodpořené žádosti

k usnesení č.

podmínky výběrového řízení

bod 13.4 priloha
2.pdf

k usnesení č. 049/13R/2017

Vzor darovací smlouvy

bod 13.5 příloha č.
1.pdf

k usnesení č. 050/13R/2017

Finanční fondy příspěvkových
organizací

bod 13.11 priloha
1.pdf

k usnesení č. 056/13R/2017

Podpora včelařů na území ÚK
2017 - soupis žadatelů

bod 13.12 priloha
1.pdf

k usnesení č. 057/13R/2017

Investiční propora do zme.
hospodářství souvisejícíc se zem.
provovýrobou - soupis žadatelů

bod 13.12 priloha
2.pdf

k usnesení č. 057/13R/2017

Podpora na investice související
se zpracováním zemědělských
produktů a jejich uvádění na trh soupis žadatelů

bod 13.13 priloha
1.pdf

k usnesení č. 058/13R/2017

Navrhované aktualizace
PRVKÚK č. 35
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bod 14.4 priloha
4.2.pdf

k usnesení č. 077/13R/2017

smlouva

bod 14.4 priloha
4.4.pdf

k usnesení č. 078/13R/2017

smlouva

Bod 14.4 priloha
8.3.pdf

k usnesení č. 086/13R/2017

smlouva

Bod 14.4. priloha
8.5.pdf

k usnesení č. 087/13R/2017

smlouva

Bod 14.4 priloha
8.7.pdf

k usnesení č. 088/13R/2017

smlouva

Bod 14.4 priloha
8.8.pdf

k usnesení č. 089/13R/2017

smlouva

Bod 14.4 priloha
8.9.pdf

k usnesení č. 090/13R/2017

smlouva

Bod 14.4 priloha
8.11.pdf

k usnesení č. 091/13R/2017

smlouva

Bod 14.4 priloha
8.13.pdf

k usnesení č. 092/13R/2017

smlouva

Bod 14.4 priloha
8.16.pdf

k usnesení č. 094/13R/2017

smlouva

Bod 14.4 priloha
8.18.pdf

k usnesení č. 095/13R/2017

smlouva

Bod 14.4 priloha
8.20.pdf

k usnesení č. 096/13R/2017

smlouva

Bod 14.4 priloha
8.22.pdf

k usnesení č. 097/13R/2017

smlouva

bod 14.4 priloha
11.10.pdf

k usnesení č. 116/13R/2017

soupis majetku

bod 14.4 priloha
11.11.pdf

k usnesení č. 118/13R/2017

soupis majetku

Bod 14.4 prilpoha
8.25.pdf

k usnesení č. 119/13R/2017

smlouva

Bod 14.4. priloha
8.26.pdf

k usnesení č. 120/13R/2017

smlouva

bod 14.4 priloha
15.1.pdf

k usnesení č. 129/13R/2017

smlouva

bod 14.4 priloha
15.2.pdf

k usnesení č. 130/13R/2017

smlouva

bod 14.4 priloha
15.3.pdf

k usnesení č. 131/13R/2017

smlouva

bod 14.4 priloha
15.4.pdf

k usnesení č. 132/13R/2017

smlouva

Bod 14.6 priloha
2.pdf

k usnesení č. 187/13R/2017

Tabulka - přehled předkládaných
investičních záměrů (opravená)
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bod 6.5 priloha 1 k usnesení č. 008/13R/2017

D O D AT E K Č . 1
K P L Á N O VA C Í S M L O U V Ě
uzavřené dne 27. 8. 2014 mezi následujícími smluvními stranami

1. Ústecký kraj, se sídlem Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ 400 01, IČ: 70892156, DIČ:
CZ70892156, zastoupený Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje („Vlastník“)
a
2. CTP Property IX, a.s., se sídlem Humpolec, Central Trade Park D1 1571, PSČ 396 01,
IČ: 28089171, zastoupená Remonem Leonardem Vosem, statutárním ředitelem („Stavebník“)

Preambule
Ústecký kraj jako vlastník areálové kanalizační sítě ve strategické průmyslové zóně Triangle (dále jen
„SPZ Triangle“) spravované společností Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO: 49099469 (dále
jen „SVS“) a Stavebník uzavřeli dne 27. 8. 2014 plánovací smlouvu (dále jen „Plánovací smlouva“).
Smluvní strany si přejí upravit kapacity inženýrských sítí požadované Stavebníkem a za tímto účelem
uzavírají tento dodatek č. 1 k Plánovací smlouvě.
Veškeré pojmy uvedené v tomto dodatku č.1 a začínající velkým písmenem mají význam uvedený
v Plánovací smlouvě, pokud není v tomto dodatku uvedeno jinak.
I.
1.

Smluvní strany se dohodly, že původní znění čl. II. odst. 1. a 3. Plánovací smlouvy se ruší v plném
rozsahu a nahrazuje se následujícím novým zněním:
„1. Stavebník si zajistí na vlastní náklad napojení na dopravní a technickou infrastrukturu SPZ
Triangle včetně všech příslušných připojovacích poplatků. Stavebník předpokládá, že po
uvedení závodu do provozu dojde k postupnému nárůstu potřeb a produkce jednotlivých médií
zajišťovaných v místě napojení na technickou infrastrukturu SPZ Triangle. Přehled těchto
potřeb a produkce v čase je specifikován v níže uvedené tabulce č. 1. Stavebník výslovně
prohlašuje, že je si vědom skutečnosti, že rezervace množství STL plynu uvedeného v tabulce č.
1 pro období od roku 2019 do roku 2027 (1640 m3/hod.) je podmíněna provedením technické
úpravy a zkapacitnění plynovodu vedoucího do SPZ Triangle, který je ve vlastnictví společnosti
GasNet. Dle předběžných jednání plánuje společnost GasNet úpravu a zkapacitnění plynovodu
tak, aby bylo možno realizovat požadované dodávky v jednotlivých letech, nicméně do doby
dokončení úpravy a zkapacitnění garantuje Vlastník Stavebníkovi pouze množství uvedené pro
rok 2018 (1117 m3/hod). Vlastník neodpovídá za případné škody vzniklé v důsledku nerealizace
úpravy a zkapacitnění plynovodu, popř. za jejich pozdní realizaci, avšak zavazuje se vyvinout
maximální úsilí, které je na něm možno rozumně požadovat, aby k potřebné úpravě a
zkapacitnění plynovodu došlo v plánovaném termínu.
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NÁZEV
SPOLEĆNOSTI

OBJEKT

INŽENÝRSKÁ SÍŤ
(MEDIUM) m.j.

Celkem
maxima

OBDOBÍ
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

168,8

168,8

168,8

168,8

168,8

168,8

168,8

168,8

168,8

168,8

168,8

168,8

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

5

329

677

677

677

677

677

677

677

677

677

677

168,8

168,8

168,8

168,8

168,8

168,8

168,8

168,8

168,8

168,8

168,8

168,8

STL plynu - (m3/hod)
rezervováno

876

1117

1640*

1640*

1640*

1640

1640*

1640*

1640*

1640*

1640*

1640*

el. energie
(MW/22kV) rezervováno

6

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

pitná voda (m /den)rezervováno

ZA1+ZA2+ZA3

CTP Property IX a.s.

3

pitná voda (l/s) plánovaná denní
maxima
Užitková voda
(m3/den)-rezervováno
splašková kanalizace
(m3/den) rezervováno

Tabulka č. 1 – Tabulka požadovaných kapacit v jednotlivých inženýrských sítích
*

hodnotu bude možné garantovat až po technické úpravě a zkapacitnění plynovodu vedoucího do SPZ Triangle.

3. Smluvní strany se zavazují zajistit vzájemně takovou součinnost, aby svým jednáním neohrozily
ani neomezily přípravu a výstavbu dopravní a technické infrastruktury související s rozvojem
SPZ Triangle.“
2.

Smluvní strany se dohodly, že znění čl. III. Plánovací smlouvy se doplňuje o odst. 4. s následujícím
zněním:
„4. Smluvní strany se zavazují, že nejpozději do dne vydání povolení zkušebního provozu anebo
povolení předčasného užívání výtlaku vyčištěných průmyslových vod v rámci stavby haly ZA 3,
tj. budovy, kterou Stavebník zamýšlí postavit na pozemcích parc. č. 1010/24, v katastrálním
území Staňkovice u Žatce, a pozemcích parc. č. 801/5, 801/23 a 801/35 v katastrálním území
Nehasice (dále jen „Hala ZA 3“) v rámci SPZ Triangle, uzavřou smluvní strany úplatnou
smlouvu o vypouštění vyčištěných průmyslových vod z Haly ZA 3 do kanalizace Vlastníka
vedoucí do Ohře.“

3.

Smluvní strany se dále dohodly, že nejpozději do tří (3) měsíců ode dne vydání povolení zkušebního
provozu anebo povolení předčasného užívání pro Halu ZA 3, uzavřou smluvní strany darovací
smlouvu nebo smlouvu o spolupráci, případně jinou obdobnou smlouvu, ve které se Stavebník
zaváže poskytnout Vlastníkovi dar nebo příspěvek ve výši 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun
českých) na rozvoj technické a dopravní infrastruktury v SPZ Triangle.
II.

1.

Smluvní strany tímto potvrzují, že ostatní ustanovení a podmínky Plánovací smlouvy neupravené
tímto dodatkem č. 1 zůstávají platné a účinné.

2.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž každá ze
smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení tohoto dodatku č. 1.

3.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.
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4.

Znění tohoto dodatku č. 1 Plánovací smlouvy bylo schváleno radou Ústeckého kraje dne
__________, usnesením č. ______ nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady Ústeckého kraje.
V Praze dne ___________ 2017

V Ústí nad Labem dne ___________ 2017

___________________________
CTP Property IX, a.s.
Remon Leonard Vos
statutární ředitel

___________________________
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček
hejtman
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bod 6.7 priloha 1 k usnesení č. 010/13R/2017

Příloha č. 1 k bodu 6.7

Krajský úřad
Číslo příkazce:
Číslo příkazníka:

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„občanský zákoník“)

Smluvní strany:
Zmocnitel:
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ70892156

Zástupce pro věcná jednání:

Ing. Jiří Smrčka

E-mail/telefon:

smrcka.j@/kr-ustecky.cz / +420 47 5657 586

(dále jen „zmocnitel“)
a

Zmocněnec:
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:

Ruská 260, 417 03 Dubí
Jaroslavem Tačnerem, ředitelem
00080837
CZ00080837

Zástupce pro věcná jednání:
E-mail/telefon:

Marek Macho
macho.tp@susuk.cz / +420 417 532 235

(dále jen „zmocněnec“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

D O H O D U O Z M O C N Ě N Í:
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I.
Předmět smlouvy a plnění
Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při uveřejňování
smluv, uzavíraných Ústeckým krajem zastoupeným na základě plné moci Správou a
údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací, 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 (dále i
jako „předmět plnění“) za podmínek dále sjednaných v této dohodě.

II.
Trvání a ukončení smluvního vztahu, úplata
1. Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Tuto dohodu je možno ukončit písemnou výpovědí kterýmkoli z účastníků. Platnost
dohody končí uplynutím 2 měsíční výpovědní doby, která začíná běžet prvním dnem
měsíce následujícího po doručení výpovědi druhému účastníku.
3. Uveřejňování smluv dle této dohody se zmocněnec zavazuje poskytovat zmocniteli
bezúplatně.
III.
Práva a povinnosti zmocněnce
1. Zmocněnec je při uveřejňování smluv dle čl. I této dohody povinen plnit veškeré
povinnosti vážící se k tomuto jednání a vyplývající z platných právních předpisů, zejména
ze zákona o registru smluv, jakož i z této dohody.
2. Zmocněnec je při provádění činností dle této dohody zejména povinen:
a) zajistit, aby smlouva, včetně příloh, podléhající povinnosti uveřejnění v registru smluv
byla uveřejněna vložením elektronického obrazu textového obsahu smlouvy
do registru smluv v otevřeném a strojově čitelném formátu;
b) zajistit, aby každá uveřejňovaná smlouva obsahovala následující metadata:
- identifikace smluvních stran,
- vymezení předmětu smlouvy – smluvní typ + stručné vymezení předmětu
smlouvy,
- cena, a pokud ji smlouva neobsahuje, hodnota předmětu smlouvy, lze-li ji
určit,
- datum uzavření smlouvy;
c) v případě, kdy smlouva uzavřená před 1. 7. 2016 bude dohodou smluvních stran
doplněna, měněna, nahrazena nebo zrušena, uveřejnit v registru smluv dotčenou
smlouvu včetně uvedené dohody;
d) uveřejňovat smlouvy vždy nejpozději do 30 dnů od okamžiku jejich uzavření;
e) v případě nesprávného nebo neúplného uveřejnění zajistit ve lhůtě 3 měsíců ode dne
uzavření smlouvy opravu nesprávně nebo neúplně uveřejněné smlouvy. V případech
stanovených v § 7 odst. 2 zákona o registru smluv platí pro možnost opravy či
doplnění lhůty tam uvedené;
f) za účelem zaslání potvrzení o provedeném jednání v registru smluv zadávat při
uveřejňování smluv, při následné modifikaci záznamu, přidání přílohy či
znepřístupnění v registru smluv e-mailovou adresu zástupce zmocnitele pro věcná
jednání.
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IV.
Práva a povinnosti zmocnitele
1.

Zmocnitel se zavazuje bez zbytečného odkladu po podpisu této dohody platně zmocnit
zmocněnce k uveřejňování smluv, a to vyplněním příslušného elektronického formuláře
uveřejněného pro tyto případy na portálu veřejné správy.

2.

Zmocnitel je povinen poskytovat v průběhu platnosti této dohody zmocněnci na jeho
vyžádání veškerou součinnost potřebnou k řádnému plnění povinností ze strany
zmocněnce dle této dohody.

3.

Za zmocnitele poskytuje součinnost zástupce pro věcná jednání.

V.
Ostatní a závěrečná ujednání
1.

Žádná ze smluvních stran není oprávněna převádět úplně nebo zčásti práva a
povinnosti vyplývající pro ni z této dohody na třetí osobu bez předchozího písemného
souhlasu druhé strany, který bude projeven ve změně této dohody.

2.

Zmocnitel tímto potvrzuje, že o uzavření této dohody bylo rozhodnuto Radou Ústeckého
kraje usnesením č................. ze dne ...................

3.

Tuto dohodu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.

4.

Pokud v této dohodě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

5.

Tato dohoda je vyhotovena v 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž zmocnitel
obdrží 1 vyhotovení a zmocněnec 1 vyhotovení.

6.

Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem následujícím po
doručení potvrzení o provedení zmocnění dle čl. IV odst. 1 této dohody zmocniteli.
VI.
Podpisy smluvních stran

1.

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

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

V .......................... dne .............................

……………………………………….
Zmocnitel
Ústecký kraj

……………………………………….
Zmocněnec
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace

strana 3 / 3

bod 6.8 priloha 1 k usnesení č. 011/13R/2017

Stanovy HSR-ÚK

STANOVY
Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje, zapsaný spolek
Čl. I
Úvodní ustanovení
1. Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje (používaná zkratka – dále jen „HSR-ÚK“) se zřizuje
jako:
iniciativní, koordinační a dohodovací subjekt pro jednání s vládou ČR, ministerstvy,
ústředními správními úřady a orgány Ústeckého kraje v otázkách hospodářského,
environmentálního a sociálního rozvoje kraje
2. HSR-ÚK je spolek osob ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
3. Název spolku
Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje, z.s.
4. Sídlo spolku
434 37 Most, tř. Budovatelů 2532
Čl. II
Účel spolku
1. Cílem HSR-ÚK je vyvážený hospodářský, environmentální a sociální rozvoj Ústeckého kraje a
zvyšování životní úrovně jeho obyvatel v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje a
prohlubování sociálního dialogu. HSR-ÚK v rámci plnění tohoto cíle plní roli regionální tripartity.

Čl. III
Hlavní činnost spolku
Na realizaci stanoveného cíle se bude HSR-ÚK podílet zejména:
spoluúčastí na plnění Programu rozvoje kraje, a obdobných programů a struktur
schválených Parlamentem ČR, vládou ČR nebo zastupitelstvem Ústeckého kraje za účelem
realizace regionální rozvoje,
předkládáním a prosazováním vlastních projektů a návrhů strategie koncepce a rozvoje
Ústeckého kraje,
kontrolou plnění UV vztahujících se k Ústeckému kraji.
Jako prioritní řešení bude HSR-ÚK prosazovat a podporovat zejména:
- snížení vnitroregionálních disparit
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-

prohlubování sociálního dialogu
zlepšení image Ústeckého kraje
posílení společenské odpovědnosti organizací
posílení meziregionální a přeshraniční spolupráce
hospodářských, obchodních a společenských aktivit
rozvoj průmyslu a podnikání
zvýšení zaměstnanosti a eliminace sociálních problémů
zkvalitnění dopravní infrastruktury
rozvoj vzdělávání, výzkumu a vývoje
rozvoj zemědělství
rekultivace a revitalizace krajiny
zlepšení životního prostředí

zaměřené

na

rozvoj

Čl. IV
Členství v HSR-ÚK
1. Členem HSR-ÚK mohou být hospodářské a sociální rady, které jsou právnickou osobou a působí
v okresech Ústeckého kraje, dále zaměstnanecké a zaměstnavatelské organizace působící
v Ústeckém kraji a krajská samospráva (Ústecký kraj).
2. Členství vzniká přijetím za člena.
3. Pro založení Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje je třeba souhlasu nejméně tří
právnických osob uvedených v odstavci 1.
4. Členství je dobrovolné.
5. Člen spolku má právo:
a. účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
b. volit předsedu spolku,
c. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
d. podílet se na praktické činnosti spolku.
6. Člen spolku má povinnost:
a. dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů spolku, pokud nejsou v rozporu s
příslušnými zákonnými a vnitřními dokumenty, které jsou pro jednotlivé členy spolku
závazné,
b. aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by
byly v rozporu se zájmy spolku,
c. aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich
práce.
7. Ustavující zasedání hospodářské a sociální rady HSR-ÚK svolává přípravný výbor.
Čl. V
Orgány HSR-ÚK
(dále jen orgány)
1.
2.
3.
4.
5.

Sněm
Předsednictvo
Výkonný výbor
Finanční komise
Odborné gesce
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Čl. VI
Kompetence orgánů HSR-ÚK
1. Sněm
Je nejvyšším orgánem HSR-ÚK, který:
a) stanoví zásadní programové cíle HSR-ÚK,
b) schvaluje Stanovy a jeho jejich změny,
c) schvaluje Jednací řád HSR-ÚK,
d) rozhoduje o rozpuštění nebo o sloučení HSR-ÚK s jiným subjektem.
2. Předsednictvo
Je výkonným a statutárním orgánem HSR-ÚK, který zejména:
a) zabezpečuje plnění stanovených programových cílů HSR-ÚK, podílí se na realizaci rozvojových
a podpůrných programů kraje,
b) zastupuje HSR-ÚK při jednáních s vládou ČR, ústředními správními úřady a orgány Ústeckého
kraje v otázkách hospodářského a sociálního rozvoje kraje a jeho oblastí,
c) uzavírá obchodní smlouvy a smlouvy o spolupráci s jinými subjekty,
d) schvaluje Finanční řád a stanoví výši členského příspěvku, včetně jejich změn,
e) zřizuje Finanční komisi a podle potřeby další odborné komise, jmenuje předsedy komisí a
odborné gesce,
f) rozhoduje o zřízení sekretariátu HSR-ÚK, jeho personálním obsazení a finančním zabezpečení.
Předsednictvo volí:
a) předsedu HSR-ÚK,
b) místopředsedu HSR-ÚK (statutárního zástupce).
Funkční období předsedy a místopředsedy HSR-ÚK je 5 let.
Návrhy na předsedu a místopředsedu předkládají Předsednictvu HSR-ÚK členové HSR-ÚK.
3. Výkonný výbor
a) společně s předsedou HSR-ÚK připravuje program jednání Předsednictva HSR-ÚK,
b) sleduje plnění usnesení Předsednictva HSR-ÚK a Sněmu HSR-ÚK.
c) Výkonný výbor HSR-ÚK nerozhoduje usnesením, pouze přijímá doporučení. O řešených
otázkách a tématech členové výkonného výboru nehlasují – cílem je dosažení společného
koncensu všech zúčastněných, a to zejména v otázkách sociálního dialogu a přípravy programu
jednání řídících orgánů HSR-ÚK. Případné rozpory ve výsledku jednání Výkonného výboru
HSR-ÚK jsou prezentovány Předsednictvu HSR-ÚK k projednání.
4. Předseda HSR-ÚK
a) Zastupuje HSR-ÚK navenek:
b) svolává a řídí jednání Předsednictva a Výkonného výboru HSR-ÚK,
c) koordinuje činnost místopředsedy a Výkonného výboru,
d) řídí a kontroluje činnost tajemníka,
e) je kompetentní jednat v pracovně právních otázkách ve vztahu k sekretariátu HSR-ÚK,
f) schvaluje popis pracovní funkce tajemníka,
g) schvaluje organizační řád a ostatní normy sekretariátu vyplývající z obecně závazných předpisů
pracovně právních vztahů,
h) jmenuje a odvolává tajemníka HSR-ÚK.
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5. Statutární zástupce předsedy HSR-ÚK a m Místopředseda
V případě nepřítomnosti předsedy zastupuje předsedu HSR-ÚK místopředseda jako statutární
zástupce.
6. Finanční komise
Finanční komise je kontrolním orgánem:
a) provádí zejména kontrolu hospodaření HSR-ÚK v souladu se schváleným rozpočtem HSR-ÚK,
b) provádí kontrolu věcné a legislativní správnosti vedení účetnictví, včetně povinností pro odvod
daní a poplatků.
7. Tajemník
Řídí a zodpovídá za hospodářskou a personální činnost sekretariátu HSR-ÚK.
Člen orgánu může ze své funkce odstoupit na základě písemného oznámení orgánu, jehož je členem.
Funkce končí dnem, kdy tento orgán na nejbližším zasedání projednal odstoupení nebo ho mohl
projednat.
Čl. VII
Zastoupení v orgánech
1. Sněm
Sněm se skládá:
a) z předsedy,
b) z 21 zástupců ze 7 okresních hospodářských rad (každá HSR deleguje 3 zástupce),
c) ze zástupců Ústeckého kraje (celkem 3 delegovaní zástupci),
d) ze zástupců zaměstnavatelských organizací (celkem 3 delegovaní zástupci),
e) ze zástupců zaměstnaneckých organizací (celkem 3 delegovaní zástupci).
Každý člen Sněmu má 1 hlas.
2. Předsednictvo
Předsednictvo se skládá:
a) z předsedy a místopředsedy,
b) ze 14 zástupců ze 7 okresních hospodářských rad (každá HSR deleguje 2 zástupce),
c) ze zástupců Ústeckého kraje (celkem 3 delegovaní zástupci),
d) ze zástupců zaměstnavatelských organizací (celkem 3 delegovaní zástupci),
e) ze zástupců zaměstnaneckých organizací (celkem 3 delegovaní zástupci).
Každý člen Předsednictva má 1 hlas
3. Výkonný výbor
Výkonný výbor se skládá:
a) z předsedy a místopředsedy,
b) z předsedů jednotlivých okresních hospodářských rad,
c) ze zástupců Ústeckého kraje (celkem 1 delegovaný zástupce),
d) ze zástupců zaměstnavatelských organizací (celkem 1 delegovaný zástupce),
e) ze zástupců zaměstnaneckých organizací (celkem 1 delegovaný zástupce).
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4. Finanční komise
Skládá se z předsedy a 2 členů volených Předsednictvem.

Čl. VIII
Pravidla jednání
1.
2.

Jednání orgánů HSR-ÚK probíhá na zasedáních, které připravuje svolavatel (předseda nebo jeho
zástupce) v součinnosti s tajemníkem.
Způsob jednání HSR-ÚK upravuje samostatný Jednací řád HSR-ÚK.
Čl. IX
Zásady hospodaření

1. Finanční zdroje HSR-ÚK
a) členské příspěvky,
b) příjmy z majetku,
c) příjmy z darů,
d) další příjmy (úroky, dotace, kapitálové výnosy, dividendy, prodej inventáře, apod.).
2. Hospodaření
a) hospodaření se řídí rozpočtem na příslušný kalendářní rok,
b) rozpočet, jeho tvorbu a čerpání schvaluje Předsednictvo HSR-ÚK.
3. Členské příspěvky
Výše členských příspěvků, včetně postupu způsobu jejich odvodu úhrady je stanovena Finančním
řádem. Ústecký kraj není povinen k úhradě členského příspěvku. Ústecký kraj může poskytnout
členský příspěvek pouze ve výši stanovené rozhodnutím příslušného orgánu Ústeckého kraje dle
zákona o krajích, přičemž v tomto svém rozhodování není nikterak vázán Finančním řádem,
Stanovami HSR-ÚK nebo rozhodnutím jakéhokoliv orgánu HSR-ÚK.
Čl. X
Zánik spolku
O rozpuštění nebo sloučení HSR-ÚK s jiným subjektem rozhoduje Sněm HSR-ÚK. Sněm HSR-ÚK
rovněž stanoví způsob likvidace.

Čl. XI
Závěrečné ustanovení
Tyto Stanovy HSR-ÚK nabývají platnosti dnem schválení Sněmem HSR-ÚK a účinnosti potvrzením
změn příslušným rejstříkovým soudem.
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bod 6.8 priloha 2 k usnesení č. 011/13R/2017

Jednací řád HSR-ÚK

Jednací řád
Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje, zapsaného spolku
(HSR-ÚK)
Článek 1
Účel Jednacího řádu HSR-ÚK
V návaznosti na platné Stanovy Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje, zapsaného spolku (dále
jen HSR-ÚK) upravuje Jednací řád způsob jednání:





Sněmu,
Předsednictva,
Výkonného výboru,
Finanční komise.
Článek 2
Jednání Sněmu HSR-ÚK

(1) Zasedání Sněmu HSR-ÚK svolává písemně a řídí předseda HSR-ÚK v součinnosti s tajemníkem HSRÚK. V případě nepřítomnosti předsedy řídí zasedání Sněmu místopředseda.
(2) Zasedání Sněmu HSR-ÚK se konají dle potřeby, nejméně však jedenkrát v roce. Zasedání Sněmu
HSR-ÚK je svoláváno nejpozději týden předem – k tomu účelu je členům Sněmu HSR-ÚK zasílána
písemná pozvánka. Na jednání Sněmu HSR-ÚK mohou být přizváni hosté.
(3) Program a termín zasedání Sněmu HSR-ÚK navrhuje Předsednictvo HSR-ÚK. Program podléhá
konečnému schválení před vlastním zasedáním tohoto orgánu. Program zejména obsahuje:
-

informace ze zasedání Předsednictva HSR-ÚK,
kontrolu usnesení z posledního zasedání,
jednotlivé body programu jednání,
stanoviska a doporučení jednotlivých členů Sněmu HSR-ÚK,

(4) Podklady pro zasedání Sněmu HSR-ÚK se zpravidla předkládají v písemné formě.
(5) Každý člen Sněmu HSR-ÚK má právo předkládat návrhy na změnu či doplnění programu jednání
Sněmu HSR-ÚK.
(6) Sněm HSR-ÚK jedná, je-li osobně přítomna nadpoloviční většina oprávněných členů Sněmu HSRÚK. Sněm přijímá usnesení je usnášeníschopný pouze v případě, jsou-li zastoupeny všechny tripartitní
složky. V úvodu jednání bude ověřena přítomnost zástupců všech tripartitních složek HSR-ÚK.
(7) Ke každému bodu jednání se vede rozprava v pořadí řečníků, tak jak se přihlásili. Připouští se
předřazení technických poznámek.
(8) Sněm HSR-ÚK rozhoduje usnesením, které se přijímá hlasováním. Primární snahou je dosažení
koncensu, a to zejména v otázkách sociálního dialogu. K platnému usnesení usnášeníschopného
Sněmu HSR-ÚK je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných hlasů. Hlasování probíhá veřejně,
každý člen Sněmu HSR-ÚK má jeden hlas a musí hlasovat osobně nebo prostřednictvím písemně
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zmocněného zástupce. Člen Sněmu HSR-ÚK má právo na to, aby jeho nesouhlasné stanovisko
usnesením bylo uvedeno v zápisu doslovně.
(9) Zasedání Sněmu HSR-ÚK jsou neveřejná, pokud Sněm HSR-ÚK nerozhodne jinak. Složení Sněmu
a jeho kompetence upravují Stanovy HSR-ÚK.
(10) Ze zasedání Sněmu HSR-ÚK se pořizuje zápis, který zpracovává tajemník, ověřuje předsedající
nebo jiný zvolený člen orgánu. Zápis obdrží všichni členové orgánu a přítomní hosté, Finanční komise,
členové Předsednictva.
Článek 3
Jednání Předsednictva HSR-ÚK
(1) Zasedání Předsednictva HSR-ÚK svolává písemně a řídí předseda HSR-ÚK v součinnosti
s tajemníkem HSR-ÚK. V případě nepřítomnosti předsedy řídí zasedání Předsednictva statutární
zástupce předsedy.
(2) Zasedání Předsednictva HSR-ÚK se konají dle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce.
Zasedání Předsednictva HSR-ÚK je svoláváno nejpozději týden předem – k tomu účelu je členům HSRÚK zasílána písemná pozvánka. Na jednání Předsednictva HSR-ÚK mohou být přizváni hosté.
(3) Program a termín zasedání Předsednictva HSR-ÚK navrhuje předseda HSR-ÚK a potvrzuje Výkonný
výbor HSR-ÚK. Program podléhá konečnému schválení před vlastním zasedáním tohoto orgánu.
Program zejména obsahuje:
-

informace ze zasedání Výkonného výboru HSR-ÚK,
kontrolu zápisu z posledního zasedání Sněmu a Předsednictva,
jednotlivé body programu jednání,
stanoviska a doporučení jednotlivých členů Předsednictva HSR-ÚK.

(4) Podklady pro zasedání Předsednictva HSR-ÚK se zpravidla předkládají v písemné formě.
(5) Každý člen Předsednictva HSR-ÚK má právo předkládat návrhy na změnu či doplnění programu
jednání Předsednictva HSR-ÚK.
(6) Předsednictvo HSR-ÚK jedná, je-li osobně přítomna nadpoloviční většina oprávněných členů
Předsednictva HSR-ÚK. Předsednictvo přijímá usnesení je usnášeníschopné pouze v případě, jsou-li
zastoupeny všechny tripartitní složky. V úvodu jednání bude ověřena přítomnost zástupců všech
tripartitních složek HSR-ÚK.
(7) Ke každému bodu jednání se vede rozprava v pořadí řečníků, tak jak se přihlásili. Připouští se
předřazení technických poznámek.
(8) Předsednictvo HSR-ÚK rozhoduje usnesením, které se přijímá hlasováním. Primární snahou je
dosažení koncensu, a to zejména v otázkách sociálního dialogu. K platnému usnesení
usnášeníschopného Předsednictva HSR-ÚK je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných hlasů,
není-li Stanovami HSR-ÚK nebo jinými relevantními dokumenty stanoveno jinak. Hlasování probíhá
veřejně, každý člen Předsednictva HSR-ÚK má jeden hlas a musí hlasovat osobně nebo
prostřednictvím písemně zmocněného zástupce. Člen Předsednictva HSR-ÚK má právo na to, aby
jeho nesouhlasné stanovisko s usnesením bylo uvedeno v zápisu doslovně.
(9) Zasedání Předsednictva HSR-ÚK jsou neveřejná, pokud Předsednictvo HSR-ÚK nerozhodne jinak.
Složení a kompetence Předsednictva HSR-ÚK upravují Stanovy HSR-ÚK.
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(10) Z jednání Předsednictva HSR-ÚK se pořizuje zápis, který zpracovává tajemník, ověřuje
předsedající nebo jiný zvolený člen orgánu. Zápis obdrží všichni členové orgánu a přítomní hosté.
(11) V odůvodněných případech může Předsednictvo HSR-ÚK rozhodnout hlasováním „per rollam“.
Návrh na tento způsob hlasování musí být zaslán všem členům Předsednictva HSR-ÚK a k přijetí
rozhodnutí musí být souhlas nadpoloviční většiny všech jeho členů. Výsledek hlasování musí být
uveden v zápisu z následujícího jednání Předsednictva HSR-ÚK.
Článek 4
Jednání Výkonného výboru HSR-ÚK
(1) Zasedání Výkonného výboru HSR-ÚK svolává písemně a řídí předseda HSR-ÚK v součinnosti
s tajemníkem HSR-ÚK. V případě nepřítomnosti předsedy řídí zasedání Výkonného výboru HSR-ÚK
statutární zástupce předsedy.
(2) Zasedání Výkonného výboru HSR-ÚK se konají dle potřeby. Zasedání Výkonného výboru HSR-ÚK
je svoláváno nejpozději týden předem – k tomu účelu je členům Výkonného výboru HSR-ÚK zasílána
písemná pozvánka. Na jednání Výkonného výboru HSR-ÚK mohou být přizváni hosté.
(3) Program a termín zasedání Výkonného výboru HSR-ÚK navrhuje předseda HSR-ÚK. Jednání
Výkonného výboru HSR-ÚK se soustřeďuje na tyto témata:
-

projednání programu a konkrétních činností HSR-ÚK,
ideová diskuse směřování činnosti HSR-ÚK.

(4) Podklady pro zasedání Výkonného výboru HSR-ÚK se zpravidla předkládají v písemné formě.
(5) Každý člen Výkonného výboru HSR-ÚK má právo předkládat návrhy na změnu či doplnění
programu jednání Výkonného výboru HSR-ÚK.
(6) Výkonný výbor HSR-ÚK jedná, je-li osobně přítomna nadpoloviční většina oprávněných členů
Výkonného výboru HSR-ÚK a zástupci všech tripartitních složek. V úvodu jednání bude ověřena
přítomnost zástupců všech tripartitních složek HSR-ÚK.
(7) Ke každému bodu jednání se vede rozprava v pořadí řečníků, tak jak se přihlásili. Připouští se
předřazení technických poznámek.
(8) Výkonný výbor HSR-ÚK nerozhoduje usnesením, pouze přijímá doporučení. O řešených otázkách a
tématech členové výkonného výboru nehlasují – cílem je dosažení společného koncensu všech
zúčastněných, a to zejména v otázkách sociálního dialogu a přípravy programu jednání řídících
orgánů HSR-ÚK. Případné rozpory ve výsledku jednání Výkonného výboru HSR-ÚK jsou prezentovány
Předsednictvu HSR-ÚK k projednání.
(9) Zasedání Výkonného výboru HSR-ÚK jsou neveřejná, pokud Výkonný výbor HSR-ÚK nerozhodne
jinak. Složení a kompetence Výkonného výboru HSR-ÚK upravují Stanovy HSR-ÚK.
(10) Z jednání Výkonného výboru HSR-ÚK se pořizuje zápis, který zpracovává tajemník, ověřuje
předsedající nebo jiný zvolený člen orgánu. Zápis obdrží všichni členové orgánu a přítomní hosté.
(11) V odůvodněných případech mohou členové Výkonného výboru HSR-ÚK vyjádřit své stanovisko
„per rollam“. Návrh na tento způsob hlasování musí být zaslán všem členům Výkonného výboru HSRÚK a k přijetí rozhodnutí musí být souhlas nadpoloviční většiny všech jeho členů. Výsledek hlasování
musí být uveden v zápisu z následujícího jednání Výkonného výboru HSR-ÚK.
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Článek 5
Jednání Finanční komise HSR-ÚK
(1) Zasedání Finanční komise HSR-ÚK svolává její předseda (jmenovaný Předsednictvem HSR-ÚK)
v součinnosti s tajemníkem HSR-ÚK. Předseda Finanční komise musí být jejímu jednání přítomen.
(2) Zasedání Finanční komise HSR-ÚK se konají dle potřeby. Zasedání Finanční komise HSR-ÚK je
svoláváno nejpozději týden předem – k tomu účelu je členům Finanční komise HSR-ÚK zasílána
písemná pozvánka.
(3) Program a termín zasedání Finanční komise HSR-ÚK navrhuje její předseda. Jednání Finanční
komise HSR-ÚK se soustřeďuje na tyto témata:
-

příprava rozpočtu HSR-ÚK,
příprava zpráv o hospodaření a dalších finančních otázkách HSR-ÚK.

(4) Podklady pro zasedání Finanční komise HSR-ÚK se zpravidla předkládají v písemné formě.
(5) Každý člen Finanční komise HSR-ÚK má právo předkládat návrhy na změnu či doplnění programu
jednání Finanční komise HSR-ÚK.
(6) Finanční komise HSR-ÚK jedná, je-li osobně přítomna nadpoloviční většina oprávněných členů
Finanční komise HSR-ÚK.
(7) Finanční komise HSR-ÚK rozhoduje usnesením. K platnému usnesení usnášeníschopné Finanční
komise HSR-ÚK je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných hlasů, není-li Stanovami HSR-ÚK
nebo jinými relevantními dokumenty stanoveno jinak.
(8) Zasedání Finanční komise HSR-ÚK jsou neveřejná. Složení a kompetence Finanční komise HSR-ÚK
upravují Stanovy HSR-ÚK.
(9) Z jednání Finanční komise HSR-ÚK se pořizuje zápis, který zpracovává tajemník, ověřuje její
předsedající nebo jiný zvolený člen orgánu. Zápis obdrží všichni členové orgánu. Zápis spolu
s předmětnými materiály (především rozpočet, zprávy o hospodaření) předkládá Finanční komise
HSR-ÚK pro informaci Výkonnému výboru HSR-ÚK a k projednání a schválení dalším orgánům dle
platných Stanov HSR-ÚK.
(10) V odůvodněných případech může Finanční komise HSR-ÚK rozhodnout hlasováním „per rollam“.
Návrh na tento způsob hlasování musí být zaslán všem členům Finanční komise HSR-ÚK a k přijetí
rozhodnutí musí být souhlas nadpoloviční většiny všech jejích členů. Výsledek hlasování musí být
uveden v zápisu z následujícího jednání Finanční komise HSR-ÚK.
Článek 6
Závěrečná ustanovení
(1) Uvedená ustanovení se přiměřeně týkají i případných jednacích dokumentů poradních orgánů
HSR-ÚK, které nesmí být v rozporu se Stanovami HSR-ÚK.
(2) Jednací řád HSR-ÚK byl dohodnut všemi členy Předsednictva HSR-ÚK dne …………. a tento
dokument byl schválen sSněmem HSR-ÚK dne …………. a tímto dnem nabývá na účinnosti.

bod 6.8 priloha 3 k usnesení č. 011/13R/2017

Finanční řád na rok 2017
Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje
1. Výše členského příspěvku HSR-ÚK
Pro jednotlivé HSR okresní hospodářské a sociální rady je stanoven členský příspěvek
60 000,00 Kč
Pro Ústecký kraj je stanoven členský příspěvek 400 000,00 Kč (Ústecký kraj může
poskytnout členský příspěvek pouze ve výši stanovené rozhodnutím příslušného orgánu
Ústeckého kraje dle zákona o krajích, přičemž v tomto svém rozhodování není nikterak
vázán Finančním řádem, Stanovami HSR-ÚK nebo rozhodnutím jakéhokoliv orgánu
HSR-ÚK.)
Pro zaměstnanecké organizace je stanoven členský příspěvek 0 Kč (v součtu za všechny
subjekty reprezentující tuto sféru, dle klíče 1:1.
Pro zaměstnavatelské organizace je stanoven členský příspěvek 30 000,00 Kč (v součtu za
všechny subjekty reprezentující tuto sféru, dle klíče 1:1).

2. Úhrada členského příspěvku
Úhrada členského příspěvku je splatná: do 30.04.2017 Členský příspěvek je splatný
bezhotovostním převodem na účet 190477730/0300 do 30. 4. 2017 a 31. 8.2017.
3. Evidence členského příspěvku
Členské příspěvky jsou evidovány v účetní evidenci na samostatném účtu.
V případě prodlení úhrady členského příspěvku zasílá sekretariát HSR-ÚK do 15 dnů
písemnou upomínku platby. Není-li platba členského příspěvku uhrazena ani v tomto
termínu, sekretariát předkládá tuto informaci Předsednictvu HSR-ÚK k dalšímu řešení.
4. Použití členského příspěvku (finančních zdrojů)
Členský příspěvek, jako jeden z finančních zdrojů HSR-ÚK, se použije pouze pro
financování aktivit HSR-ÚK v souladu se Stanovami HSR-ÚK.
5. Kontrola čerpání finančních prostředků
Finanční komise HSR-ÚK provádí pravidelnou kontrolu čerpání finančních prostředků.
Zprávu o provedené kontrole přednese Předsednictvu HSR-ÚK.
6.

Výdaje jednotlivých kapitol
Výkonný výbor rozhoduje samostatně o výdajích z kapitoly „Rezerva“. Navýšení
celkového rozpočtu schvaluje Sněm.

Bod 7.1 priloha 1 k usnesení č. 012/13R/2017
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Rozpočtové opatření obsahuje následující převody:
I. dle § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, rozpočtové opatření – zvýšení rozpočtu Ústeckého kraje o částku
360 321 tis. Kč na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje ve výši
16 435 003 tis. Kč:
1) zvýšení o částku 61 tis. Kč
příjmy
odvody příspěvkových organizací oblasti kultury a památkové péče – zvýšení o částku
61 tis. Kč
běžné výdaje
odbor kultury a památkové péče – zvýšení o částku 61 tis. Kč – příspěvek zřizovatele na
provoz
pro
Zámek
Nový
Hrad,
příspěvkovou organizaci
2) zvýšení o částku 152 tis. Kč
příjmy
přijaté pojistné náhrady – zvýšení o částku 152 tis. Kč:
 Krajský úřad Ústeckého kraje, částka 60 tis. Kč
 zastupitelstvo, částka 54 tis. Kč
 příspěvkové organizace, částka 38 tis. Kč
běžné výdaje
odbor ekonomický – zvýšení o částku 114 tis. Kč – centrální rezerva
odbor majetkový – zvýšení o částku 38 tis. Kč – pojistné plnění pro Krajskou
majetkovou, příspěvkovou organizaci
3) zvýšení o částku 7 364 tis. Kč
příjmy
příjmy z finančního vypořádání minulých let – UZ 400 – zvýšení o částku 1 381 tis. Kč
– vratka od měst Chomutov, Ústí nad
Labem a Varnsdorf z vypořádání dotace na
Lékařskou pohotovostní službu
ostatní přijaté vratky transferů – zvýšení o částku 5 983 tis. Kč:
 vratky z poskytnutých investičních účelových příspěvků od Kojeneckých ústavů
Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, částka 5 731 tis. Kč
 UZ 432 – vratky z poskytnutých dotací „Zlepšení zdravotního stavu obyvatel
Ústeckého kraje“, částka 252 tis. Kč
běžné výdaje
odbor ekonomický – zvýšení o částku 6 208 tis. Kč – centrální rezerva
odbor zdravotnictví – zvýšení o částku 1 156 tis. Kč:
 UZ 411 – Dotační program „Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů
v Ústeckém kraji“, částka 556 tis. Kč
 Transformace psychiatrické péče, částka 500 tis. Kč
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Vyhodnocení systému financování Krajské zdravotní, a. s., částka 100 tis. Kč

4) zvýšení o částku 29 423 tis. Kč
příjmy
ostatní přijaté vratky transferů – zvýšení o částku 29 423 tis. Kč – Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace
– vyúčtování poskytnutých příspěvků:
 UZ 54 – příspěvek na velkou údržbu, částka 20 050 tis. Kč
 účelový investiční příspěvek, částka 9 373 tis. Kč
běžné výdaje
odbor dopravy a silničního hospodářství – zvýšení o částku 20 050 tis. Kč – Správa a
údržba
silnic
Ústeckého
kraje,
příspěvková organizace:
 UZ 54 – příspěvek na velkou údržbu, částka 13 510 tis. Kč
 příspěvek zřizovatele na provoz, částka 6 540 tis. Kč
kapitálové výdaje
odbor dopravy a silničního hospodářství – zvýšení o částku 9 373 tis. Kč – Správa a
údržba
silnic
Ústeckého
kraje,
příspěvková organizace – investiční
účelový příspěvek
5) zvýšení o částku 339 tis. Kč
příjmy
sankční platby přijaté od jiných subjektů – zvýšení o částku 339 tis. Kč – porušení
rozpočtové kázně v rámci globálního grantu
Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost od příjemce:
 Ansuz, s. r. o. – 180 tis. Kč
 Czech Republic Investment, a. s. – 100 tis. Kč
 WHITE LIGHT I, z. ú. – 28 tis. Kč
 Základní škola a Mateřská škola Strupčice, příspěvková organizace, částka
12 tis. Kč
 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb
a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace,
částka 12 tis. Kč
 Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková organizace, částka
4 tis. Kč
 Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín
- Libverda, příspěvková organizace, částka 3 tis. Kč
běžné výdaje
odbor strategie, přípravy a realizace projektů – zvýšení o částku 339 tis. Kč – vratky do
státního rozpočtu:
 UZ 33 006, UZ 33 012, UZ 33 030 – podíl státního rozpočtu – Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky – 51 tis. Kč
 UZ 33 006, UZ 33 012 – podíl EU – Platební a certifikační orgán – 288 tis. Kč

Příloha č. 1

6) zvýšení o částku 1 320 tis. Kč
příjmy
neinvestiční přijaté transfery – zvýšení o částku 1 080 tis. Kč – dotace z Ministerstva pro
místní rozvoj České republiky:
 UZ 17 017 – dotace ze státního rozpočtu, částka 162 tis. Kč
 UZ 17 018 – dotace z EU, částka 918 tis. Kč
investiční přijaté transfery – zvýšení o částku 240 tis. Kč – dotace z Ministerstva pro
místní rozvoj České Republiky:
 UZ 17 970 – dotace ze státního rozpočtu, částka 36 tis. Kč
 UZ 17 971 – dotace z EU, částka 204 tis. Kč
běžné výdaje
odbor regionálního rozvoje, Fond rozvoje Ústeckého kraje – zvýšení o částku
1 080 tis. Kč – v rámci Operačního
programu Technická pomoc na projekt
„Regionální stálá konference Ústeckého
kraje“ - neinvestice:
 UZ 17 017 – rezerva, částka 162 tis. Kč
 UZ 17 018 – rezerva, částka 918 tis. Kč
kapitálové výdaje
odbor regionálního rozvoje, Fond rozvoje Ústeckého kraje – zvýšení o částku
240 tis. Kč – v rámci Operačního programu
Technická pomoc na projekt „Regionální
stálá
konference
Ústeckého
kraje“
– investice:
 UZ 17 970 – rezerva, částka 36 tis. Kč
 UZ 17 971 – rezerva, částka 204 tis. Kč
7) zvýšení o částku 1 246 tis. Kč
příjmy
neinvestiční přijaté transfery – zvýšení o částku 1 246 tis. Kč:
 UZ 6 001 – dotace z České rozvojové agentury, částka 493 tis. Kč
 UZ 33 063 – dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České
republiky – přímé náklady:
 dotace z EU, částka 675 tis. Kč
 dotace ze státního rozpočtu, částka 78 tis. Kč
běžné výdaje
odbor regionálního rozvoje, Fond rozvoje Ústeckého kraje – zvýšení o částku
1 246 tis. Kč:
 UZ 6 001 – v rámci programu Zahraniční rozvojové spolupráce České
republiky na projekt „Založení místní akční skupiny v regionu
Vršac – přípravná fáze a přenos know-how“, částka 493 tis. Kč
 UZ 33 063 – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy na projekt „KAP – Ústecký kraj“
– rezerva, částka 753 tis. Kč
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8) zvýšení o částku 317 896 tis. Kč
příjmy
neinvestiční přijaté transfery:
– UZ 17 051 – dotace z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky – zvýšení
o částku 47 tis. Kč
– dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky – zvýšení
o částku 317 849 tis. Kč:
 UZ 33 049 – částka 10 159 tis. Kč
 UZ 33 050 – částka 449 tis. Kč
 UZ 33 160 – částka 875 tis. Kč
 UZ 33 166 – částka 100 tis. Kč
 UZ 33 353 – částka 306 266 tis. Kč
běžné výdaje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy – zvýšení o částku 317 896 tis. Kč:
 UZ 17 051 – na spolufinancování projektu realizovaného v rámci Programu
spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020
pro Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11 příspěvkovou
organizaci na projekt „Šlechtické poklady – sběratelské radosti
v Sasku a v Čechách“, částka 47 tis. Kč
 UZ 33 049 – Rozvojový program na podporu odborného vzdělávání ve školním
roce 2016/2017 pro krajské školy dle přílohy č. 5 předloženého
materiálu, částka 10 159 tis. Kč
 UZ 33 050 – Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních
speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve
školských poradenských zařízeních na období leden – srpen 2017
pro:
 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola
služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková
organizace, částka 299 tis. Kč
 Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, příspěvková
organizace, částka 150 tis. Kč
 UZ 33 160 – Program na podporu sociálně znevýhodněných romských žáků
středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol
na období leden – červen 2017 pro krajské školy dle přílohy č. 6
předloženého materiálu, částka 875 tis. Kč
 UZ 33 166 – Program na podporu soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání
pro rok 2016/2017 pro Vyšší odbornou školu ekonomickou,
sociální a zdravotnickou, Obchodní akademii, Střední
pedagogickou školu a Střední zdravotnickou školu, Most,
příspěvkovou organizaci, částka 100 tis. Kč
 UZ 33 353 – úprava rozpočtů přímých nákladů na vzdělávání jednotlivých
krajských a obecních škol dle přílohy č. 7 předloženého materiálu,
částka 306 266 tis. Kč
9) zvýšení o částku 750 tis. Kč
příjmy
neinvestiční přijaté transfery – UZ 34 070 – zvýšení o částku 750 tis. Kč – dotace
z Ministerstva kultury České republiky
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běžné výdaje
odbor kultury a památkové péče – UZ 34 070 – zvýšení o částku 750 tis. Kč – dotace na
realizaci projektu „Celoroční výstavní
program na rok 2017“ pro Galerii
moderního umění v Roudnici nad Labem,
příspěvkovou organizaci
10) zvýšení o částku 1 488 tis. Kč
příjmy
neinvestiční přijaté transfery – UZ 13 010 – zvýšení o částku 1 488 tis. Kč – dotace od
Úřadu práce České republiky
běžné výdaje
odbor sociálních věcí – UZ 13 010 – zvýšení o částku 1 488 tis. Kč – státní příspěvek na
výkon pěstounské péče za účelem pokrytí
nákladů na zajišťování pomoci osobám
pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným
dětem, jakož i na provádění dohledu nad
výkonem pěstounské péče
11) zvýšení o částku 103 tis. Kč
příjmy
neinvestiční přijaté transfery – zvýšení o částku 103 tis. Kč – dotace z všeobecné
pokladní správy státního rozpočtu:
 UZ 98 278 – dotace na náhradu škody, částka 5 tis. Kč
 UZ 98 297 – dotace na likvidaci nepoužitých léčiv, částka 97 tis. Kč
běžné výdaje
odbor životního prostředí a zemědělství – zvýšení o částku 103 tis. Kč:
 UZ 98 278 – dotace na náhradu škody, částka 5 tis. Kč
 UZ 98 297 – zajištění likvidace prošlých léčiv, částka 97 tis. Kč
12) zvýšení o částku 179 tis. Kč
příjmy
neinvestiční přijaté transfery – UZ 33 012 – zvýšení o částku 179 tis. Kč – dotace
z Ministerstva
školství,
mládeže
a tělovýchovy České republiky
běžné výdaje
odbor strategie, přípravy a realizace projektů – UZ 33 012 – zvýšení o částku
179 tis. Kč – dotace v rámci globálního
grantu 3.2 Operačního programu vzdělávání
pro konkurenceschopnost na realizaci
projektu „Vzdělávejme se v obnovitelných
zdrojích energie v Ústeckém kraji“ pro
OBV s. r. o.
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II. dle § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, rozpočtové opatření – přesun finančních prostředků při zachování
celkového objemu příjmů a výdajů rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 16 435 003 tis. Kč:
1) přesun ve výši 3 610 tis. Kč
běžné výdaje
odbor ekonomický – snížení o částku 3 610 tis. Kč – centrální rezerva
odbor kancelář ředitele – zvýšení o částku 2 010 tis. Kč:
 platy zaměstnanců, částka 1 500 tis. Kč
 pojistné na sociální zabezpečení, částka 375 tis. Kč
 pojistné na zdravotní pojištění, částka 135 tis. Kč
kapitálové výdaje
odbor kancelář ředitele – zvýšení o částku 1 600 tis. Kč – kamerový systém na budovách
Krajského úřadu Ústeckého kraje
2) přesun ve výši 252 tis. Kč
běžné výdaje
odbor ekonomický – snížení o částku 252 tis. Kč – centrální rezerva
odbor sociálních věcí – zvýšení o částku 252 tis. Kč:
 UZ 193 – Podpora Ústeckého kraje na sociální služby – malý dotační program,
částka 127 tis. Kč
 Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů – konzultační, poradenské a
právní služby, částka 125 tis. Kč

Bod 7.2 priloha 1 k usnesení č. 013/13R/2017
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Metodika předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací
Ústeckého kraje
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1.1

Tato metodika upravuje tvorbu a úpravy rozpočtů, odpisových plánů, závazných
ukazatelů, střednědobých výhledů rozpočtů, zpracování podkladů k vyhodnocení
finančního hospodaření a předkládání účetních závěrek příspěvkových organizací
Ústeckého kraje (dále jen příspěvkové organizace) podléhajících schvalovacímu
procesu. Tuto povinnost nemají příspěvkové organizace, u kterých neproběhly v
běžném roce žádné účetní případy, vyjma Čl. 2, Čl. 3 a schvalování účetní závěrky.

1.2

Tato metodika je zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a pokyny
zřizovatele, zejména:
 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 (dále zákon č. 250/2000 Sb.),
 zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů,
 zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (dále zákon č.
23/2017 Sb.),
 zřizovací listinou – Čl. XIII – Hospodaření organizace.

1.3

Pokud nebude uvedeno jinak, budou podklady pořizovány v rámci informačního
systému Controlling (dále ISC). Metodiky pro zpracování podkladů příspěvkovými
organizacemi jsou k dispozici v sekci „Upload zdrojových souborů“ ve složce 0Uživatelská dokumentace v ISC a pro svodné odbory na odkazu:
http://intranet/navody-a-metodiky?folder=Informacni%2Bsystem%2BControlling.
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace bude předkládat
finanční podklady ve stejném režimu jako v předchozím roce.

A. Střednědobé výhledy rozpočtů a rozpočty příspěvkových organizací
Čl. 2
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace
2.1

Na základě § 5 odst. 1 zákona č. 23/2017 Sb. příspěvková organizace zpracuje návrh
střednědobého výhledu rozpočtu na dva rozpočtové roky následující po roce, na který
je zpracováván rozpočet, a zašle jej současně s návrhem rozpočtu na následující rok
svodnému odboru ke konzultaci. Termín předání pracovního návrhu střednědobého
výhledu rozpočtu bude konkrétně určen svodným odborem.

2.2

Přehled střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací bude do Rady
Ústeckého kraje (dále také Rady) předkládán ke schválení vždy jednou ročně
současně s rozpočty na následující rok.

2.3

Na základě § 28a odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. zřizovatel zveřejní návrh
střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace na svých internetových
stránkách 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání v Radě. Zveřejnění musí
trvat až do schválení střednědobého výhledu rozpočtu.

2.4

Na základě § 28a odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. zveřejní schválený střednědobý
výhled rozpočtu na svých internetových stránkách příspěvková organizace a
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zřizovatel do 30 dnů ode dne jeho schválení. Zveřejnění musí trvat až do schválení
nového střednědobého výhledu rozpočtu. Informaci o schválení včetně čísla usnesení
Rady sdělí neprodleně příspěvkovým organizacím svodný odbor. U příspěvkových
organizací, u kterých neproběhly v průběhu běžného období žádné účetní případy,
zveřejní návrh i schválený střednědobý výhled rozpočtu na svých internetových
stránkách pouze zřizovatel.
2.5

Střednědobé výhledy rozpočtů na následující dva roky předkládá do Rady
ekonomický odbor po projednání ve Finanční komisi Rady.

2.6

Zveřejnění ze strany zřizovatele bude zajišťovat ekonomický odbor.
Čl. 3
Zásady sestavení a úpravy rozpočtů příspěvkových organizací

3.1

Příspěvkové organizace Ústeckého kraje sestaví rozpočet na příslušné rozpočtové
období.

3.2

Rozpočet každé příspěvkové organizace bude zpracován s ohledem na zásady
efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti. Bude předložen jako vyrovnaná bilance
předpokládaných nákladů a výnosů (zahrnující hlavní i doplňkovou činnost),
s předpokládaným příspěvkem zřizovatele, včetně případného zahrnutí použití
peněžních fondů (rezervního, investic, odměn atd.).

3.3

Rozpočet bude sestaven na základě:

skutečných nákladů a výnosů k 30. 6. běžného roku,

předpokládané skutečnosti k 31. 12. běžného roku (náklady, výnosy) –
v návrhu rozpočtu budou odečteny jednorázové náklady a výnosy běžného
roku (např. projekty, velké opravy),

uzavřených smluv,

informací o cenách v následujícím roce,

prognózy České národní banky o vývoji inflace.

3.4

Součástí rozpočtu bude komentář, který bude u každého nákladového a výnosového
účtu obsahovat věcnou náplň (konkrétní rozpis). U účtů 512 – Cestovné, 513 –
Náklady na reprezentaci, 562 - Úroky bude uveden komentář při nákladech nad 50
tis. Kč. V případě provozování doplňkové činnosti budou okomentovány obě činnosti
zvlášť.

3.5

Dále bude zdůvodněno zejména navýšení nákladových účtů o více než 10% nebo o
více než 1 mil. Kč (v případě, že zvýšení nedosáhne 10%) a u výnosových účtů
každé snížení oproti předpokládané skutečnosti k 31. 12. běžného roku. Zřizovatel si
může v odůvodněných případech (výrazné rozdíly) vyžádat od příspěvkových
organizací komentář k rozdílům mezi schváleným plánem běžného roku a
navrhovaným rozpočtem na následující rok. U účtů 512 – Cestovné, 513 – Náklady
na reprezentaci, 562 - Úroky bude uveden komentář při navýšení položky o více než
50 tis. Kč oproti předpokládané skutečnosti k 31. 12. běžného roku.

3.6

Svodné odbory mohou navrhnout doplnění dalších účtů (příp. sloupců) a rozčlenění
nad rámec uvedeného rozpočtu podle vlastního uvážení tak, aby byly uvedeny
všechny náklady a výnosy. Součet všech použitých nákladových účtů bude zobrazen
v řádku NÁKLADY CELKEM. Totožné zobrazení bude i u výnosových účtů. Svodné
odbory se obrátí s požadavkem na rozšíření tabulek na ekonomický odbor, který
zajistí úpravu v ISC (v případě přidání sloupců u strukturovaných dat ekonomický
odbor zkonzultuje s dodavatelem informačního systému). Návrh na doplnění ze
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strany svodného odboru lze uplatnit pouze při přípravě Metodiky předkládání
finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje.
3.7

Formulář tabulka - Rozpočet bude obsahovat:
 skutečnost za poslední 2 ukončené roky,
 schválený rozpočet běžného roku,
 upravený rozpočet běžného roku s rozdělením na hlavní a doplňkovou činnost,
 skutečnost k 30. 6. běžného roku za hlavní a doplňkovou činnost,
 předpokládanou skutečnost k 31. 12. běžného roku za hlavní a doplňkovou
činnost,
 rozpočet na následující rok s rozdělením na hlavní a doplňkovou činnost.

3.8

Dále bude vyplněna tabulka Doplňkové údaje z důvodu sledování vývoje a posouzení
nároků příspěvkové organizace. Data budou podle období vyplněna takto:
 poslední dva ukončené roky - skutečnost,
 běžný rok - předpokládaná skutečnost,
 následující rok- plán.

3.9

V případě, že má příspěvková organizace povolenou doplňkovou činnost:
 bude vypsána dle zřizovací listiny,
 v případě nezahrnutí do plánu bude okomentováno.
Pokud doplňkovou činnost příspěvková organizace nemá uvedenou ve zřizovací
listině, bude tato skutečnost v komentáři zmíněna.

3.10

Do nákladových účtů se promítnou předpokládané ceny dodávek, služeb nebo
stavebních prací viz Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím
zřizovanými příspěvkovými organizacemi v platném a účinném znění.

3.11

Použití fondů bude realizováno podle Směrnice pro použití peněžních fondů
příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v platném a účinném znění.
Příspěvková organizace uvede předpokládané použití peněžních fondů a další
důležité informace.

3.12

Rozpočet projedná svodný odbor se zástupci příspěvkových organizací.

3.13

Termín nahrání podkladů do ISC k rozpočtům je srpen běžného roku - konkrétně
bude určeno svodným odborem. Termín předání informace o nahrání podkladů do
ISC včetně vyjádření svodného odboru na ekonomický odbor je dán
harmonogramem.

3.14

Rozpočty příspěvkových organizací na následující rok předané svodným odborem
předkládá do Rady ekonomický odbor po projednání ve Finanční komisi Rady.

3.15

Dle § 28a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. zřizovatel zveřejní návrhy rozpočtů
příspěvkových organizací na následující rok na svých internetových stránkách 15 dnů
přede dnem zahájení jejich projednávání v Radě. Zveřejnění musí trvat až do
schválení rozpočtu.

3.16

Dle § 28a odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb. zveřejní schválený rozpočet na svých
internetových stránkách příspěvková organizace a zřizovatel do 30 dnů od jeho
schválení. Zveřejnění musí trvat až do schválení rozpočtu na následující rozpočtový
rok. Informaci o schválení včetně čísla usnesení Rady sdělí neprodleně
příspěvkovým organizacím svodný odbor. U příspěvkových organizací, u kterých
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neproběhly v průběhu běžného období žádné účetní případy, zveřejní návrh i
schválený rozpočet na svých internetových stránkách pouze zřizovatel.
3.17

Zveřejnění ze strany zřizovatele bude zajišťovat ekonomický odbor.

3.18

Během roku mohou příspěvkové organizace upravovat rozpočty na základě:
a) přesunu prostředků, při němž se jednotlivé náklady nebo výnosy navzájem
ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem,
b) použití nových, nepředvídaných výnosů k úhradě nových, nezajištěných
nákladů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu,
c) vázání nákladů, jestliže je jejich krytí ohroženo neplněním výnosů; tímto
opatřením se objem rozpočtu snižuje.
Úpravy rozpočtu během roku úzce souvisí s dodržováním zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Systém změn rozpočtu během roku
je, vyjma závazných ukazatelů a odpisových plánů, v kompetenci svodného odboru.
Ekonomický odbor doporučuje provést úpravu rozpočtu vždy před předložením
finančního hospodaření zřizovateli k 30. 6. resp. 30. 9. a 31. 12. prostřednictvím ISC.
V případě změny závazných ukazatelů a výše odpisů (schvaluje Rada), je úprava
rozpočtu povinná.

3.19

4.1

Použití peněžních fondů během roku:
Pokud převod z rezervního do fondu investic ovlivní provozní náklady (současné i
budoucí) příspěvkové organizace, bude tato skutečnost vyčíslena v důvodové zprávě
materiálu pro orgány kraje. V případě zvýšení provozních nákladů bude uveden i
zdroj jejich krytí.
Čl. 4
Odpisový plán
Povinnost sestavovat odpisový plán vyplývá z ustanovení § 28 odst. 6 zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a § 31 odst. 1 písm. a)
zákona č. 250/2000 Sb.

4.2

Příspěvková organizace zpracuje Přehled odpisů podle odpisového plánu, v souhrnu
podle odpisových skupin v souladu s Českým účetním standardem č. 708 –
Odpisování dlouhodobého majetku. Na vyžádání je třeba odpisový plán doložit
soupisem odpisů jednotlivého majetku.

4.3

Přehled odpisů podle odpisového plánu bude předložen Radě ke schválení současně
s rozpočtem. K projednání do Rady jej předkládá ekonomický odbor v souladu
s harmonogramem.

4.4

Ekonomický odbor doporučuje provádět úpravy odpisového plánu prostřednictvím
ISC ke konci čtvrtletí běžného roku tj. k 31. 3., 30. 6., 30. 9. a k 31. 12. Během roku
bude případná změna přehledu odpisů podle odpisového plánu souhrnně předložena
Radě ke schválení podle potřeby, nejpozději do jejího posledního jednání
v kalendářním roce. Změnu předkládá do Rady svodný odbor. Případné zvýšení
odpisů z movitého majetku během roku nebude kryto příspěvkem zřizovatele na
provoz.
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Čl. 5
Stanovení příspěvku zřizovatele
5.1

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy zpracuje vždy na následující rok jako podklad
pro normativní stanovení příspěvku zřizovatele „Metodiku rozpisu financování
příspěvků na provozní výdaje škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým
krajem“.
Normativy provozních výdajů z rozpočtu Ústeckého kraje na činnost škol a školských
zařízení budou stanoveny jako roční objem provozních výdajů připadajících na
jednotku výkonu tj. dítě, žáka nebo studenta v určitém oboru vzdělání a formě
vzdělávání ve škole nebo určité školské službě ve školském zařízení.
Každá jednotka výkonu bude ohodnocena bodovou sazbou. Při jejím stanovení bude
odbor školství, mládeže a tělovýchovy vycházet zejména z dlouhodobých
celorepublikových průměrů nákladovosti srovnatelných oborů vzdělání a forem
vzdělávání ve školách nebo srovnatelných školských služeb ve školských zařízeních
všech veřejných zřizovatelů.
Skutečné hodnoty normativů vyjádřeny v Kč na daný rok budou určeny následovně:
1) celkový objem finančních prostředků určených na provozní výdaje škol a
školských zařízení, který bude odpovídat částce uvedené v aktuálně schváleném
střednědobém výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na následující rok, bude po
odečtení částky na odpisy nemovitého majetku a mimo normativní financování
vydělen celkovým počtem bodů sečtených za všechny školy a školská zařízení
podle počtu a struktury jednotek výkonů, čímž bude určena hodnota bodu v Kč
na následující rok,
2) zpětně pak bude hodnota normativu v Kč pro každou jednotku výkonu získána
vynásobením hodnoty bodu bodovou sazbou, jíž byla ohodnocena příslušná
jednotka výkonu.
Počet a struktura jednotek výkonů dle jednotlivých škol a školských zařízení bude
vycházet ze statistických aktualizačních výkonových výkazů k 31. 3. daného roku
resp. statistických zahajovacích výkonových výkazů k 31. 10. roku předchozího
(podle povahy činnosti školy či školského zařízení), které jsou příspěvkové
organizace povinny na základě § 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, předávat krajskému úřadu.
Výjimku budou tvořit dětské domovy, kde bude jednotkou výkonu 1 lůžko z celkové
kapacity.
Počet a struktura jednotek výkonů škol, které realizují vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami, bude mít základ v tabulce Provozně ekonomická specifikace
Ústeckého kraje, kterou budou příspěvkové organizace, jejíž součástí bude
speciální/praktická škola, předávat krajskému úřadu k 30. 6. daného roku.

5.2

Ostatním příspěvkovým organizacím bude příspěvek stanoven individuálně.

5.3

Celkový roční objem příspěvků zřizovatele za oblast bude odpovídat částce uvedené
v aktuálně schváleném střednědobém výhledu rozpočtu Ústeckého kraje.

5.4

Svodné odbory si mohou podle potřeby samy stanovit další sledované ukazatele pro
spravované příspěvkové organizace. Svodné odbory se obrátí s požadavkem na
rozšíření tabulek na ekonomický odbor, který zajistí úpravu v ISC (v případě přidání
sloupců u strukturovaných dat ekonomický odbor zkonzultuje s dodavatelem
informačního systému). Návrh na doplnění ze strany svodného odboru lze uplatnit
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pouze při přípravě Metodiky předkládání finančních podkladů příspěvkových
organizací Ústeckého kraje.
Čl. 6
Závazné ukazatele příspěvkových organizací
6.1

Závaznými ukazateli jsou:
1) Příspěvek zřizovatele:
Je součástí rozpočtu svodného odboru.
a) příspěvek na provoz:
jedná se o provozní náklady.
Pozn.: u příspěvkových organizací v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy
se jedná o tzv. nepřímé náklady, hrazené z vlastních prostředků kraje
b) příspěvek na velkou údržbu:
- jedná se o akce velké údržby, které si zajišťuje příspěvková organizace
sama a v účetnictví eviduje pod UZ 00054
- Součástí stanovení závazného ukazatele je termín vyúčtování.
- Pokud stanovení příspěvku na velkou údržbu ovlivní provozní náklady
příspěvkové organizace, bude tato skutečnost uvedena a konkrétně
vyčíslena včetně zdroje jejich krytí.
- V případě, že se dokončení realizace akce v rámci příspěvku na velkou
údržbu nepředpokládá v běžném roce, schválí Rada celkový finanční podíl
rozpočtu Ústeckého kraje na financování akce s předpokládaným čerpáním
v jednotlivých letech. Závazný ukazatel pak bude schvalován jen do výše
odpovídající běžnému roku s termínem vypořádání do jednoho měsíce ode
dne předpokládaného ukončení celé akce. Závazné ukazatele na jednotlivé
roky budou schvalovány průběžně dle upřesnění podmínek akce (poměrná
část celkové hodnoty akce), finanční prostředky budou zasílány podle
finančního toku. Rozhodnutí o celkovém finančním podílu rozpočtu
Ústeckého kraje na financování akce se posléze promítne do
střednědobého výhledu rozpočtu (obligatorní výdaje) a do návrhu rozpočtu
jednotlivých let. U stavebních akcí nad 4 000 tis. Kč budou finanční
prostředky ve výši 50% ročního závazného ukazatele zaslány organizaci
měsíc po zahájení stavebních prací, další prostředky pak budou poskytnuty
po doložení vyčerpání této roční zálohy, nejpozději však v prosinci běžného
roku. Obdobně v dalších letech realizace akce budou prostředky zasílány až
po doložení vyčerpání dříve poskytnutých prostředků. Tento odstavec se
obdobně použije také v případě účelového investičního příspěvku.
c) účelový investiční příspěvek:
- jedná se o investiční akce, které si zajišťuje příspěvková organizace sama.
- Součástí stanovení závazného ukazatele je termín vyúčtování.
- Pokud stanovení účelového investičního příspěvku ovlivní provozní náklady
nebo další investiční výdaje příspěvkové organizace, bude tato skutečnost
uvedena a konkrétně vyčíslena. V případě jejich zvýšení bude uveden zdroj
jejich krytí.
- Postup poskytnutí účelového investičního příspěvku na víceleté akce je
obdobný jako u příspěvku na velkou údržbu (odst. 4).
2) Objem prostředků na platy v absolutní výši
Rada stanoví objem prostředků na platy v absolutní výši. V tomto závazném
ukazateli nejsou zahrnuty náhrady za pracovní neschopnost a ostatní osobní
náklady.
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Poznámka:
Závazný ukazatel „objem prostředků na platy v absolutní výši“ se netýká
příspěvkových organizací v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy, neboť
finanční prostředky na přímé náklady jsou poskytovány MŠMT a mají vlastní
metodiku usměrňování.
3) Výše povinného odvodu z odpisů majetku dle ust. § 28 odst. 9 písm. b)
zákona č. 250/2000 Sb.
Rada stanoví případný objem odvodu z odpisů majetku.
Organizace při účtování o odvodu z fondu investic bude postupovat dle Českého
účetního standardu (dále „ČÚS“) č. 704.
6.2

Závazné ukazatele příspěvkových organizací na následující rok předkládá do Rady
ke schválení, po projednání ve Finanční komisi Rady, ekonomický odbor.

6.3

Navýšení příspěvku během roku:
1. Zvýšení závazného ukazatele: V návrhu usnesení na zvýšení závazného
ukazatele (financování činností souvisejících s provozem příspěvkové organizace)
podle čl. 5.1 bodu 1) bude uvedena účelovost příspěvku a termín vyúčtování.
2. Účelově určený neinvestiční příspěvek:
Účelově určeným neinvestičním příspěvkem se rozumí finanční prostředky na
jednorázovou akci příspěvkové organizace např. nákup drobného majetku a
výroční akce. V účetnictví příspěvková organizace eviduje příspěvek pod UZ
00209 a nejedná se o zvýšení závazného ukazatele. Při schvalování příspěvku
bude uveden termín vyúčtování.
Pokud je navrhováno zvýšení u příspěvkových organizací, u nichž se předpokládá
sloučení s jinou příspěvkovou organizací, přechod pod jiného zřizovatele nebo zánik,
bude tato skutečnost uvedena ve vyjádření svodného odboru. U odboru školství,
mládeže a tělovýchovy bude uvedeno, zda se jedná o páteřní školu. V případě, že
plánované zvýšení závazného ukazatele ovlivní provozní náklady příspěvkové
organizace, bude tato skutečnost uvedena a konkrétně vyčíslena v důvodové zprávě
včetně zdroje jejich krytí.

6.4

Během roku předkládá změny závazných ukazatelů do Rady svodný odbor po
předchozím projednání ve Finanční komisi Rady. V odůvodněných případech nebo
na konci běžného roku je možnost předložit změny závazných ukazatelů do Rady
bez předchozího projednání ve Finanční komisi Rady po konzultaci s ekonomickým
odborem.
Čl. 7
Návratná finanční výpomoc

7.1.

Příspěvková organizace může získat od svého zřizovatele návratnou finanční
výpomoc, jestliže její vrácení je zabezpečeno jejími rozpočtovanými výnosy běžného
roku, nejpozději však do 31. 3. následujícího roku, nestanoví-li zřizovatel lhůtu delší
dle ust. § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb.

7.2.

Svodný odbor předkládá zřizovateli žádosti příspěvkových organizací o poskytnutí
návratné finanční výpomoci po projednání ve Finanční komisi Rady.

B. Zhodnocení finančního hospodaření příspěvkových organizací
Je zpracováno v souladu s § 27 odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb. a čl. XIII zřizovací listiny
příspěvkové organizace.
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Příspěvkové organizace zpracují podklady k vyhodnocení jejich finančního hospodaření
k 30. 6., 30. 9. a 31. 12. běžného roku.
Čl. 8
Obecný návod
Podle návodu budou vyplněny údaje v tabulkách předložených za dané období.
8.1. Podklady mají dvě části:
1. Tabulka
Budou uvedeny vybrané položky z výkazu zisku a ztráty (výsledovky) a z rozvahy.
Nad rámec uvedených povinných účtů lze doplnit sledování účtů doporučených
svodným odborem. Číselné hodnoty budou uvedeny v tis. Kč na celá čísla.
Náklady celkem a výnosy celkem budou v rámci ISC automaticky vyplněny
z obratů – kompletní struktury účetní věty. Svodné odbory se obrátí s požadavkem
na rozšíření tabulek na ekonomický odbor, který zajistí úpravu v ISC (v případě
přidání sloupců u strukturovaných dat ekonomický odbor zkonzultuje
s dodavatelem informačního systému). Návrh na doplnění ze strany svodného
odboru lze uplatnit pouze při přípravě Metodiky předkládání finančních podkladů
příspěvkových organizací Ústeckého kraje.
2. Komentář příspěvkové organizace
Rozdíly budou okomentovány slovem. Zdůvodnění bude věcné, konkrétní, nejlépe
ve strukturované podobě – u čísla účtu (výkaz zisku a ztráty) a položky (rozvaha)
bude uveden text.
8.2. Výkaz zisku a ztráty
Vždy budou komentovány následující účty v závislosti na předložených dokumentech
k hospodaření k 30. 6., 30. 9. resp. 31. 12. běžného roku bez ohledu na rozdíl mezi
upraveným rozpočtem a skutečností ve Výkazu zisku a ztráty:
Účty 501 – Spotřeba materiálu, 518 – Ostatní služby, 558 – Náklady z drobného
dlouhodobého majetku, 601-604 – Tržby celkem, 649 – Ostatní výnosy z činnosti:
 budou rozepsány náklady/výnosy s největším objemem vynaložených
finančních prostředků - cca 3-5 druhů včetně částek
Účet 511 – Opravy a udržování - bude uvedeno:
 rozpis čerpání: budou vypsány jednotlivé druhy prací s příslušným finančním
objemem, č.p. a místo provedení. Drobné práce opakujícího se charakteru
mohou být vyjmenovány a oceněny souhrnně. Čerpání fondu investic na
opravy bude popsáno v komentáři.
Účet 521 – Mzdové náklady:
 v případě úpravy závazného ukazatele – objem prostředků na platy bude
uvedeno č. usnesení Rady o schválení této změny (netýká se oblasti školství,
mládeže a tělovýchovy). Bude uvedeno, jaká částka byla vyplacena
v ostatních osobních nákladech a na náhradách mzdy za dočasnou pracovní
neschopnost.
Účet 551 – Odpisy dlouhodobého majetku:
 v případě úpravy odpisového plánu bude uvedeno č. usnesení Rady o
schválení této změny
 odpisy budou rozděleny na odpisy majetku pořízeného/nepořízeného z
transferu
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Účet 648 – Čerpání fondů – bude uvedeno:
 rozpis čerpání podle jednotlivých fondů v souladu s ČÚS č. 704
Účet 672 – Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů celkem:
Výnosy územních rozpočtů celkem: uveden bude součet všech výnosů A+B+C+D+E
 A – výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu Ústeckého kraje celkem, z toho:
- závazný ukazatel příspěvek na provoz
- závazný ukazatel příspěvek na velkou údržbu (UZ 00054)
- ostatní účelově určené neinvestiční příspěvky z rozpočtu Ústeckého
kraje (UZ 00209 + další příspěvky např. pojistné, UZ 00039)
 B - výnosy z transferů ze státního rozpočtu
 C – ostatní výnosy mimo rozpočet Ústeckého kraje a mimo státní rozpočet
 D - bude uvedena výše časového rozlišení přijatého investičního transferu
v běžném období (účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého
majetku)
 E - čerpání fondu investic na opravy a údržbu - dle ČÚS č. 704 bod 7.4. písm.
c) věta první
V případě úpravy závazného ukazatele – příspěvek na provoz, příspěvek na velkou
údržbu a u účelově určeného neinvestičního příspěvku bude uvedeno č. usnesení
Rady o schválení této změny.
8.3. Příspěvkové organizace oblasti sociálních věcí uvedou v textu
procentuelní zastoupení jednotlivých zdrojů na celkových výnosech:

komentáře

příspěvek zřizovatele na činnost,
dotace na sociální služby pro příslušný rok krytá ze státního rozpočtu MPSV,
jejímž poskytovatelem je Ústecký kraj,
výnosy od klientů,
výnosy ze zdravotního pojištění,
ostatní.
Případně může zajistit svodný odbor.
-

8.4. Rozdíly mezi upraveným rozpočtem a skutečností ve Výkazu zisku a ztráty budou
zdůvodněny pouze v případě, že





rozdíly v čerpání jednotlivých položek nákladů a výnosů budou činit více než ±
10%
a zároveň
u příspěvkových organizací s objemem nákladů do 50 000 tis. Kč budou
rozdíly v čerpání jednotlivých položek nákladů nad 50 tis. Kč
u příspěvkových organizací s objemem nákladů nad 50 000 tis. Kč budou
rozdíly v čerpání jednotlivých položek nákladů nad 100 tis. Kč

Porovnání upraveného rozpočtu oproti schválenému rozpočtu nebude běžně
komentováno, avšak zřizovatel si může v odůvodněných případech (výrazné rozdíly
mezi schváleným a upraveným rozpočtem) vyžádat od příspěvkových organizací
komentáře k rozdílům.

8.5. Rozvaha
Komentář bude obsahovat:
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Položka A.I + A.II – Dlouhodobý nehmotný majetek, Dlouhodobý hmotný majetek:
bude uveden počáteční stav, konečný stav, oprávky, bude rozepsán přírůstek nebo
vyřazení majetku:
nad 40 tis. Kč (DHM) nad 60 tis. Kč (DNM) - názvy budou uvedeny jmenovitě
s uvedením celkové hodnoty a počtu pořizovaných kusů
ostatní přírůstky a vyřazení mohou být označeny a vyčísleny souhrnně
u Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p.o., případně dalších velkých
příspěvkových organizací určí svodný odbor vlastní členění rozpisu
Položka B.I – Zásoby – bude uveden rozhodující druh materiálu (3-5 druhů zásob
s nejvyšším objemem)
Položka C.III 3 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období - bude
uveden důvod vykazování nerozděleného zisku, případně neuhrazené ztráty včetně
období, kdy vznikly a případné meziroční změny včetně zdůvodnění
8.6. Doplňková činnost




bude vypsána podle zřizovací listiny, příp. bude uvedeno, že není
zřizovatelem povolena,
bude okomentováno nulové plnění (pokud je doplňková činnost schválená ve
zřizovací listině a neprovozuje se),
v případě záporného výsledku hospodaření doplňkové činnosti (i v případě, že
celková doplňková činnost má kladný výsledek hospodaření a některá
z činností má záporný) bude zdůvodněno a navrženo opatření k odstranění
tohoto stavu.

8.7. Výsledek hospodaření
Příspěvková organizace zdůvodní, jak vznikl zisk, případně ztráta v hlavní i doplňkové
činnosti. V případě záporného hospodaření v průběhu běžného roku uvede opatření
k vyrovnání ztráty včetně očekávaného stavu k 31. 12. běžného roku. K 30. 6.
běžného roku okomentuje odchylky v plnění upraveného rozpočtu, a to:
 u nákladů vyšší než 50 %
 u výnosů nižší než 50 %
V případě vykázání průběžného kladného výsledku hospodaření k 30. 6. a 30. 9. nad
1 000 tis. Kč uvede příspěvková organizace prognózu dalšího vývoje hospodaření,
zdali předpokládá, že výsledek hospodaření sníží či přijme adekvátní opatření k jeho
snížení k 31. 12. běžného roku.
V případě vykázání ztráty k 31. 12. běžného roku bude okomentována každá
odchylka od upraveného rozpočtu a rozdíly mezi schváleným a upraveným
rozpočtem nad 10%. Současně příspěvková organizace navrhne způsob krytí ztráty.
V případě dosažení kladného výsledku hospodaření k 31. 12., příspěvková
organizace navrhne rozdělení do fondů. Pokud není zisk kryt finančními prostředky,
nelze jej do fondů přidělit.
8.8. Tvorba a čerpání rezervního fondu a fondu investic bude rozepsáno v předtištěné
tabulce Tvorba a čerpání fondu.
8.9. Krytí účtů peněžních fondů je možné pouze finančními prostředky. Případné nekrytí
fondů bude zdůvodněno a příspěvková organizace navrhne opatření k jeho
odstranění.
Doporučený postup krytí fondů:
1. Fond investic
2. Rezervní fond
3. Fond odměn
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8.10.

V případě nekrytí fondu investic může příspěvková organizace použít vyhlášku č.
410/2009 Sb. (§ 66, odst. 8). Podmínkou schválení výsledku hospodaření této
organizace je vyplnění tabulky Výpočet krytí fondu investic k 31. 12. ukončeného
roku, před použitím vyhlášky, ve které výsledek tj. výše nekrytí fondu investic
vyjde záporný. Tuto skutečnost příspěvková organizace uvede v komentáři včetně
zdůvodnění.

8.11.

Nad rámec dříve uvedeného budou ve Finančním hospodaření příspěvkových
organizací k 31. 12. běžného roku uvedeny další skutečnosti:

8.11.1. Doplňkové informace k hospodaření příspěvkových organizací:
-

přepočtený počet pracovníků – bude uveden průměrný přepočtený počet
pracovníků,
průměrný plat,
počet žáků, klientů, návštěvníků apod.,
pohledávky víc než 1 rok po splatnosti,
zadlužení – úvěry, leasing, kontokorent apod.,
podíl tržeb za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (v %) – jedná
se o poměr celkových výnosů na účtech 601 – 604 a celkových nákladů.

8.11.2. V případě odvodu daně budou důsledně vyjmenovány činnosti, které zdanění
ovlivnily. Odvod daně věcně souvisí s ukončeným obdobím, za které se předkládá
finanční hospodaření. Pokud bude vykazován odvod daně za předcházející
ukončené období, bude uveden důvod.
8.12. Vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek
některých vybraných účetních jednotek ukládá povinnost provést schvalovací
proces účetních závěrek příspěvkových organizací. Na základě směrnice Pravidla
schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací Ústeckého kraje
v platném a účinném znění zmocnila Rada svodný odbor k jednotlivým úkonům
v procesu schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací. Schvalovacímu
procesu podléhá účetní závěrka sestavená za ukončené účetní období a
mimořádná účetní závěrka sestavená např. ke dni ukončení činnosti příspěvkové
organizace. Výstupem schvalovacího procesu je zpracování protokolu o
schválení/neschválení účetní závěrky příspěvkové organizace za dané období,
který se předává do Centrálního systému účetních informací státu.
Čl. 9
Činnost svodných odborů
9.1 Střednědobé výhledy rozpočtů a rozpočty příspěvkových organizací
9.1.1. Pro zpracování střednědobých výhledů rozpočtů sdělí svodný odbor příspěvkovým
organizacím informaci o výši příspěvku zřizovatele na provoz na následující dva
rozpočtové roky, která bude vycházet ze schváleného rozpočtového
střednědobého výhledu zřizovatele.
9.1.2. Při kontrole střednědobých výhledů rozpočtů se svodný odbor zaměří na kontrolu
příspěvku zřizovatele na provoz, který bude korespondovat se schváleným
rozpočtovým střednědobým výhledem zřizovatele.
9.1.3. Při kontrole rozpočtů se svodný odbor zaměří na:

hospodárnost, efektivnost a účelnost navrhovaných nákladů,

posouzení souladu navrhovaných výnosů se skutečným vývojem
výnosů v běžném roce včetně zohlednění při stanovení příspěvku
zřizovatele,
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možné zapojení peněžních fondů.

9.1.4. V komentáři svodný odbor u každé příspěvkové organizace uvede:
1) Stanovisko k předloženému rozpočtu.
2) Informaci o případném předpokladu zániku, sloučení nebo přechodu
příspěvkové organizace pod jiného zřizovatele.
9.1.5. V případě, že některá příspěvková organizace předloží rozpočet se záporným
výsledkem hospodaření přes požadavek stanovený v čl. 3 odst. 3.2, svodný odbor
přiloží své stanovisko k jeho vyrovnání a zajistí předložení vyrovnaného rozpočtu
Radě do 31. 8. roku, pro který je rozpočet sestaven.
9.1.6. Svodný odbor zpracuje/zkontroluje v ISC za oblast:
a) přehled střednědobých výhledů rozpočtů za každou příspěvkovou organizaci
na dva následující rozpočtové roky,
b) souhrnný komentář, který bude obsahovat zásady stanovení příspěvku
zejména zdůvodnění změn proti předchozímu období,
c) přehled závazných ukazatelů,
d) přehledy vývoje závazných ukazatelů,
e) přehled odvodů z odpisů z nemovitého majetku příspěvkových organizací
včetně zdůvodnění případného snížení odvodu.
9.1.7. Po projednání zřizovatelem svodný odbor neprodleně sdělí příspěvkovým
organizacím informaci o schválení rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu
včetně čísla usnesení Rady z důvodu povinnosti jejich zveřejnění ze strany
příspěvkové organizace na internetových stránkách.
9.2. Finanční hospodaření příspěvkových organizací
Činnost svodného odboru se týká údajů v tabulkách předkládaných za dané období.
9.2.1. Svodný odbor zkontroluje:
1. závazné ukazatele dle čl. 6 včetně usnesení Rady,
2. soulad výše odpisů se schváleným odpisovým plánem včetně usnesení Rady,
3. převod z rezervního do fondu investic včetně usnesení Rady,
4. čerpání peněžních fondů v souladu se Směrnicí pro použití peněžních fondů
příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v platném a účinném
znění (při případném pochybení bude toto okomentováno včetně uvedení
opatření přijatých příspěvkovou organizací i svodným odborem),
5. správnost příloh zpracovaných příspěvkovými organizacemi,
upravené rozpočty.
9.2.2. Svodný odbor zpracuje stručný komentář za hospodaření své oblasti. Dále doplní
vyjádření odboru u každé příspěvkové organizace.
9.2.3. V případě záporného hospodaření příspěvkové organizace se svodný odbor
vyjádří k jeho vzniku a opatřením k jeho vyrovnání. Vyplní návrh na krytí
záporných výsledků hospodaření. U kumulované ztráty bude v komentáři uveden
její vznik včetně částky a důvodu.
9.2.4. Svodný odbor vyplní návrh na příděl do fondů z kladných výsledků hospodaření.
Přednostně bude kryta ztráta z minulých let. Případný rozdíl mezi návrhem
příspěvkové organizace a svodného odboru bude zdůvodněn v komentáři.
9.2.5. Po schvalovacím procesu účetních závěrek příspěvkových organizací svodný
odbor
vypracuje
za
každou
příspěvkovou
organizaci
protokol
o
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schválení/neschválení účetní závěrky příspěvkové organizace k rozvahovému dni,
ke kterému byla sestavena, a předá jej příspěvkové organizaci.
Čl. 10
Závěrečná ustanovení
10.1.

Konkrétní způsob předložení údajů příspěvkových organizací, včetně
projednání v orgánech Ústeckého kraje, bude stanoven formou příloh pro
aktuální rok.

10.2.

Příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem a odbory krajského úřadu
jsou povinny se touto metodikou řídit.

10.3.

Výjimku z této metodiky schvaluje Rada.

10.4.

Tato metodika byla schválena Radou usnesením ………. ze dne ………. a
nahrazuje metodiku schválenou Radou usnesením 37/110R/2016 ze dne 4. 5.
2016.
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Přílohy pro rok 2017-2020 - Komentář
1) Přehled příloh
Příloha A
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace v letech 2019 - 2020
Příloha B
Přehled střednědobých výhledů příspěvkových organizací Ústeckého kraje
v letech 2019 – 2020 – ke zveřejnění
Příloha C
Rozpočet příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2018
Příloha D
Předpokládaný rozpis použití rezervního fondu a fondu investic na rok 2018
Příloha E
Rozpočet příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2018 – ke
zveřejnění
Příloha F
Přehled odpisů příspěvkových organizací Ústeckého kraje podle odpisového
plánu na rok 2018 – souhrn podle odpisových skupin
Příloha G
Přehled aktualizovaných odpisů příspěvkových organizací Ústeckého kraje
podle odpisového plánu k 30.6./30.9./31.12. 2017/31.3.2018 – souhrn podle
odpisových skupin
Příloha H
Přehled závazných ukazatelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje na
rok 2018
Příloha I
Přehled odvodů z odpisů příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok
2018
Příloha J
Přehled aktualizovaných odvodů z odpisů příspěvkových organizací
Ústeckého kraje k 30.6./30.9./31.12.2017/31.3.2018
Příloha K
Přehled vývoje závazných ukazatelů a platů příspěvkových organizací
Ústeckého kraje za roky 2015 – 2018
Příloha L
Finanční hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje
k 30. 6. 2017
Příloha M
Finanční hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje
k 30. 9. 2017
Příloha N
Krytí účtů peněžních fondů příspěvkových organizací Ústeckého kraje
k 30. 9. 2017
Příloha O
Tvorba a čerpání rezervního fondu
Příloha P
Tvorba a čerpání fondu investic
Příloha Q
Finanční hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje
k 31. 12. 2017
Příloha R
Krytí účtů peněžních fondů příspěvkových organizací Ústeckého kraje
k 31. 12. 2017
Příloha S
Přehled kladných výsledků hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého
kraje za rok 2017 a návrh přídělu do peněžních fondů
Příloha T
Přehled záporných výsledků hospodaření příspěvkových organizací
Ústeckého kraje za rok 2017 a návrh na jejich krytí
Příloha U
Kumulovaná ztráta za rok 2017
Příloha V
Protokol o schválení/neschválení účetní závěrky příspěvkové organizace
Ústeckého kraje sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2017
Příloha W
Harmonogram projednání zpracování finančních podkladů příspěvkových
organizací Ústeckého kraje na období 2017-2020
2) Předkládání příloh
Finanční hospodaření k 30. 6. 2017 - Příloha L, G, J
Finanční hospodaření k 30. 9. 2017 - Příloha M, N, O, P
Finanční hospodaření k 31. 12. 2017 - Příloha G, J, O, P, Q, R, S, T, U, V
Rozpočty na rok 2018 a střednědobé výhledy na rok 2019 - 2020 - Příloha A, B, C, D, E
F,G, H, I, J, K
3) Veškeré údaje, pokud není uvedeno jinak, jsou uváděny v celých tis. Kč. Při
zaokrouhlování se postupuje od celkových konečných součtů k mezisoučtům a
jednotlivým položkám.
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4) Pokud nebude později upřesněno, tak při finančním hospodaření k 31. 12. 2017 i nadále
svodný odbor uloží dle Pravidel schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací
Ústeckého kraje a harmonogramu v platném a účinném znění jednotlivé účetní závěrky za
příspěvkové organizace ve své působnosti do jednotlivých složek oblastí na „L“ disk L:\Odbory\EK\Výkazy POUK\2017\12-2017\oblast. Každý tento pdf. soubor bude
obsahovat v tomto pořadí:
 závěr provedeného hodnocení předložených podkladů svodným odborem
s doporučením, zda účetní závěrka má či nemá být schválena se stručným
přehledem na základě jakých podkladů závěr doporučuje. Pokud byly zjištěny
nesprávnosti v účetní závěrce za rok 2017, která je předkládána ke schválení,
svodný odbor v tomto závěru uvede, jakým způsobem byly nesprávnosti
napraveny do doby schválení účetní závěrky zřizovatelem, nejlépe
v mezitímní účetní závěrce k 31. 3. 2018 příp. bude uvedeno stanovisko
auditora k provedení nápravy (v ISC datový zdroj č. 22),
 zpráva auditora – externí (v ISC datový zdroj č. 23) nebo interní (v ISC datový
zdroj č. 24)- (pokud byla účetní závěrka tímto způsobem ověřena),
 rozvaha (v ISC datový zdroj č. 25),
 výkaz zisku a ztráty (v ISC datový zdroj č. 25),
 příloha (v ISC datový zdroj č. 25),
 přehled o peněžních tocích (v ISC datový zdroj č. 25) - (pokud ho dle platné
právní úpravy sestavuje),
 přehled o změnách vlastního kapitálu (v ISC datový zdroj č. 25) - (pokud ho
dle platné právní úpravy sestavuje),
 inventarizační zpráva (v ISC datový zdroj č. 26).
5) Doplňující informace k jednotlivým přílohám
Příloha A, B:
Bude zpracována v souladu s čl. 2 a čl. 9 Metodiky předkládání finančních podkladů
příspěvkových organizací Ústeckého kraje (dále Metodika). První střednědobý výhled
hospodaření bude sestaven na roky 2019 a 2020. Prozatím nebudou přílohy zpracovány
prostřednictvím ISC. Přílohu A zpracují příspěvkové organizace a zašlou ji elektronickou
poštou na svodný odbor v termínu určeném svodným odborem. Přílohu B tj. návrh a
schválenou verzi zpracuje svodný odbor ke zveřejnění na internetových stránkách
zřizovatele příspěvkových organizací na základě údajů předložených v příloze A. Na základě
informace od svodného odboru o schválení střednědobého výhledu rozpočtu zveřejní
příspěvkové organizace přílohu A (verze odsouhlasená se svodným odborem) na svých
internetových stránkách včetně čísla usnesení Rady. Zveřejnění musí příspěvková
organizace provést do 30 dnů od jejího schválení.
Příloha C, D, E:
Bude zpracována v souladu s čl. 3 Metodiky.
V rámci ISC je potřeba nahrát tyto datové zdroje:
 č. 13 – obraty – kompletní struktura účetní věty za období 1-6/2017
 č. 14 – rozpočet:
- typ upravený k 30. 6. 2017 (v případě, že nebyl k 30. 6. 2017 upravován
rozpočet, tak do příslušných sloupců se načtou data ze schváleného rozpočtu
pro rok 2017 resp. plánovaného rozpočtu na rok 2017)
- typ plánovaný k 31. 12. 2018 (vyplňují se všechny sloupce šablony včetně
předpokládané skutečnosti k 31. 12. 2017)
 č. 15 – statistické údaje typ plán na rok 2018
 č. 27 – Předpokládaný rozpis rezervního fondu a fondu investic pro rok 2018
 č. 28 – Komentář k rozpočtu pro rok 2018
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Přílohu C zpracují příspěvkové organizace v rámci ISC v termínu určeném svodným
odborem. Příloha E se automaticky vygeneruje v rámci ISC z údajů uvedených v příloze C.
Přílohu E tj. návrh a schválenou verzi rozpočtu příspěvkové organizace zřizovatel zveřejnění
na svých internetových stránkách. Na základě informace od svodného odboru o schválení
rozpočtu Radou zveřejní příspěvkové organizace přílohu E na svých internetových stránkách
včetně čísla usnesení Rady.
Účet 511 – Opravy a udržování – budou vypsány názvy předpokládaných stavebních prací a
názvy opravovaných zařízení. Provedení drobných prací na jednom č. p., nebo drobných
oprav strojů a zařízení, případně souborů zařízení u SÚS ÚK a dalších velkých organizací,
bude vyjmenováno heslovitě po oblastech a vyčísleno jednou částkou.
Rozpis účtů bude zpracován obdobně jako u příloh L, M, Q.
Ve sloupci Předpokládaná skutečnost k 31. 12. 2017 za hlavní a doplňkovou činnost
nebudou odečteny jednorázové náklady a výnosy běžného roku, ty budou uvedeny
v komentáři.
V příloze D příspěvkové organizace uvedou předpokládanou výši rezervního fondu a fondu
investic k 31. 12. 2017 a zároveň vyplní jejich předpokládanou tvorbu a čerpání v roce 2018.
Čl. 3 bod 3.19: Převodem z rezervního fondu do fondu investic, který ovlivní provozní
náklady či další investiční výdaje příspěvkové organizace je např. převod prostředků na
rekonstrukci kotelny. Svodný odbor v důvodové zprávě uvede vyčíslení úspory provozních
nákladů zrekonstruované kotelny. Vyčíslení úspory provozních nákladů uvede příspěvková
organizace v žádosti o převod prostředků a bude provedeno na základě odborného
stanoviska:
 na základě energetického auditu, pokud je zpracován,
 odborného stanoviska dodavatele prací.
Bude doplněno stanoviskem příspěvkové organizace. V případě zvýšení
provozních nákladů či investičních výdajů uvede příspěvková organizace i zdroj
jejich krytí.
Čl. 6 bod 6.1 odst. 1) písm. b), c) a bod 6.3: Důvodová zpráva materiálu na stanovení změny
příspěvku bude obsahovat:
 popis a důvod potřeby realizace akce,
 předpokládaný harmonogram prováděných prací či nákupu majetku,
 aktuální rozpis rezervního fondu a fondu investic,
 předložení cenových nabídek u dodávek a služeb nebo investičního záměru u
stavebních akcí,
 případný vliv na provozní náklady organizace včetně odborného stanoviska a
v případě zvýšení zdroj jejich krytí,
 termín předpokládaného čerpání finančních prostředků,
 položka, ze které bude akce financována (buď v rámci procesu schvalování rozpočtu
ÚK na další rok, nebo z konkrétní položky),
 předpokládaný termín vyúčtování.
Důvodová zpráva materiálu na schválení závazného ukazatele – velká údržba, účelový
investiční příspěvek v případě předchozí rezervace finančních prostředků bude obsahovat:
 uvedení usnesení Rady Ústeckého kraje na schválení rezervace finančních
prostředků,
 stručná informace o prováděné akci,
 aktuální stav rezervního fondu a fondu investic,
 případně změny oproti materiálu na rezervaci finančních prostředků,
 termín vyúčtování.
V případě nedočerpání do 5 000 Kč zůstávají nepoužité finanční prostředky příspěvkové
organizaci. V případě nedočerpání nad 5 000 Kč příspěvková organizace nepoužité
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prostředky vrátí nebo předloží návrh na čerpání na jinou akci. O změně účelu případné
vratky rozhoduje Rada Ústeckého kraje. Při nedočerpání účelového investičního příspěvku
podle čl. 6.1 bodu 1) písm. c) Metodiky bude jiné využití Radou schváleno opět na investiční
účel. Pokud organizace vrátí nedočerpaný příspěvek nad 5 000 Kč zřizovateli a během roku
již nedojde k jiné úpravě závazného ukazatele, bude okomentován rozdíl mezi skutečností a
upraveným rozpočtem v rámci finančního hospodaření za běžný rok.
Návratná finanční výpomoc:
Návratnou finanční výpomocí se rozumí zejména půjčky na předfinancování projektů
spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie a poskytnuté dle ust. § 34 odst. 1 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Dlouhodobými návratnými finančními výpomocemi se rozumí takové závazky, u kterých
zřizovatel rozhodl, že doba jejich splatnosti je delší než jeden rok od doby připsání finančních
prostředků na účet příspěvkové organizace a v účetnictví se evidují na účtu 452 – Přijaté
návratné finanční výpomoci dlouhodobé.
Krátkodobými návratnými finančními výpomocemi se rozumí takové závazky, u kterých
zřizovatel rozhodl, že doba jejich splatnosti je kratší než jeden rok od doby připsání
finančních prostředků na účet příspěvkové organizace a v účetnictví se evidují na účtu 326 –
Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé.
Příloha F+G:
Bude zpracována v souladu s čl. 4 Metodiky. Ve sloupci „Celková výše oprávek z účtu 403 k
31. 12. 2017“ bude uvedena částka za celou dobu odepisování majetku pořízeného
z investičního transferu. V rámci ISC je potřeba nahrát tento datový zdroj č. 19 – Přehled
odpisů podle odpisového plánu – souhrn podle odpisových skupin typ plán na rok 2018/typ
skutečnost k 31.3./30. 6./30. 9./31. 12. 2017 a hodnoty jsou do šablony vyplňovány v celých
Kč. Příloha G se bude zřizovateli předkládat dle potřeby aktualizace účetních odpisů během
roku 2017 a její součástí bude Komentář k aktualizaci přehledu odpisů podle odpisového
plánu (v ISC datový zdroj č. 37).
Příloha H:
Bude zpracována v souladu s čl. 5 a čl. 6 Metodiky.
V rámci ISC je potřeba nahrát tyto datové zdroje:
 č. 14 – rozpočet typ plánovaný k 31. 12. 2018
 č. 36 - odvod + investice typ plánovaný k 31. 12. 2018
1) Závazný ukazatel Výše povinného odvodu z odpisů bude tvořen z odpisů nemovitého
majetku.
Odvody se vždy zaokrouhlí na celé tis. Kč dolů.
Do závazného ukazatele se nezapočítávají finanční prostředky vzniklé z odpisů
majetku pořízeného z investičního transferu, dále který byl vytvořen v rámci realizace
projektů a v doplňkové činnosti.
V průběhu roku lze na žádost svodného odboru provést odvod z odpisů movitého
majetku na zajištění finančních prostředků v rozpočtu odboru pro příspěvkové
organizace ve své působnosti.
2) Navýšení příspěvku během roku, který ovlivní provozní náklady příspěvkové
organizace je např. poskytnutý příspěvek na velkou údržbu na výměnu oken na
budově školy. Svodný odbor v důvodové zprávě uvede vyčíslení úspory nákladů na
energie po výměně oken. Vyčíslení úspory provozních nákladů uvede příspěvková
organizace v žádosti o příspěvek a bude provedeno na základě odborného
stanoviska:
 na základě energetického auditu, pokud je zpracován,
 odborného stanoviska dodavatele prací.
Bude doplněno stanoviskem příspěvkové organizace.
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Příloha I+J:
Bude zpracována v souladu s čl. 6 Metodiky.
V rámci ISC je potřeba nahrát tyto datové zdroje:
 č. 19 – Přehled odpisů podle odpisového plánu – souhrn podle odpisových skupin typ
plán na rok 2018/typ skutečnost k 30.6./30.9/31.12. 2017/31.3.2018
 č. 36 - odvod + investice typ plánovaný k 31. 12. 2018/typ skutečnost
k 30.6./30.9/31.12. 2017/31.3.2018
Příloha K:
Bude zpracována v souladu s čl. 5 a čl. 6 Metodiky.
V rámci ISC je potřeba nahrát tyto datové zdroje:
 č. 36 – odvod + investice typ plánovaný k 31. 12. 2017
Příloha L, M, Q:
Bude zpracována v souladu s čl. 8 Metodiky.
V rámci ISC je potřeba nahrát tyto datové zdroje:
 č. 1 – rozvaha k 30. 6. 2017/k 30. 9. 2017/k 31. 12. 2017
 č. 13 – obraty – kompletní struktura účetní věty za období 1-6/2017/1-9/2017/112/2017
 č. 14 – rozpočet typ upravený k 30. 6. 2017/k 30. 9. 2017/k 31. 12. 2017 (do
jednotlivých příloh se vždy dotahuje poslední upravený rozpočet příp. schválený
rozpočet, pokud není k dispozici žádný upravený rozpočet). Např. pokud v roce byla
provedena úprava rozpočtu k 30. 6. 2017 a do konce roku 2017 nebude provedena
žádná jiná úprava, tak se do přílohy Q dotáhne upravený rozpočet k 30. 6. 2017)
 č. 15 – statistické údaje typ skutečnost k 31. 12. 2017 – týká se přílohy Q
 č. 29 – Komentář k finančnímu hospodaření PO ÚK k 30. 6. 2017
 č. 30 – Komentář k finančnímu hospodaření PO ÚK k 30. 9. 2017
 č. 31 – Komentář k finančnímu hospodaření PO ÚK k 31. 12. 2017
V komentáři u jednotlivých účtů bude věcné a stručné zdůvodnění. Nebude např. uvedeno –
vyšší spotřeba materiálu, než se předpokládalo, ale bude uvedeno, proč došlo k vyšší
spotřebě materiálu, než se předpokládalo – např. „nárůst spotřeby potravin následkem
zvýšeného odběru obědů v rámci doplňkové činnosti organizace, tzn. i nárůst ostatního
materiálu použitého při doplňkové činnosti – spotřeba úklidových a pracích prostředků,
pracovních pomůcek“).
Organizace v komentáři přílohy Q uvede, zda případný navýšený příspěvek zřizovatele dle
čl. 6 bodu 6.3 Metodiky s termínem vyúčtování do 31. 12. běžného roku, byl využit v plné
výši. Pokud využit nebyl, tak organizace uvede číslo usnesení Rady s prodloužením termínu
vyúčtování schváleného příspěvku zřizovatele nebo číslo usnesení Rady se změnou účelu
použití nebo výši a termín vratky nedočerpaných peněžních prostředků zaslanou zpět
zřizovateli.
Účet 511 – Opravy a udržování:
1. Z názvu akce musí být zřejmé, že se jedná o opravu (nikoliv technické zhodnocení),
proto bude např. u výměny materiálu v názvu uveden materiál původní a materiál
nový. Např. „výměna eternitové střešní krytiny za Bonské šindele“ a nikoliv pouze
„oprava střechy“, „výměna stávající podlahové krytiny z PVC za novou krytinu z PVC“
a nikoliv pouze „oprava podlahy“. Tento popis se týká i drobných oprav např. na
střeše, podlaze, při výměně stavebních otvorů…
2. Názvy akcí, hrazených z fondu investic, se v komentáři k tomuto účtu musí shodovat
s názvy akcí z rozpisu v tabulce Tvorba a čerpání fondu investic.
3. V případě provedení oprav majetku, který má organizace v nájmu/pronájmu bude
uvedeno číslo smlouvy, datum uzavření smlouvy a celé znění odstavce smlouvy, na
základě kterého příspěvková organizace k opravě přistoupila.
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Z důvodu jednotného vykazování jsou mzdové náklady v těchto přílohách rozděleny
následujícím způsobem:
Účet 521 – Mzdové náklady, z toho:
 Objem prostředků na platy v absolutní výši (závazný ukazatel),
 Ostatní osobní náklady,
 Náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost.
Účet 672 – Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů:
 A - příspěvek zřizovatele na provoz a velkou údržbu (nepatří sem transfery s
pětimístným státním UZ např. UZ 98335, UZ 33353)
- ostatní účelové příspěvky z rozpočtu Ústeckého kraje (účelové příspěvky, UZ ve
tvaru 00. . . – např. příspěvek na dojíždění, pojistné obdržené od zřizovatele)
 B - obsahuje i transfery ze státních fondů; bude obsahovat souhrn všech přijatých
transferů. Svodný odbor určí, pokud chce některé druhy transferů (podle
účelových znaků) vyčlenit, pak vloží řádky – např. odbor sociálních věcí –
transfery z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Svodné odbory
se obrátí s požadavkem na rozšíření tabulek na ekonomický odbor, který zajistí
úpravu v ISC (v případě přidání sloupců u strukturovaných dat ekonomický odbor
zkonzultuje s dodavatelem informačního systému). Návrh na doplnění ze strany
svodného odboru lze uplatnit pouze při přípravě Metodiky předkládání finančních
podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje.
 C - ostatní výnosy mimo rozpočet Ústeckého kraje a státní rozpočet – jedná se např.
o příspěvky od obcí na kulturní akci, dotace od úřadu práce
 D - bude uvedena výše časového rozlišení přijatého investičního transferu (účet 403
– Transfery na pořízení dlouhodobého majetku).
 E - čerpání fondu investic na opravy a údržbu - dle ČÚS č. 704 bod 7.4. písm. c) věta
první
Příloha N, R:
Bude zpracována v souladu s odst. 8.9 Metodiky.
V rámci ISC je potřeba nahrát tyto datové zdroje:
 č. 13 – obraty – kompletní struktura účetní věty za období 1-9/2017/1-12/2017
 č. 16 – Návrhy na krytí ztráty, fondu investic a příděly do fondů a kumulovaná ztráta
na rok 2017– tabulka č. 1(vyplňuje se pouze, pokud by organizace k 31. 12. 2017
chtěla použít § 66 odst. 8 vyhlášky 410/2009 Sb.) - týká se přílohy R
 č. 32 – Komentář ke krytí účtů peněžních fondů PO ÚK k 30. 9. 2017 / č. 33 –
Komentář ke krytí účtů peněžních fondů PO ÚK k 31. 12. 2017
Pokud dojde v příloze N, R ke snížení nekrytí fondů z důvodu odpisu pohledávek, tak
organizace uvede, zda jednotlivé pohledávky byly do 50 tis. Kč za jedním dlužníkem, nebo
uvede číslo usnesení Rady, kterým byl schválen odpis pohledávky pro její nevymahatelnost
či zánik. Organizace uvede, zda pohledávku přeúčtovala na podrozvahovou evidenci
z důvodu, že existuje pravděpodobnost jejího proplacení od dlužníka.
Příloha O, P:
Bude zpracována v souladu s odst. 8.8 Metodiky.
V rámci ISC je potřeba nahrát tyto datové zdroje:
 č. 20 – Tvorba a čerpání prostředků z rezervního fondu k 30. 9. 2017/k 31. 12. 2017
 č. 21 – Tvorba a čerpání prostředků z fondu investic k 30. 9. 2017/k 31. 12. 2017
Neinvestiční čerpání bude uvedeno současně v komentáři v rozpisu u účtu 648 – Čerpání
fondů - pokud se jedná o peněžní prostředky na financování údržby a oprav majetku z fondu
investic, o kterých organizace neúčtovala podle ČÚS č. 703 – Transfery. Pokud o peněžních
prostředcích na financování údržby a oprav majetku z fondu investic organizace účtovala
jako o transferu (např. investiční transfer, peněžní dar ve fondu investic), tak neinvestiční
čerpání fondu investic zaúčtuje na účet 401 – Jmění účetní jednotky a následně bude
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zaúčtováno u účtu 672 – Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů se
souvztažným zápisem na stranu MÁ DÁTI účtu 401 – Jmění účetní jednotky.
Z názvu akce musí být zřejmé, že se jedná buď o opravu (bude uveden druh materiálu
podobně jako u účtu 511) nebo o technické zhodnocení (tj. o rekonstrukci a modernizaci
nad 40 tis. Kč/rok v rámci jedné akce). V případě technického zhodnocení budou v názvu
uvedeny jako „nové“ takové práce, při kterých dochází k novým zásahům do majetku a tyto
práce předtím provedeny nebyly. Nejedná se tedy o výměnu nebo opravu. Např.
„vybudování nových rozvodů vodoinstalace do tříd“, „vybudování nových dělících příček
v suterénu“, „položení nové zámkové dlažby“, „osazení nových termoventilů“.
Příloha S, T, U:
Bude zpracována v souladu s odst. 9.2.3 a 9.2.4 Metodiky.
V rámci ISC je potřeba nahrát tyto datové zdroje:
 č. 13 – obraty- kompletní struktura účetní věty za období 1-12/2017
 č. 16 – Návrhy na krytí ztráty, fondu investic a příděly do fondů a kumulovaná ztráta
na rok 2017 – tabulka č. 2 nebo tabulka č. 3
 č. 16 – Návrhy na krytí ztráty, fondu investic a příděly do fondů a kumulovaná ztráta
na rok 2017 – tabulka č. 4 – týká se přílohy S
 č. 34 – Komentář ke kladným výsledkům hospodaření PO ÚK a návrh přídělu do
peněžních fondů
 č. 35 – Komentář k záporným výsledkům hospodaření PO ÚK
Příloha V:
Bude zpracována v souladu s odst. 8.12 a 9.2.5 Metodiky.
Po schválení/neschválení účetní závěrky příspěvkové organizace svodný odbor vypracuje
za každou příspěvkovou organizaci ve své působnosti protokol a zašle jej dané příspěvkové
organizaci. Příspěvková organizace jej nahraje do ISC formou souborů ve tvaru
přenosových vět ve formátu XML stanoveném vyhláškou č. 383/2009 Sb., technická
vyhláška o účetních záznamech, v platném znění, v nešifrované podobě, bez elektronického
podpisu. Následně svodný odbor zašle informaci o nahrání do ISC na ekonomický odbor dle
harmonogramu z důvodu vložení do Centrálního systému účetních informací státu.
V případě schvalování mimořádné účetní závěrky např. ke dni ukončení činnosti k 31. 8.
běžného roku, svodný odbor předá na ekonomický odbor současně s účetními výkazy
ostatních příspěvkových organizací sestavenými k 30. 9. běžného roku i protokol o
schválení/neschválení účetní závěrky k 31. 8. běžného roku. Při schvalování mimořádné
účetní závěrky k 31. 8. není třeba mít k dispozici výkazy odesílané do Centrálního systému
účetních informací státu s datem k 30. 9. Organizace by měla mít do měsíce po ukončení
činnosti k dispozici veškeré podklady, které jsou požadovány při procesu schvalování účetní
závěrky – výkazy, inventarizační zpráva, vyjádření svodného odboru k účetní závěrce atd.

Datum: 6. 4. 2017
Zpracoval: ekonomický odbor
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Bod 7.2 priloha 3 k usnesení č. 013/13R/2017

Příloha č. 3

Směrnice pro použití peněžních fondů příspěvkových organizací
zřizovaných Ústeckým krajem
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Ústecký kraj vydává na základě ustanovení § 27 odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále
zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), tuto Směrnici pro použití
peněžních fondů příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem (dále jen
Směrnice).
2. Směrnice upravuje použití rezervního fondu, fondu investic, fondu odměn a fondu
kulturních a sociálních potřeb příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým
krajem. Směrnice se nevztahuje na příspěvkové organizace, které nemají v průběhu
běžného roku žádné účetní případy.

Čl. 2
Rezervní fond
1. Příspěvkové organizace předloží k projednání a potvrzení na předtištěném formuláři
(viz příloha č. 4) svému svodnému odboru plán předpokládané tvorby a čerpání
rezervního fondu na příslušný kalendářní rok, a to do 28. 2. běžného roku.
Organizace může doplněný plán předložit i během roku např. po schválení rozdělení
výsledku hospodaření zřizovatelem do fondu.
2. Plán bude obsahovat zejména aktuální stav rezervního fondu, jmenovitý účel použití,
u každé položky předpokládaný finanční objem, bude uvedeno zdůvodnění. Při
zapojení darů bude uvedeno jméno dárce, částka, účel použití a datum poskytnutí.
Návrh na použití rezervního fondu lze předložit pouze do výše celkových
disponibilních prostředků.
3. Svodný odbor prověří, zda je navrhované použití rezervního fondu v souladu
s ustanovením § 30 odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a
s principy hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti.
4. V případě, že použití rezervního fondu bude v souladu s uvedenými ustanoveními,
potvrdí svodný odbor předložený formulář.
5. Při změně účelu použití rezervního fondu předloží příspěvková organizace
k potvrzení svodnému odboru aktualizovaný plán (formulář) s podrobným
zdůvodněním.
V případě použití části rezervního fondu k posílení fondu investic podle ustanovení
§ 30 odst. 4 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předloží
příspěvková organizace prostřednictvím svého svodného odboru zřizovateli ke
schválení žádost o převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu
investic. Pokud převod ovlivní provozní náklady (současné i budoucí) příspěvkové
organizace, bude tato skutečnost vyčíslena ve zdůvodnění uvedeného pod
formulářem a v případě zvýšení bude uveden i zdroj jejich krytí. Svodný odbor
předkládá žádosti příspěvkových organizací Radě Ústeckého kraje následovně:

žádosti o převody do výše 50 tis. Kč a u Správy a údržby silnic Ústeckého
kraje, příspěvkové organizace do výše 200 tis. Kč – bez projednání ve
finanční komisi, s vyjádřením ekonomického odboru,
 žádosti o převody nad výše uvedené limity – po projednání ve finanční komisi.


Čl. 3
Fond investic
1. Příspěvkové organizace předloží k projednání a potvrzení na předtištěném formuláři
(viz příloha č. 5) svému svodnému odboru plán předpokládané tvorby a čerpání fondu
investic na příslušný kalendářní rok, a to do 28. 2. běžného roku. Organizace může
doplněný plán předložit i během roku.
2. Plán bude obsahovat zejména aktuální stav fondu investic, jmenovitý přehled akcí a
nákupů a u každé položky předpokládaný finanční objem. Bude uvedeno zdůvodnění.
V případě zapojení darů bude uvedeno jméno dárce, částka, účel použití a datum
poskytnutí.
Příspěvkové organizace jsou povinny řídit se Pravidly pro zadávání veřejných
zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi.
3. Svodný odbor prověří, zda je navrhované použití fondu investic v souladu
s ustanovením § 31 odst. 2 a 3 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
a s principy hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti.
Pokud použití fondu investic ovlivní provozní náklady nebo další investiční výdaje
(současné i budoucí) příspěvkové organizace, bude tato skutečnost vyčíslena ve
zdůvodnění uvedeného pod formulářem a v případě zvýšení bude uveden i zdroj
jejich krytí.
4. V případě, že použití fondu investic bude v souladu s uvedenými ustanoveními,
potvrdí svodný odbor předložený formulář.
5. Při změně účelu použití fondu investic předloží příspěvková organizace k potvrzení
svodnému odboru aktualizovaný plán (formulář) s podrobným zdůvodněním.
6. Zdrojem fondu investic jsou peněžní prostředky sloužící k financování investičních
potřeb dle § 31 odst. 1 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Hlavním zdrojem jsou peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného
dlouhodobého majetku, kromě odpisů vytvořených z majetku pořízeného
z investičního transferu. Za investiční transfer se nepovažuje příspěvek zřizovatele účelový investiční příspěvek. Dalším zdrojem fondu investic je převod finančních
prostředků z rezervního fondu na účel schválený Radou Ústeckého kraje. Případnou
změnu účelu je třeba nechat schválit v Radě Ústeckého kraje.
Čl. 4
Fond odměn
1. Fond odměn bude v souladu s ustanovením § 32 odst. 1 a 2 zákona o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření
příspěvkové organizace. Jeho použití je plně v kompetenci ředitele příspěvkové
organizace za podmínky dodržení platných právních předpisů, zejména ustanovení
§ 32 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
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2. Příděl do fondu odměn ze zlepšeného výsledku hospodaření se stanovuje max. do
výše jeho 50%. Výši přídělu navrhuje příspěvková organizace a schvaluje zřizovatel
na základě posouzení celoročního hospodaření příspěvkové organizace.
3. Řediteli příspěvkové organizace může být poskytnuta odměna za celoroční výsledek
hospodaření jím řízené příspěvkové organizace až do výše 30% celoročního přídělu
do fondu odměn ze zlepšeného výsledku hospodaření. Odměnu navrhuje svodný
odbor na základě detailního rozboru vzniku zlepšeného výsledku hospodaření
příspěvkové organizace a je schvalována Radou Ústeckého kraje.
Čl. 5
Fond kulturních a sociálních potřeb
1. Fond kulturních a sociálních potřeb příspěvkových organizací bude tvořen a používán
v souladu s ustanovením § 33 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
vyhláškou Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních
potřeb, ve znění pozdějších předpisů, a s uzavřenou kolektivní smlouvou.
Čl. 6
Závěrečná ustanovení
1. Příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem a odbory krajského úřadu jsou
povinny se touto Směrnicí řídit.
2. Při zjištění porušení Směrnice svodný odbor písemně vyrozumí příspěvkovou
organizaci o jejím pochybení a přijme opatření k nápravě a zamezení dalších
pochybení.
3. Příspěvková organizace předloží svému svodnému odboru k 30. 9. a 31. 12. běžného
roku přehled o výši skutečného čerpání rezervního fondu, fondu investic, fondu
odměn a fondu kulturních a sociálních potřeb včetně jejich krytí v rámci podkladů pro
finanční hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje prostřednictvím
informačního systému Controllingu (dále ISC). Při předkládání finančních plánů na
následující rok organizace předloží předpokládané čerpání rezervního fondu a fondu
investic prostřednictvím ISC.
4. Svodné odbory podají v rámci rozborů hospodaření a závěrečného účtu zprávu Radě
Ústeckého kraje včetně uvedení případného porušení Směrnice. Při porušení
Směrnice bude zpráva obsahovat název příspěvkové organizace, zjištěné porušení a
opatření přijaté svodným odborem.
5. Svodné odbory mohou, na základě specifických znalostí a zkušeností, stanovit
příspěvkovým organizacím podrobnější postupy nakládání s peněžními fondy a
příspěvkové organizace jsou povinny se jimi řídit.
6. Žádosti o čerpání fondů (příloha č. 4 a 5) včetně změn během roku lze předkládat a
potvrzovat i elektronicky v souladu s evidencí dokumentů podle Spisového řádu
Krajského úřadu Ústeckého kraje.
7. Čerpat (včetně potvrzení čerpání) lze pouze finančně kryté peněžní fondy.
8. Všechny účetní případy vztahující se k peněžním fondům je třeba vést formou
oddělené účetní evidence na základě závazné jednotné účetní osnovy schválené
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Radou Ústeckého kraje usnesením č. 13/67R/2014 ze dne 12. 11. 2014 dle poslední
její aktualizace.
9. V případě sloučení příspěvkové organizace s Krajskou majetkovou, příspěvkovou
organizací, přechází finanční prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb a fondu
odměn (vyjma finančních prostředků týkajících se převáděných zaměstnanců) této
příspěvkové organizace ke dni jejího sloučení s Krajskou majetkovou, příspěvkovou
organizací, na zřizovatele v souladu s ustanovením § 27 odst. 9 zákona o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
10. Tato Směrnice obsahuje 3 přílohy dle textu, které jsou její nedílnou součástí.
11. Tato Směrnice byla schválena usnesením Rady Ústeckého kraje č.
uvedeným v příloze č. 3.

ze dne

,

12. Tato Směrnice nabývá účinnosti dnem schválení Radou Ústeckého kraje.
V Ústí nad Labem dne
Ing. Milan Zemaník
ředitel Krajského úřadu Ústeckého kraje
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Bod 7.2 priloha 4 k usnesení č. 013/13R/2017

Příloha č. 4

Plán tvorby a čerpání rezervního fondu v roce …..
Název příspěvkové organizace:
Číslo organizace:
Č.ř.

tis. Kč

Tvorba:

0

6

Krytý zůstatek k 1.1. běžného roku:
z toho: dary z minulých let (účet 414)
projekty (účet 414)
celkem účet 414
zlepšené výsledky hospodaření z minulých let (účet 413)
Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za předcházející rok:

7

Dary (název akce+dárce+datum poskytnutí+usn. RÚK):

0

1
2
3
4
5

0

8
9
10
11
12
13 Dotace (název programu +název akce):

0

14
15
16
17
18
19

Tvorba (zdroje) celkem:

0

20 Čerpání - dle 250/2000 Sb. § 30, odst. 2:
21 Účel (název akce, zdroj, financování u darů, nebo dotací+datum potvrzení odborem):
22 A) čerpání - účet 413 celkem

tis. Kč
0

23
24
25
26
27 B) čerpání - účet 414 celkem

0

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Čerpání celkem:
Převod do fondu investic:

0
tis. Kč

39 (Název akce+č. usnesení RÚK):
40
41
42
43
44

Převod do fondu investic celkem:
Čerpání RF vč. převodu celkem (ř.37+ř.42):
Krytý zůstatek rezervního fondu celkem (ř.19-ř.43):

0
0
0

Pozn: Svodné odbory si mohou dle potřeby samy stanovit další sledované ukazatele pro spravované příspěvkové organizace a formulář upravit.
Bude vyplněno pokud se odlišuje od krytého zůstatku.

Účetní zůstatek k 1. 1. běžného roku celkem:
z toho: účet 413:
účet 414:
Zdůvodnění:

Datum zpracování:
Zpracovatel/kontakt, podpis:
Za PO schválil,podpis:

Datum potvrzení odborem:
Potvrdil, podpis:

Bod 7.2 priloha 5 k usnesení č. 013/13R/2017

Příloha č. 5

Plán tvorby a čerpání fondu investic v roce …..
Název příspěvkové organizace:
Číslo organizace:
Č.ř.

Tvorba - z účtu 401:

1

Krytý zůstatek k 1.1.běžného roku:

2

z toho: dary z minulých let
projekty, dotace, příspěvky zřizovatele
Odpisy celkem
z toho: odpisy z dlouhodobého hmot.a nehmotného majetku majetku - movitý majetek
odpisy z dlouhodobého hmot. majetku - nemovitý majetek
Výnosy z prodeje DNM a DHM (název majetku):
Převod z rezervního fondu (název akce):
Investiční účelový příspěvek (název akce+č.p. a místo):

3
4
5
6
7
8
9

tis. Kč

0

0

0

10
11 Dotace a příspěvky ze státního rozpočtu (název programu+název akce):

0

12
13 Dary (název akce+dárce+datum poskytnutí+usn. RÚK):

0

14
15
16
17

Tvorba (zdroje) celkem:
Čerpání - neinvestiční (NIV) - dle zák. 250/2000 Sb., § 31, odst.2, písm.d):

0
tis. Kč

18 (Název akce+č.p. a místo+zdroj financování u darů, nebo dotací+datum potvrzení odborem):
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Čerpání NIV celkem:
Čerpání - investiční (IV)

0
tis. Kč

30 (Název akce+č.p. a místo+zdroj financování u darů, nebo dotací+datum potvrzení odborem):
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Čerpání IV celkem:
Odvod zřizovateli (dle zák. 250/2000 Sb., § 31,odst.2 písm c):
Čerpání celkem (ř.28+ř.40+ř.41):
Krytý zůstatek fondu investic celkem (ř.16-ř.42):

0
0
0

Pozn.: Svodné odbory si mohou dle potřeby samy stanovit další sledované ukazatele pro spravované příspěvkové organizace a formulář upravit.
Bude vyplněno pokud se odlišuje od krytého zůstatku. účetní zůstatek k 1. 1. běžného roku účtu 416:
Zdůvodnění:

Datum zpracování:
Zpracovatel/kontakt, podpis:
Za PO schválil,podpis:

Datum potvrzení odborem:
Potvrdil, podpis:

Bod 7.4 priloha 1 k usnesení č. 015/13R/2017

Ústecký kraj
POVĚŘENÍ
Ústecký kraj
zastoupený:
se sídlem:
IČ:

Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 708
92 156
uděluje

na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. …………. ze dne 3. 5. 2017
pověření

Mgr. Martinovi Klikovi, MBA
1. náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje,
nar.
s účinností od 3. 5. 2017
k podpisu následujících dokumentů za Ústecký kraj:
a)

Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené
do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje v souvislosti s projektem Podpora
sociálních služeb v Ústeckém kraji 2, včetně dodatků,

b)

Smluv o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb uzavíraných
v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK
2“, včetně dodatků.

c)

V Ústí nad Labem dne
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje
pověření přijímám
podpis

bod 9.2 priloha 2 k usnesení č. 016/13R/2017

Ústecký kraj
POVĚŘENÍ
Ústecký kraj
zastoupený:
se sídlem:
IČ:

Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
708 92 156
uděluje

na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. /R/2017 ze dne 3. 5. 2017
pověření

RSDr. Stanislavu Rybákovi
náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje,
nar.

s účinností od 1. 6. 2017
k podpisu následujících dokumentů za Ústecký kraj:
a) Smluv o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace uzavíraných v rámci dotačního
programu Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na
území Ústeckého kraje, včetně dodatků;
b) Smluv o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace uzavíraných v rámci dotačního
programu Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování následné a dlouhodobé
lůžkové péče na území Ústeckého kraje, včetně dodatků;
c) Smluv o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace uzavíraných na základě
individuálních žádostí o příspěvek z Fondu Ústeckého kraje, včetně dodatků;
d) Smluv o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace uzavíraných v rámci dotačního
programu Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji, včetně dodatků;
e) Smluv o poskytnutí investiční dotace uzavíraných v rámci programu na výměnu
zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (Kotlíková dotace), včetně dodatků;
f) Smluv o poskytnutí neinvestiční dotace uzavíraných v rámci dotačního programu
Podpora vybraných služeb zdravotní péče, včetně dodatků;
g) Smluv o poskytnutí neinvestiční dotace uzavíraných v rámci dotačního programu
Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje,
včetně dodatků;
h) Smluv o poskytnutí neinvestiční dotace uzavíraných v rámci dotačního programu
Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí, včetně dodatků;

i) Smluv o poskytnutí neinvestiční dotace – stipendia a o uzavření budoucí pracovní
smlouvy uzavíraných v rámci stipendijního programu „Stabilizace lékařů, zubních
lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji, včetně dodatků;
j) Smluv o poskytnutí neinvestiční dotace – stipendia a o uzavření budoucí pracovní
smlouvy uzavíraných v rámci stipendijního programu Stabilizace nelékařských
zdravotnických pracovníků v Ústeckém kraji, včetně dodatků;
k) Smluv o poskytnutí neinvestiční dotace uzavíraných v rámci dotačního programu
Asistenční vouchery, včetně dodatků.

Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

V Ústí nad Labem dne
pověření přijímám
podpis

bod 9.3 priloha 2 k usnesení č. 017/13R/2017

Příloha č. 2

Hodnotící tabulka žádostí o dotace v programu "Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje" - I. lhůta, okruh 1 a 2 (dotace v kompetenci RÚK)
Okruh 1/ fyzické osoby

Jméno a příjmení
žadatele

Adresa

Datum narození

Léčebná rehabilitace

Skutečné
náklady na
rehabilitaci

Výše požadované
dotace

Severová Lenka, Ing.

412 01

Ústí
nad Labem, 400 01

žadatelka

14 250 Kč

10 000 Kč

10 000 Kč

Projekt léčebné rehabilitace je realizován v souladu s účelem
dotačního programu. Doloženo potvrzení ošetřujícího lékaře
o potřebnosti rehabilitační péče pacientky s neurologickým
onemocněním. Projekt je zaměřen na úhradu komplexní
rehabilitační péče v roce 2017. Spoluúčast žadatelky je
zajištěna v povinné výši. Pacienka i žadateka mají trvalý pobyt
10 000 Kč v Ústeckém kraji. Žadatelka je právním zástupcem pacientky.

dcera
14 286 Kč

Hodnocení požadavku na základě kritérií dot. programu

Projekt léčebné rehabilitace je realizován v souladu s účelem
podpory programu. Neorologické onemocnění a potřebnost
rehabilitační péče potvrzena ošetřujícím lékařem. Požadavek
je zaměřen pouze na úhradu léčebných procedur,
realizovaných průběžně v roce 2017. Podpořeno částečně ve
výši 9 975 Kč v návaznosti na stanovenou maximální výši
celkových nákladů projektu (70 %). Spoluúčast žadatelky je
9 975 Kč zajištěna. Žadatelka má trvalý pobyt v Ústeckém kraji.

Litoměřice,
Prudká Kristýna

Výše
navržené
dotace

Příloha č. 2

Hodnotící tabulka žádostí o dotace v programu "Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje" - I. lhůta, okruh 1 a 2 (dotace v kompetenci RÚK)
Okruh 2

Název žadatele

Adresa

IČ

Název projektu/aktivity

Kapacita akce

Celkové náklady
projektu/aktivity

Výše požadované
dotace

Výše
požadované
dotace na
osobu

Rozvoj zodpovědnosti ke zdraví
u těhotných žen

Univerzita Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem

Pasteurova 3544/1, Ústí
44555601
nad Labem-centrum

Podpora zdravotní gramotnosti
v oblasti výživy kojenců

Zdravý životní styl - nikdy není
pozdě

Podpora zdravotní gramotnosti
a osvojování si chování
zaměřené na problematiku
pánevního dna

1400

48

20

40

15

176 500 Kč

63 000 Kč

20 110 Kč

60 000 Kč

15 000 Kč

153 360 Kč

44 100 Kč

14 077 Kč

42 000 Kč

10 500 Kč

Hodnocení projektu/aktivity na základě kritérií dot. programu

110 Kč

Aktivita je realizována v souladu s účelem podpory, s významným
přínosem pro cílovou skupinu ( podpora zdravotní gramotnosti,
motivace ke zdravému životnímu stylu žáků ZŠ v Ústeckém kraji).
V projektu je dostatečně popsána věcná a časová proveditelnost i
personální zabezpečení aktivity. Náklady akce jsou akdekvátní k
plánovaným realizovaným aktivitám. Rozpočet neobsahuje
neuznatelné položky. Jedná se o opakující se akci, se zajištěným
153 360 Kč vícezdrojovým financováním.

919 Kč

Aktivita reaguje na účel podpory dotačního programu (podpora
zdravotní gramotnosti žen během období těhotenství, porodu,
šestinedělí a podpora zdraví novorozence). Cílovou skupinou jsou
těhotné ženy a jejich partneři. Aktivita je vícezdrojově
zabezpečena. V projektu je dostatečně popsána věcná, personální
i časová proveditelnost. Rozpočet aktivity je přiměřený, bez
neuznatelných nákladů. Podpořeno částečně ve výši 33 600 Kč v
33 600 Kč návaznosti na stanovenou maximální výši dotace na osobu.

704 Kč

Aktivita je zaměřena na edukaci v oblasti výživy kojenců a matek,
což je v souladu s účelem podpory (správná výživa a stravovací
návyky populace). Rozpočet aktivity je přiměřený, se
zabezpečeným vícezdrojovým financováním. Personální, časová a
věcná prověditelnost vyjádřena dostatečně.Podpořeno částečně
ve výši 14 000 Kč v návaznosti na stanovenou maximální výši
14 000 Kč dotace na osobu.

1 050 Kč

Realizování aktivity je v souladu s účelem podpory. Cílem aktivity
je podpora zdravého životního stylu se zaměřením na úpravu
stravovacích návyků, redukci váhy a pohybové aktivity. Cílovou
skupinou je populace produktivního věku a senioři, pro které se
jeví aktivita jako přínosná. Projekt je dostatečně personálně,
věcně a časově popsán. Rozpočet je ekonomicky přiměřený v
souladu s plánovnou aktivitou. Bez neuznatelných nákladů,
financovaný vícezdrojově.Podpořeno částečně ve výši 28 000 Kč v
28 000 Kč návaznosti na stanovenou maximální výši dotace na osobu.

Moskevská 1531/15 Ústí
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí
71009361
nad Labem - centrum,
nad Labem
400 01

Hravě o prevenci pro ZŠ

Výše
navrhované
dotace

700 Kč

Aktivita je zaměřena na podporu zdravotní gramotnosti mužů a
žen s problémy pánevního dna ( v souladu s účelem podpory
programu). Personální, věcné i časové zabezpečení aktivity je
odborně připraveno. Pro cílovou skupinu se jedná o oborově
významnou aktivitu. Vícezdrojové financování aktivity je
zabezpečeno. Rozpočet je přiměřený plánované aktivitě, bez
10 500 Kč neuznatelných nákladů.

Příloha č. 2

Název žadatele

Adresa

IČ

Název projektu/aktivity

Podpora zdravotní gramotnosti
žen po operaci prsu

Poradenství a edukace dětí s
deficitem v komunikaci,
motorice a pozornosti

Základní škola, Bílina, Lidická
31/18, okres Teplice,
příspěvková organizace

PÉXIS - centrum
psychosomatické péče, s.r.o.

Kapacita akce

15

20

Celkové náklady
projektu/aktivity

15 000 Kč

15 600 Kč

Výše požadované
dotace

10 500 Kč

14 040 Kč

Výše
požadované
dotace na
osobu

Šrámkova 3062/38,Ústí
nad Labem-Severní
Terasa, 400 11

Psychosomatika a semináře pro
zdraví

210

530

15 600 Kč

190 500 Kč

14 000 Kč

133 322 Kč

Hodnocení projektu/aktivity na základě kritérií dot. programu

700 Kč

Aktivita je zaměřena na cílovou skupinu žen po operaci prsu za
účelem podpory jejich zdravotní gramotnosti (zejmena edukace
pohybových aktivit po operaci). Projekt je personálně, věcně i
časově připraven. Pro cílovou skupinu se jedná o oborově
významnou aktivitu. Vícezdrojové financování aktivity je
zabezpečeno. Rozpočet je přiměřený plánované aktivitě, bez
10 500 Kč neuznatelných nákladů.

702 Kč

Aktivita je realizována v souladu s účelem podpory (edukace a
osvojování si chování zaměřeného na prevenci zdravotních rizik) u
cílové skupiny dětí. Aktivita projektu je dostatečně personálně,
věcně a časově zabezpečena. Náklady aktivity jsou přiměření v
návaznosti na realizaci. Vícezdrojové financování je zabezpečeno.
Oborově významná aktivita. Podpořeno částečně ve výši 14 000
14 000 Kč Kč v návaznosti na stanovenou maximální výši dotace na osobu.

67 Kč

Účel projektu je v souladu s dotačním programem (prevence
zdravotně rizikového chování v oblasti životosprávy a sexuálního
chování formou edukace). Věcná, personální a časová stránka
projektu je popsána. Rozpočet je zaměřen pouze na služby
realizace přednášek a je vícezdrojový.Aktivita projektu je
14 000 Kč dostatečně personálně, věcně a časově zabezpečena.

252 Kč

Aktivita je realizována v souladu s účelem podpory projektu. Cíl
aktivity je edukace veřejnosti o souvislostech psychiky a stresu na
zdravotní stav, podporu zdravého pohybu a psychosomatiky.
Cílová skupina je vymezena. Věcná, personální a časová
dostupnost aktivity je reálně vymezena a popsána. Rozpočet
projektu je skutečně zaměřen na realizaci projektu a neobsahuje
neuznatelné položky. Projekt má zajištěné vícezdrojové
financování. Navržena částečná podpora v návaznosti na výši
dotace v roce 2016 a počet účastníků v roce 2016 a plánovanému
101 399 Kč počtu účastníků aktivity v roce 2017.

Lidická 31/18 Mostecké
65639626
Předměstí, Bílina, 418 01
Prevence zdravotně rizikového
chování

Výše
navrhované
dotace

22795758
Podpora zdravotní gramotnosti
a pohybu pro všechny generace

125

122 850 Kč

85 995 Kč

688 Kč

Vzdělávání a podpora zdraví ve
státních institucích,
organizacích a firmách

100

101 546 Kč

69 982 Kč

700 Kč

Cílem aktivity je realizování pohybových činností, což není v
souladu s účelem podpory programu. Aktivita není doporučena k
0 Kč podpoře.
Aktivita je realizována v souladu s účelem podpory (podpora
zdravotní gramotnosti o ergonomii, správných pohybových
návycích, zvládání stresu formou edukace a seminářů). Cílovou
skupinou jsou pracovníci firem a neziskových institucí. Časové,
věcné i personální zabezpečení je dostatečné. Rozpočet je
vícezdrojový a bez neuznatelných nákladů. Navržena částečná
podpora v návaznosti na výši dotace v roce 2016 a počet
účastníků v roce 2016 a plánovanému počtu účastníků aktivity v
54 937 Kč roce 2017.

bod 9.3 priloha 3 k usnesení č. 017/13R/2017

Příloha č. 3

Hodnotící tabulka žádostí o dotace v programu "Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje" - I. lhůta, okruh 1 a 2 (dotace v kompetenci ZÚK)
Okruh 2

Název žadatele

Adresa

IČ

Název projektu/aktivity

Celkové náklady
Kapacita akce projektu/aktivity

Výše
požadované
dotace

Výše
požadované
dotace na

Moskevská 1531/15 Ústí
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí
71009361
nad Labem-centrum,
nad Labem
400 01
Hravě o prevenci pro SŠ

Centrum podpory zdraví z.ú.

Veleslavínova 3108/14,
Ústí nad Labemcentrum, 400 11

22608389

500

243 520 Kč

219 160 Kč

438 Kč

Projekt Cepík

2000

1 409 200 Kč

250 000 Kč

125 Kč

Vzdělávání pedagogů,
pracovníků školních jídelen a
rodičů v oblasti zdravé výživy

2070

489 500 Kč

250 000 Kč

121 Kč

Výše
navrhované Hodnocení projektu/aktivity na základě kritérií dot.
dotace
programu
Aktivita projektu je realizována v souladu s účelem podpory
(podpora zdravotní gramotnosti, motivace ke zdravému
životnímu stylu a předcházení rizikovému chování formou
edukace). Cílovou skupinou jsou studenti středních škol v
Ústeckém kraji. Projekt je dostatečně připraven po stránce věcné,
časové a personální proveditelnosti. Náklady projektu akce
neobsahují neuznatelné položky a jsou v souladu s plánovanými
aktivitami. Jedná se o tradiční opakující se akci. Vícezdrojové
219 160 Kč financování je zabezpečeno.
Projekt je v realizován v souladu s účelem podpory dotačního
programu. Jedná se edukaci předškolních dětí v oblasti výživy a
pohybové aktivity formou hry. Rozpočet projektu je zaměřen na
realizaci aktivity, neobsahuje neuznatelné položky. Vícezdrojové
financování je zabezpečeno. Jedná se o tradiční opakující se akci,
oborově významnou a prověřenou. Navržena částečná podpora
(kráceno nájemné o 15 000 Kč a nepodpořeny ostatní materiálové
232 000 Kč náklady ve výši 3 000 Kč.)
Projekt, zaměřený na cílovou skupinu pracovníků školních jídelen,
rodičů a pedagogů, je realizován v souladu s účelem programu.
Cílem aktivity je školení pracovníků mateřských školek a rodičů
dětí v MŠ v oblasti dětské výživy. Rozpočet je zaměřený na
realizování aktivity. Časová, věcná i personální dostupnost
projektu je popsána dostatečně. Vícezdrojové financování aktivity
250 000 Kč je zabezpečeno.

Okruh 1

Název žadatele

PÉXIS - centrum
psychosomatické péče, s.r.o.

Adresa

Šrámkova 3062/38,Ústí
nad Labem-Severní
Terasa, 400 11

IČ

Název projektu/aktivity

Celkové náklady
projektu/aktivity

Výše požadované dotace

22795758
Dlouhodobá pravidelná rehabilitace u pacientů
s chronickým onemocněním

315 200 Kč

220 000 Kč

Výše
navržené
dotace

Hodnocení projektu/aktivity na základě kritérií dot.
programu

Projekt, zaměřený na 22 klientů, je realizován v souladu s účelem
dotačního programu. Všech 22 klientů jsou občané s trvalým
bydlištěm v Ústeckém kraji s indikovaným neurologickým
onemocněním. Potřebnost rehabilitace potvrzena ošetřujícím
lékařem. Náklady projektu jsou zaměřeny pouze na rehabilitační
péči. Projekt má zajištěnou finanční spoluúčast klientů na zajištění
rehabilitace. Rehabilitace klientů jsou realizovány nad rámec
220 000 Kč veřejného zdravotního pojištění.

bod 9.4 priloha 2 k usnesení č. 018/13R/2017

Dotační program Podpora lékařských a vzdělávacích akcí - vyhodnocení žádostí, I. lhůta (2017)
Plánovaný Předpokládané
Požadovaná
počet
celkové náklady
dotace (v Kč)
účastníků
(v Kč)

tj. % podíl
Navrhovaná
z
celkových dotace (v Kč)
nákladů

Jméno organizace

Název akce

DTO CZ, s.r.o.,
sídlo: Mariánské
nám. 480/5, 709 00
Ostrava-Mariánské
Hory,
IČ: 47666439

Gerontologické dny
Severozápad

150

258 950

150 000

57,93%

150 000

Dětská
psychiatrická
nemocnice Louny,
sídlo: Rybalkova
1400, 440 01 Louny,
IČ: 00831034

Pedopsychiatrický
den, 1. ročník

110

50 950

35 000

68,69%

35 000

VIII. Ročník celostátní
odborné konference
"EMERGENCY 2017"

250

50 000

30 000

60,00%

30 000

180

100 000

60 000

60,00%

60 000

100

70 000

20 000

28,57%

20 000

IV. Děčínské
chirurgické dny

100

70 000

20 000

28,57%

20 000

II. Konference
centrálních
operačních sálů a
sterilizace

270

80 000

50 000

62,50%

50 000

15. Perinatologické
dny Ústeckého kraje

120

80 000

50 000

62,50%

50 000

VII. Mostecké dny
sester

150

40 000

20 000

50,00%

20 000

Výroční vědecká
konference KZ, a.s.

120

100 000

60 000

60,00%

60 000

120

110 000

70 000

63,64%

70 000

250

110 000

70 000

63,64%

70 000

250

50 000

20 000

40,00%

20 000

80

15 000

10 000

66,67%

10 000

80

40 000

20 000

50,00%

20 000

Výroční vědecká
konference
Masarykovy
nemocnice v Ústí nad
Labem
Sympozium
severočeských
psychiatrů 2017

Krajská zdravotní,
a.s., sídlo: Sociální
péče 3316/12A, 401
13 Ústí nad Labem,
IČ: 25488627

Německo - české ORL
dny - Slámovy ORL
dny
Traumatologická
konference k 65.
výročí samostatné
traumatologie v Ústí
nad Labem
5. Děčínský den
komplexní interní
péče
Základy
ošetřovatelství v
geriatrii
Ústecký chirurgický
den

Mezinárodní den
Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně porodních asistentek seminář
v Ústí nad Labem,
sídlo: Pasteurova 1,
400 96 Ústí nad
Mezinárodní den
Labem, IČ:
sester
- pracovní den
44555601
BOS.org s.r.o.,
sídlo: Kekulova
615/38, 400 01 Ústí
nad Labem, IČ:
64049876

50

21 429

15 000

70,00%

15 000

50

21 429

15 000

70,00%

15 000

23. pediatrický den

245

363 517

100 000

27,51%

100 000

7. Severočeské
algeziologické dny

120

288 363

100 000

34,68%

100 000

1 919 638

915 000

47,67%

915 000

CELKEM

Bod 10.3 priloha 1 k usnesení č. 025/13R/2017

Krajský úřad

Číslo objednatele:
Číslo dopravce:

17/SML0140/SoVS/DS
______________

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ
CESTUJÍCÍCH VEŘEJNOU OSOBNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVOU K
ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚSTECKÉHO KRAJE NA
TURISTICKÉ LINCE Č. T3
uzavřená níže zmíněného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:
Objednatel:
Ústecký kraj,
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 882733379/0800

(dále jen „Objednatel“)
a společnost
Dopravce:
MBM rail s.r.o.
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
zapsaný:

Žižkova 595, 551 01 Jaroměř
Ing. Jiřím Mužíkem, jednatelem
25277171
CZ25277171
Komerční banka, a.s., číslo účtu:
Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12265

(dále jen „Dopravce“, společně s Objednatelem dále jen „Smluvní strany“)
PREAMBULE
1. Smluvní strany spolu dne 15. 3. 2017 uzavřely smlouvu o veřejných službách
v přepravě cestujících veřejnou osobní drážní dopravou k zajištění dopravní
obslužnosti Ústeckého kraje na turistické lince č. T3, ve které se Dopravce zavázal
pro Objednatele provozovat veřejnou osobní drážní dopravu ve sjednaném
dopravním výkonu a Objednatel se zavázal za objednaný dopravní výkon hradit
Dopravci kompenzaci (dále jen „Smlouva“).
2. V čl. 6 odst. 1 Smlouvy ve spojení s přílohou č. 2 Smlouvy bylo sjednáno, že je
Dopravce povinen používat k plnění Smlouvy (i) jako základní vozidlo historický

motorový vůz řady M 131.1 (801) a (ii) jako záložní vozidla historické motorové vozy
řady M 131.1 (801), alt. M262.0 (830) či M262.1 (831). Ukázalo se však, že během
mimořádných kulturních událostí není přepravní kapacita historického motorového
vozidla dostačující. Lze předpokládat, že přepravní kapacita nebude dostačující ani
pro další plánované kulturní události, které se na trase turistické linky T3 konkrétně
uskuteční ve dnech 13. – 14. května 2017 a ve dnech 14. – 15. října 2017.
3. Z tohoto důvodu je nutné nasadit v uvedených termínech namísto motorového vozu
řady M 131.1 (801) jiné vozidlo s větší přepravní kapacitou. Nasazení vozidla s větší
přepravní kapacitou je však spjato se zvýšenými náklady, které si Objednatel přeje
Dopravci uhradit. V souvislosti s tím je vhodné rovněž rozšířit výčet vozidel
uvedených v příloze č. 2 Smlouvy, jejichž prostřednictvím mají být realizovány
dopravní výkony podle Smlouvy.
4. Objednatel si současně přeje upravit s účinností od 13. 5. 2017 časové vymezení
linky (jízdní řád) pro kalendářní rok 2017. Tato změna nepovede k navýšení
veřejných služeb (dopravního výkonu) předvídaných Smlouvou.
5. S ohledem na výše uvedené tímto Smluvní strany uzavírají tento dodatek ke
Smlouvě, jehož předmětem je zajištění navýšení přepravní kapacity ve dnech 13. –
14. května 2017 a ve dnech 14. – 15. října 2017, rozšíření výčtu vozidel, které mají
být používány k realizaci dopravních výkonů podle Smlouvy a úprava jízdního řádu
s účinností od 13. 5. 2017.
ČLÁNEK 1
Zvýšení přepravní kapacity ve stanovených termínech Doby plnění
1. Dopravce se na základě tohoto dodatku zavazuje, že (i) ve dnech 13. a 14. května
2017 a (ii) ve dnech 14. a 15. října 2017 provede dopravní výkony podle Smlouvy
prostřednictvím vlakové soupravy sestávající ze dvou vozidel řady M 262.1 (831)
a přívěsného vozu Bix, a nikoliv prostřednictvím motorového vozu řady M 131.1
(801).
2. Objednatel se na základě tohoto dodatku zavazuje, že za dopravní výkony
realizované Dopravcem (i) ve dnech 13. a 14. května 2017 a (ii) ve dnech 14. a 15.
října 2017 prostřednictvím vlakové soupravy sestávající ze dvou vozidel řady M
262.1 (831) a přívěsného vozu Bix uhradí Dopravci cenu dopravního výkonu
odchylně od čl. 4 odst. 3 písm. a) Smlouvy, a to konkrétně ve výši 544,10 Kč za
1 vlkm. Navýšení ceny dopravního výkonu za uvedené dopravní výkony odpovídá
zvýšeným nákladům vzniklým Dopravci v souvislosti s nasazením přívěsného vozu
Bix. Takto stanovená cena zahrnuje veškeré skutečně ekonomicky odůvodněné
náklady včetně přiměřeného zisku Dopravce v souladu s čl. 4 odst. 4 Smlouvy
a Dopravce není oprávněn vůči Objednateli uplatňovat jakékoliv další náklady.
3. Dopravce prohlašuje, že výše kompenzace poskytnutá Dopravci na základě
Smlouvy a tohoto dodatku č. 1 nepřekročí maximální výši kompenzace ve smyslu čl.
5 odst. 6 nebo 7 Smlouvy.
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ČLÁNEK 2
Úprava přílohy č. 2 Smlouvy
1. Čl. 1 přílohy č. 2 Smlouvy se mění následovně:
„1. Základní vozidla
Dopravce je povinen k plnění této smlouvy používat jako základní vozidlo
historický motorový vůz řady M 131.1 (801), popř. vlakovou soupravu
sestávající z vozidel řady M 262.1 (831) a přívěsných vozů Bix. V případě
nasazení kteréhokoliv z těchto vozidel se výše základní ceny za jeden vlkm
nemění, nestanoví-li Smlouva nebo její dodatky v konkrétních případech
výslovně jinak.“
2. Čl. 2 přílohy č. 2 Smlouvy se mění následovně:
„2. Záložní vozidla
Dopravce je povinen k plnění této smlouvy používat jako záložní vozidla
historické motorové vozy řad M 131.1 (801), alt. M262.0 (830), M262.1 (831) či
přívěsné vozy Bix. V případě nasazení kteréhokoliv z těchto vozidel se výše
základní ceny za jeden vlkm nemění, nestanoví-li Smlouvy nebo její dodatky
v konkrétních případech výslovně jinak.“
ČLÁNEK 3
Změna jízdního řádu
1. V souladu s čl. 9 odst. 1 Smlouvy tímto Smluvní strany sjednávají, že s účinností od
13. 5. 2017 dochází ke změně časového vymezení linky (jízdního řádu) pro
kalendářní rok 2017, a to dle přílohy č. 1 tohoto dodatku. Změna jízdního řádu
nemá vliv na rozsah veřejných služeb (dopravního výkonu) uvedený pro kalendářní
rok 2017 v čl. 4 odst. 1 Smlouvy.
ČLÁNEK 4
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou Smluvních stran a je
vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží po dvou
vyhotoveních.
2. S údaji, které Objednatel obdrží od Dopravce v souvislosti s předmětem tohoto
dodatku, není Objednatel povinen nakládat jako s informacemi důvěrnými a zejména
za účelem zajištění transparentnosti vynakládání veřejných prostředků je oprávněn
je i bez souhlasu Dopravce zveřejnit na svých internetových stránkách či jiným
vhodným způsobem, jakož i prostřednictvím 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), v platném znění.
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3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl přijat postupem v souladu s čl. 16
odst. 5 Smlouvy a po nabytí účinnosti se stává nedílnou součástí Smlouvy, přičemž
ostatní práva a povinnosti Objednatele a Dopravce ze Smlouvy tím nejsou nijak
dotčena.
4. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek uzavírají podle své svobodné,
vážné a určité vůle a v absenci hrozby či lsti vyvolané druhou Smluvní stranou, na
důkaz čehož níže připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem dne ………….

V

za Objednatele:

za Dopravce:

……………………………………….

dne …………….

……………………………………….

Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

MBM rail s.r.o.
Ing. Jiří Mužík
jednatel

Příloha č. 1: Jízdní řád na lince č. T3 účinný od 13. 5. 2017
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bod 11.6 priloha 1 k usnesení č. 031/13R/2017

bod 11.6 příloha 1

Změny v rejstříku škol a školských zařízení

souhlasí
1. Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková
organizace,
IČO: 18 383 696, Sídlo: Pražská 702/10, Chomutov, PSČ: 430 01,
s výmazem oboru vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, forma denní, z rejstříku škol
a školských zařízení, s účinností od 1. 9. 2017,
se zvýšením cílové kapacity oboru vzdělání 23-45-L/01 Mechanik seřizovač, forma denní, ze
120 na 240 žáků, v rejstříku škol a školských zařízení, s účinností od 1. 9. 2017,
2. Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, Tyršova 710, příspěvková
organizace,
IČO: 65 082 478, Sídlo: Tyršova 710, Šluknov, PSČ: 407 77,
se zvýšením cílové kapacity oboru vzdělání 79-01-B/01 Základní škola speciální, forma
denní, z 24 na 36 žáků, v rejstříku škol a školských zařízení, s účinností od 1. 9. 2017,
3. Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace,
IČO: 70 229 422, Sídlo: Malátova 2438/12, Ústí nad Labem, PSČ 40011,
se zvýšením cílové kapacity Mateřské školy z 51 na 54 dětí, v rejstříku škol a školských
zařízení, s účinností od 1. 9. 2017,
se zvýšením cílové kapacity Školní jídelny z 51 na 65 stravovaných, v rejstříku škol a
školských zařízení, s účinností od 1. 9. 2017,
4. Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace,
IČO: 00 497 088, Sídlo: Fráni Šrámka 1350/1, Teplice, PSČ: 415 01,
se snížením cílové kapacity oboru vzdělání 23-51-E/01 Strojírenské práce, forma denní, ze
155 na 89 žáků, v rejstříku škol a školských zařízení, s účinností od 1. 9. 2017,
se zvýšením cílové kapacity oboru vzdělání 23-51-H/01 Strojní mechanik, forma denní, z 84
na 150 žáků, v rejstříku škol a školských zařízení, s účinností od 1. 9. 2017.
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Bod 11.14 priloha 1 k usnesení č. 039/13R/2017

bod 11.14 příloha 1

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

název organizace

dárce

účel přijetí daru

ve výši

finanční dar
1. Střední škola obchodu, řemesel, služeb a
Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková
organizace, IČO: 00082627, sídlo: Ústí nad
Labem, Keplerova 315/7, PSČ: 400 07

na náklady spojené s uspořádáním exkurze do německého příhraničí
pro studenty školy

5 000,00

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

na volnočasovou integrační aktivitu

1 663,00

na volnočasové a vzdělávací aktivity dětí

8 000,00

3. Dětský domov a školní jídelna, Mašťov,

na letní rekreace dětí (projekt "Báječné léto)

příspěvková organizace, IČO: 61345725,
sídlo: Mašťov, Zámecká 1, PSČ: 431 56

4. Dětský domov a Školní jídelna, Most,

40 000,00

na nákup sportovního oblečení a úhradu soustředění pro
(oddíl házené)

5 000,00

5. Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad

na podporu volnočasových aktivit pro dívku z dětského domova

1 000,00

6. Základní umělecká škola Evy Randové, Ústí
nad Labem, W. Churchilla 4, příspěvková
organizace, IČO: 00831085, sídlo: Ústí nad
Labem, W. Churchilla 4, PSČ: 400 01

na realizaci společného koncertu nadaných dětí ze ZUŠ a filharmoniků

16 000,00

vitaminové doplňky, těstoviny a drobné kosmetické dárečky pro děti od
firmy Amway

19 147,00

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

Labem, Špálova 2, příspěvková organizace,
IČO: 44555245, sídlo: Ústí nad Labem,
Špálova 2, PSČ: 400 11

I

nabytí majetku formou daru

1.

Dětský domov a Školní jídelna,Ústí nad
Labem, Špálova 2, příspěvková
organizace, IČO: 44555245, sídlo: Ústí
nad Labem, Špálova 2, PSČ: 400 11

bod 11.16 priloha 1 k usnesení č. 040/13R/2017

bod 11.16 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:
Oldřich Bubeníček, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Dagmar Waicová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
E-mail/telefon: waicova.d@kr-ustecky.cz /+420 475 657 212
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení:
číslo účtu:
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce
Název:
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

číslo účtu:

Kopie dokladu o právní subjektivitě příjemce je součástí spisu č.j.
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
(dále jen „smlouva“)
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Preambule
V rámci dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na
podporu aktivit k „Naplňování Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020“ získal
Ústecký kraj finanční prostředky na vyhlášení krajské výzvy pro nestátní neziskové
organizace, pracující s dětmi a mládeží, které budou realizovat projekty naplňující cíle
Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020. Ústecký kraj v souladu s podmínkami
dotačního programu vyčlenil ze svých rozpočtových prostředků částku, která tvoří
podmíněných 30% spoluúčasti.
Podle usnesení Rady Ústeckého kraje číslo ……. ze dne …….. následné rozdělení
těchto finančních prostředků bude provedeno poskytováním individuálních dotací podle
zákona č. 250/2000 Sb. Tato smlouva se uzavírá v souladu s tímto usnesením a
v souladu se Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
z rozpočtu Ústeckého kraje schválených Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č.
27/31Z/2016 ze dne 6. 9. 2016 (dále ,,Zásady“).
Článek I.
Předmět smlouvy, účel a výše dotace
1.

Poskytovatel v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje………… č. ….. ze dne
……. poskytuje příjemci 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 31. 12.
2017.

2.

70% poskytované dotace, ……… Kč tvoří peněžní prostředky ze státního rozpočtu,
poskytnuté poskytovateli na základě rozhodnutí MŠMT ……………. ze dne….., pod
UZ (účelovým znakem) ……

3.

Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne……..

4.

Dotace je poskytnuta na……………. (vypíše se účel) .

5.

Dotace nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 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
předložené žádosti ……………………....................................., 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
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plánovaného nákladového rozpočtu. Plánovaný nákladový rozpočet 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
odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu. V těchto případech nebude
uzavírán dodatek ke smlouvě.
4. Termínem ukončení realizace projektu je ….. . Pro příjemce je tento termín stanoven
jako závazný ukazatel.
5. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od
………….. do …………….. (účinnost uznatelných nákladů).
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,
nájemné s následnou koupí (leasing),
cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, pro zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 tohoto právního
předpisu,
mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve
veřejných službách a správě,
náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nemoc, jiná nepřítomnost)
úhradu výdajů na pohoštění
dary a ceny (neplatí na drobné odměny pro děti v rámci pořádaných akcí)
úhradu pořízení investičního majetku
platby fyzickým nebo právnickým osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou
s realizací projektu
výrobu, tisk a distribuci časopisů, brožur a tiskovin veřejně distribuovaných za
úplatu komerčními prodejci
nákup předplatných jízdenek městské hromadné dopravy
nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s vlastním posláním nebo činností
žadatele
financování podnikatelských aktivit a výdělečnou činnost NNO
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-

-

úhradu členských příspěvků střešním organizacím působícím v ČR
úhradu nákladů zahraničních cest a stáží
úhradu mezinárodních aktivit rekreačního a turistického charakteru
úhradu mezd, dohod o provedení práce či pracovní činnosti a odvodů na sociální
a zdravotní pojištění funkcionářů a zaměstnanců NNO, kteří se nepodílejí na
realizaci projektu
vzdělávání, které nesouvisí s činností NNO v oblasti práce s dětmi a mládeží a
jejím organizačním zajištěním

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.
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,
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-

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
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. Příjemce 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.
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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 %.
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 %.
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4. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou
odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných
zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve
výši nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky. Při neoprávněném
použití peněžních prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 250/2000
Sb. odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků,
mimo případů, kdy se podle této smlouvy (odst. 3 tohoto čl.) za porušení méně
závažné povinnosti uloží odvod nižší. Při porušení několika méně závažných
povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají. Odvody za porušení
rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše peněžních prostředků poskytnutých ke
dni porušení rozpočtové kázně. Při podezření na porušení rozpočtové kázně může
poskytovatel pozastavit poskytnutí peněžních prostředků, a to až do výše
předpokládaného odvodu. Pokud krajský úřad uloží odvod za porušení rozpočtové
kázně, v rozhodnutí uvede, že z uloženého odvodu bude odvedena pouze částka
ve výši rozdílu mezi uloženým odvodem a peněžními prostředky neposkytnutými z
důvodu podezření na porušení rozpočtové kázně. Pokud krajský úřad odvod
neuloží, poskytovatel poskytne pozastavené peněžní prostředky příjemci.

Článek V.
Výpověď a zrušení smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 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
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poskytovatele a předložit ho poskytovateli ke konečnému schválení.
poskytovatele rozhoduje kontaktní osoba uvedená v označení smluvních stran.

Za

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) distribuce tiskových materiálů poskytovatele, které dodá poskytovatel mezi
hosty akce,
f) prezentace poskytovatele moderátorem akce,
g) 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 do datové schránky ….. /
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 1 vyhotovení.
5. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího uzavření.
6. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou Ústeckého
kraje usnesením č. ………… ze dne …………….
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V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman kraje

Příjemce

Přílohy:
Příloha č. 1 - Plánovaný nákladový rozpočet
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Seznam doporučených žadatelů - Výzva „Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni na období 2014-2020“ pro rok 2017
Číslo

NÁZEV (DLE STANOV, ZRIŽOVACÍ
LISTINY)

IČ

OKRES

NÁZEV PROJEKTU

PŘIDĚLENÁ
DOTACE

UL 1

Asociace středoškolských klubů
české republiky z.s.

OO531413

Ústí nad
Labem

Pozitivní adrenalin

90 000

Česká 166/11

Brno

602 00

Dotace krácena z důvodu
nedostatku fin. prostředků

UL 2

Asociace středoškolských klubů
české republiky z.s.

OO531413

Ústí nad
Labem

Rukama i hlavou

85 000

Česká 166/11

Brno

602 00

Dotace krácena z důvodu
nedostatku fin. prostředků

UL 4

Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina
Dravci

70693501

Ústí nad
Labem

Kreativní Pionýři

30 000

Dobětická
2333/10, Ústí nad
Labem-centrum

Ústí nad Labem

400 01

Dotace krácena z důvodu
nedostatku fin. prostředků

UL 5 Rodinné centrum Slunečník, z.s.

27026876

Ústí nad
Labem

Klub ÍČKO aneb Prostor pro náctileté

65 800

Důlce 3092/74,
Ústí nad Labemcentrum

Ústí nad Labem

400 01

Krajská organizace ČSŽ Ústecký
kraj

OO425133

Ústí nad
Labem

Letní dětský tábor Beruška

70 000

Důlce 3092/74,
Ústí nad Labemcentrum

Ústí nad Labem

400 01

UL 7 Sdružení dětí a mládeže Tilia, z. s. 43225489

Ústí nad
Labem

Podpora socializace a kladného vztahu k
přírodě

80 000

Brněnská 1310/8,
Ústí nad Labemcentrum

Ústí nad Labem

400 01

UL 6

Důvod krácení
dotace

Sídlo

CV 1

OREÁDY z.s.

22896376

Chomutov

Lesní příměstský tábor

30 000

Dělnická 846/15

Vejprty

431 91

DC 4

Asociace TOM ČR, TOM 1027
STOPAŘI

72556072

Děčín

Aktivitou proti nudě

50 000

Mikulášovice 1039

Mikulášovice

407 79

DC 5

"Cinka", z. s.

22856838

Děčín

Tančím "s knihou v ruce"

73 520

Palackého 643/3,
Děčín IV-Podmokly

Děčín

405 02

DC 7

Salesiánský klub mládeže, z. s.
Rumburk-Jiříkov

62231294

Děčín

Aktivní víkendy pro děti

47 000

Rumburk

408 01

LT 1

Junák - český skaut, středisko
Radobýl Litoměřice, z.s.

OO525341

Litoměřice

Letní tábory 2017

42 000

Litoměřice

412 01

Náměstí
Dobrovského
379/11, Rumburk
1
Osvobození
819/23

Dotace krácena z důvodu
nedostatku fin. prostředků

bod 11.16 příloha 2
Číslo

NÁZEV (DLE STANOV, ZRIŽOVACÍ
LISTINY)

IČ

OKRES

NÁZEV PROJEKTU

PŘIDĚLENÁ
DOTACE

LT 2

Občanské sdružení JETY98

70693731

Litoměřice

Podpora letního tábora JETY98-Čenkovice
2017

100 000

č.p. 107

Lukavec

410 02

LT 3

MATĚJ z. s.

62769278

Litoměřice

Volný čas dětí a mládeže

35 683

Komenského
748/4, Předměstí

Litoměřice

412 01

Celkem

799 003

Důvod krácení
dotace

Sídlo

Dotace krácena z důvodu
nedostatku fin. prostředků

bod 11.16 priloha 3 k usnesení č. 040/13R/2017

bod 11.16 příloha 3
Seznam nedoporučených žadatelů - Výzva „Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni na období 2014-2020“ pro rok 2017
Číslo

NÁZEV (DLE STANOV,
ZRIŽOVACÍ LISTINY)

IČ

OKRES

NÁZEV PROJEKTU

PŘIDĚLENÁ
DOTACE

UL 3

Via Europa, z.s.

26672499

Ústí nad
Labem

Kreativní dílny pro
děti a mládež

0

Na Spálence 715/3,
Klíše

0

Prokopa Diviše
1605/5, Ústí nad
Labem-centrum

Ústí nad
Labem

400 01

Sídlo
Ústí nad
Labem

Důvod nevyhovění žádosti
400 01

Nedostatek finančních prostředků
Nedodaná povinná příloha Projekt
dle čl. VII Zásad., a to v originále,
špatný formulář Čestné prohlášení de
minimis ke dni podání žádosti
Nedodán doklad o zřízení běžného
účtu u peněžního ústavu (smlouva),
a to v kopii

UL 8

Dobrovolnické centrum,
z.s.

70225842

Ústí nad
Labem

Podpora dětí a
mládeže v Ústeckém
kraji

UL 9

EKO-CENTRUM „Pidi
Midi“

O2324407

Ústí nad
Labem

Přírodní a lesní
tábor "místo zdí,
stromy"

0

Pavla Stránského
3399/2A, Ústí nad
Labem-centrum

Ústí nad
Labem

400 01

O3046958

Ústí nad
Labem

TVOŘIVÁ ŠKOLA
POLITEA

0

Ke Koňskému trhu
115/5

Trmice

400 04

Nedodaná povinná příloha Projekt
dle čl. VII Zásad., a to v originále

Rodinné centrum

UL 10 Pohádková chaloupka,
z.s.

UL 11

Agora CE o.p.s.

27885348

Ústí nad
Labem

Studentská Agora
2017

0

Petra Rezka 12

Praha 4

140 00

Nedodaná povinná příloha Projekt
dle čl. VII Zásad., a to v originále,
nedodaná povinná příloha Čestné
prohlášení ke dni podání Žádosti a
nesoulad žádosti s podrobným
rozpočtem financování

UL 12

Pionýr, z. s., Ústecká
krajská organizace
Pionýra

70693862

Ústí nad
Labem

Učíme se novým
technologiím

0

Důlce 3092/74, Ústí
nad Labem-centrum

Ústí nad
Labem

400 01

Nedostatek finančních prostředků

TP 1

Spolek Klíček
Bohosudov

65642597

0

Koněvova 100,
Bohosudov

Krupka

417 42

Nedostatek finančních prostředků

CV 2

Mlýnský spolek, z. s.

26533405

0

Mlýnská 186

Jirkov

431 11

Nedostatek finančních prostředků

CV 3

RADKA z. s.

26637260

0

Chomutovská 1619

Kadaň

432 01

Nedodán formulář Čestné prohlášení
de minimis ke dni podání žádosti

Letní dorostový
tábor Osada v
divočině
Ten dělá to a ten zas
Chomutov
tohle
Teplice

Chomutov

Mládežnický klub
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Číslo

M
1
O

NÁZEV (DLE STANOV,
ZRIŽOVACÍ LISTINY)
Asociace pomoci
potřebným, z.s.

IČ

22713166

OKRES

NÁZEV PROJEKTU

PŘIDĚLENÁ
DOTACE

Most

Rozvoj zdravého
životního stylu dětí
a mládeže v
Ústeckém kraji

0

Sídlo
Masarykovo nám.
292, Horní Litvínov

Litvínov

Důvod nevyhovění žádosti

436 01

Junák - český skaut,

M
2 středisko Oheň Most, z.
O

41324919

Most

Tvoříme tábory

0

Most

434 01

Most

Tvoříme dílny
naletním dětském
táboře ISACHAR
2017

0

Opltova 155,
Chudeřín

Litvínov

436 03

0

Hošťálkovo náměstí
136

Žatec

438 01

s.

M
3
O

ISACHAR

26614332

Eduarda Basse
1142/9

Nedostatek finančních prostředků
Nedodaná povinná příloha Projekt
dle čl. VII Zásad., a to v originále,
nedodaná povinná příloha Čestné
prohlášení de minimis ke dni podání
žádosti
Nedodaná povinná příloha Čestné
prohlášení de minimis ke dni podání
žádosti, nedodán doklad o zřízení
běžného účtu u peněžního ústavu
(smlouva), a to v kopii a povinná
příloha formulář Čestného prohlášení
ke dni podání žádosti s předepsaným
formátem
Nedodaná povinná příloha Projekt
dle čl. VII Zásad., a to v originále a
doklad o zřízení běžného účtu u
peněžního ústavu (smlouva), a to v
kopii

LN 1

Budík, z. s.

O4553900

Louny

S Baltíkem rádi
programujeme,
sportujeme a učíme
se i o prázdninách

DC 1

Mateřské centrum
Bělásek z.s.

26549191

Děčín

Tvoříme pro radost
II.

0

Tělocvičná 192/9,
Děčín X-Bělá

Děčín

405 02

Nedostatek finančních prostředků

DC 2

Dům dětí a mládeže
Děčín IV

70949565

Děčín

Robokroužek

0

Teplická 344/8

Děčín IV Podmokly

405 02

Neoprávněný žadatel

DC 3

Pionýr, z.s. 14.pionýrská skupina
Aljaška

63782910

Děčín

Podpora dětí a
mládeže v Lipové u
Šluknova

0

Jiráskova 532/1,
Děčín VI-Letná

Děčín

405 02

Nedodaná povinná příloha Projekt
dle čl. VII Zásad., a to v originále

bod 11.16 příloha 3
Číslo

NÁZEV (DLE STANOV,
ZRIŽOVACÍ LISTINY)

IČ

OKRES

NÁZEV PROJEKTU

PŘIDĚLENÁ
DOTACE

DC 6

Slunečnice, z.s.

68455429

Děčín

Svůj volný čas
věnujeme druhým

0

Hudečkova 664/1,
Děčín I-Děčín

Děčín

405 02

Nedostatek finančních prostředků

LT 4

Šestý smysl o. s. společnost pro
ekologickou výchovu a
zooterapii

Litoměřice

KAŽDÝ MŮŽE KE
ZVÍŘETI

0

Chotiměř 7

Lovisice 2

410 02

Nedodaná povinná příloha Čestné
prohlášení de minimis ke dni podání
žádosti

412 01

Nedodaná povinná příloha Čestné
prohlášení de minimis ke dni podání
žádosti a povinná příloha Projekt dle
čl. VII Zásad., a to v originále

LT 5

Český svaz ochránců
přírody Ophidia

22814876

63154609

Litoměřice

Terénní seminář
Junior Ranger

0

Sídlo

Osvobození 839/19,
Předměstí

Litoměřice

Důvod nevyhovění žádosti

bod 11.17 priloha 1 k usnesení č. 041/13R/2017

bod 11.17 příloha 1

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

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

uzavřená dle ust. § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon č. 250/2000 Sb.“)

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

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

a
Příjemce:
xxxxx
Sídlo:
xxx
Zastoupený:
xxx
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon: xxx
IČ:
xxx
DIČ:
Bank. spojení: xxx
číslo účtu: xxx
Příjemce je zapsán ve . . . . . . . . rejstříku vedeném u . . . . . .
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
k realizaci projektu
xxxxxxxxx
(dále jen „smlouva“)
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Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 23/31Z/2016 ze dne 6. 9. 2016 schváleny Zásady pro poskytování účelových finančních
prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje a záštit představitelů kraje (dále jen „Zásady“).
Smlouva se uzavírá v souladu s těmito Zásadami.
Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne……
Článek I.
Předmět smlouvy
Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci na základě rozhodnutí Rady Ústeckého
kraje č.xxxxx ze dne xxx neinvestiční dotaci ve výši xxxxxx Kč (slovy: xxxxxx korun českých),
která bude převedena prostřednictvím účtu zřizovatele č.xxxxx bezhotovostně na účet
příjemce, č. ú. xxxxxxxx, pod účelovým znakem (ÚZ) za podmínky, že ji příjemce
stanoveným způsobem použije nejpozději do konce kalendářního roku, ve kterém byla
poskytnuta.
Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie.
Článek II.
Účel, na který je dotace určena,
Lhůta, v níž má být dosaženo účelu
1. Dotace je příjemci poskytnuta za účelem realizace předloženého projektu . . . . . . . dle
poskytovatelem odsouhlaseného rozpočtu (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.
2. Termín ukončení realizace projektu a zároveň doba, v níž má být dosaženo účelu, je
xxxxx. Pro příjemce je tento termín stanoven jako závazný ukazatel.
3. Dotace je poskytnuta účelově a lze ji použít pouze na úhradu uznatelných nákladů přímo
souvisejících s realizací . . . / s účelem poskytnutí dotace a vzniklých v době do . . . . .
4. Dotace bude poskytnuta jednorázově.
5. Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech projektu v maximální výši 100%.
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
-

vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
vznikl příjemci v přímé souvislosti s realizací projektu / účelu 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,
- dlužný úrok,
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- opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
- nákupy pozemků a budov,
- rekonstrukce a opravy nemovitostí,
- ztráty z devizových kurzů,
- občerstvení a reprezentativní pohoštění,
- nájemné s následnou koupí (leasing),
- cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
pro zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 tohoto právního předpisu,
- mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě,
- náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nemoc).
Článek III.
Povinnosti příjemce, porušení rozpočtové kázně
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
a) Použít dotaci za účelem realizace projektu / stanoveného účelu akce, pro kterou byla
dotace poskytnuta a to do konce kalendářního roku, ve kterém byla poskytnuta a
v souladu s touto smlouvou.
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 s rozhodnutím
poskytovatele a se schváleným rozpočtem projektu, a za jejich řádné a oddělené
sledování v účetnictví pod daným účelovým znakem (ÚZ), vedeném v souladu se
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Uvádět na
všech účetních dokladech účelový znak (ÚZ) kraje. Označovat originály účetních
dokladů informací o tom, že projekt je spolufinancován Ústeckým krajem.
e) Předat poskytovateli závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace, a to do . . . . ..
Předat poskytovateli finanční vypořádání dotace, a to do . . . .. Současně
s předložením finančního vypořádání vrátit nepoužité peněžité prostředky zpět na
účet poskytovatele, z něhož mu byla dotace poskytnuta.
Závěrečná zpráva musí obsahovat:
-

označení příjemce

-

číslo Smlouvy o poskytnutí dotace

-

popis realizace Projektu, vč. dodržování jeho harmonogramu

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy Projektu

-

přínos Projektu pro cílovou skupinu, celkové zhodnocení Projektu

-

finanční vypořádání projektu
Finanční vypořádání dotace musí obsahovat:

-

přehled všech nákladů a výnosů projektu

-

přehled všech nákladů projektu hrazených z dotace v členění dle účelového určení

-

výpis z odděleného účetnictví.

strana 3 / 6

bod 11.17 příloha 1

f)

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

g) Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor školství, mládeže a
tělovýchovy krajského úřadu o všech změnách, týkajících se identifikace příjemce
nebo realizace podpořeného projektu.
h) 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 rozpočtu, současně při předložení finančního vypořádání.
i)

Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla 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.

j)

Respektovat závěry kontroly provedené odborem školství, mládeže a tělovýchovy
krajského úřadu nebo orgánem kontroly krajského úřadu.

k) 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 § 2 odst. 3 tohoto zákona a dodržovat v souvislosti
s čerpáním dotace veškeré další právní předpisy.
l)

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

m) 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.
n) V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení
rozpočtové kázně dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., vrátit poskytovateli
zpět dotaci ve výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků
včetně vyměřeného penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých nebo
zadržených prostředků.
Článek IV.
Sankce, výpověď a zrušení smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn v případě neplnění podmínek smlouvy ze strany příjemce
požadovat na příjemci vrácení dotace a příjemce je povinen na výzvu poskytovatele
prostředky poskytnuté dotací vrátit ve lhůtě stanovené poskytovatelem. V případě
prodlení příjemce s vrácením prostředků poskytnutých dotací, je poskytovatel oprávněn
požadovat úhradu smluvní pokuty až do výše 15 % z těchto prostředků. Uvedené se
nedotýká povinnosti úhrady úroků z prodlení, penále ani náhrady škody.
2. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 30 dnů ode dne jejího doručení příjemci.
3. 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

strana 4 / 6

bod 11.17 příloha 1

návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví souhlas,
smlouva nezaniká.
4. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správního řádu
Ministerstvo financí ČR.

Článek V.
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.
Příjemce dotace je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, a to
nejméně po dobu trvání projektu, ode dne podpisu této smlouvy oprávněnými zástupci
obou smluvních stran:
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)

3.

4.

Logo Kraje 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 VI.
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 ….. / na e-mail: …..
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou
písemných a číslovaných dodatků.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní
vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., správního řádu, případně
příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního
řádu.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
5. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího uzavření.
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6. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy rozhodla Rada Ústeckého kraje usnesením
č. . . . . . .ze dne . . . . .

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček

Příjemce
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Seznam doporučených žádostí - školy a školská zařízení zřizované Ústeckým krajem
Poř.
Číslo

Název zařízení žádající o dotaci

Požadovaná
dotace

Přidělená
dotace

Důvod krácení
dotace

1

Střední odborná škola, Litvínov - Hamr, příspěvková organizace, Mládežnická 236, Hamr, 435 42
Litvínov, IČO: 00555584, název akce: Odborné soutěže JUNIOR a Slet krásných čarodějnic

9 000,00 Kč

9 000,00 Kč

-

2

Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace, Čs. armády 1530, 434 01 Most, IČO:
49872559, název akce: Mezinárodní matematická soutěž Adama Riese

40 000,00 Kč

30 000,00 Kč

Dotace krácena o OON
(osobní náklady)

3

Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, příspěvková organizace, Čs. Dobrovolců 530/11, 415 01
Teplice, IČO: 61515451, název akce: Biologická olympiáda Ústeckého kraje

50 000,00 Kč

0,00 Kč

4

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35,
příspěvková organizace, Palachova 700/35, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 00673358, název
akce: STUDENTLAB- celostátní soutěž zdravotních laborantů s mezinárodní účastí

33 000,00 Kč

10 000,00 Kč

5

Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Truhlářova 16, příspěvková organizace,
Truhlářova 526/16, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, IČO: 44555440, název akce:
9.
Celostátní florbalový turnaj dětských domovů

25 000,00 Kč

15 000,00 Kč

Nedostatek fin.
prostředků
Krácena dotace na
akci Ústecký dent a
Soutěž pro ZŠ v
poskytování první
pomoci z důvodu
pořádání akce v roce
2018.
Krácena dotace z
důvodu nedostatku
fin. prostředků

6

Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace, 5. května 620, 432 01 Kadaň, IČO:
61342751, název akce: "Mini Globe Games"

44 700,00 Kč

22 700,00 Kč

Dotace krácena o
následující položky v
rozpočtu, jako
neuznatelné náklady
projektu: trička 7 900
Kč ,grafik. + tisk 5 400
Kč + 4 800 Kč ,
přístřešek na 3 900 Kč.

7

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace, Ruská 147/46,
Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, IČO: 00556807, název akce: Děčínská vlna 2017, Gastro
Labe 2017 (11 000Kč + 12 500Kč)

23 500,00 Kč

23 500,00 Kč

-

Poř.
Číslo
8

9

10

Název zařízení žádající o dotaci
Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Pařížská 1670/15, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem,
IČO: 44556969, název akce: Mladý ekonom Ústeckého kraje, KK konverzační soutěže v cizích
jazycích (63 908 Kč + 7 378 Kč)
Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace, Jateční 243/22, Klíše, 400 01
Ústí nad Labem, IČO: 44555423, název akce: Uspořádání semináře pro řešitele Matematické
olympiády středních škol
Základní umělecká škola, Teplice, Chelčického 4, příspěvková organizace, Chelčického 345/4, 415
01 Teplice, IČO: 46071172, název akce: Krajská nesoutěžní přehlídka LDO - sólový projev
přednesový, slovesnost

Požadovaná
dotace

bod 11.17 Důvod
příloha krácení
2
Přidělená
dotace
dotace

71 286,00 Kč

71 000,00 Kč

Nedostatek fin.
prostředků

35 000,00 Kč

35 000,00 Kč

-

15 000,00 Kč

15 000,00 Kč

-

11

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu,
Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace, IČO: 18383874, název akce: KOCOUR
CUP 2017

21 000,00 Kč

17 000,00 Kč

Dotace krácena o
neuznatelné náklady
ve výši 4 000 Kč na
inzerci.

12

Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Čelakovského 250/5, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem, IČO:
18385061, název akce: Automechanik Junior 2017

5 000,00 Kč

5 000,00 Kč

-

13

Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace, Kmochova 205/10,
Pražské Předměstí, 418 01 Bílina, IČO: 61515761, název akce: Sportovní hry mládeže (SHM)

18 000,00 Kč

18 000,00 Kč

-

23 000,00 Kč

Dotace krácena o
položku startovné na
Krajské kolo Baech
volejbalu ve výši 400
Kč.

12 000,00 Kč

Dotace krácena o
položku na
občerstvení ve výši 5
500 Kč.

6 000,00 Kč

Dotace krácena o
položku na
občerstvení ve výši 4
000 Kč.

14

Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvková
organizace, Stavbařů 2857/5, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem, IČO: 44555512, název akce:
Krajská a celonárodní finále vědomostních a sportovních soutěží

15

Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola,
Chomutov, příspěvková organizace, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov, IČO: 41324641, název
akce: Podpora talentované mládeže ESOZ Chomutov (12 000Kč + 5 500 Kč)

16

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední
pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace, Zdeňka Fibicha
2778/20, 434 01 Most, IČO: 49872427, název akce: XVII. Regionální veletrh fiktivních firem v
Mostě

23 400,00 Kč

17 500,00 Kč

10 000,00 Kč

bod 11.17 Důvod
příloha krácení
2
Přidělená
dotace
dotace

Poř.
Číslo

Název zařízení žádající o dotaci

Požadovaná
dotace

17

Střední lesnická škola a Střední odborná škola Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka
580, 407 77 Šluknov, IČO: 47274719, název akce: Military cross Šluknov 2017

40 000,00 Kč

20 000,00 Kč

481 386,00 Kč

332 200,00 Kč

Celkem

Nedostatek fin.
prostředků

bod 11.17 priloha 3 k usnesení č. 041/13R/2017

bod 11.17 příloha 3

Seznam doporučených žádostí - školy a školská zařízení zřizované obcí
Poř.
Číslo
1

Název zařízení žádající o dotaci
Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace,
Rabasova 3282/3, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem, IČO: 44553145,
název akce: "Soutěže MŠMT ČR typu C"

Celkem

Celkem obě tabulky (školy KÚ + školy obce)

Požadovaná
dotace

Přidělená dotace

Důvod krácení
dotace

35 000,00 Kč

35 000,00 Kč

-

35 000,00 Kč

35 000,00 Kč

367 200 Kč

bod 11.17 priloha 4 k usnesení č. 041/13R/2017

bod 11.17 příloha 4

Nepodpořené žádosti
Poř.
Číslo

Název zařízení žádající o dotaci

Požadovaná
dotace

Přidělená
dotace

Důvod krácení
dotace

1

Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, příspěvková organizace, Čs. Dobrovolců 530/11, 415 01
Teplice, IČO: 61515451, název akce: Biologická olympiáda Ústeckého kraje

50 000,00 Kč

0,00 Kč

Nedostatek fin.
prostředků

2

Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace, Mostecká 3000, 430 01
Chomutov, IČO: 61342645, název akce: Kulturně-sportovní den na závěr školního roku, Den
anglicky mluvících zemí - Kanadský den, Školní kola soutěží (piěqwirky, sportovní a kulturní den
studentů školy na závěr kalendářního roku) (15 000Kč + 15 000Kč + 15 000Kč)

45 000,00 Kč

0,00 Kč

Nedostatek fin.
prostředků

28 000,00 Kč

0,00 Kč

Nedostatek fin.
prostředků

29 018,00 Kč

0,00 Kč

Nedostatek fin.
prostředků

152 018,00 Kč

0,00 Kč

3

4

Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 1,
příspěvková organizace, Benešovo náměstí 604/1, 415 01 Teplice, IČO: 00555878, název akce:
Uspořádání oblastního kola Celostátní matematické soutěže, Ekonomický tým (8 000Kč + 20 000
Kč)
Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková organizace, Teplická 344/38, Děčín
IV-Podmokly, 405 02 Děčín, IČO: 70949565, název akce: Zlatý prut (zlatá udice 2017), Vánoční
rampouch (13 018 Kč + 16 000 Kč)

Celkem

k usnesení č.

bod 13.4 priloha 2 k usnesení č. 049/13R/2017

Bod 13.4 příloha č. 2
JID: ………………..
Č.j.: ………………..

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

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

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

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

DAROVACÍ SMLOUVU
Článek 1 - Předmět daru
Předmětem daru je závazek dárce poskytnout peněžitý dar ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset
tisíc korun českých) obdarovanému (dále též ,,dar").
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Článek 2 – Projevy vůle a předání daru
1. Dárce touto smlouvou daruje dar obdarovanému, který jej za podmínek uvedených v
této smlouvě přijímá.
2. Dar je dárcem poskytován obdarovanému, panu …………….., za ocenění za
zachování a rozvoj lidových tradic Ústeckého kraje ZLATÝ DŽBÁNEK za rok 2017.
3. Dar bude obdarovanému poukázán do 15 dnů od uzavření smlouvy převodem na
bankovní účet obdarované vedený v …………………. č. účtu: ………………..
4. Dar nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o
fungování Evropské unie (Smlouva o založení Evropského společenství).

Článek 3 – Závěrečná ustanovení
1. O poskytnutí daru a uzavření této smlouvy rozhodla Rada Ústeckého kraje dne
3. 5. 2017 usnesením č. …/..R/2017.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a právními předpisy upravujícími
hospodaření územních samosprávných celků.
4. Tato smlouva je provedena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

Článek 4 – Podpisy smluvních stran
Dárce i 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

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

……………………………
…………………….
obdarovaný
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bod 13.5 priloha c. 1 k usnesení č. 050/13R/2017

Bod 13.5 příloha č. 1
1. Tvorba a čerpání fondů Galerie Benedikta Rejta v Lounech
Tvorba a čerpání rezervního fondu

0
0
0
0
0

v tis. Kč
Skutečnost
k 31.3.2017
0
0
0
0
0

Plán po 1.
změně
788
5
704
79
788
704
84

v tis. Kč
Skutečnost
k 31.3.2017
201
5
176
20
174
174
0

0

27

Plán
Tvorba
Krytý zůstatek k 1. 1. 2017
Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2016
Čerpání
Zůstatek
Tvorba a čerpání fondu investic

Tvorba
krytý zůstatek k 1. 1. 2017
odpisy nemovitého majetku – budovy
odpisy movitého majetku (účet 401)
Čerpání
Odvod zřizovateli
Druhá etapa opravy 2. nadzemního podlaží objektu
Pivovarská č.p.34
Zůstatek

2.Tvorba a čerpání fondů Galerie výtvarného umění v Mostě
Tvorba a čerpání rezervního fondu

897
897
0
0
897

v tis. Kč
Skutečnost
k 31.3.2017
897
897
0
0
897

Plán po 1.
změně
777
129
46
102
500

v tis. Kč
Skutečnost
k 31.3.2017
653
129
11
13
500

Plán
Tvorba
Krytý zůstatek k 1. 1. 2017
Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2016
Čerpání
Zůstatek
Tvorba a čerpání fondu investic

Tvorba
krytý zůstatek k 1. 1. 2017
odpisy nemovitého majetku – budovy
odpisy movitého majetku (účet 401)
Účelový investiční příspěvek-na pořízení služebního vozidla

Čerpání
Odvod zřizovateli
Pořízení služebního vozidla pro pobočku Žatec (vozidlo
pouze uhrazené, probíhá vyřizování velkého TP, pojištění a
reg. značek, bez kterých není možno předat automobil do
provozu, organizace vezme vozidlo do stavu v dubnu 2017)
Zůstatek

546
46
500

587
0
587

231

66

3.Tvorba a čerpání fondů Regionálního muzea v Teplicích
Tvorba a čerpání rezervního fondu

1 480
1 480
0
285
80
65
140
1 195

v tis. Kč
Skutečnost
k 31.3.2017
1 480
1 480
0
15
7
8
0
1 465

Plán po 1.
změně
2 679
328
1 819
532
1 819
1 819
860

v tis. Kč
Skutečnost
k 31.3.2017
922
328
455
139
454
454
468

Plán
Tvorba
Krytý zůstatek k 1. 1. 2017
Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2016
Čerpání
Údržba strojů a zařízení
Nákup sbírek
Restaurování sbírkových předmětů
Zůstatek
Tvorba a čerpání fondu investic

Tvorba
krytý zůstatek k 1. 1. 2017
odpisy nemovitého majetku – budovy
odpisy movitého majetku (účet 401)
Čerpání
Odvod zřizovateli
Zůstatek

4.Tvorba a čerpání fondů Severočeské hvězdárny a planetária v Teplicích
Tvorba a čerpání rezervního fondu

246
246
0
0
246

v tis. Kč
Skutečnost
k 31.3.2017
246
246
0
0
246

Plán po 1.
změně

v tis. Kč
Skutečnost
k 31.3.2017

Plán
Tvorba
Krytý zůstatek k 1. 1. 2017
Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2016
Čerpání
Zůstatek
Tvorba a čerpání fondu investic

Tvorba
krytý zůstatek k 1. 1. 2017
odpisy nemovitého majetku – budovy
odpisy movitého majetku (účet 401)
Čerpání
Odvod zřizovateli
Nákup Boltwood Cloud Sensor
Zůstatek

1 050
407
129
514
195
129
66
855

566
407
32
127
99
32
67
467

bod 13.11 priloha 1 k usnesení č. 056/13R/2017

13.11

Příloha č. 1

Soupis žadatelů o dotaci z Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2017 - 2020
Specifikace: Podpora včelařů na území Ústeckého kraje v roce 2017

Ozn.
DTx

Jméno

1

2

Jan Musil

Ladislav Špaček

Adresa

Město

434 01 Skršín

Název projektu

Stručná anotace
Náklady na realizaci

Datum
narození

1974

celkem

Požadov. dotace

Kontrola (max.
míra podpory 80
%)

I.

II.

III.

Výše dotace na
základě
hodnocení

Přehled podpor
2014 - 2016

Počet včelstev

Žadatel
č.

Průměr počet bodů na projekt

koeficient: 1
Hodnocení
výběrové komise
dle čl.7, odst.2
písm.b)
Programu počet
dosažených
bodů

DT2

Rozšíření chovu včel

Žadatel reg. od roku 2016, vlastní 4
včelstva. Rozšíření chovu včel za
účelem zvýšení produkce medu a
dalších včelých produktů.

25 000

20 000,00

20 000,00

4

4

4

4,0

20 000

1

4

18 989

15 190,00

15 191,20

4

4

4

4,0

15 190

1

2

407 47 Varnsdorf

1988

DT2

Žadatel reg. od roku 2015, vlastní 2
Zefektivnění a rozšíření včelstva. Obnova a nákup vybavení
chovu včel
odpovídající hygienickým
podmínkám a uchování medu.

3

Jiří Ševčík

431 63 Perštejn

1949

DT2

Modernizace
včelařského vybavení

Žadatel reg. od roku 2003, vlastní 46
včelstev. Modernizace a doplnění
včelařského zařízení, zlepšení
hygienického prostředí.

22 237

17 790,00

17 789,60

4

4

4

4,0

17 790

1

46

4

Josef Hrbata

438 01 Žatec

. 1955 DT2

Rozšíření včelstev na
15 a dovybavení MTZ
na zpracování medu

Žadatel reg. od roku 2014, vlastní 9
včelstev. Rozšíření počtu včelstev a
dovybavení pomůcek.

25 000

20 000,00

20 000,00

4

4

4

4,0

20 000

0

9

5

Luboš Kunze

403 34 Velké
Chvojno

. 1979 DT2

Včely Arnultovice

23 624

18 899,00

18 899,20

4

4

4

4,0

18 899

0

3

6

Jan Amler

438 01 Žatec

1971

DT2

25 290

20 000,00

20 232,00

4

4

4

4,0

20 000

1

20

7

Zdeněk Říha

441 01
Podbořany

1948

DT2

Žadatel reg. od roku 2001, vlastní 19
včelstev. Nákup mateřích mřížek,
rojáku, rámků a pomůcek.

8 168

6 390,00

6 534,40

4

4

4

4,0

6 390

1

19

8

Václav Samek

415 01 Teplice

1950

DT2

Žadatel reg. od roku 2000, vlastní 23
Vybavení včelnice
včelstev. Nákup digitální váhy pro
digitální úlovou váhou s
zlepšení plemenného a chovného
přenosem dat do PC.
včelstva.

15 850

12 680,00

12 680,00

4

4

4

4,0

12 680

0

23

9

Pavel Filip

415 01 Teplice

Zvýšení zavčelení v
Krušných horách

Žadatel reg. od roku 2003, vlastní 34
včelstev. Vytvoření nového
stanoviště, zvýšení zavčelení a
opylení v oblasti.

25 042

20 000,00

20 033,60

4

4

4

4,0

20 000

1

34

10

Josef Plicka

431 63 Perštejn

Založení chovu včel

Žadatel neregistrován, nevlastní
žádná včelstva. Založení chovu včel,
opylení přírody a získávání včelích
produktů.

26 079

20 000,00

20 863,20

4

4

4

4,0

20 000

0

11

Martin Šváb

407 21 Česká
Kamenice

Moje včely

Žadatel reg. od roku 2016, vlastní 2
včelstva. Rozšíření a stabilizace
chovu za účelem pokrytí spotřeby
medu a ostatních včelých produktů.

25 000

20 000,00

20 000,00

4

4

4

4,0

20 000

0

2

12

Irena Bodejčková

1964 DT2

1972

DT1

1972 DT2

Ozdravení a rozšíření
včelstev, modernizace
úlů
Zkvalitnění chovu
včelstev, nákup
mateřích mřížek,
rojáku, dovybavení
rámky a pomůckami

Žadatel reg. od roku 2016, vlastní 3
včelstva. Nákup technického
včelařského vybavení.
Žadatel reg. od roku 2008, vlastní 20
včelstev. Ozdravení chovu,
zakoupení úlů a rozšíření chovu.

441 01
Podbořany

1980

DT2

Rozšíření chovu včel

Žadatelka reg. od roku 2013, vlastní
40 včelstev. Modernizace a rozšíření
zájmového chovu včel.

24 940

19 952,00

19 952,00

4

4

4

4,0

19 952

0

40

. 1951 DT2

Pořízení medometu.

Žadatel reg. od roku 2016, vlastní 6
včelstev. Zlepšíní stáčení medu.

25 802

20 000,00

20 641,60

4

4

4

4,0

20 000

1

6

Pořízení dalších 5 ks
nových nástavkových
úlů s oddělitelným
monitorovacím dnem a
příslušenstvím.

Žadatel reg. od roku 2016, vlastní 6
včelstev. Zvýšení produkce medu a
vosku, zvýšení opylení v lokalitě
Lhota u Úštěku.

24 321

19 456,00

19 456,80

4

4

4

4,0

19 456

0

6

13

Jaroslav Michal

435 21 Obrnice

14

Jaromír Košťál

400 07 Ústí nad
Labem

1987

DT2

15

Jitka Měsíčková

400 11 Ústí nad
Labem

1971

Pořízení dalších 5 ks
nových nástavkových
úlů s oddělitelným
monitorovacím dnem a
příslušenstvím.

Žadatelka reg. od roku 2016, vlastní
6 včelstev. Zvýšení produkce medu,
propolisu a vosku, zvýšení opylení
plodin a rostlin v lokalitě Úštěk

24 321

19 456,00

19 456,80

4

4

4

4,0

19 456

0

6

DT2

Pořízení dalšího
technického
včelařského vybavení

Žadatel reg. od roku 2016, vlastní 12
včelstev. Usnadnění práce a zvýšení
efektivity při vytáčení medu.

16 000

12 800,00

12 800,00

4

4

4

4,0

12 800

0

12

DT2

Rozšíření chovu včel

Žadatel reg. od roku 2014, vlastní 21
včelstev. Modernizace a rozšíření
zájmového chovu včel.

24 940

19 952,00

19 952,00

4

4

4

4,0

19 952

0

21

16

Tomáš Tupec

411 45 Úštěk

17

Štefan Benedek

441 01
Podbořany

18

Daniel Doležal

417 02 Dubí II

1976

DT2

Medomet

Žadatel reg. od roku 2014, vlastní 25
včelstev. Zefektivnění vytáčení medu
a zvýšení hygieny.

25 000

20 000,00

20 000,00

4

4

4

4,0

20 000

0

25

434 01 Most

1959

DT2

Pokračuji ve včelaření

Žadatelka reg. od roku 2016, vlastní
4 včelstva. Rozšíření chovu a
pořízení včelařského vybavení.

25 000

20 000,00

20 000,00

4

4

4

4,0

20 000

1

4

DT2 - zajištění
výtěžnosti včelího
vosku

22 037

17 300,00

17 629,60

4

4

4

4,0

17 300

1

7

24 817

19 854,00

19 853,60

4

4

4

4,0

19 854

0

19

Alena Šlégrová

1972

DT2

1976

Žadatelka reg. od roku 2015, vlastní
7 včelstev. Zvýšení výtěžnosti
včelího vosku.
Žadatel neregistrován, vlastní 0
Podpora včelařů na
včelstev. Ochrana ŽP, opylování
území Ústeckého kraje,
zeleně v území ÚK, produkce včelích
začínám včelařit
produktů.

20

Alena Janoušková

439 86 Kryry

1978

DT2

21

Pavel Ranš

411 45 Úštěk

1983

DT1

22

Zdeňka
Parýzková,

439 23 Lenešice

1972 DT2

Rozšíření chovu včel

Žadatelka reg.od roku 2012, vlastní 3
včelstva. Rozšíření počtu plástev a
zlepšení technického zázemí chovu
včel pro produkci medu a vosku.

25 000

20 000,00

20 000,00

4

4

4

4,0

20 000

0

3

23

Luděk Frank

407 21 Česká
Kamenice

1971 DT2

Začínající včelař

Žadatel reg.od 2016, vlastní 3
včelstva. Rozšíření a stabilizace
chovu včel, podpora opylování.

14 620

11 696,00

11 696,00

4

4

4

4,0

11 696

0

3

24

Martin Záhlava

403 38 Telnice

1976 DT2

Rozšíření včelstev dokoupení potřebných
nástavků, rámečků a
mezistěn.

Žadatel reg.od 2015, vlastní 9
včelstev. Rozšíření včelstev dokoupení potřebných nástavků,
rámečků a mezistěn.

21 342

17 074,00

17 073,60

4

4

4

4,0

17 074

2

9

9 795

7 836,00

7 836,00

4

4

4

4,0

7 836

1

3

25 801

20 000,00

20 640,80

4

4

4

4,0

20 000

0

14

25

Otakar Reich

417 61 Bystřany

1972

DT2

Miloš Burian

403 34 Libouchec

27

Zdeněk Danda

438 01 Žatec

1986

DT2

Zvětšení chovu

Žadatel reg.od roku 2011, vlastní 12
včelstev. Zvětšení počtu včelstev,
vyšší výnosy, lepší zavčelení okolí,
lepší prodejnost medu.

25 500

20 000,00

20 400,00

4

4

4

4,0

20 000

1

12

28

Radek Beneš,

408 01 Rumburk

1983

DT2

Vařák na vosk s lisem

Žadatel reg.od 2014, vlastní 14
včelstev. Zakoupení vařáku s lisem,
tím dostat možnost získání vlastního
vosku.

25 000

20 000,00

20 000,00

4

4

4

4,0

20 000

2

14

29

Miroslav Trubač

440 01 Louny

1946

DT2

Výměna starého
Žadatel reg.od 2005, vlastní 10
nefunkčního medometu
včelstev. Nový medomed ulehčí práci
za účelem zvýšení
a odběr medu.
počtu včelstev

26 000

20 000,00

20 800,00

4

4

4

4,0

20 000

2

10

430 03 Chomutov

1988

DT2

Rozšíření počtu
včelstev - stanoviště
Orasín

Žadatel reg.od 2014, vlastní 15
včelstev. Rozšíření počtu včelstev na
stanovišti s vyšší nadmořskou
výškou, opylení oblastí a produkce
lesního medu.

26 845

20 000,00

21 476,00

4

4

4

4,0

20 000

0

15

30

Jitka Němečková

Medomet Knínice

Žadatel reg.od 2014, vlastní 3
včelstva. Pořízení úlů a tím docílit
větší stability chovu a posílit tím
zavčelení obce Bystřany.
Žadatel reg.od 2009, vlastní 14
včelstev. Cílem je obnova již
nevyhovujícího technického zařízení
k vytáčení medu.

26

.

1972 DT2

Rozšíření chovu včel

31

Ladislav Weber

407 47 Varnsdorf

1948

DT1

Založení chovu včel

Žadatel neregistrován, vlastní 0
včelstev. Založení chovu včel, který
bude zvyšovat efektivitu opilování a
tím zajistí rozvoj opilování v okolí.

19 121

15 297,00

15 296,80

4

4

4

4,0

15 297

0

32

Jaroslav Weber

407 47 Varnsdorf

1946

DT2

Racionalizace chovu
včel

Žadatel reg.od 2014, vlastní 3
včelstva. Dojde k zefektivnění chovu
v důsledku zpětně vrácených
nákladů za vosk.

7 069

5 655,00

5 655,20

4

4

4

4,0

5 655

0

3

33

34

35

Radek Nový

Jakub Miffek

Jan Weiss

430 03 Chomutov

1978

DT2

Rozšíření chovu včel
na Chomutovsku

438 01 Žatec

1986

DT2

Rozšíření technického
vybavení

405 02 Děčín

1932

DT2

Rozšíření chovu včel

Žadatel je reg.od 2015, vlastní 4
včelstva. Rozšíření chovu včel v okolí
Chomutova.
Žadatel reg.od 2016, vlastní 3
včelstva. Cílem je modernizace
stávajícího chovu včel a jeho
rozšíření což povede k zvýšení
zavčelení v UK.
Žadatel je reg.od 2016, vlastní 3
včelstva. Rozšíření chovu včel a tím
zvýšit produkci medu.
Žadatel reg.od 2013, vlasrtní 23
včelstev. Cílem je udržení zdravého
chovu včel - výměna, doplnění
kámků, doplnění technického
vybavení.
Žadatel reg.od 2016, vlastní 0
včelstev. Cílem je založení chovu
včel pro zvýšení počtu včelstev v
obci, pro lepší opylování rostlin a
výroba včelích produktů.

25 000

20 000,00

20 000,00

4

4

4

4,0

20 000

0

4

24 793

19 834,00

19 834,40

4

4

4

4,0

19 834

0

3

23 041

18 433,00

18 432,80

4

4

4

4,0

18 433

0

3

25 000

20 000,00

20 000,00

4

4

4

4,0

20 000

1

23

25 000

20 000,00

20 000,00

4

4

4

4,0

20 000

0

36

Miroslav Němec

431 63 Perštejn

1969

DT2

Doplnění a
modernizace
technického vybavení

37

Pavel Lisec

438 01 Žatec

1977

DT1

Založení chovu včel a
včelaření

38

Vladimíra
Kadeřábková

438 01 Žatec

1965

DT1

Založení chovu včel a
včelaření

Žadatelka reg.od 2016, vlastní 0
včelstev. Cílem je založení chovu
včelstev vedoucích ke zvýšení
produkce medu.

25 000

20 000,00

20 000,00

4

4

4

4,0

20 000

0

39

Jindřich Madl

438 01 Holedeč

DT2

Nerezový medomet

Žadatel je reg.od 2014, vlastní 18
včelstev. Cílem je zvýšit kvalitu
zpracovaného medu.

27 500

20 000,00

22 000,00

4

4

4

4,0

20 000

0

18

40

Jan Fiedler,

403 32 Povrly

DT2

Pořízení medometu

Žadatel je reg.od 2014, vlastní 8
včelstev. Cílem koupi medometu je
udržet a zefektivnit výtoč medu.

16 500

13 200,00

13 200,00

4

4

4

4,0

13 200

1

8

41

Tomáš Karpíšek

415 01 Teplice

Rozšíření chovu včel

Žadatel reg.od 2011, vlastní 13
včelstev. Cílem je rozšíření
stávajícího stavu včelstva, což
povede ke zvýšení zavčelení v okolí.

24 975

19 980,00

19 980,00

4

4

4

4,0

19 980

0

13

42

Petr Urban

415 01 Teplice

DT2

Rozšíření chovu včel

Žadatel je reg.od 2011, vlastní 14
včestev. Cílem je rozšíření chovu za
účelem založení rozmnožovacího
chovu včelích matek.

24 975

19 980,00

19 980,00

4

4

4

4,0

19 980

0

14

43

Jiří Novák

439 82 Vroutek

DT2

Rozšiření chovu včel

Žadatel je reg.od 2005, vlastní 6
včelstev. Cílem je zlepčení opylovací
službym zvýšení medné produkce a
celková modernizace chovu.

17 120

13 696,00

13 696,00

4

4

4

4,0

13 696

0

6

44

Petr Lindák

439 82 Vroutek

DT2

Zlepšení uksladnění
včelích produktů

Žadatel je reg.od 2011, vlastní 25
včelstev. Cílem je zlepšení ukladnění
medu do vyhovujícíh obalů a jejich
následné zpracování.

13 500

10 800,00

10 800,00

4

4

4

4,0

10 800

0

25

DT2

Pokračování
přirozenosti

Žadatel je reg.od 2016, vlastní 5
včelstev. Rozšíření počtu úlů, a
zlepšení zpracování medu, což
povede k zintenzivnění opylení
plodin v této oblasti.

25 000

20 000,00

20 000,00

4

4

4

4,0

20 000

1

5

DT2

Rozšíření chovu

Žadatel reg.od 2016, vlastní 5
včelstev. Cílem rozšíření chovu je
lepší opylení zelení a větší zisk
produkce medu.

26 293

20 000,00

21 034,40

4

4

4

4,0

20 000

1

5

DT2

Obnova a rozšíření úlů

25 000

20 000,00

20 000,00

4

4

4

4,0

20 000

1

8

25 801

20 000,00

20 640,88

4

4

4

4,0

20 000

0

11

22 900

18 320,00

18 320,00

4

4

4

4,0

18 320

0

8

45

Miroslav Lukeš

441 01 Krásný
Dvůr

46

Antonín Trnka

413 01 Račiněves

47

Antonín Doležal

441 01 Krásný
Dvůr

48

Josef Vytlačil

435 22 Braňany

49

Václav Bašek

417 63 Žalany

1979

1978

1968 DT2

. 1969

1964

1977

1960

1982

1949

1946 DT2

1948

DT2

Pokračování ve
včelařství

Zlepšení vlastností
květového medu
řízenou krystalizací na
med pastový

Žadatel je reg.od 2013, vlastní 8
včelstev. Rozšíření chovu a nákup
pomůcek pomůže l opylení stromů a
plodin ve svém okolí.
Žadatel reg.od 2010, vlastní 11
včelstev. Cílem je pořízení lepšího
vybavení - pořízení zařízení na
stáčení medu.
Žadatel reg.od 2014, vlastní 8
včelstev. Cílem je pomocí pastování
zabránit krystalizaci medu do tuhého
stavu.Tím se zlepší kvalita medu a
zvýší se tím jeho prodej.

50

51

52

53

Ilona Hloušková

Miroslav Švihlík

Miroslav Špička

Jakub Šulák

405 02 Děčín 6

407 52 Varnsdorf Studánka

407 22 Benešov
nad Ploučnicí

407 77 Šluknov

1959

1986

1976

1991

DT1

Obnova tradice chovu
včel v osadě Kopec

Žadatelka reg.od 2016, počet
včelstev 0. Cílem je obnovit tradici
včelstva v osadě Kopec a tím zlepšit
opyleníí v této oblasti a tím i zvýšit
prosukci medu v okolí.

25 000

20 000,00

20 000,00

4

4

4

4,0

20 000

0

DT2

Rozšíření chovu včel
na Studánce

Žadatel reg.od 2016, vlastní 1
včelstvo. Cílem je rozšíření včelstva
a tím zlepšení opylení zeleně v okolí.

25 004

20 000,00

20 003,20

4

4

4

4,0

20 000

0

1

DT2

Rozšíření chovu včel

Žadatel reg.od 2011, vlastní 20
včelstev. Cílem je zlepšení chovu
včel a zefektivnění zpracování
včelích produktů.

25 000

20 000,00

20 000,00

4

4

4

4,0

20 000

0

20

DT2

Rozšíření technického
vybavení - zlepšení
vybavení hygieny práce
při medobraní a
vytáčení medu

Žadatel reg.od 2010, vlastní 15
včelstev. Cílem je umožnit žadateli
lepší a efektivnější práci se
včelstvem a větší hygienu práce
během zpracování medu.

28 660

20 000,00

22 928,00

4

4

4

4,0

20 000

0

15

25 000

20 000,00

20 000,00

4

4

4

4,0

20 000

0

54

Jana Puschová

407 47 Varnsdorf

1974

DT1

Žadatel je reg.od 2017, nevlastní
Založení včelstva u č.p.
žádná včelstva. Cílem je rozšíření
3200, Varnsdorf, ul
včelstva a tím zvýšení opylení v
Stromovka
okolí.

55

Radek Limr

400 02 Ústí nad
Labem Chuderov

1971

DT2

Výměna zastaralých
úlů za nové

Žadatel reg.od 2014, vlastní 10
včelstev. Cílem je obnovení
zastaralých a nevyhovujích úlů pro
chov silného včelstva.

12 000

9 600,00

9 600,00

4

4

4

4,0

9 600

0

10

56

Václav Limr

400 02 Ústí nad
Labem Chuderov

DT2

Pořízení nového
medometu na vytáčení
medu za nefunkční 35
let starý medomet.

Žadatel reg.od 1980, vlastní 15
včelstev. Cílem je nahrazení
stávajícího medometu, který zajistí
vytáčení kvalitního čistého medu.

26 000

20 000,00

20 800,00

4

4

4

4,0

20 000

0

15

57

Jindřich Švadlenka

411 45 Úštěk

DT2

Obnova technického
včelařského vybavení

Žadatel rog.od 2001, vlastní 9
včelstev. Cílem je zeefektivnit a
ulehčit práci při vytáčení medu.

24 300

19 440,00

19 440,00

4

4

4

4,0

19 440

0

9

DT2

Rozšíření včelstev a
technického vybavení
Hradec

Žadatel reg.od 2016, vlastní 2
včelstva. Cílem je rozšíření chvou
včel a tím docílení rovnoměrného
zavčelení v ÚK a zvýšení produkce
medu a včelích produktů.

24 094

19 275,00

19 275,20

4

4

4

4,0

19 275

0

2

1947

DT2

Obnova vybavení

Žadatel reg.od 2003, vlastní 10
včelstev. Cílem je obnova
nevyhovujícího vybavení.

25 017

20 000,00

20 013,60

4

4

4

4,0

20 000

0

10

. 1940

DT2

Pořízení "Zařízení na
pastování medu 70L nerez, automat"

Žadatel reg.od 1975, vlastní 8
včelstev. Cílem je rozšíření
sortimentu nabízených medů, bez
nutnosti jejich zahřívání čímž se
dosáhne vyšší kvality.

18 900

15 120,00

15 120,00

4

4

4

4,0

15 120

0

8

Žadatel reg.od 2002, vlastní 25
včelstev. Cílem je výměna 5
zastaralých úlů. Výměnou se docílí
menšího rizika onemocnění včel.

10 792

8 634,00

8 633,60

4

4

4

4,0

8 634

0

25

58

Vlastimil Hévr

432 01 Kadaň

59

Václav Husák

438 01 Měcholupy

60

Miroslav Hrubý

415 01 Teplice

61

Jiří Říha

1951

1967

1978

431 59 Vysoká
Pec

1978

DT2

Výměna pěti
nástavkových úlů s
oddělitelným
monitorovacím dnem a
příslušenstvím za
typově zastaralé úly.

1973

DT2

Nový medomet

Žadatel reg.od 2003, vlastní 20
včelstev. Cílem je koupě většího
medometu a tím zefektivnění prodeje
medu.

33 900

19 662,00

27 120,00

4

4

4

4,0

19 662

0

20

Žadatel reg.od 2016, vlastní 17
Výměna starého
včelstev. Cílem je výměna medometu
medometu za nerezový což povede k vyšší hygieně a
usnadnění práce při stáčení medu.

27 000

20 000,00

21 600,00

4

4

4

4,0

20 000

0

17

13 290

10 632,00

10 632,00

4

4

4

4,0

10 632

0

6

25 000

20 000,00

20 000,00

4

4

4

4,0

20 000

1

51

62

Jiří Kohout

411 47 Polepy

63

František Cempírek

407 21 Česká
Kamenice

1939

DT2

64

Jiří Tůma

431 11 Jirkov

1983

DT2

65

Jiří Brejcha

434 01 Most

1977

DT2

Žadatel reg.od 2012, vlastní 6
Obměna za teplodržné včelstev. Cílem je snížení nákladů a
úly
lepří přezimování včelstva v
horských oblastech.
Žadatel reg.od 2013, vlastní 51
včelstev. Cílem je rozšíření chovu a
Pokračuji ve včelařství
tím zajištění většího opylení okolní
zeleně.

66

Veronika Bortčová,

412 01 Litoměřice

1984

DT1

Rodinné včelařství

Žadatelka reg.od 2017, nevlastní
žádná včelstva. Cílem je založení a
rozšíření včelstva na třeboutické
stráni.
Žadatel reg,od 2005, vlastní 44
včelstev. Cílem je rozšíření chovu a
výměna nevyhovujících úlů.

25 000

20 000,00

20 000,00

4

4

4

4,0

20 000

0

25 000

20 000,00

20 000,00

4

4

4

4,0

20 000

0

25 175

20 000,00

20 140,00

4

4

4

4,0

20 000

0

67

Miroslav Jandík

441 01
Podbořany

1965

DT2

Ozdravení chovu
včelstev

68

Kamila Pěnkavová

431 21 Boleboř

1974

DT1

Žadatelka reg.od 2017, nevlastní
žádná včelstva. Cílem je založení
Založení nového
nového včelařského stanoviště, který
včelařského stanoviště
dosáhne rpznoměrného zavčelení
okolí.

417 02 Dubí Drahunky

1981

DT2

Pořízení silně
zateplených úlů do
podhorské oblasti

Žadatel reg.od 2011, vlastní 7
včelstev. Cílem je pořízení
polystyrénových úlů, které zajistí
větší bezpečí včel, během změn
počasí.

11 400

9 120,00

9 120,00

4

4

4

4,0

9 120

0

Založení chovu včel

Žadatelka není registrována,
nevlastní žádná včelstva. Cílem je
založení chovu včel tím docílit
vyššího zavčelení a produkce medu
v dané oblasti.

25 000

20 000,00

20 000,00

4

4

4

4,0

20 000

0

Pořízení nového
medometu

Žadatel reg.od 2014, vlastní 9
včelstev. Cílem je výměna starého
medometu čímž se urychlí práce při
stáčení.

22 000

17 600,00

17 600,00

4

4

4

4,0

17 600

0

9

69

70

71

72

Martin Rak

Lenka Budajová

Jiří Vildomec

Jaroslav Novák

412 01 Litoměřice

439 22 Chožov

431 51 Okounov

73

Pavel Klykorka

411 42 Ploskovice 6

74

Rudolf Bechyně

407 44 Chřibská

75

Beno Macík

76

Augustin Smokoň

77

Tomáš Lisec

78

Marek Rendáš

1990

DT1

1950 DT2

DT2

Podhorské včelaření v
zateplených úlech

Žadatel reg.od 2001, vlastní 11
včelstev. Cílem je rozšířit chov a
nová včelstva umístit do
teplodružných úlů.

23 805

19 044,00

19 044,00

4

4

4

4,0

19 044

2

11

958

DT2

Zlepšení podmínek
chovu

Žadatel reg.od 2003, vlastní 10
včelstev. Cílem je rozšíření chovu
včel a zvýšení produkce medu.

25 000

20 000,00

20 000,00

4

4

4

4,0

20 000

0

10

1934

DT2

Pořízení nových úlů v
obci Chřibská

Žadatel reg. od roku 2006, vlastní 13
včelstev. Cílem je obnova úlů a
zavedení varoa den - ozdravení.

32 637

20 000,00

26 109,60

4

4

4

4,0

20 000

0

13

25 000

20 000,00

20 000,00

4

4

4

4,0

20 000

0

13 500

10 800,00

10 800,00

4

4

4

4,0

10 800

0

48

431 11 Jirkov

1969 DT1

Žadatel neregistrován, nevlastní
žádná včelstva. Založení nového
Založení nového
stanoviště, dosažení
včelařského stanoviště
rovnoměrnějšího zavčelení lokality a
zvýšení počtu opylovačů.

430 01 Blatno

1946 DT2

Dovybavení zařízení
pro chov včel

411 45
Lovečkovice

981

Žadatel reg. od 2011, vlastní 45
Rozšíření chovu včel v
včelstev. Zvýšení medné produkce,
kú Lovečkovice
zajištění kvalitního opylení krajiny.

25 000

20 000,00

20 000,00

4

4

4

4,0

20 000

0

45

Zkvalitnění a rozšíření
chovu včely
medonosné. Marek
Rendáš Ličenice 2,
Úštěk 411 45

Žadatel reg. od roku 2014, vlastní 6
včelstev. Zkvalitnění a rozšíření
chovu včely medonosné. Zvýšení
opylení hmyzosnubných rostlin.

25 024

20 000,00

20 019,20

4

4

4

4,0

20 000

2/1

6

Žadatel reg. od roku 2007, vlastní 25
včelstev. Vyměna úlů pro zdravější
chov a silnější včelstva, zvýšení
opylení rostlin v okolí stanoviště.

26 500

20 000,00

21 200,00

4

4

4

4,0

20 000

1

25

3

411 45 Úštěk

DT2

974 DT2

Žadatel reg.od 2002, vlastní 48
včelstev. Nákup zařízení pro
optimální využití včelých produktů vosk.

79

Pavel Růdl

440 01 Louny

1978 DT2

80

Aleš Slavíček

411 55 Terezín

975

Žadatel reg.od 2014, vlastní 3
včelstva. Cílem je rozšíření chovu
Rozšíření chovu včely
včel, doplnění potřebného vybavení
medonosné v Terezíně
čímž se zefektivní podpora
regionálního zemědělství.

25 000

20 000,00

20 000,00

4

4

4

4,0

20 000

1

439 07 Peruc

1974 DT1

Žadatel reg.od 2017, vlastní 0
Založení chovu včel na
včelstev. Cílem je založení chovu
Peruci
včel za účelem produkce medu.

25 700

20 000,00

20 560,00

4

4

4

4,0

20 000

0

Martina Bláhová

7

1963

Výměna pěti typově
zastaralých úlů za nové
nástavkové s
oddělitelným
monitorovacím Varroa
dnem a příslušenstvím

81

44

DT2

Nové úly

Žadatel reg.od 2015, vlastní 20
včelstev. Cílem je zýšit kvalitu chovu
a znížit infektční tlak díky výměně
úlů.

25 000

20 000,00

20 000,00

4

4

4

4,0

20 000

0

20

Zesílení včelstev

Žadatel reg.od 2003, vlastní 18
včelstev. Cílem je zesílení chovu
včelstev.

11 400

9 120,00

9 120,00

4

4

4

4,0

9 120

2

18

13 000

10 400,00

10 400,00

4

4

4

4,0

10 400

0

3

33 141

20 000,00

26 512,80

4

4

4

4,0

20 000

2

21

Žadatel reg.od 2006, vlastní 3
včelstva.Cílem je obnova zastaralých
úlů a racionalizace včelaření.

21 850

17 480,00

17 480,00

4

4

4

4,0

17 480

0

3

Pořízení medometu

Žadatelka reg. od 2003, vlastní 8
včelstev. Pořízení medometu za
účelem kvalitního zpracování medu.

24 000

19 200,00

19 200,00

4

4

4

4,0

19 200

0

8

Výměna úlů

Žadatel reg. od roku 2003, vlastní 6
včelstev. Cílem je nákup nových úlů,
předcházení onemocnění.

16 000

12 800,00

12 800,00

4

4

4

4,0

12 800

0

6

1978 DT1

Začínám včelařit

Žadatel reg.od 2016, nevlastní žádná
včelstva. Cílem je založení chovu
včel a tím zvýšit produkci medu a
zlepšit opylení v okolí.

20 070

16 056,00

16 056,00

4

4

4

4,0

16 056

0

1980 DT2

Žadatel reg.od 2011, vlastní 10
Typové sjednocení úlů
včelstev. Cílem je sjhednocení a
výměnou zastaralých
výměna úlů za nové čímž dojde k
za nové
uspoře času a zlepšení hygieny včel.

24 940

19 952,00

19 952,00

4

4

4

4,0

19 952

1

10

DT2

Žadatel reg.od 2015, vlastní 10
Rozšíření chovu včel v
včeltev. Cílem je rozšíření chovu včel
k.ú. Strážky, včelař Ing.
v dané lokalitě a tím zlepšit opylení
Jiří Valenta
zeleně v dané lokalitě.

28 000

20 000,00

22 400,00

4

4

4

4,0

20 000

2

10

Žadatel reg.od 2015, vlastní 10
včelstev. Cílem je pořízení
potřebného vybavení pro získání a
zpracování vosku, které zefektivníí a
urychlí práci.

24 900

19 920,00

19 920,00

4

4

4

4,0

19 920

2

10

82

František Mazura

438 01 Žatec

83

Vladimír Belička

403 37 Petrovice

1954

DT2

84

Josef Král

412 01 Litoměřice

. 1939

DT2

85

Štěpán Voleník

415 01 Teplice

1977

DT2

86

Juraj Kostolný

405 02 Děčín

1955 DT2

Výměna zastaralých
úlů

87

Markéta
Hlubůčková

432 01 Kadaň

1976 DT2

88

Josef Koutský

417 05 Osek

89

Jaroslav Koucký

400 01 Ústí nad
Labem

90

Vlastimil Chovaneček

412 01 Hlinná

91

92

93

Jiří Valenta

Jan Štěrba,

Sabina Žáková

403 40 Ústí nad
Labem

1955 DT2

. 1946

1973

DT2

Žadatel reg.od 2008, vlastní 3
Vybavení pro chov včel včelstva. Cílem je doplnění
potřebného vybavení.
Žadatel reg.od 2012, vlastní 21
Získávání a zpracování
včelstev. Cílem je zefektivnění
včelích produktů
hygieničtější zracování medu.

412 01 Hlinná

1973

DT2

Pořízení techického
vybavení pro práci s
voskem

412 01 Litoměřice

1975

DT2

Zkvalitnění a rozšíření
chovu včely
medonosné Konojedy.

Žadatelka reg.od 2015, vlastní 4
včelstva. Cílem je zkvalitnění a
rozšíření chovu včely medonosné v
obci Konojedy.

16 294

13 035,00

13 035,20

4

4

4

4,0

13 035

1

4

4

94

Robert Toth

434 01 Most

1966

DT2

Žadatel reg.od 2016, vlastní 4
Pokračuji ve včelařství včelstva. Cílem je pořízení nástroje
pořízení medometu
potřebného na stáčení medu.

39 000

20 000,00

31 200,00

4

4

4

4,0

20 000

0

95

Nikola Veselá

438 01 Žatec

1976

DT1

Žadatelka reg.od 2017, nevlastní
Založení chovu
žádnná včelstva. Cílem je založení
včelstva a dovybavení
chovu a získání nového včelstva a
základními pomůckami
základního vybavení.

10 085

8 068,00

8 068,00

4

4

4

4,0

8 068

0

96

Ivanna Mykhaylo

440 01 Louny

1988 DT2

Zvýšení produkce
medu

26 970

20 000,00

21 576,00

4

4

4

4,0

20 000

0

22

436 01 Litvínov

1973 DT2

Pastování medu

29 000

20 000,00

23 200,00

4

4

4

4,0

20 000

1

45

4

97

98

99

Jaromír Gabriel

Jan Staněk

Oksana Králová

434 01 Most

438 01 Holedeč

. 1990

DT2

Mladý včelař rozšiřuje
chov

1974

DT1

Začínám včelařit

Žadatelka reg.od 2016, vlastní 22
včelstev. Cílem je zvýšení produkce
medu a šetrnější zacházení s
rámečky.
Žadatel reg.od 2014, vlastní 45
včelstev. Cílem je zvýšit kvalitu
zpracovaného medu.
Žadatel reg.od 2015, vlastní 4
včelstva. Cílem projektu je rozšířit
svůj chov včel a zvětšit produkci
medu a zároveň zlepšit zavčelení
oblasti.

22 250

17 800,00

17 800,00

4

4

4

4,0

17 800

2

Žadatel reg.od 2016, nevlastní žádná
včelstva. Cílem je založit chov včel.

25 600

20 000,00

20 480,00

4

4

4

4,0

20 000

0

100

Petr Koblížka

101

Jakub Skoupý

440 01 Louny

1974

DT2

Žadatel reg.od 2009, vlastní 9
Zkvalitnění práce a
včelstev. Cílem je zkvalitnění práce a
hygieny při zpracování
hygieny při zpracování medné
medné produkce
produkce.

412 01 Litoměřice

1982

DT2

Pořízení kočovné
palety

1979

DT2

. 1966

20 000

16 000,00

16 000,00

4

4

4

4,0

16 000

0

9

Žadatel reg.od 2011, vlastní 17
včelstev. Cílem je pořízení kočovné
palety za účelem mobilního a
operativního kočování.

25 200

20 000,00

20 160,00

4

4

4

4,0

20 000

1

17

Pořízení kočovné
palety

Žadatel reg.od 2012, vlastní 17
včelstev. Cílem je pořízení kočovné
palety za účelem mobilního a
operativného kočování včelstev.

25 200

20 000,00

20 160,00

4

4

4

4,0

20 000

1

17

DT1

Včelař jako děda

Žadatel není registrován a nevlastní
žádná včelstva. Cílem je pořázení
včelstva, která pomůže s opylováním
v okolí a výchova mladých včelařů.

24 780

19 824,00

19 824,00

4

4

4

4,0

19 824

0

Včely v Litoměřicích

24 950

19 960,00

19 960,00

4

4

4

4,0

19 960

0

3

23 450

18 760,00

18 760,00

4

4

4

4,0

18 760

0

43

15 590

12 472,00

12 472,00

4

4

4

4,0

12 472

0

3

25 000

20 000,00

20 000,00

4

4

4

4,0

20 000

0

2

102

Zdeněk Švec

412 01 Litoměřice

103

Martin Klapálek

400 01 Ústí nad
Labem

104

Alexandr Kárász

412 01 Litoměřice

1959

DT2

105

Vladislav Andrš

412 01 Litoměřice

1948

DT2

106

Petr Menghin

403 27 Ústí nad
Labem

972

DT2

Rozšíření chovu

107

Jaroslav Stejskal

412 01 Litoměřice

. 1988

DT2

Modernizace a
rozšíření včelstev

108

Jiří Šlik

438 01 Žatec

1961

DT2

Nové úly

Žadatel reg.od 2010, vlastní 9
včelstev. Cílem je díky novým úlům
snížit infekční tlak na včelstva.

17 300

13 840,00

13 840,00

4

4

4

4,0

13 840

1

9

DT2

Ozdravení a udržení
chovu včel

Žadatel reg.od 2003, vlastní 8
včelstva. Cílem je zlepčení a
zkvalitnění chovu včelstva.

21 850

17 480,00

17 480,00

4

4

4

4,0

17 480

0

8

DT2

Nový medomet a
nádoby

Žadatel reg.od 2010, vlastní 4
včelstva. Cílem je zakoumení nového
medometu, který zvýší kvalitu medu
a hygienické podmínky.

24 500

19 600,00

19 600,00

4

4

4

4,0

19 600

0

4

26 720

20 000,00

21 376,00

4

4

4

4,0

20 000

1

12

25 821

20 000,00

20 656,80

4

4

4

4,0

20 000

1

5

22 540

18 032,00

18 032,00

4

4

4

4,0

18 032

0

17

13 421

10 736,00

10 736,80

4

4

4

4,0

10 736

1

10

16 954

13 563,00

13 563,20

4

4

4

4,0

13 563

0

4

16 000

12 800,00

12 800,00

4

4

4

4,0

12 800

0

7

25 732

20 000,00

20 585,60

4

4

4

4,0

20 000

1

18

25 000

20 000,00

20 000,00

4

4

4

4,0

20 000

0

16

109

Antoním Rada

403 21 Ústí nad
Labem

1936

1951

Žadatel reg. od 2016, vlastní 3
včelstva. Cílem je rozšíření úlů.
Žadatel reg. od 2003, vlastní 43
včelstev. Rozšíření úlů a zlepšení
Rozšíření chovu včel a
technického a zdravotního stavu
jeho zkvalitnění
včel. Zlepšení opylení a zvýšení
produkce medu.

110

Josef Frimel

410 02 Lovosice

111

Jiří Cimr

410 02 Lovosice

1973

DT2

Pořízení vařáku a
odvíčkovacího stolu

112

Stanislav Rejhon

407 47 Varnsdorf

.1985

DT2

Rozšíření zájmového
chovu včel

113

Jiří Hovorka

438 01 Měcholupy

.1976

DT2

Produkce vosku a
měření kvality medu

114

Václav Vlček

415 01 Teplice

1955

DT2

115

Dušan Hrůza

438 01 Měcholupy

1962

DT2

116

Roman Franta

400 02 Ústí nad
Labem

1954

DT2

117

Jan Živnůstka

412 01 Litoměřice

967

DT2

118

Zdeněk Damašek

407 47 Varnsdorf

1979

DT2

Žadatel reg.od 2002, vlastní 3
včelstva. Cílem je zvýšení počtu
včelstev, opylení oblasti a výšší
výnosnost medu.
Žadatel reg.od 2017, vlastní 2
včelstva. Cílem je modernizace a
rozšíření včelstva pomocí nákupu
nových úlů.

Žadatel reg.od 2015, vlastní 12
včelstev. Cílem je získání většího
množství přírodního produktu včelího vosku.
Žadatel reg.od 2016, vlastní 5
včelstev. Cíle jsou rozšířit chov včel,
príspět k zavčelení oblastí.
Žadatel reg.od 2012, vlastní 17
včelstev. Cílem je zlepšení
zpracování včelařských produktů.

Žadatel reg.od 2012, vlastní 10
Nákup nových úlů a
včelstev. Cílem je nákup nových úlů
dovybavení stávajících
a dovybavení stávajících.
Žadatel reg.od 2012, vlastní 4
včelstva. Cílem je navýšení počtu
Navýšení počtu včel
včel z důvodu zvýšení produkce
medu a ostatních produktů.
Žadatel reg.od 2003, vlastní 7
včelstev. Cílem je rozšíření včelstva
Rozšíření včeltva
a výměna úlů za nové čímž se zvýší
produkce medu.
Žadatel reg.od 2017, vlastní 18
Zavčelení lokality Pod včelstev. Cílem projektu je rozšíření
Bílou strání
stávajícího počtu a zavčelení nové
lokality.
Žadatel reg.od 2010, vlastní 16
Založení nového
včelstev. Cílem je rozšíření včelstev
stanoviště
a zavčelení krajiny.

119

Petr Jelínek

411 41 Žitenice

974

DT2

1972

DT2

120

Martin Bůžek

400 02 Velké
Chvojno

121

Kateřina Fraňková

407 53 Jiříkov

1976

DT2

122

Martin Hanták

438 01 Žatec

.1965

DT2

123

Milan Sulanský

431 59 Vysoká
Pec

124

Antonín Rožánek

430 03 Chomuto

125

Michal Kadlec

438 01 AP Žatec

126

Ladislav Markvart

411 17
Libochovice

127

Michal Špadrna

1960

1958

DT1

Žadatel reg.od.2014, vlastní 10
včelstev. Cílem je rozšíření úlů a
následné zvýšení úrpdikce medu a
opylení oblasti.
Žadatel reg.od 2014, vlastní 25
Rozšíření chovu na
včelstev. Cílem je zvýšení počtu včel
další stanovistě
a větší opylení v oblasti
Rozšíření chovu včel z Žadatel reg.od 2016, vlastní 4
1 včelstva na 4
včelstva. Cílem je rozšíření počtu úlů,
včelstva, zavčelení
počtu včelstva a zvýšení produkce
krajiny
medu.
Žadatel reg.od 2015, vlastní 10
Obnova starých
včelstev. Cílem je obnova starých
vysloužilých úlů
vysloužilých úlů.
Žadatel neregistrován, nevlastní
žádná včelstva. Založení malého
Začínající včelař
chovu, produkce medu pro rodinu a
opylení oblasti.
Rozšíření chovu včel

DT2

Rekonstrukce vybavení

DT1

Začínám včelařit

1948

DT2

Kvalitní med

410 02 Malé
Žernoseky

1976

DT2

Nákup lisu na výrobu
mezistěn z vlastního
vosku

980

DT1

Pořízení včelstev

.1984

DT2

Rozšíření a rozvoj
technického vybavení

1987

Žadatel reg.od 2013, vlastní 20
včelstev. Cílem je zakoupení nového
medometu, který urychlí a
zjednodušší práci při stáčení medu.
Žadatel reg. od 2017 a nevlastní
včelstva. Cílem je založení chovu,
produkce medu, vosku a propolisu
pro zdravotní účely.
Žadatel reg.od 2003, vlastní 11
včelstev. Cílem je zakoupení
medometu, který zkvalitní péči o
včelstva a zlepší kvalitu medu.
Žadatel reg.od 2013, vlastní 13
včelstev. Cílem je výroba mezistěn
pro vlastní potřebu z včelího vosku.
Žadatel neregistrován, nevlastní
včelstva. Cílem je produkce medu
pro vlastní spotřebu.
Žadatel reg.od 2005, vlastní 6
včelstev. Cílem je modernizace
stávajícího chovu včel a jeho
rozšíření.

9 995

7 996,00

7 996,00

4

4

4

4,0

7 996

2

10

21 500

17 200,00

17 200,00

4

4

4

4,0

17 200

2

25

8 391

6 713,00

6 712,80

4

4

4

4,0

6 713

0

4

25 000

20 000,00

20 000,00

4

4

4

4,0

20 000

1

10

25 000

20 000,00

20 000,00

4

4

4

4,0

20 000

0

25 000

20 000,00

20 000,00

4

4

4

4,0

20 000

0

25 000

20 000,00

20 000,00

4

4

4

4,0

20 000

0

25 990

20 000,00

20 792,00

4

4

4

4,0

20 000

0

11

16 000

12 800,00

12 800,00

4

4

4

4,0

12 800

2

13

25 900

20 000,00

20 720,00

4

4

4

4,0

20 000

0

24 811

19 849,00

19 848,80

4

4

4

4,0

19 849

1

6

25 000

20 000,00

20 000,00

4

4

4

4,0

20 000

0

6

20

128

David Havlůj

436 01 Litvínov

129

Vlastimil
Kazilovský

434 01 Most

130

Kateřina Pelikusová

412 01 Litoměřice

1982

DT2

Žadatelka reg.od 2013, vlastní 6
Výměna typově
včekstev. Cílem je zlepšení efektivity
zastaralého medometu
práce a modernizace pracovních
za nový
postupů.

131

Jaroslav Eiselt

412 01 Litoměřice

1964

DT1

Začínám včelařit

Žadatel reg.od 2017, nevlastní žádná
včelstva. Cílem je založení chovu,
zvýšení opylení oblasti a vlastní
produkce medu.

24 927

19 942,00

19 941,60

4

4

4

4,0

19 942

0

132

Ivo Musil

407 47 Varnsdorf

.1967

DT1

Založení zájmového
chovu včel

Žadatel není registrován a nevlastní
žádná včelstva. Cílem je produkce
vlastních včelích produktů, podpora
rovnoměrného zavčelení oblasti.

25 392

20 000,00

20 313,60

4

4

4

4,0

20 000

0

133

Petr Opl

435 42 Litvínov Hamr

DT2

Medomet - nemám
vlastní

26 000

20 000,00

20 800,00

4

4

4

4,0

20 000

0

5

134

Miloslav Zajíc

412 01 Litoměřice

970

DT2

Rozvoj včelaření na
třeboutické stráni u
Litoměřic

25 158

20 000,00

20 126,40

4

4

4

4,0

20 000

0

3

135

František Miffek

441 01
Podbořany

1958

DT2

Rozšíření technického
vybavení

22 198

17 758,00

17 758,40

4

4

4

4,0

17 758

0

2

136

Josef Malachovský

407 47 Varnsdorf

1978

DT2

Včelaření

24 692

19 754,00

19 753,60

4

4

4

4,0

19 754

0

1

137

Jitka Kindlová

411 46 Liběšice

.1976

DT2

Rozšíření chovu včel

25 032

20 000,00

20 025,60

4

4

4

4,0

20 000

1

19

407 47 Varnsdorf

1980

DT2

Rozšíření chovu včel

20 000

16 000,00

16 000,00

4

4

4

4,0

16 000

0

3

138

Zdeněk Liška

1949

Žadatel reg.od 2014, vlastní 5
včelstev. Cílem je realizace nákupu
medometu.
Žadate reg.od 2016, vlastní 3
včelstva. Cílem je rozšíření počtu
včelstev za účelem zvýšení produkce
a opylování okolí.
Žadatel reg.od 2016, vlastní 2
včelstva. Cílem je modernizace
stávajícího chovu a jeho rozšíření.
Žadatel reg.od 2016, vlastná 1
včelstvo. Cílem je rozšíření počtu úlů
a zvýšení produkce medu.
Žadatelka reg.od 2015, vlastní 19
včelstev. Cílem je rozšířit chov a
včely usadiit do kvalitních úlů.
Žadatel reg.od 2014, vlastní 3
včelstva. Cílem je zakoupení nových
úlů a tím zvýšit produkci medu.

DT1

Návrat včely
medonosné do horské
oblasti Krušných hor

Žadatel reg.od 2016, nevlastní žádná
včelstva. Cílem je návrat včely
medonosné do hroské oblasti obce
Mstišov.

25 000

20 000,00

20 000,00

4

4

4

4,0

20 000

0

1953

DT2

Inovace v oboru
včelařství

Žadatel reg. od 2010, vlastní 37
včelstev. Cílem je rozšíření chovu
včel a zvýšení produkce medu.

11 080

8 864,00

8 864,00

4

4

4

4,0

8 864

1

37

403 39 Chlumec

1988

DT2

Materiální zajištění
včelína a rozšíření
chovu

Žadatel reg.od 2016, vlastní 3
včelstva. Cílem je rozšiřování chovu
s postupným přechodem do systému
ekologického zemědělství.

26 495

20 000,00

21 196,00

4

4

4

4,0

20 000

0

3

Elektronické váhy pro
včelařskou stanici

21 800

17 440,00

17 440,00

4

4

4

4,0

17 440

0/2
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20 000,00

20 000,00

4

4

4

4,0

20 000

1

13

25 000

20 000,00

20 000,00

4

4

4

4,0

20 000

1

12

12 650

10 120,00

10 120,00

4

4

4

4,0

10 120

0

4

25 700

20 000,00

20 560,00

4

4

4

4,0

20 000

0

2

25 801

20 000,00

20 640,80

4

4

4

4,0

20 000

0

5

20 000

16 000,00

16 000,00

4

4

4

4,0

16 000

0

4

24 395

19 516,00

19 516,00

4

4

4

4,0

19 516

0

11

24 000

19 200,00

19 200,00

4

4

4

4,0

19 200

1

10

25 000

20 000,00

20 000,00

4

4

4

4,0

20 000

0

10

29 500

20 000,00

23 600,00

4

4

4

4,0

20 000

0

26

24 920

19 936,00

19 936,00

4

4

4

4,0

19 936

0

27 600

20 000,00

22 080,00

4

4

4

4,0

20 000

0

3

24 955

19 964,00

19 964,00

4

4

4

4,0

19 964

1

5

139

Jan Štranek

417 01 Dubí

140

Josef Smitek

411 17
Libochovice

141

Karel Jakubec

1992

142

Karel Machyniak

403 31 Ústí nad
Labem

962

DT2

143

Miloš Pícha

400 02 Ústí nad
Labem

.1972

DT2

403 23 Velké
Březno

1981

DT2

144

Ingrid Vlčková

Žadatel reg.od 2012, vlastní 17
včelstev. Cílem je zakoupení váhy s
grafickým zápisem přírůstku
medného výnosu.
Žadatel reg.od 2015, vlastní 13
včelstev. Cílem je zlepšení a
Pomoc včelařům
usnadnění práce při stáčení medu a
práce s voskem.
Žadatelka reg.od 2013, vlastní 12
Zefektivnění práce s
včelstev. Cílem je zefektivnění práce
produkty včel
s produkty včel.
Žadatel reg.od 2012, vlastní 4
včelstva. Cílem je navýšení počtu úlů
Rozšíření chovu
a zvýšení produkce medu a opylení
oblastí.
Žadatelka reg.od 2016, vlastní 2
Pokračuji v oživení
včelstva. Cílem je zlepšení opylení v
včelaření v naší obci
okolí a zapojení ostatních členů
rodiny.
Žadatelka reg.od 2014, vlastní 5
Získávání a zpracování
včelstev. Cílem je efektivnější a
včelých produktů
hygieničtější zpracování medu.
Žadatel reg.od 2000, vlastní 4
Rozšíření chovu včel v
včelstva. Cílem je rozšíření počtu
zemědělské oblasti
včelstva v zemědělské lokalitě.

145

Antonín Matějů

403 17
Chabařovice

1945

DT2

146

Lenka Smolová

400 11 Ústí nad
Labem

1968

DT2

147

Jana Zrzavá

415 10 Teplice

1967

DT2

148

Amedeo Krejčí

411 55 Terezín

949

DT2

149

Jan Řehák

430 03 Chomutov

1988

DT2

Pořízení nových
nástavkových úlů s
Žadatel reg.od 2016, vlastní 11
oddělitelným
včelstev. Cílem je rozšířit chov včel
monitorovacím dnem a
příslušenstvím

150

Vladislav Novotný

411 45 Úštěk

977

DT2

Zdravé kočování

151

Ondřej Bóbik

400 02 Malé
Březno

968

DT2

Zvýšení efektivity
zpracování medu

152

Jaroslav Sušický

440 01 Louny

.1956

DT2

Zlepšení práce při
zpracování medné
produkce

153

Jiří Mádle

430 05 Chomutov

.1958

DT1

Začínám včelařit

154

Lenka Paurová

439 04 Hříškov

968

DT2

155

Josef Kára

411 47 Polepy

1972

DT2

156

157

Petr Štefl

Vladimír Smyčka

Žadatel reg.od 2011, vlastní 10
včelstev. Cílem je nákup kočovných
palet, které umožní stěhování včel po
regionu.
Žadatel reg. od roku 2013, vlastní 10
včelstev. Cílem je zvýšení efektivity
při zpracování medu a vosku,
zvýšení produkce.
Žadatel reg.od 2006, vlastní 26
včelstev.Cílem je rozšíření medné
produkce a zlepšení hygienických
podmínek a vytvoření vhodnějšího
technického zařízení.

Žadatel reg.od 2017, nevlastní žádná
včelstva. Cílem je zvýšení produkce
medu.
Žadatelka reg.od 2016, vlastní 3
Začínám včelařit
včelstva. Cílem je doplnění vybaveví
pro včelaření.
Žadatel reg.od 2014, vlastní 5
Podpora včelařů na
včelstev. Cílem je opylování
území Ústeckého kraje zemědělských plodin a přírodní
zeleně v ÚK.

405 02 Děčín 2

1950

DT2

Výměna zastaralých
úlů

Žadatel reg.od 2014, vlastní 6
včelstev. Výměna zastaralých úlů
usnadní a zlepší péči o včelstva.

16 947

13 558,00

13 557,60

4

4

4

4,0

13 558

0

6

411 72 Hoštka

987

DT2

Rozšíření včelnice
2017

Žadatel reg.od 2016, vlastní 2
včelstva. Cílem je rozšíření úlů a
pořízení nového technického
vybavení.

18 185

14 548,00

14 548,00

4

4

4

4,0

14 548

0

2

Žadatelka reg.od 2014, vlastní 16
včelstev. Cílem je dokoupení úlů,
osazení vlastními oddělky a
zavčelení oblasti.
Žadatel reg.od 2009, vlastní 9
Obnova a modernizace včeltsve. Cílem je obnova úlů a
zakoupení nové ramky.
Žadatel reg.od 2003, vlastní 40
Modernizace chovu
včelstev. Cílem je modernizace a
včel
zefektivnění chovu včel.
Žadatel reg. od 2005, vlastní 10
Obnova včelařského
včelstev. Cílem je rozšíření úlů,
vybavení
zvýšení produkve a kvality medu.
Žadatelka reg.od 2015, vlastní 4
včesltva. Cílem je rozšíření včelstva
Práce s medem
a nákup medometu, který ulehčí
práci.
Žadatel reg.od 2016, nevlastní žádná
včelstva. Cílem je založení chovu
Já včelařím
včel a tím zvýšit produkci medu a
zlepšit opylení v okolí.

25 299

20 000,00

20 239,20

4

4

4

4,0

20 000

2

16

21 000

16 800,00

16 800,00

4

4

4

4,0

16 800

0

9

25 020

20 000,00

20 016,00

4

4

4

4,0

20 000

1

40

22 830

18 264,00

18 264,00

4

4

4

4,0

18 264

0

10

29 900

20 000,00

23 920,00

4

4

4

4,0

20 000

1

4

24 420

19 536,00

19 536,00

4

4

4

4,0

19 536

0

24 650

19 720,00

19 720,00

4

4

4

4,0

19 720

0

18 700

14 960,00

14 960,00

4

4

4

4,0

14 960

1

8

12 000

9 600,00

9 600,00

4

4

4

4,0

9 600

1

9

Žadatel reg.od 2012, vlastní 8
včelstev. Cílem je zvýšení produkce
a kvality medu a opylení v oblasti.

28 000

20 000,00

22 400,00

4

4

4

4,0

20 000

0

8

Včelařství pod Sovicí

Žadatel reg.od 2014, vlastní 3
včelstev. Cílem je zvýšení produkce
medua opylení v oblasti.

25 516

20 000,00

20 412,80

4

4

4

4,0

20 000

1

3

158

Jitka Macková

411 45 Úštěk

1976

DT2

159

Stefan Kosov

439 42
Postoloprty

1962

DT2

160

Jaroslav Báča

435 43 Horní
Jiřetín

1960

DT2

161

Jaroslav Jelínek

411 83 Hrobce

990

DT2

162

Eva Živkovová

415 01 Teplice

1965

DT2

163

Kamil Přibyl

441 01
Podbořany

164

Petra Studničková

430 04 Chomutov

165

František Pumpr

403 23 Velké
Březno

166

Jindřich Beránek

400 02 Ústí nad
Labem

1943

DT2

167

Jiří Bilijenko

413 01 Vrbice

.1950

DT2

Včelařství pod Sovicí

DT2

168

Jiří Šlégl,

411 64 Vrbice

1971

1978

1947

978

DT1

DT1

DT2

Zavčelení oblasti

Žadatelka zatím neregistovaná,
nevlastní žádná včelstva. Cílem je
založení chovu včelstva a tím zvýšit
opylení okolí.
Žadatel reg.od 2003, vlastní 8
Zlepšení chovu včel
včelstev. Cílem je výměna
zastaralých úlů za nové.
Žadatel reg.od 2003, vlastní 9
Zlepšení úrovně chovu
včelstev. Cílem je výměna starých
včel
úlů za nové.
Pošťačka začíná
včelařit

169

Ilona Rodová

400 01 Ústí nad
Labem

974

DT2

Rozšíření včelstva

Žadatelka reg.od 2016, vlastní 4
včelstva. Cílem je Rozšíření chovu a
tím zvýšení výnosů ve svém okolí.

25 000

20 000,00

20 000,00

4

4

4

4,0

20 000

0

4

170

Martin Douda

405 02 Verneřice

1966

DT2

Kočovná včelstva
Čáslav

Žadatel reg.od 2011, vlastní 33
včelstev. Cílem je rozšíření včelnice
o kočovná včelstva.

20 000

16 000,00

16 000,00

4

4

4

4,0

16 000

0

33

171

Jana Pražanová

407 21 Česká
Kamenice

975

DT2

Rozšíření chovu včel

Žadatelka reg.od 2016, vlastní 1
včelstvo. Cílem je rozšíření chovu
včel v obci Líska u České Kamenice.

25 000

20 000,00

20 000,00

4

4

4

4,0

20 000

0

1

172

Pavel Kovtan

435 43 Horní
Jiřetín

1975

DT2

Včely

18 840

15 072,00

15 072,00

4

4

4

4,0

15 072

1

49

173

Jitka Mrázová

405 02 Děčín 2

1982

DT1

Založení chovu včel

24 961

19 969,00

19 968,80

4

4

4

4,0

19 969

0

174

Jan Severin Solar

407 51 Rybniště

1978

DT2

Vozík pro převoz
zařízení a včel mezi
stanovišti

Žadatel reg.od 2009, vlastní 6
včelstev. Cílem jezlednodušení
manipulace se zařízením a včelami
při přesunech mezi stanovišti.

38 000

19 000,00

30 400,00

4

4

4

4,0

19 000

0/2

6

Žadatel reg.od 2005, vlastní 49
včelstev. Cílem je rozšíření a
vyměnění nových úlů za staré.
Žadatelka reg.od 2016, nevlastní
žádná včelstva. Cílem je založení
nového chuvu včel a zvýšení
produkce medu.

175

Radek Kříž

407 47 Varnsdorf

1971

DT2

Pořízení medometu

Žadatel reg.od 2015, vlastní 4
včelstva. Cílem je pořízení vlastního
medometu.

33 000

20 000,00

26 400,00

4

4

4

4,0

20 000

1

4

176

Josef Fiala

439 72 Krásný
Dvůr

1959

DT2

Domácí včely 2

Žadatel reg.od 2016, vlastní 4
včelstva. Cílem je vytočení medu nákup medometu a stáčení nádoby.

13 000

10 400,00

10 400,00

4

4

4

4,0

10 400

1

4

DT2

S finanční podporou k
zdravým včelám

Žadatel reg.od 2011, vlastní 30
včelstev. Obnovení starých úlů.

25 000

20 000,00

20 000,00

4

4

4

4,0

20 000

0

30

DT2

Získávání vosku pro
výrobu mezistěn z
vlastního vosku bez
cizích redukcí. Tzv.:
Uzavřený koloběh
včelího vosku.

Žadatel reg.od 2008, vlastní 57
včelstev. Cílem projektu je získávání
vosku z vlastního provozu.

29 800

20 000,00

23 840,00

4

4

4

4,0

20 000

0

57

177

178

Miroslav Dvořák

František Korytár

439 31 Měcholupy

440 01 Louny

981

1978

179

Miroslav Hlávka

400 11 Ústí nad
Labem

1980

DT2

180

Daniela
Bubenová

434 01 Most

1971

DT2

181

Daniel Křemeček

412 01 Litoměřice

182

Antonín Kostka

441 01
Podbořany

183

Vít Loukota

184

1994

DT1

961

DT1

435 24 Lužice u
Mostu

1983

DT2

Marcela Fajtáková

434 01 Most

1979

DT2

185

Petr Podhorný

434 01 Most

1974

DT2

186

Jan Rödl

435 43 Horní
Jiřetín

1980

DT1

187

Zdeněk Ellmann

411 17
Libochovice

1975

DT2

188

Petr Francl

405 02 Děčín

189

Pavel Krpata

407 13
Ludvíkovice

1956

DT2

1963

DT2

190

Milan Reiss

431 11 Jirkov

.1974

DT2

191

Martin Krejčí

400 02 Velké
Březno

1963

DT1

1991

DT1

192

Zuzana Bínová

441 01
Podbořany

193

Aleš Lipina

411 08 Snědovice

194

Miroslav Novotný

411 45 Úštěk

195

Dana Řezníčková

196

Žadatel reg.od 2016, vlastní 2
včelstva. Cílem je rozšíření
stávajícího chovu včelstva.
Žadatelka reg.od 2015, vlastní 7
Podpora včelařů na
včelstev. Cílem je rozšíření chovu
území Ústeckého kraje včel, snaha rovnoměrného zavčelení
Rozšíření chovu včel
územní ÚK.
Žadatelka reg.od 2017, nevlastní
První včely pod Liščím žádná včelstva. Cílem je navýšení
vrchem
populace včel v méně zavčelené
oblasti.
Žadatel reg.od 2016, vlastní 5
Začínám včelařit
včelstev. Cílem je založení chovu
včel k produkci medu pro rodinu.

Rozšíření stávajícího
chovu včel

Žadatel reg.od 2012, vlastní 32
Technické vybavení na
včelstev. Cílem je nákup technického
uskladnění medu
vybavení na uskladňování medu.
Žadatelka reg.od 2016, vlastní 5
Technické vybavení na včelstev. Cílem je zakoupení
práci se včelami
technického vybavení na ometání
včel při medobraní.
Žadatel reg.od 2015, vlastní 6
Rozšíření technického včelstev. Cílem je pořízení
vybavení
technického vybavení na chov včel a
zpracování medu.
Žadatel reg.od 2016, nevlastní žádná
včelstva. Cílem je založení chovu
Začínající včelař
včel a podílet se tím na zvýšení
produkce medu.
Žadatel reg.od 2015, vlastní 5
Jednoduše s medem
včelstev. Cílem je zlepšení kvality a
hygieny práce při medobraní.
Žadatel reg.od 2009, vlastní 7
Podpora včelařů na
včelstev. Cílem je zlepšení
území Ústeckého kraje pracovních podmínek ke zvýšení
produkce medu.
Žadatel reg. od 2002, vlastní 15
Rozšíření včelstev
včelstev. Cílem je rozšíření úlů a
opylení oblasti.
Žadatel reg.od 2016, vlastní 1
včelstvo. Cílem je rozřit počet úlů za
Včelaříme na vesnici
účelem zvýšení produkce medu a
opylení oblasti.
Žadatel neregitrován, nevlasntí
žádná včelstva. Cílem je založení
Chov včel
chovu, produkce medu a opylení
oblasti.
Žadatelka neregistrována, nevlastní
žádná včelstva. Cílem je založení
I ženy zvládnou včelařit
chovu a řádné včelaření s novými
prostředky.

DT2

Hygieničtější a
snadnější práce při
vytáčení medu

942

DT2

Obněma 5 starých úlů
za nové (stáří 50 let)

411 15 Třebenice

1958

DT1

Začínám včelařit

Miroslav Klein

400 02 Zubrnice

1972

DT2

Rozšíření chovu včel

197

Oluška Mihalíčková

411 45 Úštěk

1945

DT1

Začínající včelařka

198

Pavel Strnad

199

Tomáš Váhala

I

1978

400 11 Ústí nad
Labem

1969

DT2

Výměna zastaralých
úlů za nové s varroa
dnem

400 03 Ústí nad
Labem

1948

DT2

Technická pomoc pořízení nových
zařízení

Žadatel reg.od 2013, vlastní 14
včelstev. Cílem je zvýšení efektivity a
hygienické podmínky při vytáčení
medu.
Žadatel reg.od 2000, vlastní 10
včelstev. Cílem je obnova
zastaralých úlů za nové.
Žadatelka neregistrována, nevlastní
žádná včelstva. Cílem je založení
chovu a produkce medu a opylení
oblasti.
Žadatel reg.od 2015, vlastní 5
včelstev. Cílem je rozšíření počtu úlů
a včelstev.
Žadatelka neregistrována, nevlastní
žádná včelstva. Cílem je založení
chovu a produkce medu a opylení
oblasti.
Žadatel reg.od 2012, vlastní 10
včelstev. Cílem je výměna starých
úlů za nové nástavkové s varroa
dnem.
Žadatel reg.od 2016, vlastní 3
včelstva. Cílem je rozšíření chovu
včel.

18 000

14 400,00

14 400,00

4

4

4

4,0

14 400

0

2

25 200

20 000,00

20 160,00

4

4

4

4,0

20 000

2

7

25 040

20 000,00

20 032,00

4

4

4

4,0

20 000

0

25 289

20 000,00

20 231,20

4

4

4

4,0

20 000

0

24 225

19 380,00

19 380,00

4

4

4

4,0

19 380

1

32

18 328

14 662,00

14 662,40

4

4

4

4,0

14 662

1

5

25 000

20 000,00

20 000,00

4

4

4

4,0

20 000

2

6

25 000

20 000,00

20 000,00

4

4

4

4,0

20 000

0

15 700

12 560,00

12 560,00

4

4

4

4,0

12 560

0

5

23 490

18 792,00

18 792,00

4

4

4

4,0

18 792

0

7

21 800

17 440,00

17 440,00

4

4

4

4,0

17 440

0

15

21 759

17 407,00

17 407,20

4

4

4

4,0

17 407

0

1

20 000

16 000,00

16 000,00

4

4

4

4,0

16 000

0

25 400

20 000,00

20 320,00

4

4

4

4,0

20 000

0

27 900

20 000,00

22 320,00

4

4

4

4,0

20 000

1

14

20 000

16 000,00

16 000,00

4

4

4

4,0

16 000

0

10

27 956

20 000,00

22 364,80

4

4

4

4,0

20 000

0

24 300

19 440,00

19 440,00

4

4

4

4,0

19 440

0

21 940

17 552,00

17 552,00

4

4

4

4,0

17 552

0

19 425

15 540,00

15 540,00

4

4

4

4,0

15 540

0

10

24 820

19 856,00

19 856,00

4

4

4

4,0

19 856

0

3

5

200

Ladislav Balatý

413 01 Vrbice

1974

DT1

Začínám včelařit

1982

DT1

Začínám včelařit

DT2

Rozšíření chovu včel

DT2

Efektivní získávání a
dezinfekce včelího
vosku

Žadatel neregistrován a nevlastní
včelstva. Cílem je založení nového
chovu včel, soběstačná produkce
medu, opylení oblasti.
Žadatel reg.od 2017, nevlastní žádná
včelstva. Cílem je založení chovu
včel, zvýšení opylovací schopnost
včel.
Žadatel reg. od 2015, vlastní 5
včelstev. Cílem je rozšíření počtu
včelstev a doplnění včelařského
vybavení.

29 113

20 000,00

23 290,40

4

4

4

4,0

20 000

0

25 000

20 000,00

20 000,00

4

4

4

4,0

20 000

0

25 275

20 000,00

20 220,00

4

4

4

4,0

20 000

1

5

Žadatel reg.od 2013, vasltní 23
včelstev. Cílem je pořízení vařáku na
včelí vosk, čímž se zvýší efektivita
jeho zpracování a zužitkování.

29 800

20 000,00

23 840,00

4

4

4

4,0

20 000

1

23

201

Zdeněk Zemánek

407 47 Šluknov

202

Petr Jirásek

417 54
Kostomlaty pod
Milešovkou

203

Michal Lát

411 31 Velemín

204

Věra Cingelová

405 02 Děčín

1954

DT2

Zpracování včelích
produktů a hygiena

Žadatel reg.od 2003, vlastní 14
včelstev. Cílem je efektivnější
zpracování včelích produktů a
zlepšení hygieny v chovu.

25 000

20 000,00

20 000,00

4

4

4

4,0

20 000

0

14

205

Jiří Kučera

400 01 Ústí nad
Labem

.1941

DT2

Obnova včelařského
vybavení

Žadatel reg. od 2012, vlastní 7
včelstev. Cílem je získání vybavení
pro získání většího množství medu.

19 200

15 360,00

15 360,00

4

4

4

4,0

15 360

0

7

206

Petr Strnad

432 01 Kadaň

27 319

20 000,00

21 855,20

4

4

4

4,0

20 000

0

25 000

20 000,00

20 000,00

4

4

4

4,0

20 000

1

6

25 000

20 000,00

20 000,00

4

4

4

4,0

20 000

0

19

25 897

20 000,00

20 717,60

4

4

4

4,0

20 000

0

3

1978

976

.1954

1974

DT1

Začínající včelař

DT2

Pořízení dalšího
technického
včelařského vybevení Radostice

Žadatel neregistrován, nevlastní
včelstva. Cílem je vlastní med.
Žadatel reg.od 2016, vlastní 6
včelstev. Cílem je pořízení vybavení
pro přesun včelstev na požadovaná
místa.
Žadatel reg.od 2003, vlastní 19
včelstev. Cílem je podpora včelaření
v místě působení.
Žadatel reg. od 2017, vlastní 3
včelstva. Cílem je zvýšení počtu
včelstev a produkce medu.

207

Zdeněk Wlazlo

410 02 Vchynice

208

Václav Hnídek

400 10 Ústí nad
Labem

1947

DT2

Včelařím rád

209

Karla Čížková

432 01 Kadaň

.1995

DT2

Rozšíření chovu včel

210

Zdeněk Nepovím

430 03 Chomutov

. 1959

DT2

Rozšíření a zkvalitnění
chovu včel, zlepšení a
zkvalitnění práce s
medem.

Žadatel reg. od 2012, vlastní 11
včelstev. Cílem je zlepšení práce s
medem, omezení rojení a rozšíření
včelstev.

25 000

20 000,00

20 000,00

4

4

4

4,0

20 000

0

11

211

Bohuš Šedivý

411 19
Martiněves

1980

DT2

Nákup nerezového
odvíčkovacího stolu

Žadatel reg. od 2011, vlastní 35
včelstev. Cílem je zefektivnění práce
při vytáčení medu za pomoci
nerezového odvíčkovacího stolu.

16 000

12 800,00

12 800,00

4

4

4

4,0

12 800

0

35

212

Jaroslav Nádvorník

408 01 Rumburk

1968

DT2

Pořízení medometu

Žadatel reg. od 2013, vlastní 5
včelstev. Cílem je získávání medu.

20 000

16 000,00

16 000,00

4

4

4

4,0

16 000

0

5

213

Věra Hošková

434 01 Most

DT1

Včely lučinám

Žadatelka není registrována,
nevlastní žádná včelstva. Cílem je
chov včel za účelem studia jejich
života a zvyků. Zvýšení zavčelení
krajiny.

24 221

19 376,00

19 376,80

4

4

4

4,0

19 376

0

214

Miroslav Douša

400 01 Ústí nad
Labem

1971

DT1

Začínám včelařit

Žadatel reg. od 2017, nevlastní
včelstva. Cílem je založení chovu
včel, zvýšení produkce medu,
zlepšení opylení zemědělských
plodin.

20 070

16 056,00

16 056,00

4

4

4

4,0

16 056

0

215

Josef Benda

405 02 Děčín 2

1950

DT2

Pořízení technického
včelařského zařízení
pro práci s medem a
zpracování vosku.

Žadatel reg. od 2016, vlastní 10
včelstev. Cílem zvýšení kvality medu
a ekonomické zpracování vosku.

24 838

19 870,00

19 870,40

4

4

4

4,0

19 870

0

216

Vladimír Eminger

435 11 Lom

1966

DT1

Včelař začátečník

23 299

18 639,00

18 639,20

4

4

4

4,0

18 639

0

217

Jozef Marcin

430 01 Chomutov

1962

DT2

Nákup medometu

21 969

17 575,00

17 575,20

4

4

4

4,0

17 575

0

218

Miroslav Hauptman

407 25 Verneřice

1963

DT1

Založení chovu včel,
pořízení základního
vybavení, včetně
moderních
nástavkových úlů.

29 650

20 000,00

23 720,00

4

4

4

4,0

20 000

0

1973

Žadatel není registrová a nevlastní
včelstva. Cílem je založení chovu
včel, zavčelení krajiny, studium
života včel.
Žadatel reg. od 2013, vlastní 21
včelstev. Cílem je náhrada
medometu a lepší med.
Žadatel reg. od 2017 a nevlastní
včelstva. Cílem je založení nového,
hygienického a řádně ošetřovaného
chovu včel.

10

21

219

Josef Hanuš

407 22 Benešov
nad Ploučnicí

1948

DT2

Zlepšení výtěžnosti
vosku kvalitním
vyvařováním včelího
díla. Zlepšení hygieny
chovu včel.

Žadatel reg. od 2000, vlastní 16
včelstev. Cílem je zvýšení výtěžnosti
a kvality včelího vosku.

22 400

17 920,00

17 920,00

4

4

4

4,0

17 920

0

16

220

David Hlínský

400 01 Ústí nad
Labem

1973

DT2

Zpracování vlastního
včelího vosku

Žadatel reg. od 2013, vlastní 24
včelstev. Cílem je efektivní
zpracování vlastního včelího vosku.

27 400

20 000,00

21 920,00

4

4

4

4,0

20 000

0

24

221

Petr Hůlka

403 38 Telnice

1972

DT2

Pořízení dalšího tech.
včelař. Vybavení

Žadatel reg. od 2012, vlastní 16
včelstev. Pořízení tech. vybavení k
provozování úspěšného chovu včel.

24 720

19 776,00

19 776,00

4

4

4

4,0

19 776

2

16

222

Ludmila Muselová

438 01 Žatec

1965

DT2

13 735

10 988,00

10 988,00

4

4

4

4,0

10 988

0

18

223

Roman Lisý

435 24 Lužice u
Mostu

1963

DT2

27 900

20 000,00

22 320,00

4

4

4

4,0

20 000

0

3

224

Martin Tomeček

434 01 Most

1994

DT1

27 547

20 000,00

22 037,60

4

4

4

4,0

20 000

0

225

Jiří Jenikovský

411 08 Štětí

1958

DT2

Rozšíření chovu

Žadatel reg. od 2016, vlastní 4
včelstva. Cílem je rozšíření chovu a
zvýšení produkce vlastního medu.

25 200

20 000,00

20 160,00

4

4

4

4,0

20 000

0

226

Štěpánka Rausová

407 77 Šluknov

DT1

Založení chovu včel

Žadatel reg.od 2017, nevlastní
včelstva. Cílem je založení chovu
včel v místě, kde jich je nedostatek.

25 000

20 000,00

20 000,00

4

4

4

4,0

20 000

0

227

Lukáš Málek

407 55 Dolní
Podluží

DT2

Rozšíření včelstev

25 000

20 000,00

20 000,00

4

4

4

4,0

20 000

1

10

228

Adam Daniš

439 82 Vroutek

DT2

Kostelní včeličky

25 000

20 000,00

20 000,00

4

4

4

4,0

20 000

0

20

229

Iva Štětková

407 46 Krásná
Lípa

1965

DT2

Další včelstva na
Doubické

24 390

19 512,00

19 512,00

4

4

4

4,0

19 512

0

17

230

Lenka Mixová

439 82 Vroutek

1984

DT2

Včelaření s láskou

25 000

20 000,00

20 000,00

4

4

4

4,0

20 000

0

4

231

Gabriela Holanová

407 47 Varnsdorf

.1973

DT2

Rozšíření chovu včel

25 000

20 000,00

20 000,00

4

4

4

4,0

20 000

0

2

232

Vít Příhoda

431 55 Radonice

1976

DT1

Založení chovu včel

Žadatel nereg, nevlastní žádná
včelstva. Cílem je založení chovu
včel.

25 222

20 000,00

20 000,00

4

4

4

4,0

20 000

0/1

233

Josef Bělohlavý

440 01 Louny

1954

DT2

Žadatel reg.od 2005. vlastní 12
Rozšíření chovu včel a včelstev. Cílem je nákup úlů, díky
modernizace včelnice kterým dojde k rozšíření chovu a
vyšší produkci medu.

18 400

14 720,00

14 720,00

4

4

4

4,0

14 720

0

12

403 39 Chlumec

1976

DT2

Výměna zastaralých
úlů a pořízení zařízení
na zpracování včelího
vosku

Žadatel reg.od 2013, vlastní 32
včelstev. Cílem je výměna 3ks
zastaralých úlů a tím zvýšit produkci
včelího vosku.

19 400

15 520,00

15 520,00

4

4

4

4,0

15 520

1

32

DT2

Pořízení dalšího
technického vybavení v
2.roce po založení
zájmového chovu včel
v roce 2016

Žadatelka reg.od 2015, vlastní 3
včelstva. Cílem je dokoupení dalšího
technického vybavení potřebného ke
stáčení medu.

20 050

16 040,00

16 040,00

4

4

4

4,0

16 040

1

3

DT2

Podpora včelařů na
území Ústeckého kraje. Žadatel reg.od 2017, vlastní 5
Začal jsem včelařit v
včelstev. Cílem je rozšíření počtu
roce 2016. Chci rozšířit včelstev pro zvýšení produkce medu.
chov včel.

17 290

13 832,00

13 832,00

4

4

4

4,0

13 832

0

5

234

235

236

Jan Suja

Lenka Krejčová

Petr Mašek

405 05 Děčín

434 01 Most

1994

1990

1981

1972

1986

Žadatelka reg. od 2014, vlastní 18
Rozšíření chovu včel, včelstev. Cílem je zvýšení počtu
zvýšení produkce medu včelstev, opylení oblasti, zvýšení
produkce medu.
Žadatel reg. od 2017, vlastní 3
Technické vybavení
včelstva. Cílem je pořízení
medárny
technického vybavení na vytáčení
medu.
Žadatel neregistrován a nevlastní
Založení chovu včel
včelstva. Cílem je založení nového
chovu včel.

Žadatel reg.od 2014, vlastní 10
včelstev. Cílem je rozšíření chovu
včelstev čímž dojde k podpoře
opylení oblasti.
Žadatel reg. od 2011, vlastní 20
včelstev. Cílem je obměna starých
úlů.
Žadatelka reg. od 2012, vlastní 17
včelstev. Stabilizace stanoviště,
zvýšení produkce medu.
Žadatelka reg.od 2014, vlastní 4
včeltva. Cílem je obměna zastaralých
úlů.
Žadateka reg. od 2013, vlastní 2
včelstva. Cílem je rozšíření včelstev
a zavčelení krajiny.

4

DT2

Zvýšení hygienických
standartů při získávání
medu - nákup
nerezového medometu

Žadatel reg.od 2003, vlastní 15
včelstev. Cílem je zlepšení hygieny
při stáčení medu nákupem
nerezového medometu.

24 000

19 200,00

19 200,00

4

4

4

4,0

19 200

0

15

DT2

Výměna 3 ks
Žadatel reg. od roku 2003, vlastní 3
nevyhovujících starých
včelstva. Cílem je rozšíření počtu
úlů, zakoupení jednoho
včelstev.
nového včelstva.

6 000

4 800,00

4 800,00

4

4

4

4,0

4 800

0

3

25 388

20 000,00

20 310,40

4

4

4

4,0

20 000

0

2

25 000

20 000,00

20 000,00

4

4

4

4,0

20 000

0

4

30 000

20 000,00

24 000,00

4

4

4

4,0

20 000

0

7

25 000

20 000,00

20 000,00

4

4

4

4,0

20 000

0

2

24 953

19 962,00

19 962,40

4

4

4

4,0

19 962

1

6

25 000

20 000,00

20 000,00

4

4

4

4,0

20 000

1

19

25 000

20 000,00

20 000,00

4

4

4

4,0

20 000

0

2

24 176

19 340,00

19 340,80

4

4

4

4,0

19 340

1

30

Žadatel reg. od 2012, vlastní 40
včelstev. Cílem je lepší opylení
oblasti a rozšíření pro lepší
skladování medu.

25 000

20 000,00

20 000,00

4

4

4

4,0

20 000

0

40

Žadatel reg. od 2013, vlastní 22
včelstev. Cílem je rozšíření včelstev
a kvalitní skladování medu.

25 000

20 000,00

20 000,00

4

4

4

4,0

20 000

0

22

25 000

20 000,00

20 000,00

4

4

4

4,0

20 000

0

6

10 934

8 747,00

8 747,20

4

4

4

4,0

8 747

0

1

13 389

10 711,00

10 711,20

4

4

4

4,0

10 711

1

3

24 993

19 994,00

19 994,40

4

4

4

4,0

19 994

0

237

Jiří Mikšátko

431 59 Vysoká
Pec

238

Jaroslav Nedvěd

438 01 Žatec

239

Miroslav Novák

439 31 Měcholupy

240

Evžen Šmidt

407 55 Dolní
Podluží

1962 DT2

241

Jiří Zborník

415 01 Teplice

1982 DT2

242

Jakub Novák

407 51 Rybniště

1960

1933

1983

2000

1989

DT2

DT2

Rozšíření chovu včel

Rozšíření chovu včel

Žadatel reg. od 2015, vlastní 7
včelstev. Cílem je rozšíření včelstev,
zvýšení produkce medu a opylení
oblasti.
Žadatel reg. od 2016, vlastní 2
včelstva. Cílem je rozšíření chovu
včel a pořízení vybavení.

Založení technologické
Žadatel reg. od 2015, vlastní 6
linky na získávání
včelstev. Cílem je získávání medu.
medu
Žadatel reg. od 2003, vlastní 19
Rozšíření a ozdravení včelstev. Cílem je zlepšení stavu
včelstev
včelstev, opylení zahrad a polí,
zvýšení produkce medu.
Žadatel reg. od 2016, vlastní 2
Rozšíření chovu
včelstva. Cílem rozšíření úlů a
doplnění dalšího vybavení.
Žadatel reg. od 2014, vlastní 30
včelstev. Cílem je obnova úlů,
Obnova úlů
získávání kvalitního a zdravého
medu.

243

Václav Křepčík

439 07 Peruc

244

Alexandr Szilagyi

411 08 Štětí

245

Petr Zeisek

440 01 Louny

246

Jindřich Beran

439 63 Žatec

247

Pavel Staněk

431 45 Březno

248

Miroslav Vondra

431 11 Jirkov

1962

DT2

249

Radim Prokšan

431 45 Březno

1974

DT2

Rozšíření chovu včel, Žadatel reg. od 2016, vlastní 6
včelařím od roku 2016 včelstev. Cílem je zvýšení produkce
a chci rozšířit chov včel medu a opylení oblasti.

250

Jiří Vlas

431 41 Údlice

DT2

Rozšiřuji chov včel

251

Jiří Kronďák

417 12 Proboštov
u Teplic

252

Evžen Šmidt

407 57 Horní
Podluží

1989

DT1

Založení chovu včel

253

Martin Krupka

438 01 Žatec

1979

DT1

Začínám včelařit

Žadatel reg. od 2016, nevlastní
včelstva. Cílem je založení chovu
včel pro opylení oblasti a produkci
medu.

25 000

20 000,00

20 000,00

4

4

4

4,0

20 000

0

254

Jiří Novák

438 01 Žatec

1968

DT2

Žadatel reg. od 2014, vlastní 5
Rozšíření technického
včelstev. Cílem je modernizace
vybavení a chovu včel.
stávajícího chovu a jeho rozšíření.

23 254

18 603,00

18 603,20

4

4

4

4,0

18 603

0

5

255

Jan Mandát,

430 02 Chomutov

1986

DT2

Rozšíření včelstev

21 790

17 432,00

17 432,00

4

4

4

4,0

17 432

1

6

1949

1971

DT2

Žadatel reg. od 2016, vlastní 2
včelstva. Cílem je rozšíření chovu
včel a pořízení medometu.
Žadatel reg. od 2011, vlastní 4
včelstva. Cílem je zakoupení nového
Technická podpora pro
medometu a rozšíření chovu
rozšíření chovu včel
včelstev, zvýšení produkce medu a
lepší opylení.
Včely 2017

DT2

DT2

1991 DT2

1985

1981

DT2

1966 DT2

Rozšíření manipulační
techniky s medem a
vhodné skladování
medu.
Rozšíření manipulační
techniky s medem a
vhodné skladování
medu.

Rozšíření chovu včel

Žadatel reg. od 2016, vlastní 1
včelstvo. Cílem je rozšíření počtu úlů,
lepší opylení oblasti a produkce
medu.
Žadatel reg. od 2015, vlastní 3
včelstva. Cílem je rozšíření chovu
včel.
Žadatel reg. od 2016, nevlastní
včelstva. Cílem je získání produkce
medu, studium chování včel a
zachování tradic.

Žadatel reg. od 2016, vlastní 6
včelstev. Cílem je zvrácení
dlouhodobě nepříznivého vývoje
těžbou zničeného regionu.

256

257

Miroslav Vencl

František Marek

407 47 Varnsdorf

435 47 Brandov

258

Dana Vébrová

405 02 Děčín 2

259

Jan Žalud

440 01 Louny

260

Klára Maršíčková

411 45
Lověčkovice

261

Tomáš Krištof

415 01 Teplice,
Trnovany

262

Igor Brdlík

412 01 Hlinná

263

Petr Perner

400 03 Ústí nad
Labem

264

Matěj Páv

407 21 Česká
Kamenice

961

DT2

1966

DT2

980

DT2

1978

DT1

1979

1970

.1996

1947

1984

DT2

DT2

DT1

DT2

Žadatel reg.od 2016, vlastní 4
Nákup úlů a potřeb pro
včelstva. Cílem je stabilizace chovu
zpracování medu a
včelstev, produkce medu a opylení
vosku
rostlin v oblasti.
Žadatel reg.od 2015, vlastní 3
Rozšíření včelstev
včelstva. Cílem je rozšíření počtu
stávajích úlů.
Žadatelka reg.od 2013, vlastní 5
Rozšíření chovu včel včelstev. Cílem je optimalizace chovu
dokoupení potřebných
včel, zvýšení produkce medu,
úlů a vybavení
potravinová soběstačnost.
Žadatel nereg., nevlastní žádná
Včely na akátovém
včelstva. Cílem je založení chovu
vrchu
včelstva.
Žadatel reg.od 2014, vlastní 10
včelstev. Cílem je pořízení
Pořízení medometu
technického zařízení (medometu) k
zajištění produkce medu.
Žadatel reg.od 2014, vlastní 7
Získávání a zpracování
včelstev. Cílem je kvalitnější
včelích produktů
zpracování meduu
Žadatel nereg., nevlastní žádná
Tlučeňské včely
včelstva. Cílem je založení chovu
včelstva.
Žadatel reg.od 2003, vlastní 8
Rozšíření úlů a
včelstev. Cílem je rozšíření počtu úlů
zkvalitnění diagnostiky
a pořízení úlovové váhy pro možnost
snůšky
sledování snůšky.

4

4

4

4,0

13 615

0

4

18 500

14 800,00

14 800,00

4

4

4

4,0

14 800

0

3

20 000

16 000,00

16 000,00

4

4

4

4,0

16 000

0

5

23 991

19 192,00

19 192,80

4

4

4

4,0

19 192

0

27 590

20 000,00

22 072,00

4

4

4

4,0

20 000

0

10

27 990

20 000,00

22 392,00

4

4

4

4,0

20 000

0

7

25 000

20 000,00

20 000,00

4

4

4

4,0

20 000

0

23 600

18 880,00

18 880,00

4

4

4

4,0

18 880

0

8

Ždatel reg.dd 2015, vlastní 7
včelstev. Cílem je rozšíření chivu včel
a zajištění efektivní celoroční
kontroly zdravotního stavu včel.

24 150

19 320,00

19 320,00

4

4

4

4,0

19 320

0

7

Žadatel reg.od 2015, vlastní 5
včelstev. Cílem je pořízení
technického vybavení.

25 000

20 000,00

20 000,00

4

4

4

4,0

20 000

2

5

Žadatel reg.od 2006, vlastní 6
včelstev. Cílem je zvýšení výtěžnosti
medu a zlepšení zdravotního stavu
včelstev pomocí automatického
sledování přírůstku či úbytku.

25 000

20 000,00

20 000,00

4

4

4

4,0

20 000

2

6

25 000

20 000,00

20 000,00

4

4

4

4,0

20 000

1

5

25 875

20 000,00

20 700,00

4

4

4

4,0

20 000

1

14

32 000

20 000,00

25 600,00

4

4

4

4,0

20 000

1

9

32 441

20 000,00

25 952,80

4

4

4

4,0

20 000

2

15

23 700

18 960,00

18 960,00

4

4

4

4,0

18 960

0

11

23 520

18 816,00

18 816,00

4

4

4

4,0

18 816

0

30

Martin Svoboda

411 45 Úštěk

1967

DT2

266

Vladimír Němec

412 01 Liběšice

1962

DT2

Pořízení kompletu
digitální úlové váhy
Paya 2, včetně
software a
přenosového modulu.

267

Anna Hrnečková

411 45
Lovečkovice

DT2

Pořízení nerezového
medometu

268

Helena
Mourečková

410 02 Lovosice

1978

DT2

Pořízení technického
vybavení

403 02 Ústí nad
Labem

962

DT2

Rozšíření počtu
včelstev a zvýšení
produktivity

1979

DT2

Práce s voskem bezpěčně a efektivně

DT2

Pro kvalitnější med

DT2

Zlepšení práce s
voskem

Vladimír Daněk

13 615,20

DT2

265

269

13 615,00

Rozšíření chovu včel,
pořízení nových
nástavkových úlů s
monitorovacím dnem a
náhrada technicky
nevyhovujícíhho
medometu
Pořízení základní
digitální úlové váhy
Paya (kabelová verze,
včetně software),
pořízení vařáku na
vosk a pořízení
refraktometru na med

1983

17 019

Žadatel reg.od 2016, vlastní 5
včelstev. Cílem je zvýšení výtěžnosti
a kvality medu.
Žadatelka reg.od 2011, vlastní 14
včelstev. Cílem je zakoupení
pastovacího zařízení k přípravě
medu.
Žadatel reg.od 2002, vlastní 9
včelstev. Cílem je zvýšit produktivitu
a snížení fyzické náročnosti při
snížení medu.
Žadtelka reg.od 2013, vlastní 15
včelstev. Cílem je pořízení parního
tavidla.
Žadatel reg.od 2009, vlastní 11
včelstev. Cílem je zachování kvality
medu.
Žadatel reg.od 2003, vlastní 30
včelstev. Cílem je zlepšení
hospodaření s medem.

270

Kateřina
Valešová

400 02 Velké
Březno - Valtířov

271

Jiří Král

411 16 Klapý

272

Aleš Pelikán

411 15 Třebívlice

273

Václav Sváda

407 29 Velká
Bukovina

1975

DT2

Rozšíření chovu včel
na farmě

Žadatel reg.od 2015, vlastní 2
včelstva. Cílem je rozšíření chivu včel
za účelem zvýšení produkce medu.

32 500

20 000,00

26 000,00

4

4

4

4,0

20 000

0

2

411 45 Úštěk

1970

DT2

Zdravá včelstva zdravá výživa

Žadatel reg.od 2014, vlastní 5
včelstev. Cílem je zajistit lepší
kontrolu včelstev pomocí úlové váhy.

24 500

19 600,00

19 600,00

4

4

4

4,0

19 600

1

5

274

Pavel Košťál

968

1974

275

Bohuslav Košťál

411 45 Úštěk

276

Petr Brumeisen

430 01 Chomutov

277

Dana Modlíková

278

Petr Caba

.1939

DT2

Obnova starých úlů

.1982

DT2

Rozšíření počtu
včelstev, pořízení
nového medometu

403 21 Ústí nad
Labem - Brná

1962

DT2

Rozšíření chovu včel
na stanovišti

415 01 Teplice,
Rtyně nad Bílinou

1956

DT2

Obnova starých úlů a
včelařského vybavení

DT1

Začínám včelařit

279

Gabriela Baumruková

403 37 Petrovice

280

Josef Türb

415 01 Teplice

1975

DT2

ÚLY

434 01 Skršín

.1969

DT1

Založení chovu včel v
Chrámcích

281

Petr Merta

1977

Žadatel reg.od 2003, vlastní 39
včelstev. Cílem jeobnovit již staré a
nevyhovující úly.
Žadatel reg.od 2015, vlastní 8
včelstev. Cílem je rozšířit počet úlů a
tím zvýšit produkci medu.
Žadatelka reg.od 2002, vlastní 15
včelstev. Cílem je rozšíření včelstev
a vlastní chov matek a oddělků.
Žadatel reg.od 2011, vlastní 9
včelstev. Cílem je obnova starých
úlů.
Žadatelka nereg., nevlastní žádná
včelstva, Cílem je založení nového
chovu.
Žadatel reg.od 2014,vlastní 7
včelstev. Cílem je rozšíření
stávajícího chovu včel.
Žadatel reg.od 2017, nevlastní žádná
včelstva. Cílem je založení chovu
včel v obci Chrámce.
Žadatelka reg.od 2010, vlastní 18
včelstev. Cílem je koupě licí formy na
odlévání mezisěn z produkce
vlastního vosku.

20 000

16 000,00

16 000,00

4

4

4

4,0

16 000

0

39

25 830

20 000,00

20 664,00

4

4

4

4,0

20 000

0/1

8

25 290

20 000,00

20 232,00

4

4

4

4,0

20 000

0

15

22 342

17 873,00

17 873,60

4

4

4

4,0

17 873

0

9

25 000

20 000,00

20 000,00

4

4

4

4,0

20 000

0

6 740

5 392,00

5 392,00

4

4

4

4,0

5 392

2

25 000

20 000,00

20 000,00

4

4

4

4,0

20 000

0

24 000

19 200,00

19 200,00

4

4

4

4,0

19 200

0

18

24

7

282

Marta Hornerová

439 42
Postoloprty

1947

DT2

Odlévání mezistěn z
vlastního vosku

283

Dana Dudová

411 45 Úštěk

1973

DT2

Rozšíření a vybavení
včelnice

Žadatelka reg.od 2015, vlastní 24
včelstev. Cílem je rozšíření včelnice
a tedy přispění k vyššímu zavčelení
nízce zavčeleného katastrálního
území.

25 000

20 000,00

20 000,00

4

4

4

4,0

20 000

2

284

Jaroslav Kalousek

439 42
Postoloprty

.1948

DT1

Začínám včelařit

Žadatel reg.od 2016, nevlastní žádná
včelstva. Cílem je zajistit kvalitní
opylení rostlin v zahrádkářské
kolonii.

24 709

19 767,00

19 767,20

4

4

4

4,0

19 767

0

285

Antonín Zobel

417 04 Světec
Chotějovice

963

DT2

Dokončení přestavby
včelnice

Žadatel reg.od 2003, vlastní 13
včelstev. Cílem je rozšíření chovu,
zlapšení hygienických podmínek
chovu a zvýšení produkce.

25 467

20 000,00

20 373,60

4

4

4

4,0

20 000

1

286

Veronika Korfová

438 01 Žatecl

1987

DT1

Začínající včelař

25 132

20 000,00

20 105,60

4

4

4

4,0

20 000

0

287

Karel Trabalka

407 13
Ludvíkovice

1939

DT2

Nové úly - 5x

20 002

16 001,00

16 001,60

4

4

4

4,0

16 001

0

21

288

Ludmila Černohorská

405 02 Děčín 3

1948

DT2

Nákup nových
hygienických úlů

18 172

14 537,00

14 537,60

4

4

4

4,0

14 537

0

6

289

Eliška Prchlíková

431 02 Málkov Zelená

1979

DT1

Založení chovu včel v
horské oblasti

Žadatelka neregistrována, nevlastní
žádná včelstva. Cílem založení
nového chovu, rovnoměrné
zavčelení a opylování krajiny.

25 000

20 000,00

20 000,00

4

4

4

4,0

20 000

0

290

Martin Mrázek

400 01 Ústí nad
Labem

1975

DT1

Zahájení chovu včel v
rodném domě

Žadatel neregistrován, nevlastní
žádná včelstva. Cílem je zahájení
včelaření v rodném domě, med pro
rodinu a opylování ovocných dřevin.

26 028

20 000,00

20 822,40

4

4

4

4,0

20 000

0

291

Richard Žalud

400 01 Ústí nad
Labem

. 1977 DT2

Rozšíření chovu včel - Žadatel reg. od 2015, vlastní 7
nová včelnice Brná nad včelstev. Cílem je zvýšení efektivity
Labem
včelařské činnosti.

12 100

9 680,00

9 680,00

4

4

4

4,0

9 680

0

292

Marek Nejedlý

413 01 Roudnice
nad Labem

1973

DT1

Začínající včelař

25 000

20 000,00

20 000,00

4

4

4

4,0

20 000

0

293

Kateřina Veselá

412 01 Litoměřice

1979

DT1

Začínající včelařka

25 000

20 000,00

20 000,00

4

4

4

4,0

20 000

0

294

Zdenka Bartošová
Lacinová

403 13 Ústí nad
Labem

1970

DT2

Pořízení pastovacího
zařízení

30 000

20 000,00

24 000,00

4

4

4

4,0

20 000

2

7

295

Alexandr Guth

400 10 Ústí nad
Labem

1984

DT2

Pořízení tavidla vosku

30 000

20 000,00

24 000,00

4

4

4

4,0

20 000

1

24

296

Mgr. František Sajdl

438 01 Žatec

1970

DT2

Už vím o včelách víc

25 250

20 000,00

20 200,00

4

4

4

4,0

20 000

0

9

Žadatel reg. od 2016, nevlastní
včelstva.
Žadatel reg. od 2007, vlastní 21
včelstev. Cílem výměna zastaralých
úlů.
Žadatelka reg. od 2007, vlastní 6
včelstev. Cílem je výměna
zastaralých úlů.

Žadatel reg. od 2016, nevlastní
žádná včelstva. Cílem je včelaření ve
vlastním sadu, opylení a vlastní med.
Žadatelka reg. od 2017, nevlastní
žádná včelstva. Cílem je vlastní med
a opylení oblasti.
Žadatel reg. od 2015, vlastní 7
včelstev. Cílem je zařízení na výrobu
pastovaného medu.
Žadatel reg. od 2013, vlastní 24
včelstev. Cílem je kvalitnější
zpracování vosku.
Žadatel reg. od 2013, vlastní 9
včelstev. Cílem je nahrazení starých
úlů novými.

13

7

297

Blanka Stará

298

Leona Havlasová

299

411 17
Libochovice

1969

Žadatelka reg. od 2015, vlastní 24
včelstev. Cílem je pastování medu.

33 990

20 000,00

27 192,00

4

4

4

4,0

20 000

1

24

27 200

20 000,00

21 760,00

4

4

4

4,0

20 000

0

4

28 000

20 000,00

22 400,00

4

4

4

4,0

20 000

0

7

25 185

20 000,00

20 148,00

4

4

4

4,0

20 000

0

41 800

20 000,00

33 440,00

4

4

4

4,0

20 000

0

31 297

20 000,00

25 037,60

4

4

4

4,0

20 000

1

16

25 374

20 000,00

20 299,20

4

4

4

4,0

20 000

0

50

Modernizace starých
Žadatel reg. od roku 2009, vlastní 4
úlů s možností
včelstva. Cílem je monitorování úlů a
monitorování včelých
modernizace úlů.
chorob a stavu roztočů.

9 200

7 360,00

7 360,00

4

4

4

4,0

7 360

0

4

DT2

PASTOVANÝ MED

408 01 Rumburk

1969 DT2

Rozšíření včelaření

Vladimír Pavlíček

403 02 Ústí nad
Labem

1958 DT2

300

Luboš Vrcula

415 01 Teplice

1974

DT1

301

Antonín Svoboda

410 02 Lovosice

1979

DT1

302

Václav Krtek

417 05 Osek

1979

DT2

1981

DT2

. 1954

DT2

Žadatel reg. od 2015, vlastní 4
včelstva. Cílem je rozšíření počtu
včelstev a opylení oblasti.
Žadatel reg. od 2013, vlastní 7
Pořízení technického
včelstev. Cílem je rozšíření počtu
vybavení
včel a produkce pro rodinu.
Žadatel ret. Od 2017, nevlastní
Založení chovu včel
včelstva. Cílem je založení chovu
včel v oblasti.
Žadatel neregistrován, nevlastní
Včelařství jako součást
žádná včelstva. Cílem je obnova
rekultivace brownfieldu
včelaření v rámci bývalého kravína v
Solany
Solanech.
Rozšíření chovu včel v Žadatel reg. od 2015, vlastní 16
obci Rašovice u
včelstev. Cílem je minimalizování
Klášterce nad Ohří
rizika nákazy a získávání vosku.
Dovybavení potřeb k
chovu matek a k
Žadatel reg. od 2013, vlastní 50
přípravě cukru ke
včelstev. Cílem je chování matek a
krmení a včetně
zlepšení cukerného hospodářství.
krmítek

303

Miroslav Vít

434 01 Most

304

Jindřich Matoušek

435 42 Litvínov

305

Miluše Kolářová

435 43 Horní
Jiřetín

1953

DT2

Modernizace starých
Žadatelka reg. od 2009, vlastní 4
úlů s možností
včelstva. Cílem je modernizace úlů a
monitorování včelých
jejich monitorování.
chorob a stavu roztočů.

9 200

7 360,00

7 360,00

4

4

4

4,0

7 360

1

4

306

Jiří Pergler

411 45 Úštěk

1978

DT2

Rozšíření včelstev v
Břehoryjích

Žadatel reg. od 2011, vlastní 25
včelstev. Cílem je opylení rostlin,
zvýšení výnosu zemědělcům v okolí.

20 600

16 480,00

16 480,00

4

4

4

4,0

16 480

0

25

307

Vojtěch Hora

411 32 Milešov

1979

DT1

Založení chovu
včelstev

Žadatel neregistrován, nevlastní
žádná včelstva. Cílem je zvednutí
povědomí o důležitosti včelaření v
okolí a rodině.

23 000

18 400,00

18 400,00

4

4

4

4,0

18 400

0

439 75 Libočany

1973

DT1

Včelař po dědovi!

Žadatel reg.od 2016, nevlastní žádná
včelstva. Cílem začít včelařit.

24 736

19 788,00

19 788,80

4

4

4

4,0

19 788

0

25 290

20 000,00

20 232,00

4

4

4

4,0

20 000

0

25 013

20 000,00

20 010,40

4

4

4

4,0

20 000

0

25 000

20 000,00

20 000,00

4

4

4

4,0

20 000

1

5

24 660

19 728,00

19 728,00

4

4

4

4,0

19 728

0

2

26 500

20 000,00

21 200,00

4

4

4

4,0

20 000

0

30

12 990

10 392,00

10 392,00

4

4

4

4,0

10 392

1

6

25 122

20 000,00

20 097,60

4

4

4

4,0

20 000

0

25 000

20 000,00

20 000,00

4

4

4

4,0

20 000

0

20

25 000

20 000,00

20 000,00

4

4

4

4,0

20 000

0

5

308

309

Petr Lehman

Roman Dejmek

400 03 Ústí nad
Labem

1983

DT2

Chov včel

438 01 Žatec

1956

DT1

Jsem začínající včelař

DT2

Rozšíření chovu včel,
písm.b) pořízení
technického vybavení
(medomet)

310

Jan Korf

311

Markéta Malinová

412 01 Liběšice

312

Milada Špatenková

411 45 Úštěk

1973 DT2

313

Jaroslav Hokeš

438 01 Žatec

1965 DT2

314

Vladimír Liška

441 01
Podbořany

1984 DT2

315

Luboš Súkeník

438 01 Žatec

1969

DT1

316

Ivana Čelišová

411 86 Bechlín

1986

DT2

317

Zdeněk Janda

412 01 Litoměřice

1968

1952

DT2

Žadatel reg.od 2013, vlastní 9
včelstev. Cílem je založení
dostatečného množství včelstev.
Žadatel reg. od 2016, nevlastní
žádná včelstva. Cílem je pořízení
chovu a základního vybavení. Lepší
opylení krajiny.
Žadatelka reg. od 2016, vlastní 5
včelstev. Cílem je zvýšení výtěžnosti
a kvality medu.

Žadatelka reg. od 2016, vlastní 2
včelstva. Cílem je rozšíření chovu
včelstev, produkce medu a opylení
oblasti.
Žadatel reg. od 2003, vlastní 30
včelstev. Cílem je rozšíření
Technická pomoc
technického vybavení na zpracování
medu.
Žadatel reg. od 2015, vlastní 6
Pořízení vařáku na
včelstev. Cílem je obměna včelího
vosk
díla.
Žadatel reg. od 2017, nevlastní
včelstva. Cílem je pořízení chovu
Jsem začínající včelař
včel, produkce medu a opylení
oblasti.
Výměna úlových den + Žadatelka reg. od 2015, vlastní 20
lis a pomůcky na vosk včelstev. Cílem je vyplepšení úlů a
a med
zvýšení výtěžnosti vosku.
Žadatel reg. od 2003, vlastní 5
Pořízení nového
včelstev. Cílem je zvýšení výtěžnosti
medometu
a kvality medu.
Včelaření na Klínkách

9

318

Lenka Nováková
Miffková

441 01
Podbořany

1987

DT2

Rozšíření chovu včel

Žadatel reg. od 2015, vlastní 5
včelstev. Cílem je modernizace
stavajícího chovu a jeho rozšíření.

23 854

19 083,00

19 083,20

4

4

4

4,0

19 083

0

5

319

Vladimír Horáček

400 07 Ústí nad
Labem

1956

DT2

Výměna starých úlů,
které jsou za hranicí
životnosti

Žadatel reg. od 2002, vlastní 4
včelstva. Cílem je zvýšení produkce
medu, vosku a opylení oblasti.

19 772

15 818,00

15 817,60

4

4

4

4,0

15 818

0

4

320

Marie Nováková

441 01
Podbořany

1950

DT1

321

Pavel Veverka

411 55 Terezín

322

Vladislav Škrípek

400 03 Ústí nad
Labem

. 1986

DT2

323

František Ledvinka

400 02 Zubrnice

1940

DT2

324

Ladislav Ptáček

400 02 Ústí nad
Labem

325

Olívie Pomajzlová

431 01 Spořice

1989 DT2

1949 DT2

1991

DT2

326

Michaela Reiter

403 27 Malečov

327

Petr Fryc

415 01 Teplice

328

Dušan Zikmund

411 45 Úštěk

329

Alena
Bartůňková

403 27 Malečov

1946

DT2

330

Tomáš Kalina

412 01 Mlékojedy

1986

DT2

331

Oleksandra
Vepryková

400 07 Ústí nad
Labem

1990

DT1

332

Radovan Nitka

411 18 Budyně
nad Ohří

1968

DT2

333

Zdeněk Frkal

407 01 Jílové

1974 DT2

1942

DT2

1948 DT2

1981

DT2

Žadatel reg. od 2017, nevlastní
včelstva. Cílem je založení nového
chovu včel.
Žadatel reg. od 2009, vlastní 17
Založení včelího
včelstev. Cílem je založení nového
stanoviště v
stanoviště, získávání medovicového
Travčickém lese
medu.
Žadatel reg. od 2014, vlastní 26
Vladislav Škrípek včelstev. Cílem je efektivní vytáčení
efektivní vytáčení medu
medu.

24 229

19 383,00

19 383,20

4

4

4

4,0

19 383

0

25 000

20 000,00

20 000,00

4

4

4

4,0

20 000

1

17

30 000

20 000,00

24 000,00

4

4

4

4,0

20 000

1

26

Výměna tří typově
Žadatel reg. od 2003, vlastní 3
zastaralých úlů za
včelstva. Cílem je provedení radikální
nové, spojená s
změny ve včelaření.
likvidací původních úlů.

10 860

8 688,00

8 688,00

4

4

4

4,0

8 688

0

3

25 000

20 000,00

20 000,00

4

4

4

4,0

20 000

1

4

20 900

16 720,00

16 720,00

4

4

4

4,0

16 720

1

6

32 000

20 000,00

25 600,00

4

4

4

4,0

20 000

0

2

28 000

20 000,00

22 400,00

4

4

4

4,0

20 000

1

5

25 000

20 000,00

20 000,00

4

4

4

4,0

20 000

0

20

27 658

20 000,00

22 126,40

4

4

4

4,0

20 000

0

1

15 000

12 000,00

12 000,00

4

4

4

4,0

12 000

2

5

25 000

20 000,00

20 000,00

4

4

4

4,0

20 000

0

25 000

20 000,00

20 000,00

4

4

4

4,0

20 000

1

5

22 670

18 136,00

18 136,00

4

4

4

4,0

18 136

0

7

Začínající včelař

Žadatel reg. od 2015, vlastní 4
včelstva. Cílem zvýšení produkce
medu a opylení oblasti.
Žadatelka reg. od 2016, vlastní 6
Včely 2017 - rozšíření
včelstev. Cílem je pořízení vybavení
chovu
ke zpracování medu.
Pořízení příslušenství k Žadatelka reg. od 2017, vlastní 2
chovu včel v
včelstva. Cílem je zachování, rozvoj
thermosolárních úlech a přírodní léčba v termosolárních
RNDr. Linharta.
úlech.
Žadatel reg. od 2015, vlastní 5
Rozšíření chovu včel
včelstev. Cílem je zvýšení produkce
medu rozšířením úlů.
Rozšíření kompletu
digitální úlové váhy
Žadatel ret. od 2007, vlastní 20
PAYA 2, včetně
včelstev. Cílem je zvýšení výtěžnosti
software a přenosného medu.
modulu
Rozšíření

Rozšíření chovu včel

Žadatelka reg. od 2016, vlastní 1
včelstvo. Cílem je rozšíření a
zachování chovu včel s ohledem na
léčbu.
Žadatel reg. od 2015, vlastní 5
včelstev. Cílem je rozšíření
skladovacích kapacit medu.

Nákup prostředku na
chov včel v Dolní
Výsoké.
Založení chovu včel v
Žadatelka neregistrována, nevlastní
Leštině, na zahradě
včelstva. Cílem je včelaření v
č.ev. 1, dotační tutul č.
Českém středohoří
1
Žadatel reg. 2016, vlastní 5 včelstev.
Rozšíření chovu včel
Cílem je rozšíření počtu včelstev a
větší opylení oblasti.
Žadatel reg. od 2015, vlastní 7
Rozšíření chovu včel v
včelstev. Cílem je rozšíření včelstev,
Modré
zvýšení produkce medu.

7 749 396,10
Zaokrouhlování
Začínající včelaři - DT 1

1 222 349

Rozšiřující včelaři - DT 2 (0 žádostí a 1 žádost omezená počtem včelstev)

3 212 399

Rozšiřující včelaři - DT 2 (1 žádost neoomezená počtem včelstev a více žádostí)

1 557 847

5 992 595,00

6 199 339,28

5 992 595

bod 13.12 priloha 1 k usnesení č. 057/13R/2017

13.12

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

Ulice

Město

IČ

Název projektu

Stručná anotace

celkem
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Hodnocení
výběrové komise
Náklady na realizaci (Kč)
dle čl.7, odst.3 Průměr
písm.b) Programu počet
bodů
- počet bodů
na
projekt
Kontrola - max.
Požadovaná
míra podpory 40%
I.
II.
III.
dotace Kč
v Kč

Výše dotace na
základě
hodnocení

RÚK/ZÚK

Jméno

koeficient: 1

Projekty 2014-16

č.

Příloha č. 1
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Projekty 2014-16

RÚK/ZÚK

č.

440 01 Hřivice

05662885

Chov skotu v podlesí

Vybudování hovězího chovu
v kraji, k dalšímu prodeji či
rozmnožování.

215 000

86 000

86 000,00

4

4

4

4,0

86 000

0

RÚK

415 01 Teplice Trnovany

28747194

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

0

ZUK

Jaroslav Pišinger

412 01 Býčkovice

49917927

Po loňské rekonstrukci
Rekonstrukce střechy, 2. etapa střechy, nutná ještě
rekontrukce fasády, aby byla
fasáda
realizace ucelená.

343 146

137 258

137 258,40

4

4

4

4,0

137 258

1

RUK

Martin Černý,

413 01 Račiněves

02523914

68 652

27 461

27 460,80

4

4

4

4,0

27 461

0

RUK

412 01 Terezín

72019221

Cílem je rekonstrukce
Rekonstrukce stáje pro chov ovcí původní stoodoly jako skladu
druhá etapa
píce pro schov ovcí.

730 000

292 000

292 000,00

4

4

4

4,0

292 000

1

ZUK

411 45 Liběšice

72084944

Disková žací lišta GMD 3511 FF

Cílem je nákup diskové žací
lišty za účelem urychlení a
zkvalitnění sklizně pícnin na
farmě.

296 000

118 400

118 400,00

4

4

4

4,0

118 400

0

RUK

411 48 Křešice

75123819

Rekonstrukce zemědělské
budovy sloužící k uskladnění
krmiva pro hospodářská zvířata

Cílem je pomocí opravy
dosáhnout kvalitnějšího a
eketivnějšího uskladování
většího množství kmiva pro
zvířata.

696 700

278 680

278 680,00

4

4

4

4,0

278 680

0

ZÚK

Jméno

Ulice

Město

IČ

Název projektu

Stručná anotace

celkem

9

Jan Vaněk

10

EkoRodiNa s.r.o.

11

12

13

14

15

Hodnocení
výběrové komise
Náklady na realizaci (Kč)
dle čl.7, odst.3 Průměr
písm.b) Programu počet
bodů
- počet bodů
na
projekt
Kontrola - max.
Požadovaná
míra podpory 40%
I.
II.
III.
dotace Kč
v Kč

Jan Hodoval,

Eva Jandová

Martin Cendelín

Trnovanská 1327/61

Pořízení plecích bran s
rozmetadlem přísevu

Cílem je zakoupení plecí
brány, která bude sloužit k
likvidaci plevelů.

Výše dotace na
základě
hodnocení

16

Radovan Tůma

413 01 Chodouny

04835395

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

0

ZUK

17

Ladislav Ulrych

413 01 Brzánky

63768089

Vyorávač cibule

Cílem je zakoupení nástroje,
který zvýší efektivitu a
produkci zemědělstké
činnosti.

165 000

66 000

66 000,00

4

4

4

4,0

66 000

1

RUK

411 72 Hoštka

03820262

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

0

ZUK

413 01 Kyškovice

72708808

539 900

215 960

215 960,00

4

4

4

4,0

215 960

1

ZUK

18

19

Zdeněk Voldřich

Jaroslav Šebek

Obnova a noví využití
Cílem je oprava zemědělské
zemědělské stavby skladu
stavby, která slouží ke
chmele - oprava střešní
skladování a dosušování
konstrukce, pokládka nové krytiny
chmele.
a klempířských prvků

Projekty 2014-16

RÚK/ZÚK

Hodnocení
výběrové komise
Náklady na realizaci (Kč)
dle čl.7, odst.3 Průměr
písm.b) Programu počet
bodů
- počet bodů
na
projekt
Kontrola - max.
Požadovaná
míra podpory 40%
I.
II.
III.
dotace Kč
v Kč

20

Renata Křížová

412 01 Hrobce

62779079

Modernizace zemědělské
provozovny

Cílem je snížení výrobních
nákladů na posklizňovou
úpravu zemědělských
produktů.

215 400

86 160

86 160,00

4

4

4

4,0

86 160

0

RUK

21

Kamil Karban

415 01 Bžany

72615931

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

0

ZUK

22

Martin Honza

405 02 Růžová

64003434

Dovybavení a rozšíření
Cílem je zajistit dostatečné
pastevního areálu Farmy Růžová welfare zvířet během pastvy.

275 000

110 000

110 000

4

4

4

4,0

110 000

0

RUK

23

Imrich Maxin

407 61 Staré
Křečany

62228854

Fixační klec pro skot

Cílem je zlepšení welfare
chovu, vyšší bezpečnosti při
manipulaci se skotem.

138 000

55 200

55 200,00

4

4

4

4,0

55 200

0

RUK

46785230

Vybavení pastevního areálu pro
chov ovcí

Cílem je zlepšení kvality
péče o ovce chované na
farmě Zubrnice 1 a tím
zvýšení produkce jatečných
zvířat

375 000

150 000

150 000,00

4

4

4

4,0

150 000

0

RUK

517 010

206 750

206 750,00

4

4

4

4,0

206 750

1

ZUK

č.

Jméno

Ulice

Město

IČ

Název projektu

Stručná anotace

celkem

24

Milan Wagner

400 02 Zubrnice

Výše dotace na
základě
hodnocení

25

Petra Mikulenková
Handlířová

412 01 Litoměřice Pokratice

68962819

Projekt malé domácí farmy

Cílem je vybudování
chovatelského zázemí malé
rodinné farmy s technickým
vybavením, které by
odpovídalo současným
normám.

26

Helena Voršilková

400 02 Ústí nad
Labem

63406632

Vybavení 9 boxů dělící mříží ve
stáji pro koně zemědělské
usedlosti v Mnichově

Cílem je vybudování dělících
podélných mříží mezi
jednotlivými boxy.

63 035

25 214

25 214,00

4

4

4

4,0

25 214

0

RUK

27

Jana Horová

400 02 Ústí nad
Labem 2

42432260

Doplnění infrastruktury pro svoz,
výkrm, porážku a zpracování
hovězího masa z ekologického
chovu

Cílem je umožnit přepravu
zraněných, nemocných či k
chovu nevhodných kusů
dobytka na porážku.

530 736

212 294

212 294,40

4

4

4

4,0

212 294

2

RUK

400 02 Ústí nad
Labem 2

03961729

Vybavení pastevního areálu pro
koně a skot

Cílem je vybavit pastevní
areál třemi přístřešky s
nezámrzným napájením
pitné vody.

440 364

176 145

176 145,60

4

4

4

4,0

176 145

0

RUK

400 02 Ústí nad
Labem 2

71166386

1 031 342

299 089

299 089,00

4

4

4

4,0

299 089

0

ZUK

28

29

Božena Kodlová

Vratislav Hora

Cílem je zajistit bezpečné
Hala na skladování krmiv a slámy
skladování sklizených krmiv
na podestýlku
a nakoupeného steliva.

Ulice

Město

RÚK/ZÚK

Jméno

Projekty 2014-16

č.

280 000

112 000

112 000,00

4

4

4

4,0

112 000

1

RUK

62770420

Zpevnění manipulačních a
Cílem je zlepšit
přístupových ploch pro
infrastrukturu, celoročně
zemědělskou prvovýrobu v areálu
zvýšit dostupnost
farmy Horní Nezly
skladovacích prostor, stájí a
č.p.6,st.p.č.4,p.p.č.2/2,314/4,314/
dvora pro mechanizaci.
5, k.ú. Horní Nezly

162 600

65 040

65 040,00

4

4

4

4,0

65 040

1

RUK

Cílem ja zakoupení
mobilního hrazení, které
Nákup mobilního hrazení a klece zabrání úniku zvěře a fixační
s váhou pro skot
klece, která zajistí
bezpečnost skotu i lidí při
převozu skotu.

276 800

110 720

110 720,00

4

4

4

4,0

110 720

1

RUK

IČ

Název projektu

Stručná anotace

celkem

30

31

Miloš Holub

410 02 Slatina

. Vladimír Němec

412 01 Liběšice

Hodnocení
výběrové komise
Průměr
Náklady na realizaci (Kč)
dle čl.7, odst.3
počet
písm.b) Programu
bodů
- počet bodů
na
projekt
Kontrola - max.
Požadovaná
I.
II.
III.
míra podpory 40%
dotace Kč
v Kč

72032804

Pořízení štěpkovače k drcení
ořezů

Cílem je zakoupení
stěpokovače za traktor
nesený

Výše dotace na
základě
hodnocení

32

Martin Minarčík

413 01 Mnetěš

47775904

33

Miroslav Faflák

407 47 Krásná Lípa

70699917

Obnova zakrytí kontstrukce
obloukové haly pro skladování
sena pro krmení bio skotu

Cílem je obnova zničeného
zakrytí (oplachtování)
trubkové konstrukce
obloukové haly.

388 800

155 520

155 520,00

4

4

4

4,0

155 520

1

RUK

34

Vítězslav Škoda

413 01 Vražkov

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

0

ZUK

35

Jana Hanko

417 05 Osek

69384576

Nákup nového obraceče sena

Cílem je zakoupení nového
technického vybavení obraceče sena.

28 000

11 200

11 200,00

4

4

4

4,0

11 200

0

RUK

Stavební úpravy objektu ovčína
Skalice

Cílem je stavební úprava
ovčína (obnova do
původního stavbu). Jedná se
o obnovu zřícené ocelové
nosné konstrukce a
výplňového obvodového
zdiva.

624 687

249 875

249 874,80

4

4

4

4,0

249 875

0

ZUK

300 000

120 000

120 000,00

4

4

4

4,0

120 000

0

RUK

750 000

300 000

300 000,00

4

4

4

4,0

300 000

0

ZUK

750 000

300 000

300 000,00

4

4

4

4,0

300 000

0

ZUK

16 867 431

6 513 830

6 576 832

36

Jana Hašlarová

411 14 Vlastislav

37

Václav Sváda

407 29 Velká
Bukovina

49888765

Nakup diskové sekačky

Cílem je zaakoupení novější
techniky pro práci na
pozemcích, čímž se zkvalitní
a zlepší organizace
hospodaření.

38

Agro Hřivice,s.r.o.

439 65 Hřivice

47716754

Pořízení přepravníku zvířat

Cílem je zakoupení pro
zvířata bezpečného
přepravníku.

410 02 Lovosice

46055738

39

Hřivice 31

Miloš Malý

Zaokrouhlení
DT1 (0 projektů) bez koeficientu
DT1 (1-2 projekty) bez koeficientu

71881603

částka 4 307 088
částka 2 206 742

Snížení výrobních nákladů farmy Cílem efektivní a ekologické
efektivní živočišná a rostlinná
nakládaní s chlévskou mrvou
výroba - rozmetadlo chlévské
pomocí nového rozmetadla
mrvy

6 513 830

bod 13.12 priloha 2 k usnesení č. 057/13R/2017

bod 13.12
DT č. 2 Podpora na investice související se zpracováním zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

Ulice

RÚK/ZÚK

Jméno

koeficient: 1

Cílem je vybavení hmotné a
částečně i softwarové
technologie do provozu
mlékárny Farmy Držovice.

268 000

107 200

107 200,00

4

4

4

4,0

107 200

2

RUK

Cílem je dovybavit linku na
Chladící technika na zchlazení a
porážku s následným
skladování masa
zchlazováním a skladováním
masa

285 826

114 330

114 330,40

4

4

4

4,0

114 330

1

RUK

Zlepšení technologického
vybavení sýrárny

Cílem je pokračovat v rozvoji
a podpořit
konkurenceschopnost
sýrárny pomocí nákupu
technologie.

165 500

66 200

66 200,00

4

4

4

4,0

66 200

2

RUK

62583948

Modernizace technologie
zpracování vinného hroznu

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

0

ZUK

413 01 Kleneč

46054324

Krouhač zeleniny

Cílem je modernizace
vybavení potřebného pro
zpracování kořenové
zeleniny a brambor.

166 950

66 780

66 780,00

4

4

4

4,0

66 780

1

RUK

431 41 Údice

62245163

Pořízení frézy na dočišťování
drůbežích žaludků (žaludkovač)

Cílem ja zakoupení
"žaludkovače", který zajistí
náležitou hygienickou úroveň
a zvýší konkurence
schopnost.

280 000

112 000

112 000,00

4

4

4

4,0

112 000

0

RUK

413 01 Mnetěš

72535504

Vybavení pro dojení a zpracování
kozího a ovčího mléka

Cílem je zavedení ovčích a
kozích sýrů na místní trh.

341 000

136 400

136 400,00

4

4

4

4,0

136 400

0

RUK

411 15 Třebívlice

75117533

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

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

1

ZUK

3 909 210

1 501 070

1 563 684

Město

IČ

Název projektu

Stručná anotace
celkem

1

Jakub Laušman

411 45 Úštěk

71084720

2

Josef Rýdl

408 01 Rumburk

49891103

3

Barbora Marešová

440 01 Břvany

75152266

4

Vinařství pod Sedlem
s.r.o.

180 00 Praha - Libeň

5

Jaroslav Cimr

6

VAIGL A SYN spol. s r.o.

7

Jana Minarčíková

8

9

Heydukova 896/11

Droužkovická 291

Miloš Malý

Radek Geletič

DT2 (0 projektů) bez koeficientu
DT2 (1-2 projekty) bez koeficientu

Hodnocení
výběrové komise
Náklady na realizaci
dle čl.7, odst.3
písm.b) Programu Prům.
počet
Kontrola - max.
bodů
Požadovaná
míra podpory 40%
I.
II.
III.
dotace Kč
v Kč

Projekty 2014-16

č.

Příloha č. 2

410 02 Lovosice

72613084

částka 846 560
částka 654 510

Pořízení technologického
vybavení mlékárny Držovice

Inovace a mechanizace
zparcování medu - ekologická
technologie vytápění

Výše dotace na
základě
hodnocení

1 501 070

bod 13.13 priloha 1 k usnesení č. 058/13R/2017

bod 13.13 příloha 1

okres

ORP

obec

Navrhovaná
aktualizace
PRVKÚK
č. 35

část název části požadavek
od
kódu obce

projektovaná zpracovatel
cena dle
metodiky
401/201015000

podklady

realizace

typ změny

tis. Kč

1

Děčín

Děčín

Huntířov

0021. Stará
04
Oleška

obce
Huntířov

9 910

Ing. Jiří
Pacovský
Ingreal Děčín
spol.s r.o.
Náměstí
Svobody
461/1, 405 02
Děčín 1

Návrh na
změnu
PRVKÚK
ze dne
30.8.2016

2016-2020

Výstavba
veřejného
vodovodu

trvale bydlící
PRVKÚK

trvale
bydlící
dle
údajů
obce

rekreanti
PRVKÚK

Měrný investiční aglomerace
náklad na 1
řešeného obyvatele
pro navrhovanou
změnu

2010

2015

2015

2010

2015

(tis.Kč/1 TBO)

154

155

209

562

570

47

ne

investice do
roku 2020 v
PRVKÚK

údaje PRVKÚK
přepočtené dle
metodiky 401/201015000

tis. Kč

tis. Kč

2 146

2 146

Stávající znění PRVKÚK:
Obec Stará Oleška je bez vodovodní sítě pro veřejnou potřebu. Zásobování pitnou vodou je individuální pomocí studní. Vlastní lokální vodovody mají Ústav sociální péče a kempy u rekreačních rybníků. Lokální zásobování rekreačních objektů lze považovat za dostačující.
Potíže v zásobování pitnou vodou v chatové zástavbě na jihovýchodním okraji rybníka Stará Oleška jsou způsobeny tím, že místní vodovod nemá žádnou akumulaci.
Výhled:
Do budoucna se i nadále předpokládá individuální zásobování pitnou vodou. Pouze pro rekreační chaty na jihovýchodním okraji rybníka je potřeba u stávajícího zdroje vybudovat akumulaci 10 m3 a vodovodní řad DN 80 dl.0,7 km. Předpokládaná doba výstavby po roce
2015. V případě vybudování vodovodního přivaděče z Huntířova do Nové Olešky je možné napojení i Staré Olešky - DN 80 dl. 0,7 km a výstavba rozvodné sítě v obci. Nepředpokládá se do roku 2015.
Změna výhledového stavu:
V letech 2017 - 2020 je uvažováno s vybudováním vodovodu a vodojemu pro místní část Stará Oleška obce Huntířov. Vodojem s automatickou tlakovou stanicí bude zásoben z nově realizovaného vrtu, jehož kvalita a vydatnost pro zásobování místní části byla již ověřena
hydrogeologickým posouzením. Voda z vrtu bude čerpána výtlačným řádem z PEHD 90 x 8,2 mm v délce 0,6 km do vodojemu s ATS o kapacitě 2 x 60 m3. Z vodojemu bude Stará Oleška zásobena pitnou vodou vodovodním řadem PE PN16 DN 40, 50 a 63 mm v
celkové délce 2,32 km.
Závěr: Navržená koncepce řeší výstavbu veřejného vodovodu v místní části Stará Oleška. Důvodem je nedostatek pitné vody v soukromých zdrojích během letních měsíců. Obec přistoupila, v návaznosti na suché měsíce a nedostatek pitné vody v mělkých individuálních
zdrojích, k realizaci průzkumného vrtu pro případné vystrojení na budoucí obecní studnu. Po ověření vydatnosti vrtu a kvality vody obec přistoupila k rozhodnutí zrealizovat veřejný vodovod, včetně zásobního vodojemu. Vypočtené investiční náklady dle metodického
pokynu 401/2010-15000 odpovídají 9,910 tis. Kč, což je méně než jsou reálné investiční náklady na stavbu (reálné IN 15,967 tis. Kč). Tento rozdíl je způsobem hlavně tím, že v reálných nákladech je započtena i následná rekonstrukce komunikací v celé šířce vozovky,
pod kterou bude vodovod pokládán. Náklady na výstavbu veřejného vodovodu na 1 trvale bydlícího obyvatele odpovídají 47 tis. Kč. Navržená koncepce byla podpořena souhlasným vyjádřením Povodí Ohře s.p., které ve svém vyjádření k záměru stanovilo podmínky pro
výstavbu a následné využívání vodovodní sítě. Navržená koncepce byla podpořena i souhlasným stanoviskem vodoprávního úřadu Magistrátu města Děčín a výstavba vodovodu již byla stavebním úřadem územně povolena rozhodnutím ze dne 1.8.2016. Navržená
změna koncepce zásobování pitnou vodu v místní části Stará Oleška byla projednána s Ministerstvem zemědělství, které k navržené změně zaslalo dne 17.3.2017 nesouhlasné stanovisko. MZe uvádí, že zásadní podmínkou pro jeho souhlas s navrženou aktualizací
výhledového stavu, je doložení vydatnosti (čerpací pokus) a kvality vody pro navrhovaný místní zdroj. Spíše než realizaci místního vodovodu navrhuje řešit připojení místní části na stávající vodovody v místních částech obce Huntířov. Obec jako předkladatel navržené
aktualizace disponuje hydrogeologickým posouzením budoucího obecního zdroje pitné vody, který ověřuje dostatečnou vydatnost i kvalitu vody, toto hydrogeologické posouzení MZe ve svém stanovisku nezohlednilo. Propojení Staré Olešky na vodovod v místní části
Huntířov nebo Nová Oleška není relevantní, jak z ekonmických důvodů, tak i technických. Vydatnost zdrojů pitné vody v Huntířově a Nové Olešce je omezená a pro napojení další místní části není dostatečná. Nejbližší skupinový vodovod je od Satré Olešky vzdálen cca 5
km, připojení na tento vodovod by přineslo neúměrně vysoké investiční náklady. Z těchto důvodů se odbor ZPZ neztotožňuje s nesouhlasným stanoviskem MZe a navrženou aktualizaci výhledového stavu PRVKÚK doporučuje ke schválení.

bod 14.4 priloha 4.2 k usnesení č. 077/13R/2017

bod 14.4 priloha 4.4 k usnesení č. 078/13R/2017

Bod 14.4 priloha 8.3 k usnesení č. 086/13R/2017

Bod 14.4. priloha 8.5 k usnesení č. 087/13R/2017

Bod 14.4 priloha 8.7 k usnesení č. 088/13R/2017

Dohoda o ukončení nájemního vztahu
dle Smlouvy o nájmu pozemku č. O994120010
a o ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
č.O994120011
Účastníci dohody
Povodí Labe, státní podnik
Se sídlem:
Jehož jménem jedná:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Spisová značka:

Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí
Ing. Marie Dušková, finanční ředitelka
70890005
CZ70890005
ČSOB Hradec Králové, č. účtu 103914702/0300
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

a
Ústecký kraj
Se sídlem:
Jehož jménem jedná:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s., č. účtu 882733379/0800

uzavírají tuto dohodu o ukončení nájemního vztahu k pozemkům a o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene:

Článek 1
Účastníci této dohody uzavřeli dne 15. 5. 2012 Smlouvu o nájmu pozemku č. O994120010. Předmětem
nájmu dle této smlouvy jsou pozemky evidované jako pozemkové parcely č. 707/7 a č. 707/8 v katastrálním
území Křešice u Litoměřic, obci Křešice, obě v druhu vodní plocha, zapsané na listu vlastnictví č. 441 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Litoměřice (dále jen "předmětné pozemky").
Dále účastníci této dohody uzavřeli dne 15. 5. 2012 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
č. O994120011, jejímž předmětem je závazek smluvních stran zřídit věcné břemeno spočívající v právu
umístění cyklistické stezky na předmětných pozemcích.

Článek 2
Nájemní vztah byl uzavřen z důvodu poskytnutí částí předmětných pozemků za účelem vybudování
cyklistické stezky v rámci stavební akce „Labská stezka č. 2 – etapa 2e“. Z tohoto důvodu byla uzavřena
také Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. O994120011.

Článek 3
Důvodem ukončení nájemního vztahu a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene je
skutečnost, že dne 14. 10. 2015 byla uzavřena Smlouva o nájmu pozemku č. O994150063 a dne 12. 11. 2015
byla uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. O994150121, jejichž předmětem
jsou pozemky specifikované v Článku 1 této dohody.
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Článek 4
1. Účastníci této dohody se dohodli, že platnost a účinnost Smlouvy o nájmu pozemku č. O994120010 a
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. O994120011 končí ke dni podpisu Smlouvy o
nájmu pozemku č. O994150063 a Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.
O994150121.
2. Přeplatek vzniklý úhradou ročního nájemného podle Smlouvy o nájmu pozemku č. O994120010 bude
nájemci vrácen na základě opravného daňového dokladu vystaveného pronajímatelem.
3. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, všechny s platností originálu. Každá smluvní strana
obdrží po dvou podepsaných vyhotoveních.
4. O ukončení platnosti a účinnosti smluv rozhodla Rada Ústeckého kraje dne…… usnesením č. …
V Hradci Králové dne .............................

V Ústí nad Labem dne .............................

..................................................................
Povodí Labe, státní podnik
Ing. Marie Dušková, finanční ředitelka

………………………………..…….....…
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček

..
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Bod 14.4 priloha 8.8 k usnesení č. 089/13R/2017

Bod 14.4 priloha 8.9 k usnesení č. 090/13R/2017

Bod 14.4 priloha 8.11 k usnesení č. 091/13R/2017

Bod 14.4 priloha 8.13 k usnesení č. 092/13R/2017

Bod 14.4 priloha 8.16 k usnesení č. 094/13R/2017

Bod 14.4 priloha 8.18 k usnesení č. 095/13R/2017

Bod 14.4 priloha 8.20 k usnesení č. 096/13R/2017

Č.j.: S 45023/2012 – MAJ (O31)

Dodatek č. 2
k Nájemní smlouvě VS 8011000112

Pronajímatel
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 709 94 234
DIČ: CZ70994234
zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384
zastoupena: Ing. Pavel Surý, generální ředitel
bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 14606011/0710
variabilní symbol:8011000112
(dále jen „pronajímatel“)
a
Nájemce
Ústecký kraj
zastoupen: Oldřich Bubeníček, hejtman kraje
sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
IČO: 708 92156
DIČ: CZ70892156
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., číslo účtu: 882733379/0800
(dále jen „nájemce“)
(pronajímatel a nájemce společně též jen jako „smluvní strany“)

1. Předmět dodatku
V souvislosti s dokončením a kolaudací stavby: „Cyklostezka Chomutov - Strupčice“ byly
pronajímateli předloženy geometrické plány a výpisy z katastru nemovitostí, které vykazují
zapsané oddělené pozemky trvale dotčené stavbou cyklostezky označené novými parcelními
čísly.
Smluvní strany se na základě této změny dohodly na následující úpravě nájemní smlouvy č.
1/12 uzavřené dne 22.2.2013.
V čl. I. Předmět nájmu se odst. 1 - 2 ruší a nahrazuje se tímto textem:
1. Předmětem nájmu, se kterým pronajímatel hospodaří v souladu se zákonem č. 77/2002
Sb., v platném znění, je pozemek p. č. 5863/11 v k. ú. Chomutov I, inventární číslo dle SAP
6000390134, o výměře 80 m2, zapsaný na LV 1396 a pozemek p. č. 334/3 v k. ú. Pesvice,
inventární číslo dle SAP 6000390136, o výměře 257 m2, zapsaný na LV 11, oba zapsané na
Katastrálním úřadě pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Chomutov.
Celková výměra předmětu nájmu činí 337 m2.
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2. Předmět nájmu je vyznačen ve snímcích katastrální mapy, které jsou nedílnou součástí
tohoto dodatku, jako příloha č.1.
V čl. III. Nájemné se odst. 1 – 2 ruší a nahrazuje se tímto textem:
1. Výše nájemného za předmět nájmu uvedený v čl. I této smlouvy je stanovena v souladu s
aktuálně platným výměrem Ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboží
s regulovanými cenami.
Nájemné činí pro:
k. ú. Chomutov 40,- Kč/m2/rok, tj. za 80 m2 3.200,00 Kč/rok
k. ú. Pesvice
20,- Kč/m2/rok, tj. za 257 m2 5.140,00 Kč/rok
2. Celkové roční nájemné ve výši 8.340,00 Kč bez DPH je splatné v pravidelných čtvrtletních
splátkách a to vždy 15. dne prvního měsíce příslušného čtvrtletí na účet pronajímatele
vedený u České národní banky, číslo účtu 14606011/0710 pod variabilním symbolem
8011000112 dle splátkového kalendáře, který pronajímatel zašle nájemci po uzavření tohoto
dodatku.
Nájemce není oprávněn provést úhradu nájemného na účet pronajímatele dříve, než prvního
dne daného čtvrtletí. Pronajímatel je oprávněn odmítnout úhradu nájemného provedenou
dříve, než je sjednáno v tomto ustanovení.
2. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní články a ustanovení Nájemní smlouvy VS 8011000112 ze dne 22.2.2013 ve znění
dodatku č.1 zůstávají v platnosti.
2. O uzavření dodatku na straně nájemce rozhodla Rada Ústeckého kraje podle ust. § 59
odst.1 písm.I zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů. Doklad o rozhodnutí je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž nájemce
obdrží jedno vyhotovení a pronajímatel obdrží dvě.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti
dnem 1.7.2017.
Přílohy : č.1 – snímky katastrální mapy
č.2 - Doložka Rady Ústeckého kraje
V Praze dne ………….

V Ústí nad Labem dne ………..

Pronajímatel:
Správy železniční dopravní cesty,
státní organizace

Nájemce:
Ústecký kraj

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

...........................................
Oldřich Bubeníček
hejtman kraje
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Bod 14.4 priloha 8.22 k usnesení č. 097/13R/2017

Dodatek č. 4
k Nájemní smlouvě
číslo pronajímatele: DÚK/Ře/129/2012, číslo nájemce: 12/SML1851
ze dne 26. 7. 2012
___________________________________________________________________________
Smluvní strany
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
se sídlem:
Hrbovická 2, Chlumec, PSČ 403 39
IČO:
000 07 536
DIČ:
CZ00007536
zapsaný:
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl
AXVIII,vložka 433
bankovní spojení:
Komerční banka, a.s., pobočka Most
číslo účtu:
1609491/0100
zastoupený:
Ing. Petrem Lencem, ředitelem státního podniku
kontaktní osoby ve
Jana Veverková, vedoucí oddělení správy majetku hospodářského střediska
věcech technických:
Doly a úpravny Komořany, ve věcech technických
Ivana Řechtáčková, technický pracovník oddělení správy majetku státního
podniku, ve věcech technických
(dále jen „pronajímatel“)
a
Ústecký kraj
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupený:
kontaktní osoba:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
708 92 156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s.
882733379/0800 VS 459
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Mgr. Ing. Jindřich Šimák, vedoucí majetkového odboru Krajského úřadu
Ústeckého kraje

(dále jen „nájemce“)
Smluvní strany v souladu s Čl. IX. bod č. 4 Nájemní smlouvy číslo pronajímatele:
DÚK/Ře/129/2012, číslo nájemce: 12/SML1851 ze dne 26. 7. 2012 (dále jen Smlouva), ve znění
Dodatku č. 1 ze dne 12. 7. 2013, Dodatku č. 2 ze dne 24. 2. 2014, Dodatku č. 3 ze dne 1. 10. 2015
uzavírají níže psaného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4.
Důvod uzavření dodatku:
Pronajímateli byla dne 7. 3. 2017 doručena žádost o uzavření Dodatku č. 4 v souvislosti s dokončenou
stavbou „Cyklostezky Chomutov – Strupčice“, která byla zapsána v katastru nemovitostí na základě
geometrických plánů. Jedná se o změnu parcelních čísel a výměry u pozemkových parcel v k. ú.
Strupčice a k. ú. Vrskmaň. V důsledku toho se Čl. II. Smlouvy (předmět smlouvy a předmět nájmu)
a Čl. V. Smlouvy (nájemné, splatnost nájmu, platební podmínky a ostatní finanční ujednání) o
pronájmu pozemků upravuje a mění takto:

Čl. I.
Původní znění ustanovení Čl. II. se nahrazuje tímto novým zněním:
Předmět smlouvy a předmět nájmu
1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností mezi pronajímatelem a nájemcem
vyplývajících z dočasného užívání věci (nájmu věci).
2. Pronajímatel má právo hospodařit s majetkem státu, a to k nemovitostem:
-

pozemek p. č. 434/15 o výměře 1 706 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
pozemek p. č. 434/19 o výměře 604 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
pozemek p. č. 416/132 o výměře 1 089 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
pozemek p. č. 416/126 o výměře 771 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
pozemek p. č. 731/2 o výměře 346 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
pozemek p. č. 743/3 o výměře 88 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
pozemek p. č. 751/3 o výměře 172 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, (dle GP č. 649-289/2016 ze dne 24.11.2016)

v obci Strupčice, k. ú. Strupčice, zapsaných na LV č. 72 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Chomutov,
-

pozemek. p. č. 178/2 o výměře 127 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
pozemek. p. č. 591/19 o výměře 351 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
pozemek. p. č. 591/23 o výměře 4 487 m2 , druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,

v obci Vrskmaň, k. ú. Vrskmaň, zapsaných na LV č. 93 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Chomutov.
Ve smyslu ustanovení § 17, odstavce 2, zákona číslo 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění
pozdějších předpisů, se nejedná o pronájem „určeného“ majetku státu.
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3. Pronajímatel touto smlouvou pronajímá nájemci tyto pozemky:
-

p. p. č. 434/15
p. p. č. 434/19
p. p. č. 416/132
p. p. č. 416/126
p. p. č. 731/2
p. p. č. 743/3
p. p. č. 751/3
p. p. č. 178/2
p. p. č. 591/19
p. p. č. 591/23
Celkem

o výměře
o výměře
o výměře
o výměře
o výměře
o výměře
o výměře
o výměře
o výměře
o výměře

1 706 m2
604 m2
1 089 m2
771 m2
346 m2
88 m2
172 m2
127 m2
351 m2
4 487 m2

k. ú. Strupčice
k. ú. Strupčice
k. ú. Strupčice
k. ú. Strupčice
k. ú. Strupčice
k. ú. Strupčice
k. ú. Strupčice
k. ú. Vrskmaň
k. ú. Vrskmaň
k. ú. Vrskmaň

9 741 m2

4. Pronajímatel touto smlouvou pronajímá nájemci části předmětných pozemků uvedené v odst. 3.
tohoto článku, aby je dočasně užíval za účelem přípravy a realizace stavby „Cyklostezka
Chomutov – Strupčice“.
Čl. II.
Původní znění ustanovení Čl. V. se nahrazuje tímto novým zněním:
Nájemné
Splatnost nájmu
Platební podmínky a ostatní finanční ujednání
1. Výše nájemného za užívání předmětu nájmu činí 49 193,-- Kč/rok (zábor 9 741 m2) (slovy:
čtyřicetdevěttisícstodevadesáttři korun českých) a platí se ode dne účinnosti tohoto dodatku.
Nájemné je osvobozeno od DPH dle ust. § 56 a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů.
2. Nájemné je stanoveno dohodou. Nájemné ve výši dle bodu 1. tohoto článku bude hrazeno zpětně,
jednou ročně, se splatností nejpozději ke konci kalendářního roku. Nájemné bude hrazeno na účet
pronajímatele uvedený na daňovém dokladu, dnem zaplacení se rozumí den, kdy byla příslušná
částka připsána na účet pronajímatele. Pokud tento dodatek nabude účinnosti v průběhu roku,
bude nájemné fakturováno v alikvotní části. V případě nedodržení lhůty splatnosti je nájemce
povinen uhradit pronajímateli úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.
Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení s úhradou nájemného po dobu delší než 5
pracovních dní je nájemce vedle zákonného úroku z prodlení povinen pronajímateli zaplatit
smluvní pokutu ve výši 10 % ročního nájemného. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne
doručení výzvy k jejímu zaplacení na bankovní účet pronajímatele.
3. Pronajímatel a nájemce se dohodli, že nájemné může být zvýšeno oznámením pronajímatele
jednou ročně, vždy od 1. ledna kalendářního roku o násobek míry inflace v České republice
publikovaný Českým statistickým úřadem, jakožto míru inflace vyjádřenou přírůstkem
průměrného ročního Indexu spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok. Obě smluvní strany
se zavazují respektovat pro tento účel oficiální údaje Českého statistického úřadu. Veškeré
výpočty valorizací provádí pronajímatel. Nebude-li uvedená míra inflace Českým statistickým
úřadem v budoucnu publikována, bude nájemné automaticky navyšováno na základě jiných
obdobných oficiálních statistických údajů. Po zveřejnění míry inflace nájemce rozdíl mezi již
zaplaceným nájemným od 1. 1. příslušného roku a nájemným zvýšeným zaplatí na základě faktury
vystavené pronajímatelem. Oznámení pronajímatele je jednostranný písemný právní úkon
pronajímatele.
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Čl. III.
1. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu
oběma zúčastněnými stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, přičemž pronajímatel obdrží
dva výtisky a nájemce tři výtisky.
3. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nedotčena.
4. Pronajímatel prohlašuje, že změna Smlouvy a uzavření Dodatku č. 4 k Nájemní smlouvě číslo
pronajímatele: DÚK/Ře/129/2012, číslo nájemce: 12/SML1851 ze dne 26. 7. 2012 byla schválena
dozorčí radou pronajímatele dne ……….2017.
5. Nájemce prohlašuje, že o změně Smlouvy a uzavření Dodatku č. 4 k Nájemní smlouvě číslo
pronajímatele: DÚK/Ře/129/2012, číslo nájemce: 12/SML1851ze dne 26. 7. 2012 bylo
rozhodnuto usnesením Rady Ústeckého kraje č. …….. ze dne ……………
6. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po
vzájemném projednání a podle jejich vůle, dobrovolně, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni
ani za nápadně nevýhodných podmínek.
7. Nájemce bere na vědomí, že pronajímatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen
uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv).

V Chlumci dne …………………….

V Ústí nad Labem dne……………….

.........................................................
Ing. Petr Lenc
ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik

..............................................................
Oldřich Bubeníček
hejtman
Ústecký kraj

Stránka 4 z 4

bod 14.4 priloha 11.10 k usnesení č. 116/13R/2017

Přehled DM

Inventární číslo

Popis

Sériové/Výrobní číslo

012420
22/03-001321
22/03-001329
22/03-001331
22/03-001341

Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor

LCD
LCD
LCD
LCD
LCD

22/03-001408
22/03-001500
22/03-001510
22/03-001512
22/03-001517

Monitor
Monitor
Monitor
Monitor
Monitor

Samsung LCD 19
Hyundai LCD 17
Hyundai LCD 17
ASUS LCD 19
ASUS LCD 19

FUJITSU 19 YV2A036385
17 Acer
1454802B81PY10
17 Acer
17 Acer
17 Acer
14548020900PY10

hodnot
a při
pořizovac vyřaze
í cena
ní

2879,00
7842,10
7842,10
7842,10
7842,10

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

9459,00
4542,00
4542,00
5173,10
5173,10

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

22/03-001553 Monitor 19´LCD Hyundai

4391,00

0,00

22/03-001575 Monitor 19´LCD Hyundai
Monitor Samsung 19"
22/03-001691 LCD
Monitor Samsung 19"
22/03-001707 LCD
Monitor Samsung 19"
22/03-001714 LCD
Monitor Samsung 19"
22/03-001715 LCD
Monitor Samsung 19"
22/03-001720 LCD
Monitor Samsung 19"
22/03-001722 LCD
22/03-001832 Monitor Samsung 19
Monitor Samsung 19 LCD
22/03-001881 943N
Monitor Samsung 19 LCD
22/03-001883 943N
Monitor Samsung 19 LCD
22/03-001893 943N
Monitor Samsung 19 LCD
22/03-001899 943N
Monitor LCD Acer
22/03-001927 V193Bbm,19"
Monitor LCD Acer
22/03-001929 V193Bbm,19"
Monitor Samsung LCD
22/03-001958 SM943N,19"
Monitor LCD Samsung
22/03-002047 943N,19"
Monitor LCD Samsung
22/03-002055 943N,19"
Monitor LCD Samsung
22/03-002215 E1920NR,19"
Monitor LED 19" iiyama
22/03-002571 Pro Lite, černý

4391,00

0,00

MY19HMDQ872415

3650,00

0,00

MY19HMDQ872740

3650,00

0,00

MY19HMDQ871919

3650,00

0,00

MY19HMDQ872579

3650,00

0,00

MY19HMDQ872253

3650,00

0,00

MY19HMDQ871921

3650,00
3491,00

0,00
0,00

3495,00

0,00

3495,00

0,00

3495,00

0,00

MY19HMFS455202A

3495,00

0,00

ETLHW0D132930085AA8521

3314,00

0,00

ETLHW0D13293007F698521

3314,00

0,00

MY19H9FSA06277

3436,00

0,00

3321,00

0,00

3321,00

0,00

CB19H9FZA36542

3066,00

0,00

1115241920977

6590,00

0,00

HA19HMGLA09872A
71SAAB072V01217
71SAAB072V00269
74LV013707
74LV013701

22/05-002861
22/05-003181
22/05-003189
22/05-003306
22/05-003478
22/05-003493
22/05-003509
22/05-003511
22/05-004297
22/05-004298
22/05-004301
22/05-004302
22/05-004306
22/05-004308
22/05-004311
22/05-004315
22/05-004321
22/05-004323
22/05-004328
22/05-004334
22/05-004335
22/05-004336
22/05-004337
22/05-004342
22/05-004351
22/05-004352
22/05-004877
22/05-004881
22/05-004904
22/05-004934

Office PRO 5100N s
Windows XP
Počítač OfficePro 3000
mikro
Počítač OfficePro 3000
mikro
Počítač OFFICE 3000
MIKRO
PC OfficePro GOV
5100N+přísl.
PC OfficePro GOV
5100N+přísl.
PC OfficePro GOV
5100N+přísl.
PC OfficePro GOV
5100N+přísl.
Počítač OfficePro mikro
Počítač OfficePro mikro
Počítač OfficePro mikro
Počítač OfficePro mikro
Počítač OfficePro mikro
Počítač OfficePro mikro
Počítač OfficePro mikro
Počítač OfficePro mikro
Počítač OfficePro mikro
Počítač OfficePro mikro
Počítač OfficePro mikro
Počítač OfficePro mikro
Počítač OfficePro mikro
Počítač OfficePro mikro
Počítač OfficePro mikro
Počítač OfficePro mikro
Počítač OfficePro mikro
Počítač OfficePro mikro
PC OffPro3K+Win7
PC OffPro3K+Win7
PC OffPro3K+Win7
PC OffPro3K+Win7

17814,00

0,00

DA362163

15577,00

0,00

DA362162

15577,00

0,00

15578,00

0,00

DA367567

15387,00

0,00

DA367582

15387,00

0,00

DA367598

15387,00

0,00

DA367600
376836
376796
376813
376826
376805
376811
376810
376827
376800
376829
376799
376797
376789
376816
376837
376838
376792
DA376785/0610
DA 385429/0311
DA 385426/0311
DA 385448/0311
DA 385424/0311

15387,00
19464,00
19464,00
19464,00
19464,00
19464,00
19464,00
19464,00
19464,00
19464,00
19464,00
19464,00
19464,00
19464,00
19464,00
19464,00
19464,00
19464,00
19464,00
19884,00
19884,00
19884,00
19884,00

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

bod 14.4 priloha 11.11 k usnesení č. 118/13R/2017

Přehled DM
Inventární číslo

Popis

Číslo
protokolu o
vyřazení

12/05-000161
12/05-000529

Diskové pole
Server Dell R300

17/VP0075
17/VP0075

995416,00
51422,75

0,00
0,00

22/03-001689

Monitor Samsung 19" LCD 17/VP0075

3650,00

0,00

22/03-001709
22/03-001813
22/03-001824
22/03-001828

Monitor Samsung 19" LCD
Monitor Samsung 19
Monitor Samsung 19
Monitor Samsung 19
Monitor LCD Samsung
943N,19"
Monitor LCD Samsung
943N,19"
Monitor LCD Samsung
943N,19"
Cisco Aironet802.11g
HDD 300GB U320
HDD 300GB U320
HDD 300GB U320
HDD 300GB U320
Počítač OfficePro mikro
PC OffPro3K+Win7
PC OffPro3K+Win7
PC OffPro3K+Win7
PC OffPro3K+Win7
PC OffPro3K+Win7
PC OffPro3K+Win7
PC OffPro3K+Win7
Cisco AP 1140
Paměť DDR2 8GB KIT

17/VP0075
17/VP0075
17/VP0075
17/VP0075

3650,00
3491,00
3491,00
3491,00

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

17/VP0075

3321,00

0,00

17/VP0075

3321,00

0,00

17/VP0075
17/VP0075
17/VP0075
17/VP0075
17/VP0075
17/VP0075
17/VP0075
17/VP0075
17/VP0075
17/VP0075
17/VP0075
17/VP0075
17/VP0075
17/VP0075
17/VP0075
17/VP0075

3321,00
28615,90
14999,00
14999,00
14999,00
14998,00
19464,00
19884,00
19884,00
19884,00
19884,00
19884,00
19884,00
19884,00
13325,00
5521,00

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

22/03-002026
22/03-002032
22/03-002067
22/04-000122
22/05-003435
22/05-003436
22/05-003437
22/05-003438
22/05-004318
22/05-004886
22/05-004891
22/05-004893
22/05-004896
22/05-004899
22/05-004905
22/05-004926
22/05-005032
22/05-005749

hodnota
pořizovací při
cena
vyřazení

pozn. : z HDD a serveru odstraněna data, provedl odbor INF

Bod 14.4 prilpoha 8.25 k usnesení č. 119/13R/2017

Dohoda o ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
č. O994140058
Účastníci dohody
Povodí Labe, státní podnik
Se sídlem:
Jehož jménem jedná:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Spisová značka:

Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí
Ing. Marie Dušková, finanční ředitelka
70890005
CZ70890005
ČSOB Hradec Králové, č. účtu 103914702/0300
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

a
Ústecký kraj
Se sídlem:
Jehož jménem jedná:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s., č. účtu 882733379/0800

uzavírají tuto dohodu o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene:

Článek 1
Účastníci této dohody uzavřeli dne 28. 7. 2014 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.
O994140058. Předmětem této smlouvy je pozemek evidovaný jako pozemková parcela č. 487/2
v katastrálním území Třeboutice, obci Křešice, v druhu ostatní plocha, zapsaný na listu vlastnictví č. 23 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Litoměřice.

Článek 2
Smluvní vztah byl uzavřen z důvodu vybudování cyklistické stezky v rámci stavební akce „Labská stezka č.
2 – etapa 2e“.

Článek 3
Důvodem ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. O994140058 je skutečnost,
že dne 12. 11. 2015 byla uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. O994150121,
jejímž předmětem je pozemek specifikovaný v Článku 1 této dohody.

Článek 4
1. Účastníci této dohody se dohodli, že platnost a účinnost Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene č. O994140058 končí k datu podpisu Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.
O994150121.

-1-

2. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, všechny s platností originálu. Každá smluvní strana
obdrží po dvou podepsaných vyhotoveních.
3. O ukončení platnosti a účinnosti smlouvy rozhodla Rada Ústeckého kraje dne…… usnesením č. …

V Hradci Králové dne .............................

V Ústí nad Labem dne ..............................

..................................................................
Povodí Labe, státní podnik
Ing. Marie Dušková, finanční ředitelka

………………………………..…….....…
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček

..

-2-

Bod 14.4. priloha 8.26 k usnesení č. 120/13R/2017

Dohoda o ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
cyklostezky
č. O994140011
Účastníci dohody
Povodí Labe, státní podnik
Se sídlem:
Jehož jménem jedná:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Spisová značka:

Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí
Ing. Marie Dušková, finanční ředitelka
70890005
CZ70890005
ČSOB Hradec Králové, č. účtu 103914702/0300
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

a
Ústecký kraj
Se sídlem:
Jehož jménem jedná:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s., č. účtu 882733379/0800

uzavírají tuto dohodu o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti cyklostezky:

Článek 1
Účastníci této dohody uzavřeli dne 23. 5. 2014 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
cyklostezky č. O994140011. Předmětem této smlouvy je pozemek evidovaný jako pozemková parcela č.
2662/16 v katastrálním území a obci Litoměřice, v druhu vodní plocha, zapsaný na listu vlastnictví č. 495
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Litoměřice.

Článek 2
Smluvní vztah byl uzavřen z důvodu vybudování cyklistické stezky v rámci stavební akce „Labská stezka č.
2 – etapa 2e“.

Článek 3
Důvodem ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti cyklostezky č. O994140011 je
skutečnost, že dne 12. 11. 2015 byla uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.
O994150121, jejímž předmětem je pozemek specifikovaný v Článku 1 této dohody.

Článek 4
1. Účastníci této dohody se dohodli, že platnost a účinnost Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
cyklostezky č. O994140011 končí k datu podpisu Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
č. O994150121.

-1-

2. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, všechny s platností originálu. Každá smluvní strana
obdrží po dvou podepsaných vyhotoveních.
3. O ukončení platnosti a účinnosti smlouvy rozhodla Rada Ústeckého kraje dne…… usnesením č. …

V Hradci Králové dne .............................

V Ústí nad Labem dne .............................

..................................................................
Povodí Labe, státní podnik
Ing. Marie Dušková, finanční ředitelka

………………………………..…….....…
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček

..

-2-

bod 14.4 priloha 15.1 k usnesení č. 129/13R/2017

bod 14.4 priloha 15.2 k usnesení č. 130/13R/2017

bod 14.4 priloha 15.3 k usnesení č. 131/13R/2017

bod 14.4 priloha 15.4 k usnesení č. 132/13R/2017

Bod 14.6 priloha 2 k usnesení č. 187/13R/2017

Příloha č. 2
Tabulka - přehled předkládaných investičních záměrů -opravená
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
v tis. Kč vč. DPH
Střední škola zahradnická a zemědělská A. E. Komerse, Děčín - Libverda 10 400
celková rekonstrukce areálu praktického vyučování
Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem 12 000
rekonstrukce zdravotně technické instalace
Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a
15 000
technická, Ústí nad Labem - rekonstrukce vnitřních rozvodů budovy S
Odbor dopravy a silničního hospodářství
v tis. Kč vč. DPH
II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. část - výstavba garáží
7 260

