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

Zastupitelstvo Ústeckého kraje
Usnesení
z 12. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje - V. volební období 2016 - 2020, konaného dne
23.04.2018 od 10:08 hodin do 15:33 hodin, v zasedacím sále Krajského úřadu Ústeckého
kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 001/12Z/2018
2.1 Schválení návrhové a volební komise
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
návrhovou a volební komisi 12. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje V. volebního období
v tomto složení:
1. Ing. Lubomíra Mejstříková, Csc. (ANO) - předsedkyně
2. Ing. Bc. Jiří Fišer (SPD+SPO)
3. Zbyněk Svoboda (ČSSD)
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Usnesení č. 002/12Z/2018
3.1 Volba ověřovatelů
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
ověřovatele zápisu a usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje V. volebního
období:
1. Bc. Hynka Hanzu (ODS)
2. Pavla Vodseďálka (KSČM)
Hlasování:

pro:

51

proti:

0
1

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 003/12Z/2018
4.1 Schválení programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
upravený program 12. Zastupitelstva Ústeckého kraje v V. volebním období.
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Usnesení č. 004/12Z/2018
5.2 Kontrola plnění usnesení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
splnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje z IV. volebního období 2012
– 2016
1.Usnesení č. 186/17Z/2014 Nakládání s majetkem
2.Usnesení č. 187/17Z/2014 Nakládání s majetkem
splnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje z V. volebního období 2016
– 2020
1.Usnesení č. 105/6Z/2017 Nakládání s majetkem
2.Usnesení č. 005/10Z/2018 Projednání výsledku kontroly MV a návrhu opatření
3.Usnesení č. 013/11Z/2018 Volba přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem
4. Usnesení č. 019/11Z/2018 Revize Metodiky Ústeckého kraje pro poskytování finanční
podpory poskytovatelům sociálních služeb v rámci programu POSOSUK 2
B) schvaluje
změnu termínů plnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje:
1.Usnesení č. 024/4Z/2017 SPZ Triangle – čerpání dotace na 26. 06. 2018
2. Usnesení č. 006/10Z/2018 Dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji
2018“ – vyhodnocení na 07. 05. 2018
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 005/12Z/2018
5.3 Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady Ústeckého kraje od 25. 1. 2018 do 21. 3. 2018.
Hlasování:

pro:

48

proti:

1
2

zdržel se:

2

Návrh byl přijat

Usnesení č. 006/12Z/2018
5.4 Zpráva ředitele o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu ředitele Ing. Milana Zemaníka o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje
Hlasování:

pro:

51

proti:

1

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 007/12Z/2018
6.1 Ustavení Ceny Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost za rok 2017
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písmeno v) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění
pozdějších předpisů o schválení „Ustavení Ceny Ústeckého kraje za společenskou
odpovědnost za rok 2017“ dle příloh 1 až 7 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 008/12Z/2018
6.2 Program na podporu JSDHO a ostatních složek IZS 2017 – žádost o změnu termínu
realizace projektu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
žádost obce Dolní Poustevna o změnu termínu realizace projektu
B) souhlasí
s posunutím termínu realizace projektu dle žádosti uvedené v příloze č. 2 tohoto materiálu
C) rozhoduje
dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace s městem
Dolní Poustevna, IČ: 00261289, 407 82 Dolní Poustevna čp. 77 dle přílohy č. 3 tohoto
usnesení
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 009/12Z/2018
6.3 Poskytnutí finančních dotací z Programu 2018 na podporu nové techniky, výstavby
požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných
organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek
IZS dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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A) bere na vědomí
informaci o podaných žádostech dle přílohy č. 1 tohoto materiálu
B) rozhoduje
dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o poskytnutí dotace a o uzavření veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí dotace dle
vzoru schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 11. 12. 2017, usnesení č.
010/9Z/2017 a na základě předložených žádostí uvedených v příloze č. 1 tohoto materiálu s
žadateli:
1) Město Košťany
Sídlo: Teplická 297, 417 23 Košťany
IČO: 00266400
Částka: 1.125.000,- Kč
Projekt: Nákup nové cisternové automobilové stříkačky
2) Obec Černčice
Sídlo: Jiráskova 223, 439 01 Černčice
IČO: 00556271
Částka: 1.125.000,- Kč
Projekt: Pořízení nové CAS pro JSDH obce Černčice
3) Město Krupka
Sídlo: Mariánské náměstí 32, 417 42 Krupka
IČO: 00266418
Částka: 1.125.000,- Kč
Projekt: Pořízení nové CAS pro JSDH Krupka - Bohosudov
4) Obec Líšťany
Sídlo: U Svatého Jána 100, 440 01 Líšťany
IČO: 00831824
Částka: 1.125.000,- Kč
Projekt: Dotace pro JSDH obcí - pořízení nové cisternové automobilové stříkačky
5) Obec Velká Bukovina
Sídlo: č. p. 178, 407 29 Velká Bukovina
IČO: 00555886
Částka: 300.000,- Kč
Projekt: Dopravní automobil pro JSDHO
6) Město Česká Kamenice
Sídlo: Náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice
IČO: 00261220
Částka: 300.000,- Kč
Projekt: Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Česká Kamenice
7) Město Podbořany
Sídlo: Mírová 615, 441 01 Podbořany
IČO: 00265365
Částka: 300.000,- Kč
Projekt: 014D241008187 Podbořany - Dopravní automobil s přívěsem nákladním
4

8) Město Vroutek
Sídlo: náměstí Míru 166, 439 82 Vroutek
IČO: 00265705
Částka: 300.000,- Kč
Projekt: Pořízení nového dopravního automobilu
9) Obec Obrnice
Sídlo: Mírová 70, 435 21 Obrnice
IČO: 00266116
Částka: 300.000,- Kč
Projekt: Obec Obrnice - dopravní automobil
10) Obec Libouchec
Sídlo: č. p. 211, 403 35 Libouchec
IČO: 00266833
Částka: 300.000,- Kč
Projekt: Nákup nového dopravního automobilu
11) Město Mikulášovice
Sídlo: č. p. 1007, 407 79 Mikulášovice
IČO: 00261581
Částka: 300.000,- Kč
Projekt: Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Mikulášovice
12) Obec Kytlice
Sídlo: č. p. 24, 407 45 Kytlice
IČO: 00261483
Částka: 500.000,- Kč
Projekt: Kytlice - hasičská zbrojnice
13) Obec Libědice
Sídlo: č. p. 27, 438 01 Libědice
IČO: 00673153
Částka: 500.000,- Kč
Projekt: Hasičská zbrojnice Libědice
14) Město Krupka
Sídlo: Mariánské náměstí 32, 417 42 Krupka
IČO: 00266418
Částka: 500.000,- Kč
Projekt: Rekonstrukce hasičské zbrojnice a garáže JPO II, Alejní 629, Krupka
15) Obec Jimlín
Sídlo: č. p. 7, 440 01 Jimlín
IČO: 00556327
Částka: 100.000,- Kč
Projekt: Oprava a modernizace Tatry 148 CAS 32
16) Obec Krásný Dvůr
Sídlo: č. p. 117, 439 72 Krásný Dvůr
IČO: 00265071
Částka: 100.000,- Kč
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Projekt: Oprava cisternové automobilové stříkačky
17) Obec Měrunice
Sídlo: č. p. 67, 418 04 Měrunice
IČO: 00266477
Částka: 100.000,- Kč
Projekt: Oprava hasičské stříkačky Tatra T 148 CAS 32
18) Město Litvínov
Sídlo: náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČO: 00266027
Částka: 76.165,- Kč
Projekt: Oprava, modernizace nebo rekonstrukce CAS pro JSDH města Litvínova
19) Obec Jeníkov
Sídlo: Oldřichov 52, 417 24 Jeníkov
IČO: 00266361
Částka: 92.237,- Kč
Projekt: Vybavení JSDH obce Jeníkov novými radiostanicemi a požárním žebříkem
20) Obec Málkov
Sídlo: č. p. 3 Málkov, 431 02 Zelená
IČO: 00262013
Částka: 100.000,- Kč
Projekt: Nákup ochranných prostředků za účelem likvidace mimořádných událostí
21) Obec Vrbice
Sídlo: Hlavní 47, 411 64 Vrbice
IČO: 00264652
Částka: 90.000,- Kč
Projekt: Pořízení vybavení pro JSDHO Vrbice
22) Město Dubí
Sídlo: Ruská 264/128, 417 01 Dubí
IČO: 00266281
Částka: 87.011,- Kč
Projekt: Podpora mladých hasičů v Dubí v roce 2018
23) Obec Počedělice
Sídlo: č. p. 11, 440 01 Počedělice
IČO: 00265373
Částka: 89.010,- Kč
Projekt: Oslava 120 let hasičů Počedělice
24) Obec Zbrašín
Sídlo: č. p. 23, 440 01 Zbrašín
IČO: 00556491
Částka: 98.000,- Kč
Projekt: Nákup hasičské výstroje pro JSDH Zbrašín
25) Obec Hrobčice
Sídlo: č. p. 41, 417 57 Hrobčice
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IČO: 00266345
Částka: 100.000,- Kč
Projekt: Nákup vybavení pro členy SDH
26) Obec Libotenice
Sídlo: č. p. 37 Libotenice, 412 01 Litoměřice
IČO: 00263940
Částka: 100.000,- Kč
Projekt: Vybavení JSDHO Libotenice
27) Obec Želenice
Sídlo: Na Návsi 27, 434 01 Želenice
IČO: 00266205
Částka: 100.000,- Kč
Projekt: Vybavení jednotky SDH Želenice
28) Město Trmice
Sídlo: Fügnerova 448/29, 400 04 Trmice
IČO: 00674010
Částka: 42.522,- Kč
Projekt: Pořízení balistické ochrany pro MP Trmice
29) Město Roudnice nad Labem
Sídlo: Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČO: 00264334
Částka: 100.000,- Kč
Projekt: Rekonstrukce kamerového systému ve městě Roudnice nad Labem
30) Město Duchcov
Sídlo: nám. Republiky 20/3, 419 01 Duchcov
IČO: 00266299
Částka: 100.000,- Kč
Projekt: Nákup služebního vozidla pro městskou policii
31) Město Lovosice
Sídlo: Školní 407/2, 410 30 Lovosice
IČO: 00263991
Částka: 93.396,- Kč
Projekt: Vybavení strážníků Městské policie v Lovosicích
32) Obec Proboštov
Sídlo: Náměstí Svobody 700, 417 12 Proboštov u Teplic
IČO: 00266566
Částka: 64.092,- Kč
Projekt: Podpora obecní policie Proboštov
33) Město Jirkov
Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov
IČO: 00261904
Částka: 98.900,- Kč
Projekt: Propojení městského dohlížecího kamerového systému mezi MěP a PČR
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34) Město Litvínov
Sídlo: náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČO: 00266027
Částka: 85.595,- Kč
Projekt: Bezpečnostní prvky pro pořádkovou jednotku MP Litvínov
35) Město Jiříkov
Sídlo: Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov
IČO: 00261424
Částka: 75.016,- Kč
Projekt: Zvýšení bezpečnosti a zkvalitnění akceschopnosti strážníků Městské policie Jiříkov
36) Město Bílina
Sídlo: Břežánská 50/4, 418 31 Bílina
IČO: 00266230
Částka: 81.000,- Kč
Projekt: Radiostanice pro Městskou policii Bílina
37) Městys Cítoliby
Sídlo: Zeměšská 219, 439 02 Cítoliby
IČO: 00556262
Částka: 85.770,- Kč
Projekt: Vybavení služebny Obecní policie Cítoliby
38) Město Třebenice
Sídlo: Paříkovo nám. 1, 411 13 Třebenice
IČO: 00264521
Částka: 86.737,- Kč
Projekt: Vybavení MP Třebenice
39) Statutární město Teplice
Sídlo: náměstí Svobody 2/2, 415 95 Teplice
IČO: 00266621
Částka: 100.000,- Kč
Projekt: Nákup vozidla pro Městskou policii Teplice
40) Statutární město Most
Sídlo: Radniční 1/2, 434 69 Most
IČO: 00266094
Částka: 99.000,- Kč
Projekt: Most: Dovybavení strážníků městské policie 16 ks minikamer
41) Město Vejprty
Sídlo: Tylova 870/6, 431 91 Vejprty
IČO: 00262170
Částka: 61.403,- Kč
Projekt: Vybavení služebny MP Vejprty
42) Statutární město Chomutov
Sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
IČO: 00261891
Částka: 100.000,- Kč
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Projekt: Vybavení strážníků-protiúderové chrániče
43) Město Rumburk
Sídlo: Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
IČO: 00261602
Částka: 89.790,- Kč
Projekt: Modernizace MKDS - kamerový bod č. 7 Města Rumburk
44) Město Osek
Sídlo: Zahradní 246, 417 05 Osek
IČO: 00266558
Částka: 50.135,- Kč
Projekt: Rozšíření kapacity serveru ke kamerovému systému
45) Město Benešov nad Ploučnicí
Sídlo: náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
IČO: 00261181
Částka: 100.000,- Kč
Projekt: Rozšíření kamerového systému v Benešově nad Ploučnicí
46) Město Postoloprty
Sídlo: Mírové náměstí 318, 439 42 Postoloprty
IČO: 00265403
Částka: 100.000,- Kč
Projekt: Pojď mezi nás

Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 010/12Z/2018
6.4 Revokace části usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 008/11Z/2018, bod A/2) ze
dne 26. 2. 2018
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) revokuje
část usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 008/11Z/2018 ze dne 26. 2. 2018, v bodě A/ 1.
2) ve věci poskytnutí dotace společnosti HIPODROM MOST a.s.
B) schvaluje
výjimku ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého
kraje v čl. 4.7 a to tak, že jako uznatelný náklad jsou u projektu v bodě C) tohoto usnesení
přípustné finanční odměny účastníkům za umístění v soutěžích a akcích podobného
charakteteru,
C) rozhoduje
dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí dotace a o uzavření veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí dotace dle
vzoru schváleného Radou Ústeckého kraje dne 7. 2. 2018, č. usnesení 006/34R/2018, a na
základě žádosti uvedené v příloze č. 1 tohoto materiálu žadateli:
HIPODROM MOST a.s.
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Sídlo: K Hipodromu 213, 434 01
IČ: 64653269
částka: 500.000,- Kč
projekt: Velká letní cena Ústeckého kraje
Hlasování:

pro:

28

proti:

9

zdržel se:

16

Návrh byl přijat

Usnesení č. 011/12Z/2018
7.1 Rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2017
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
1. rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2017 ve
výši 449 292 tis. Kč na financování akcí dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
2. příděl z rozpočtu do fondů Ústeckého kraje v roce 2018 následovně:
- Regoinální podpůrný fond Ústeckého kraje - zvýšení o 59 097 tis. Kč na celkový objem 252
106 tis. Kč
- Fond Ústeckého kraje - zvýšení o 15 000 tis. Kč na celkový objem 81 830 tis. Kč.
B) provádí
rozpočtové opatření - navýšení celkového objemu rozpočtu Ústeckého kraje o částku 449 292
tis. Kč za podmínky schválení bodu A) tohoto usnesení, následovně:
financování:
zůstatek finančních prostředků z roku 2017 - zvýšení o částku 449 292 tis. Kč
běžné výdaje:
odbor kancelář hejtmana - zvýšení o částku 6 000 tis. Kč
odbor ekonomický – zvýšení o částku 4 337 tis. Kč
odbor majetkový - zvýšení o částku 2 000 tis. Kč
odbor regionálního rozvoje – zvýšení o částku 3 000 tis. Kč
odbor školství, mládeže a tělovýchovy - zvýšení o částku 8 007 tis. Kč
odbor kultury a památkové péče - zvýšení o částku 2 923 tis. Kč
odbor sociálních věcí - zvýšení o částku 1 372 tis. Kč
odbor dopravy a silničního hospodářství - zvýšení o 100 000 tis. Kč
odbor strategie, přípravy a realizace projektů - zvýšení o částku 64 097 tis Kč, z toho Fond
Ústeckého kraje zvýšení o částku 15 000 tis. Kč a Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje
o částku 49 097 tis. Kč
kapitálové výdaje:
odbor informatiky a organizačních věcí – zvýšení o částku 4 000 tis. Kč
odbor školství, mládeže a tělovýchovy - zvýšení o částku 17 941 tis. Kč
odbor kultury a památkové péče – zvýšení o částku 3 530 tis. Kč
odbor sociálních věcí - zvýšení o částku 10 359 tis. Kč
odbor zdravotnictví - zvýšení o částku 200 000 tis. Kč
odbor strategie, přípravy a realizace projektů - zvýšení o částku 21 726 tis. Kč, z toho
Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje o částku 10 000 tis. Kč
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Hlasování:

pro:

31

proti:

19

zdržel se:

4

Návrh byl přijat

Usnesení č. 012/12Z/2018
7.2 Odkup akcie RRA ÚK a.s.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
stanoví
v souladu s § 36 písm. l) a m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění
pozdějších předpisů, zvýšení majetkové účasti Ústeckého kraje ve společnosti Regionální
rozvojová agentura Ústeckého kraje a.s. se sídlem v Ústí nad Labem, Velká Hradební
3118/48, 400 02, IČ: 60279524, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v
Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 557, o 1 kus akcie této společnosti, a to formou nákupu od
Okresní hospodářské komory Ústí nad Labem, Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem,
IĆ:48289205 za cenu 25 000,-- Kč za akcii.
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

3

Návrh byl přijat

Usnesení č. 013/12Z/2018
8.1 Transformační plán Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
Dle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
Transformační plán poskytovatele sociálních služeb Domovy sociálních služeb Kadaň a
Mašťov, příspěvková organizace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
Hlasování:

pro:

53

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 014/12Z/2018
8.2 Povinně hlášené změny poskytovatelů sociálních služeb
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informace obsažené v přílohách č. 1 až 2 tohoto materiálu,
B) rozhoduje
dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění
pozdějších předpisů:
o vrácení poskytnuté dotace v celkové výši 83 500,- Kč poskytnuté Světlu Kadaň z.s. na
sociální službu odborné sociální poradenství (ID 6964061), z důvodu realizace individuálního
projektu z Operačního programu Zaměstnanost, v rámci kompetence dané § 101a zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
C) ukládá
11

PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zajistit
potřebné kroky k uzavření dodatku ke smlouvě s příjemcem dotace dle přílohy č. 2 tohoto
materiálu.
Termín: 15. 5. 2018
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 015/12Z/2018
8.3 Odejmutí části neinvestiční dotace a individuální dofinancování
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informace obsažené v přílohách č. 1 až 5 tohoto materiálu,
B) rozhoduje
a)o vrácení poskytnuté dotace v celkové výši 734 800,- Kč poskytnuté poskytovateli
sociálních služeb Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace na sociální službu
odborné sociální poradenství (ID 6315827) v rámci dotačního programu Podpora sociálních
služeb v Ústeckém kraji 2018, z důvodu realizace individuálního projektu z Operačního
programu Zaměstnanost, v rámci kompetence dané § 101a zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
b)o vrácení poskytnuté dotace v celkové výši 14 449,92,- Kč poskytnuté poskytovateli
sociálních služeb Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace na sociální službu
odborné sociální poradenství (ID 6315827) v rámci dotačního programu Podpora Ústeckého
kraje na sociální služby 2018 – malý dotační program, z důvodu realizace individuálního
projektu z Operačního programu Zaměstnanost, v rámci kompetence dané § 36 zákona č.
129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,
c)o poskytnutí dotace na sociální službu domovy pro seniory (ID 1049767) ve výši
734 800,- Kč v rámci dotačního programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2018
a o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 18/SML0938 s poskytovatelem sociálních služeb
Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace.
d)o poskytnutí dotace na sociální službu domovy pro osoby se zdravotním postižením
(ID 8986384) ve výši 14 449,92,- Kč v rámci dotačního programu Podpora Ústeckého kraje
na sociální služby 2018 – malý dotační program a o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č.
17/SML3668 s poskytovatelem sociálních služeb Sociální služby Chomutov, příspěvková
organizace.
C) ukládá
PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zajistit
potřebné kroky k uzavření dodatků ke smlouvám s příjemcem dotace dle přílohy č. 4 a 5
tohoto materiálu,
Termín: 18. 5. 2018
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

12

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 016/12Z/2018
8.4 Dotační program „Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji 2018“ –
vyhlášení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
a) o výjimce, kdy Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
z rozpočtu Ústeckého kraje se budou vztahovat na dotační program „Podpora vybraných
sociálních služeb v Ústeckém kraji 2018“, uvedený v příloze č. 1 tohoto materiálu s ohledem
na zvláštní povahu programu pouze přiměřeně,
b) o vyhlášení dotačního programu „Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji
2018“ dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
B) ukládá
PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zveřejnění
dotačního programu „Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji 2018“
bezodkladně po vydání usnesení
Termín: 27. 4. 2018
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 017/12Z/2018
8.5 Dotační program „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 2“ –
vyrovnávací platba pro rok 2018
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informace o přepočtu vyrovnávací platby pro rok 2018 programu „Podpora sociálních služeb
v Ústeckém kraji 2“ a obsažené v příloze č. 1 - 3 tohoto usnesení,
B) rozhoduje
dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace z dotačního programu v rámci projektu „Podpora
sociálních služeb v Ústeckém kraji 2“, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0005703
subjektům poskytujícím sociální služby ve stanovené výši, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a o
uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb a
dodatku k Pověření Ústeckého kraje se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení,
C) schvaluje
vzor dodatku ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb dle
přílohy č. 2 tohoto usnesení,
D) ukládá
PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na
podporu sociálních služeb a dodatku k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti
poskytování sociálních služeb zařazených do základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje
s podpořenými poskytovateli sociálních služeb.
Termín: 30. 6. 2018
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Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 018/12Z/2018
10.1 Krajská zdravotní, a.s. – aktuální informace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
předloženou informaci o činnosti společnosti Krajská zdravotní, a.s.
Hlasování:

pro:

46

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 019/12Z/2018
10.2 Pověřovací akt k výkonu služby obecného hospodářského zájmu – Krajská
zdravotní, a.s. – dodatek ke smlouvě
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování veřejné služby a podmínkách
poskytnutí Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby č. 17/SML2628/SoPD/ZD
uzavřené dne 26. 6. 2017 se společností Krajská zdravotní, a.s., se sídlem: Sociální péče
3316/12a, 400 11 Ústí nad Labem, IČ: 25488627, dle přílohy č. 4 tohoto usnesení
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 020/12Z/2018
10.3 Dotační program „Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2018“ – vyhodnocení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
předloženou informaci o hodnocení žádostí o poskytnutí dotace v programu „Podpora
vybraných služeb zdravotní péče 2018“
B) schvaluje
v souladu s Čl. XVI. bodu 1) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“) výjimku z ustanovení Čl. VI. bodu 7) Zásad
a akceptuje žádost žadatele Hospic sv. Štěpána, z. s., doručenou po termínu uzávěrky pro
přijímání žádostí dne 26. 2. 2018
C) rozhoduje
dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí neinvestiční dotace v programu „Podpora vybraných služeb zdravotní
péče 2018“ těmto žadatelům:
DRUG – OUT Klub, z. s.
Sídlo: Velká Hradební 13/47, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 44554559
14

HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.
Sídlo: Svážná 1528, 434 01 Most
IČ: 25419561
Hospic sv. Štěpána, z. s.
Sídlo: Rybářské náměstí 662/4, 412 01 Litoměřice
IČ: 65081374
Krajská zdravotní, a.s.
Sídlo: Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
Péxis – centrum psychosomatické péče, s.r.o.
Sídlo: Šrámkova 3062/38, 400 11 Ústí nad Labem
IČ: 22795758
ve výši a k účelu dle přílohy č. 4 tohoto usnesení
a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle vzoru schváleného
usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 033/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017 s uvedenými
žadateli.
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 021/12Z/2018
10.4 Dotační program „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní
lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2018“ – vyhlášení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
1. dle Článku XVI. bodu 1) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“) následující výjimky pro dotační program
„Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území
Ústeckého kraje – 2018“:
a) výjimku z Článku VI. bodu 2) písm. l) Zásad
Projekt není povinnou přílohou žádosti o dotaci.
b) výjimku z Článku VIII. bodu 1) Zásad
Dotace může být použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých od 1. 5. 2018 do 31. 12.
2019.
c) výjimku z Článku VIII. bodu 6) Zásad
Maximální výše dotace je 100 % z celkových uznatelných nákladů.
2. dotační program „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče
na území Ústeckého kraje – 2018“ dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 022/12Z/2018
10.5 Žádost Města Roudnice nad Labem o dotaci na rozšíření lékařské pohotovostní
15

služby v Ústeckém kraji v roce 2018
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o neposkytnutí účelové dotace na provoz ordinace lékařské pohotovostní služby pro
děti a dorost ve spádovém území Roudnice nad Labem v roce 2018:
Městu Roudnice nad Labem
Sídlo: Karlovo náměstí 21, 41301 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334
Hlasování:

pro:

29

proti:

18

zdržel se:

5

Návrh byl přijat

Usnesení č. 023/12Z/2018
10.6 Dotační program „Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu
obyvatel Ústeckého kraje“ – vyhodnocení 2018, I. lhůta
Zastupitelstvo 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“ – I. lhůta.
B) rozhoduje
dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí neinvestiční dotace v programu „Podpora aktivit zaměřených na
zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“ – I. lhůta těmto žadatelům:
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 3108/14, 400 11 Ústí nad Labem
IČ: 22608389
Dia help – svaz diabetiků z.s.
Sídlo: Báňská 287, 434 01 Most
IČ: 22677291
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. 032/9Z/2017 ze dne 11. 12.
2017.
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

Usnesení č. 024/12Z/2018
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zdržel se:

0

Návrh byl přijat

11.1 Spolufinancování projektů IPRM Doprava, schválených Výborem Regionální rady
regionu soudržnosti Severozápad – schválení žádosti o dotaci
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o podané žádosti, posouzení a hodnocení žádosti dle předloženého materiálu.
B) rozhoduje
dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 tohoto materiálu
žadatel: DOPRAVNÍ PODNIK měst a Mostu a Litvínova, a.s.
IČ: 62242504
sídlo: tř. Budovatelů 1395/23, 434 01 Most
výše investiční dotace: 1 011 115,79 Kč
podíl dotace na celkových způsobilých nákladech: 7,5%
název projektu (akce): Informační systém
Hlasování:

pro:

33

proti:

1

zdržel se:

18

Návrh byl přijat

Usnesení č. 025/12Z/2018
11.2 Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle předloženého materiálu.
B) rozhoduje
1. 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 smlouvy o
poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje:
·žadatel č. 1: Obec Nezabylice
IČ: 00673170
sídlo: Hořenec 6, 430 01 Nezabylice
výše investiční dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Zvýšení kapacity MŠ – projektová dokumentace
· žadatel č. 2: Městys Kovářská
IČ: 00261947
sídlo: nám. J. Švermy 64, 431 86 Kovářská
výše neinvestiční dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Fasáda ZŠ a úprava parku před ZŠ - I. etapa
· žadatel č. 3: Obec Janov
IČ: 00556025
sídlo: Janov 235, 405 02 Janov
výše neinvestiční dotace: 80 000 Kč
název projektu (akce): Cyklistický závod Janovský trhák 2018
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· žadatel č. 4: Obec Veliká Ves
IČ: 00262188
sídlo: Podlesice 53, 441 01 Veliká Ves
výše investiční dotace: 80 000 Kč
název projektu (akce): Zázemí pro cyklisty a turisty
· žadatel č. 5: Statutární město Chomutov
IČ: 00261891
sídlo: Zborovská 4602, 430 01 Chomutov
výše neinvestiční dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Chomutovské slavnosti 2018
· žadatel č. 6: Město Bílina
IČ: 00266230
sídlo: Břežánská 50/4, 418 01 Bílina
výše neinvestiční dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Oslavy 1025 let města Bíliny a 100 let republiky
· žadatel č. 7: Město Kryry
IČ: 00265080
sídlo: Hlavní 1, 439 81 Kryry
výše neinvestiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Svátek dobré nálady
· žadatel č. 8: Obec Malíč
IČ: 00526444
sídlo: Malíč 12, 412 01 Malíč
výše investiční dotace: 92 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100 %
název projektu (akce): Vytápění KD
· žadatel č. 9: Obec Holedeč
IČ: 00556297
sídlo: Holedeč 30, 438 01 Holedeč
výše neinvestiční dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Výročí obce Holedeč - 700 let
· žadatel č. 10: Statutární město Most
IČ: 00266094
sídlo: Radniční 1/2, 434 01 Most
výše neinvestiční dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Mostecké slavnosti 2018
· žadatel č. 11: Obec Vrbice
IČ: 00264652
sídlo: Hlavní 47, 411 64 Vrbice
výše neinvestiční dotace: 150 000 Kč
název projektu (akce): Odstranění havarijního stavu střechy MŠ Vrbice
·žadatel č. 12: Obec Vršovice
IČ: 00831841
sídlo: Vršovice 74, 440 01 Vršovice
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výše neinvestiční dotace: 80 000 Kč
název projektu (akce): Oslavy 750. výročí obce Vršovice
·žadatel č. 13: Obec Veliká Ves
IČ: 00262188
sídlo: Podlesice 53, 441 01 Veliká Ves
výše neinvestiční dotace: 40 000 Kč
název projektu (akce): Nákup židlí do kulturního zařízení
·žadatel č. 14: Obec Dolní Podluží
IČ: 00261271
sídlo: Dolní Podluží 6, 407 55 Dolní Podluží
výše neinvestiční dotace: 41 400 Kč
výše investiční dotace: 48 600 Kč
název projektu (akce): Oslava 150. výročí činnosti SDH Dolní Podluží
·žadatel č. 15: Město Šluknov
IČ: 00261688
sídlo: nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
výše neinvestiční dotace: 400 000 Kč
název projektu (akce): Oprava komunikace u Domova bez hranic, Šluknov
·žadatel č. 16: Město Dolní Poustevna
IČ: 00261289
sídlo: Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna
výše neinvestiční dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Výroční slavnosti města Dolní Poustevna 2018
·žadatel č. 17: Statutární město Most
IČ: 00266094
sídlo: Radniční 1/2, 434 01 Most
výše neinvestiční dotace: 87 000 Kč
název projektu (akce): Oslavy založení republiky 2018 – bitva o Most
·žadatel č. 18: Město Třebenice
IČ: 00264521
sídlo: Paříkovo nám. 1, 411 13 Třebenice
výše investiční dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Zkvalitnění expozice v Muzeu českého granátu
2. 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. 19: SASME Kultura s.r.o.
IČ: 03949869
sídlo: Tušimice 26, 432 01 Kadaň
výše neinvestiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Vysmáté léto 2018
· žadatel č. 20: Spolek Mederova domu
IČ: 05380316
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sídlo: Resslova 1309, 438 01 Žatec
výše investiční dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Mederův dům - prováděcí dokumentace a AD
· žadatel č. 21: Severočeské sdružení obcí
IČ: 47324376
sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
výše neinvestiční dotace: 494 890 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100 %
název projektu (akce): Monitoring drobných vodních toků v Ústeckém kraji - provoz a údržba
protipovodňového systému
· žadatel č. 22: Automoto klub SHD Most v AČR
IČ: 00482137
sídlo: Dělnická 11, 434 01 Most - Velebudice
výše investiční dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Celková rekonstrukce komunikací – DDH Most
· žadatel č. 23: Sokolská župa Severočeská-Novákova
IČ: 46717404
sídlo: Dlouhá Jízda 1256/13, 405 02 Děčín
výše neinvestiční dotace: 150 000 Kč
název projektu (akce): Krajský slet 2018 - 100 let České republiky
· žadatel č. 24: Nadační fond Veroniky Kašákové
IČ: 05110254
sídlo: Radniční 3401, 434 01 Most
výše neinvestiční dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): RESTART
· žadatel č. 25: Zubrnická museální železnice, z.s.
IČ: 44552700
sídlo: Děčínská 107, 403 23 Velké Březno
výše neinvestiční dotace: 300 000 Kč
název projektu (akce): Oprava traťové stanice nádraží Lovečkovice
· žadatel č. 26: Nadační fond RFA Ústeckého kraje
IČ: 06588689
sídlo: Masarykova 633/318, 400 01 Ústí nad Labem - Bukov
výše neinvestiční dotace: 500 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100 %
název projektu (akce): Podpora Regionální fotbalové akademie ÚK
· žadatel č. 27: Zubrnická museální železnice, z.s.
IČ: 44552700
sídlo: Děčínská 107, 403 23 Velké Březno
výše neinvestiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Párou do Zubrnic
· žadatel č. 28: Městské divadlo Varnsdorf, příspěvková organizace
IČ: 00078930
sídlo: Partyzánů 1442, 407 47 Varnsdorf
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výše neinvestiční dotace: 300 000 Kč
název projektu (akce): Slavnosti města Varnsdorf 2018 - koncerty
·žadatel č. 29: 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 v roce 2018
·žadatel č. 30: TJ Sokol Koštice, z.s.
IČ: 62247841
sídlo: Koštice 26, 439 21 Koštice
výše investiční dotace: 150 000 Kč
název projektu (akce): Obnova hřiště v Košticích
·žadatel č. 31: Tělocvičná jednota Sokol Duchcov
IČ: 46069593
sídlo: Tyršova 559/13, 419 01 Duchcov
výše neinvestiční dotace: 50 000 Kč
výše investiční dotace: 300 000 Kč
název projektu (akce): 2. etapa modernizace kuželny v Duchcově
·žadatel č. 32: Dobrovolnické centrum, z.s.
IČ: 70225842
sídlo: Prokopa Diviše 1605/5, 400 01 Ústí nad Labem
výše neinvestiční dotace: 150 000 Kč
název projektu (akce): Silní rodiče – silné děti Ústeckého kraje
·žadatel č. 33: Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s.
IČ: 27009441
sídlo: Vrchlického 270/5, 412 01 Litoměřice
výše neinvestiční dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): SCM MŠMT Ústeckého kraje při Slavoji BK Litoměřice
·žadatel č. 34: Musica et Educatione, z. s.
IČ: 01709968
sídlo: Dalimilova 1805/27, 412 01 Litoměřice
výše neinvestiční dotace: 300 000 Kč
název projektu (akce): 6. ročník „Litoměřické svátky hudby“
3. 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. 35: Statutární město Chomutov
IČ: 00261891
sídlo: Zborovská 4602, 430 01 Chomutov
výše dotace: 106 000 Kč
název projektu (akce): Rodinné zápolení 2018
· žadatel č. 36: Statutární město Chomutov
IČ: 00261891
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sídlo: Zborovská 4602, 430 01 Chomutov
výše dotace: 150 000 Kč
název projektu (akce): Chomutovský půlmaraton 2018
·žadatel č. 37: Statutární město Chomutov
IČ: 00261891
sídlo: Zborovská 4602, 430 01 Chomutov
výše dotace: 205 000 Kč
název projektu (akce): Oslavy 100. výročí vzniku samostatného státu
·žadatel č. 38: Město Meziboří
IČ: 00266086
sídlo: nám. 8. května 341, 435 13 Meziboří
výše dotace: 24 500 Kč
název projektu (akce): Stavění máje 2018
·žadatel č. 39: Město Meziboří
IČ: 00266086
sídlo: nám. 8. května 341, 435 13 Meziboří
výše dotace: 24 500 Kč
název projektu (akce): Pohádkový Den dětí
·žadatel č. 40: Obec Malíč
IČ: 00526444
sídlo: Malíč 12, 412 01 Malíč
výše dotace: 162 148 Kč
název projektu (akce): Střecha č.p. 9 Malíč
·žadatel č. 41: Obec Malíč
IČ: 00526444
sídlo: Malíč 12, 412 01 Malíč
výše dotace: 32 000 Kč
název projektu (akce): Vítání léta 2018
·žadatel č. 42: Statutární město Děčín
IČ: 00261238
sídlo: Mírové nám. 1175/5, 405 02 Děčín IV-Podmokly
výše dotace: 217 340 Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce pomníku Horského spolku
·žadatel č. 43: Obec Malečov
IČ: 00266884
sídlo: Malečov 36, 403 27 Malečov
výše dotace: 450 000 Kč
název projektu (akce): Výstavba multifunkčního hřiště – 2. etapa
·žadatel č. 44: Obec Zbrašín
IČ: 00556491
sídlo: Zbrašín 23, 440 01 Zbrašín
výše dotace: 70 000 Kč
název projektu (akce): Pořízení multifunkční laserové tiskárny
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·žadatel č. 45: Statutární město Most
IČ: 00266094
sídlo: Radniční 1/2, 434 01 Most
výše dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Den seniorů 2018
·žadatel č. 46: Statutární město Most
IČ: 00266094
sídlo: Radniční 1/2, 434 01 Most
výše dotace: 70 000 Kč
název projektu (akce): Den Magistra E. Kelleyho 2018
·žadatel č. 47: Statutární město Most
IČ: 00266094
sídlo: Radniční 1/2, 434 01 Most
výše dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Folkový Most 2018
·žadatel č. 48: Město Krupka
IČ: 00266418
sídlo: Mariánské náměstí 32, 417 42 Krupka
výše dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce kamerového bodu MDKS, Krupka
·žadatel č. 49: Město Jílové
IČ: 00261408
sídlo: Mírové nám. 280, 407 01 Jílové
výše dotace: 400 000 Kč
název projektu (akce): Nový automobil pro pečovatelskou službu Jílové
·žadatel č. 50: Obec Kostomlaty pod Milešovkou
IČ: 00266396
sídlo: Lhenická 310, 417 54 Kostomlaty pod Milešovkou
výše dotace: 450 000 Kč
název projektu (akce): Oprava kaple v Kostomlatech pod Milešovkou
·žadatel č. 51: Obec Chotiněves
IČ: 00555223
sídlo: Chotiněves 6, 411 45 Chotiněves
výše dotace: 84 028 Kč
název projektu (akce): Oslavy 100 let ČSR v obci Chotiněves
·žadatel č. 52: Obec Kamýk
IČ: 00831999
sídlo: Kamýk 65, 412 01 Kamýk
výše dotace: 180 600 Kč
název projektu (akce): Oslavy 100 let ČSR v obci Kamýk
·žadatel č. 53: Statutární město Ústí nad Labem
IČ: 00081531
sídlo: Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem
výše dotace: 299 968 Kč
23

název projektu (akce): Oprava veřejného hřiště - Výšina
·žadatel č. 54: Město Litvínov
IČ: 00266027
sídlo: náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
výše dotace: 233 800 Kč
název projektu (akce): 100. výročí vzniku Československa
4. 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. 55: Vodní záchranná služba ČČK Ústí nad Labem, pobočný spolek
IČ: 44556594
sídlo: Mezidomí 707/1, 400 01 Ústí nad Labem - Klíše
výše dotace: 700 000 Kč
název projektu (akce): Pořízení vodního skútru pro potřeby VZS
·žadatel č. 56: Vodní záchranná služba ČČK Ústí nad Labem, pobočný
spolek
IČ: 44556594
sídlo: Mezidomí 707/1, 400 01 Ústí nad Labem - Klíše
výše dotace: 490 000 Kč
název projektu (akce): Pořízení raftů pro výcvik složek IZS
· žadatel č. 57: AVZO TSČ ČR TEPLICE hrad DOUBRAVKA, p. s.
IČ: 66090806
sídlo: hrad DOUBRAVKA 104, 415 04 Teplice
výše dotace: 285 000 Kč
název projektu (akce): Hrad Doubravka – rekonstrukce sociálního zázemí
·žadatel č. 58: Severočeské divadlo s.r.o.
IČ: 22774289
sídlo: Lidické náměstí 1710/10, 400 01 Ústí nad Labem
výše dotace: 400 000 Kč
název projektu (akce): Bedřich Smetana - Libuše
·žadatel č. 59: Slunný mlýn z.s.
IČ: 02831619
sídlo: Topolová 381, 252 62 Statenice
výše dotace: 325 000 Kč
název projektu (akce): Táborová základna Vědlice
·žadatel č. 60: Chomutovsko
IČ: 05054265
sídlo: náměstí 1. Máje 1, 430 01 Chomutov
výše dotace: 1 000 000 Kč
název projektu (akce): Zvýšení bezpečnosti na Chomutovsku, kamery
·žadatel č. 61: Bc. Karla Suková
RČ: *************
sídlo: ***********************************
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výše dotace: 202 195 Kč
název projektu (akce): ETIKADLO omalovánky a říkadla s etickou tématikou
Hlasování:

pro:

45

proti:

1

zdržel se:

6

Návrh byl přijat

Usnesení č. 026/12Z/2018
12.1 Změna zřizovací listiny Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové
organizace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 35 odst. 2 písm. j.) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o změně zřizovací listiny:
č.j. 130/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace: Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
sídlo: Ruská 260/13, Pozorka, 417 03 Dubí, IČ: 00080837
dodatkem č. 55 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Usnesení č. 027/12Z/2018
12.2 Snížení nájemného za užívání pozemku pro Český rybářský svaz
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
dle § 35 odst. 2 písm. j.) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů
snížit cenu nájemného k části pozemku p.č. 708 v k.ú. Mariánské Radčice o výměře 637 m2
určeného pro účel výkonu rybářského práva na 4 000,- Kč za 1 rok vč. příslušné sazby DPH,
pro organizaci Český rybářský svaz, z.s., Severočeský územní svaz
sídlo: Střekovské nábřeží 975/51, 400 03 Ústí nad Labem, IČ: 00434132
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Usnesení č. 028/12Z/2018
12.3 Uzavření dodatků ke smlouvám o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti se
statutárním městem Teplice a statutárním městem Ústí nad Labem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o
uzavření:
1. dodatku č. 3 Smlouvy o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou
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dopravou a veřejnou drážní dopravou mezi Ústeckým krajem, IČ 70892156, a statutárním
městem Teplice, IČ 00266621, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení;
2. dodatku č. 2 Smlouvy o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou
dopravou a veřejnou drážní dopravou mezi Ústeckým krajem, IČ 70892156, a statutárním
městem Ústí nad Labem, IČ 00081531, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.
B) mění
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 076/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014 v části A) takto:
text „s tím, že rozhodování o uzavírání dodatků k předmětné smlouvě, které nebudou měnit
obsah textu smlouvy, ale pouze přílohy této smlouvy, bude náležet do působnosti Rady
Ústeckého kraje“ se s platností od 1. 5. 2018 nahrazuje textem „s tím, že rozhodování o
uzavírání dodatků k předmětné smlouvě, které mění či doplňují obsah textu smlouvy či
přílohy smlouvy, náleží do pravomoci Rady Ústeckého kraje“.
C) mění
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 078/25Z/2015 ze dne 2. 11. 2015 v části A) takto:
text „s tím, že rozhodování o uzavírání dodatků k předmětné smlouvě, které nebudou měnit
obsah textu smlouvy, ale pouze přílohy této smlouvy, bude náležet do působnosti Rady
Ústeckého kraje“ se s platností od 1. 5. 2018 nahrazuje textem „s tím, že rozhodování o
uzavírání dodatků k předmětné smlouvě, které mění či doplňují obsah textu smlouvy či
přílohy smlouvy, náleží do pravomoci Rady Ústeckého kraje“.
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Usnesení č. 029/12Z/2018
13.1 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji za školní rok
2016/2017
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
předložené znění Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji ve
školním roce 2016/2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Usnesení č. 030/12Z/2018
13.2 Dotační program Volný čas 2018 – schválení dotací
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o nevyhovění žádostem o poskytnutí neinvestiční dotace žadatelům dle přílohy 1
tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

51

proti:

0
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zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Usnesení č. 031/12Z/2018
13.3 Dotační program Sport 2018 – schválení dotací
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o nevyhovění žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace na projekt žadateli dle
přílohy 1 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Usnesení č. 032/12Z/2018
13.4 Dotační program Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v
Ústeckém kraji pro období 2017 - 2020 – schválení dotací
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí neinvestiční účelové dotace následujícím sportovním organizacím:
a)název: Dámský házenkářský klub Baník Most z.s.
IČO: 661 10 408
sídlo: 434 01 Most, tř. Budovatelů 112/7
výše dotace: 1.153.845,- Kč
b)název: Asociace sportovních klubů Lovosice z.s. (HK ASA Město Lovosice)
IČO: 183 80 468
sídlo: 410 02 Lovosice, U Stadionu 1022/2
výše dotace: 1.153.845,- Kč
c)název: FK TEPLICE a.s.
IČO: 250 28 715
sídlo: 415 01 Teplice, Na Stínadlech 2796
výše dotace: 2.307.695,- Kč
d)název: Basketbalový klub Ústí nad Labem z.s.
IČO: 148 66 714
sídlo: 400 01 Ústí nad Labem, Jateční 1026/18
výše dotace: 1.153.845,- Kč
e)název: SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z.s.
IČO: 266 32 217
sídlo: 400 01 Ústí nad Labem, Jateční 3436/47A
výše dotace: 1.153.845,- Kč
f)název: Basketbalový klub Děčín z.s.
IČO: 498 88 366
sídlo: 405 02 Děčín, Maroldova 1279/2
výše dotace: 1.153.845,- Kč
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g)název: Piráti Chomutov a.s.
IČO: 254 04 695
sídlo: 430 01 Chomutov, Mostecká 5773
výše dotace: 3.461.540,- Kč
h)název: HC Litvínov, sportovní spolek
IČO: 005 54 782
sídlo: 436 01 Litvínov, S. K. Neumanna 1598
výše dotace: 3.461.540,- Kč
2. dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace s výše
uvedenými žadateli dle přílohy 1 tohoto usnesení.
B) schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy 1 tohoto usnesení.
C) ukládá
Mgr. Bc. Petru Šmídovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné
úkony dle bodu A) k realizaci tohoto usnesení.
Termín: 30. 6. 2018
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Usnesení č. 033/12Z/2018
13.6 Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Ústeckého kraje – oblast školství
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
schválit dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Ústeckého kraje:
č.j. 37/2001, ze dne 20.6.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny,
příspěvková organizace, sídlo: Osvoboditelů 380, PSČ: 440 01 Louny, IČO: 14451042
dodatkem č. 42 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Usnesení č. 034/12Z/2018
14.1 Dotační program Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2018 – výzva č. 2
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
zásady Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2018 – výzva č. 2 dle příloh č. 1 - 4
tohoto usnesení
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Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Usnesení č. 035/12Z/2018
14.2 Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
Strategii rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027 dle příloh č. 1 - 5 tohoto materiálu
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Usnesení č. 036/12Z/2018
14.3 Dotační program Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2018 – rozdělení dotací
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
úpravu zásad Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2018 dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu
B) rozhoduje
dle § 36 písm. d) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí
dotace obcím na realizaci projektů Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2018 ve výši
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Usnesení č. 037/12Z/2018
14.4 Valná hromada Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
navrhuje
dle § 35 odst. 2 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů
Vlastimila Waice zástupcem Ústeckého kraje v dozorčí radě Regionální rozvojové agentury
Ústeckého kraje,
a.s., se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČO 60279524
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Usnesení č. 038/12Z/2018
14.5 Projekty Ústeckého kraje pro operační programy v období 2014 – 2020
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
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informaci o přípravě a realizaci projektů Ústeckého kraje pro operační programy v období
2014 – 2020 dle důvodové zprávy
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Usnesení č. 039/12Z/2018
14.6 Schválení Smlouvy o spolupráci mezi kooperačními partnery projektu „Za
společným dědictvím na kole i pěšky“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1.o odstoupení od Smlouvy o spolupráci mezi lead partnerem a projektovými partnery dle
přílohy č. 1 tohoto materiálu vůči všem partnerům, dle § 10, odstavec 1, písmeno a) této
smlouvy;
2.dle ust. § 35 odst. 2 písm. h) zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), ve znění
pozdějších předpisů, o uzavření mezinárodní Smlouvy o spolupráci mezi lead partnerem a
projektovými partnery v rámci Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko
2014 - 2020 dle přílohy č. 2 tohoto materiálu v rámci realizace projektu „Za společným
dědictvím na kole i pěšky“;
B) schvaluje
aktualizaci rozpočtu projektu „Za společným dědictvím na kole i pěšky“ dle důvodové
zprávy;
C) ukládá
PhDr. Ing. Zdeňkovi Matoušovi, Ph.D., MBA, členu Rady Ústeckého kraje, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části bodu A) tohoto usnesení;
Termín: 9. 5. 2018
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Usnesení č. 040/12Z/2018
14.7 Destinační agentura České středohoří, o.p.s. - Dodatek č. 3 k Zakládací smlouvě
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o uzavření dodatku č. 3 k Zakládací smlouvě obecně prospěšné
společnosti Destinační agentura České středohoří, o.p.s. dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Usnesení č. 041/12Z/2018
14.8 Volba členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
konstatuje
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že neobdrželo žádný návrh kandidáta na funkci člena Výboru Regionální rady regionu
soudržnosti Severozápad za Ústecký kraj, který by vyslovil se svou kandidaturou souhlas.
Hlasování:

pro:

45

proti:

0

zdržel se:

5

Návrh byl přijat

Usnesení č. 042/12Z/2018
15.1 Zastoupení Ústeckého kraje v dozorčí radě společnosti Severočeské divadlo s.r.o.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
ukončení pětiletého funkčního období člena dozorčí rady společnosti Severočeské divadlo
s.r.o.:
Pavla
Vodseďálka,
nar.
****************,
bytem
***************************************
B) navrhuje
dle ustanovení § 35 odst. 2 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, za člena dozorčí rady společnosti Severočeské divadlo s.r.o.:
Pavla
Vodseďálka,
nar.
****************,
bytem
***************************************
C) ukládá
zástupci Ústeckého kraje na nejbližším jednání valné hromady společnosti Severočeské
divadlo s.r.o., navrhnout volbu zástupce Ústeckého kraje dle bodu B) tohoto usnesení členem
dozorčí rady
Termín: 30. 6. 2018
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 043/12Z/2018
15.2 Žádost o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje – Severočeské divadlo s.r.o.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o podané žádosti dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
B) schvaluje
výjimku ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého
kraje:
1) bod 4.5 - horní hranici poskytnutého příspěvku u neinvestičních dotací
2) bod 4.6 - procentuální podíl osobních nákladů z celkových uznatelných nákladů projektu
dotace
C) rozhoduje
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 dle
přílohy č. 2 předloženého materiálu příjemci:
Severočeské divadlo s.r.o.
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IČ: 22774289
sídlo: Lidické náměstí 1710/10, 400 01 Ústí nad Labem - centrum
výše neinvestiční dotace: 3 000 000,- Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100 %
podíl osobních nákladů na celkových nákladech je 100 %
název projektu: Posílení mzdových prostředků v roce 2018
za předpokladu, že částka na financování dotace bude schválena Zastupitelstvem ÚK v rámci
přídělu do Fondu ÚK z rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého
kraje za rok 2017.
D) ukládá
Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony dle části C)
tohoto usnesení.
Termín: 30. 6. 2018
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 044/12Z/2018
15.3 Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních
těles působících na území Ústeckého kraje na rok 2018 – rozdělení dotací
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle předloženého materiálu.
B) rozhoduje
a) dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí neinvestiční dotace, za podmínky předložení rozpočtu projektu
upraveného v závislosti na výši poskytnuté dotace, těmto žadatelům:
Projekt č. 1
Název projektu: Podpora zájezdové a svozové (regionální) činnosti Městského divadla
v Mostě, spol. s r.o.
Žadatel: Městské divadlo v Mostě, spol. s r.o.
Sídlo: Divadelní 15, 434 01 Most
IČ: 27275701
Ve výši: 3 500 000 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2018
Projekt č. 2
Název projektu: Koncertní činnost Severočeské filharmonie Teplice 2018 v rámci Ústeckého
kraje
Žadatel: Severočeská filharmonie Teplice
Sídlo: Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice
IČ: 00083283
Ve výši: 3 500 000 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2018
Projekt č. 3
Název projektu: DOCELA VELKÉ DIVADLO 2018
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Žadatel: Docela velké divadlo, o.p.s.
Sídlo: Rooseveltova 279, 436 01 Litvínov
IČ: 70856656
Ve výši: 1 800 000 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2018
Projekt č. 4
Název projektu: Činoherní studio pro Ústecký kraj 2018
Žadatel: Činoherní studio města Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Sídlo: Varšavská 767/7, 400 03 Ústí nad Labem, Střekov
IČ: 71294821
Ve výši: 1 200 000 Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2018
b) dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle schváleného vzoru
usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 064/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017.
C) ukládá
Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci
části B) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2018
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 045/12Z/2018
15.4 Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2018 – rozdělení dotací
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle příloh předloženého
materiálu
B) rozhoduje
1. dle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace dle vzoru smlouvy, schváleného usnesením č. 065/9Z/2017 ze dne 11. 12.
2017, těmto žadatelům:
Projekt č. 66
Název projektu: Kulturní léto v Líšťanech
Žadatel: Obec Líšťany
IČO: 00831824
Sídlo: U Svatého Jána 100, 440 01 Líšťany
Ve výši: 40 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 14. 9. 2018.
Projekt č. 74
Název projektu: Umíme se bavit – 8. ročník
Žadatel: Město Libochovice
IČO: 00263931
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Sídlo: náměstí 5. května 48, 411 17 Libochovice
Ve výši: 35 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 11. 2018.
Projekt č. 93
Název projektu: Oslavy ke 100. výročí vzniku samostatného československého státu
Žadatel: Obec Chotěšov
IČO: 00526096
Sídlo: Lovosická 13, 410 02 Chotěšov
Žádost ve výši: 31 500,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 6. 2018.
2. dle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace dle vzoru smlouvy, schváleného usnesením č. 065/9Z/2017 ze dne 11. 12.
2017, za podmínky předloženého rozpočtu projektu upraveného v závislosti na výši
poskytnuté dotace, těmto žadatelům:
Projekt č. 2
Název projektu: Patokryjská vlna - odpoledne plné zábavy
Žadatel: Obec Patokryje
IČO: 00266124
Sídlo: Patokryje 35, 434 01 Patokryje
Ve výši: 35 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 29. 9. 2018.
Projekt č. 5
Název projektu: Léto s divadlem v Krupce
Žadatel: Město Krupka
IČO: 00266418
Sídlo: Mariánské náměstí 32/13, 417 42 Krupka
Ve výši: 30 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 11. 2018.
Projekt č. 6
Název projektu: Den seniorů v Krupce
Žadatel: Město Krupka
IČO: 00266418
Sídlo: Mariánské náměstí 32/13, 417 42 Krupka
Ve výši: 30 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 11. 2018.
Projekt č. 8
Název projektu: XVII. Svatováclavská pouť ve Výsluní
Žadatel: Město Výsluní
IČO: 00262251
Sídlo: Výsluní 14, 431 83 Výsluní
Ve výši: 30 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 10. 2018.
Projekt č. 15
Název projektu: Svatovavřinecká pouť 2018
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Žadatel: Obec Veliká Ves
IČO: 00262188
Sídlo: Podlesice 53, 441 01 Veliká Ves
Ve výši: 30 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 9. 2018.
Projekt č. 17
Název projektu: Oslavy 700 let od založení obce Hříškov
Žadatel: Obec Hříškov
IČO: 00556301
Sídlo: Hříškov 50, 439 04 Hříškov
Ve výši: 50 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2018.
Projekt č. 20
Název projektu: Historický den "Štětská ostrev" & folkové odpoledne
Žadatel: Město Štětí
IČO: 00264466
Sídlo: Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí
Ve výši: 40 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 6. 2018.
Projekt č. 21
Název projektu: IX. Fesťáček pod hradbami
Žadatel: Obec Místo
IČO: 00262048
Sídlo: Místo 81, 431 58 Místo
Ve výši: 40 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 28. 9. 2018.
Projekt č. 25
Název projektu: Adventní koncert 2018
Žadatel: Statutární město Most
IČO: 00266094
Sídlo: Radniční 1/2, 434 01 Most
Ve výši: 40 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2018.
Projekt č. 30
Název projektu: Oslava výročí vzniku obce Bžany a jejich místních částí
Žadatel: Obec Bžany
IČO: 00266264
Sídlo: Bžany 50, 415 01 Bžany
Ve výši: 30 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 16. 7. 2018.
Projekt č. 36
Název projektu: Majáles 2018
Žadatel: Statutární město Most
IČO: 00266094
Sídlo: Radniční 1/2, 434 01 Most
Ve výši: 35 000,- Kč
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Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 8. 2018.
Projekt č. 41
Název projektu: Farmářské slavnosti 2018
Žadatel: Statutární město Most
IČO: 00266094
Sídlo: Radniční 1/2, 434 01 Most
Ve výši: 45 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 28. 12. 2018.
Projekt č. 42
Název projektu: Silvestr 2018
Žadatel: Statutární město Most
IČO: 00266094
Sídlo: Radniční 1/2, 434 01 Most
Ve výši: 55 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2018.
Projekt č. 52
Název projektu: Meziboří v kultuře 2018
Žadatel: Město Meziboří
IČO: 00266086
Sídlo: Náměstí 8. května 341/206, 435 13 Meziboří
Ve výši: 50 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 10. 2018.
Projekt č. 53
Název projektu: Casanovské slavnosti 2018
Žadatel: Město Duchcov
IČO: 00266299
Sídlo: náměstí Republiky 20/5, 419 01 Duchcov
Ve výši: 50 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 9. 2018.
Projekt č. 88
Název projektu: Spokey Rainbow Run Ústí Nad Labem 2018
Žadatel: Akcičky smích. radost. odpočinek, z. s.
IČO: 02133962
Sídlo: Smetanovo náměstí 1180/7, 702 00 Ostrava
Ve výši: 40 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 6. 2018.
Projekt č. 100
Název projektu: Festival Barevná planeta
Žadatel: Poradna pro integraci, z. ú.
IČO: 67362621
Sídlo: Opletalova 921/6, 110 00 Praha
Ve výši: 62 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2018.
Projekt č. 111
Název projektu: Multižánrový festival Spořice 2018
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Žadatel: Obec Spořice
IČO: 00262137
Sídlo: Lipová 201, 431 01 Spořice
Ve výši: 40 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 9. 2018.
3. dle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o nevyhovění žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace, z důvodu
vysokého počtu podaných žádostí o dotaci a výši schválených finačních prostředků Programu
pro rok 2018, těmto žadatelům:
Projekt č. 24
Název projektu: Krušnohorské vánoce v Litvínově 2018
Žadatel: Město Litvínov
IČO: 00266027
Sídlo: náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
Žádost ve výši: 200 000,- Kč
Projekt č. 38
Název projektu: Městské slavnosti Děčín 2018
Žadatel: Statutární město Děčín
IČO: 00261238
Sídlo: Mírové nám. 1175/5, 405 02 Děčín
Žádost ve výši: 150 000,- Kč
Projekt č. 39
Název projektu: Želenická neckyáda
Žadatel: Obec Želenice
IČO: 00266205
Sídlo: Na Návsi 27, 434 01 Želenice
Žádost ve výši: 45 000,- Kč
Projekt č. 48
Název projektu: Letní tóny Duchcova 2018
Žadatel: Město Duchcov
IČO: 00266299
Sídlo: nám. Republiky 20/5, 419 01 Duchcov
Žádost ve výši: 60 000,- Kč
Projekt č. 55
Název projektu: Divadelní podzim Duchcov 2018
Žadatel: Město Duchcov
IČO: 00266299
Sídlo: nám. Republiky 20/5, 419 01 Duchcov
Žádost ve výši: 100 000,- Kč
Projekt č. 56
Název projektu: Sýkorovy Počedělice
Žadatel: Obec Počedělice
IČO: 00265373
Sídlo: Počedělice 11, 440 01 Počedělice
Žádost ve výši: 124 600,- Kč
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Projekt č. 73
Název projektu: Hudební festival VĚČNÁ NADĚJE: Gustav Mahler a Terezínští skladatelé
2018
Žadatel: NADAČNÍ FOND VĚČNÁ NADĚJE
IČO: 05931142
Sídlo: Varšavská 714/38, 120 00 Praha
Žádost ve výši: 3 000 000,- Kč
Projekt č. 77
Název projektu: IX. Setkání Lukavců
Žadatel: Obec Lukavec
IČO: 00526134
Sídlo: Lukavec 43, 410 02 Lukavec
Žádost ve výši: 55 000,- Kč
Projekt č. 110
Název projektu: Svatováclavský koncert 2018
Žadatel: Obec Nové Sedlo
IČO 00265292
Sídlo: Farní 36, 438 01 Nové Sedlo
Žádost ve výši: 30 000,- Kč
Projekt č. 141
Název projektu: Benešovský slunovrat 2018
Žadatel: Město Benešov nad Ploučnicí
IČO: 00261181
Sídlo: Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
Žádost ve výši: 150 000,- Kč
C) ukládá
Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci
části B) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2018
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 046/12Z/2018
15.5 Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející
kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2018 – rozdělení dotací.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu.
B) rozhoduje
1.dle § 36 písm. c) a d) zákona č 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace dle vzoru smlouvy, schváleného usnesením č. 066/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017, za
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podmínky předložení rozpočtu projektu upraveného v závislosti na výši poskytnuté dotace,
těmto žadatelům:
Projekt č. 2
Název projektu: Obnova památníku obětem válek
Žadatel: Obec Otvice
Sídlo: Školní 95, Otvice 431 11
IČ: 00262064
Dotace: 50 000,- Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 69,8 %
Termín ukončení: 30. 10. 2018
Projekt č. 7
Název projektu: Obnova Božích muk u obce Kalovice
Žadatel: Město Úštěk
Sídlo: Mírové náměstí 83, Úštěk 411 45
IČ: 00264571
Dotace: 70 000,- Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 62,9 %
Termín ukončení: 30. 11. 2018
Projekt č. 9
Název projektu: Obnova kaple v Kalku
Žadatel: Obec Kalek
Sídlo: Kalek 7, Kalek 431 32
IČ: 00261921
Dotace: 40 000,- Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 69 %
Termín ukončení: 30. 11. 2018
Projekt č. 12
Název projektu: Oprava zchátralé kaple před osadou Háj
Žadatel: Obec Radonice
Sídlo: Radonice 1, Radonice 431 55
IČ: 00262111
Dotace: 90 000,- Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 69,7 %
Termín ukončení: 31. 12. 2018
Projekt č. 22
Název projektu: Oprava podstavce a kříže kamenných Božích muk v Merbolticích na p. p. č.
2220
Žadatel: Obec Merboltice
Sídlo: Merboltice 53, Merboltice 405 02
IČ: 00555959
Dotace: 50 000,- Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 70 %
Termín ukončení: 31. 12. 2018
2.dle § 36 písm. c) a d) zákona č 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace dle vzoru smlouvy schváleného usnesením č. 066/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017, za
39

podmínky navýšení rozpočtu Programu z kladného hospodářského výsledku Ústeckého kraje
za rok 2017, a to v níže uvedeném prioritním pořadí a současně za podmínky předložení
rozpočtu projektu upraveného v závislosti na výši poskytnuté dotace, těmto žadatelům:
PRIORITA 1.
Projekt č. 18
Název projektu: Oprava drobné památky. Křížek na návsi v Kostelci n. O.
Žadatel: Město Budyně nad Ohří
Sídlo: Mírové náměstí 65, Budyně nad Ohří 411 18
IČ: 00263427
Dotace: 30 000,- Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 68,3 %
Termín ukončení: 31. 12. 2018
PRIORITA 2.
Projekt č. 11
Název projektu: Obnova kaple v Načetíně
Žadatel: Obec Kalek
Sídlo: Kalek 7, Kalek 431 32
IČ: 00261921
Dotace: 50 000,- Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 69,6 %
Termín ukončení: 30. 11. 2018
PRIORITA 3.
Projekt č. 6
Název projektu: Obnova Božích muk na návsi v obci Brusov
Žadatel: Město Úštěk
Sídlo: Mírové náměstí 83, Úštěk 411 45
IČ: 00264571
Dotace: 50 000,- Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 64,8 %
Termín ukončení: 30. 11. 2018
PRIORITA 4.
Projekt č. 16
Název projektu: Pomník obětem 1. světové války - Svojsíkovy sady
Žadatel: Město Jirkov
Sídlo: Nám. Dr. E. Beneše, 1 Jirkov 431 11
IČ: 00261904
Dotace: 50 000,- Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 70 %
Termín ukončení: 31. 8. 2018
PRIORITA 5.
Projekt č. 10
Název projektu: Obnova kaple v Jindřichově vsi
Žadatel: Obec Kalek
Sídlo: Kalek 7, Kalek 431 32
IČ: 00261921
Dotace: 70 000,- Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 69,8 %
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Termín ukončení: 30. 11. 2018
PRIORITA 6.
Projekt č. 27
Název projektu: Oprava objektu - Ploskovice kaplička
Žadatel: Obec Ploskovice
Sídlo: Ploskovice 2, Ploskovice 411 42
IČ: 00264164
Dotace: 100 000,- Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 70 %
Termín ukončení: 31. 10. 2018
PRIORITA 7.
Projekt č. 24
Název projektu: Obnova vnějších omítek, střešní krytiny a dveří drobné sakrální stavby kaple
na pozemku parc. č. 4293 v k. ú. Roudnice nad Labem
Žadatel: Město Roudnice nad Labem
Sídlo: Karlovo náměstí 21, Roudnice nad Labem 413 01
IČ: 00264334
Dotace: 150 000,- Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 70 %
Termín ukončení: 20. 12. 2018
3.dle § 36 písm. c) a d) zákona č 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace žadatelům, kteří splnili kritéria
dotačního Programu, avšak z důvodu vysokého počtu podaných žádostí a výše alokovaných
finančních prostředků Programu pro rok 2018 nebylo možné jejich požadavkům vyhovět:
Projekt č. 3
Název projektu: Oprava fasády kostelíku sv. Jakuba, Císařský, obec Šluknov
Žadatel: Město Šluknov
Sídlo: nám. Míru 1, Šluknov 407 77
IČ: 00261688
Požadovaná výše dotace: 80 000,Projekt č. 4
Název projektu: Oprava poškozených částí kaple v Brlohu
Žadatel: Město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, Louny 440 01
IČ: 00265209
Požadovaná výše dotace: 88 480,- Kč
Projekt č. 5
Název projektu: Oprava pomníku obětem 1. světové války v Nečichách
Žadatel: Město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, Louny 440 01
IČ: 00265209
Požadovaná výše dotace: 66 990,- Kč
Projekt č. 8
Název projektu: Obnova pomníku padlých v 1. světové válce v obci Starý Týn
Žadatel: Město Úštěk
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Sídlo: Mírové náměstí 83, Úštěk 411 45
IČ: 00264571
Požadovaná výše dotace: 220 000,- Kč
Projekt č. 17
Název projektu: Restaurování štukové výzdoby pláště a interiéru kaple sv. Jana a Pavla ve
Stračí
Žadatel: Město Štětí
Sídlo: Mírové náměstí 163, Štětí 411 08
IČ: 00264466
Požadovaná výše dotace: 150 000,- Kč
Projekt č. 19
Název projektu: Oprava drobných památek. Křížek z roku 1822, Budyně n. O. – Průhon.
Žadatel: Město Budyně nad Ohří
Sídlo: Mírové náměstí 65, Budyně nad Ohří 411 18
IČ: 00263427
Požadovaná výše dotace: 38 500,- Kč
Projekt č. 20
Název projektu: Oprava drobných památek II. etapa. Křížek v k.ú. Kostelec n. O.
(dokončení).
Žadatel: Město Budyně nad Ohří
Sídlo: Mírové náměstí 65, Budyně nad Ohří 411 18
IČ: 00263427
Požadovaná výše dotace: 31 000,- Kč
Projekt č. 21
Název projektu: Oprava kapličky - Pyšná
Žadatel: Obec Vysoká Pec
Sídlo: Julia Fučíka 46, Vysoká Pec 431 59
IČ: 00262242
Požadovaná výše dotace: 388 768,- Kč
Projekt č. 29
Název projektu: Rekonstrukce pomníku padlým v 1. světové válce ve Skoroticích
Žadatel: Statutární město Ústí nad Labem
Sídlo: Velká Hradební 2336/8 Ústí n. L. 401 00
IČ: 00081531
Požadovaná výše dotace: 195 003,20,- Kč
4.dle § 36 písm. c) a d) zákona č 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o neposkytnutí dotace a o neuzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace dle vzoru smlouvy, schváleného usnesením č. 066/9Z/2017 ze dne 11. 12.
2017 žadatelům, kteří nesplnili kritéria dotačního Programu na záchranu a obnovu drobných
památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2018:
Projekt č. 15
Název projektu: Zvony pro kapli
Žadatel: Obec Chlumčany
Sídlo: Chlumčany 154, Chlumčany 439 03
IČ: 00264997
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Požadovaná výše dotace: 62 573,- Kč
Projekt č. 25
Název projektu: Boží muka Vinné
Žadatel: Obec Ploskovice
Sídlo: Ploskovice, Ploskovice 411 42
IČ: 00264164
Požadovaná výše dotace: 54 890,- Kč
Projekt č. 26
Název projektu: Oprava kamenného kříže U Vrby nad obcí Velemyšleves - 3. etapa
Žadatel: Obec Velemyšleves
Sídlo: Velemyšleves 100, Velemyšleves 438 01
IČ: 00556467
Požadovaná výše dotace: 107 000,- Kč
C) ukládá
Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci
části B) tohoto usnesení.
Termín: 31.12.2018
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 047/12Z/2018
15.6 Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2018
– rozdělení dotací
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle přílohy č. 1 a č. 2
předloženého materiálu.
B) rozhoduje
neschválit udělení výjimky ze Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje u žadatele:
Projekt č. 84
Název projektu: Celková rekonstrukce domu č. p. 44
Žadatel: Aleš Hyšpler
Bydliště: *************************************************
Datum narození: *************
Požadovaná dotace: 3 792 558,- Kč
Termín ukončení: 31.12.2018
C) rozhoduje
1. dle § 36 písm. c) a d) zákona č 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace dle vzoru smlouvy schváleného usnesením č. 067/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017, a to za
podmínky předložení rozpočtu projektu upraveného v závislosti na výši poskytnuté dotace,
těmto žadatelům:
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Projekt č. 1
Název projektu: Obnova krovu a střechy na zámku Krásný Les
Žadatel: Doc. PhDr. Jan Kilián, Ph.D.
Bydliště: *************************************
Datum narození: *************
Dotace: 500 000,- Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 31,5 %
Termín ukončení: 31. 12. 2018
Projekt č. 7
Název projektu: Revitalizace nároží a západní fasády Domu kultury Šluknov
Žadatel: Město Šluknov
Sídlo: nám. Míru 1, Šluknov 407 77
IČ: 00261688
Dotace: 250 000,- Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 21,9 %
Termín ukončení: 30. 11. 2018
Projekt č. 8
Název projektu: Jezdecká kasárna Most čp. 1283 výměna výplní otvorů etapa III
Žadatel: BohemiaS s.r.o
Sídlo: Dukelská 1525, Most 434 01
IČ: 25008781
Dotace: 300 000,- Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 70 %
Termín ukončení: 30. 11. 2018
Projekt č. 11
Název projektu: Oprava mostku v areálu Lázní Kyselka
Žadatel: Město Bílina
Sídlo: Břežánská 50/4, Bílina 418 31
IČ: 00266230
Dotace: 500 000,- Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 33,6 %
Termín ukončení: 31. 1. 2019
Projekt č. 12
Název projektu: Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého
Žadatel: Město Kadaň
Sídlo: Mírové náměstí 1, Kadaň 432 01
IČ: 00261912
Dotace: 190 000,- Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 82,6 %
Termín ukončení: 15. 11. 2018
Projekt č. 18
Název projektu: Obnova fary Zubrnice - centrum Vincence Zahradníka
Žadatel: Ilona Rožková
Bydliště: *******************************
Datum narození: ************
Dotace: 200 000,- Kč
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Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 70 %
Termín ukončení: 31. 12. 2018
Projekt č. 19
Název projektu: Výklenková Kaple Bílenec
Žadatel: Obec Petrohrad
Sídlo: Petrohrad 146, Petrohrad 439 85
IČ: 00480975
Dotace: 300 000,- Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 70 %
Termín ukončení: 31. 10. 2018
Projekt č. 20
Název projektu: Oprava fasády kulturní památky č. p. 512 ve Varnsdorfu
Žadatel: Město Varnsdorf
Sídlo: nám E. Beneše 470, Varnsdorf 407 47
IČ: 00261718
Dotace: 340 000,- Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 70 %
Termín ukončení: 31. 12. 2018
Projekt č. 23
Název projektu: Oprava podstávkového domu č. p. 12 I. etapa střecha, komín
Žadatel: MUDr. Tereza Pecivalová a Ing. Tomáš Pecival
Bydliště: *************************************
Datum narození: ***********************
Dotace: 150 000,- Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 70 %
Termín ukončení: 31. 10. 2018
Projekt č. 24
Název projektu: Kostel sv. Václava v Kalku (oprava fasády, vnitřních omítek, ohradního
zdiva, obnova cesty)
Žadatel: Obec Kalek
Sídlo: Kalek 7, Kalek 431 32
IČ: 00261921
Dotace: 530 000,- Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 69,9 %
Termín ukončení: 30. 11. 2018
Projekt č. 28
Název projektu: Obnova omítek a štukových prvků jižní a jihovýchodní části vnějšího pláště
kaple sv. Víta
Žadatel: Spolek pro záchranu kaple sv. Víta v Sinutci, o. s.
Sídlo: Skršín, Chrámce 14, Most 434 01
IČ: 22721738
Dotace: 100 000,- Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 70 %
Termín ukončení: 31. 10. 2018
Projekt č. 30
Název projektu: Severní fasáda, střední a pravá část fary v Havrani
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Žadatel: Jana Šmejcová
Bydliště: ****************************
Datum narození: **********
Dotace: 267 000,- Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 70 %
Termín ukončení: 31. 10. 2018
Projekt č. 31
Název projektu: Rekonstrukce historických lomenic, výměna oken na venkovské usedlosti
Lovečkovice 17
Žadatel: Jan Mattlach
Bydliště: *******************************************
Datum narození: ***********
Dotace: 200 000,- Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 50 %
Termín ukončení: 31. 12. 2018
Projekt č. 35
Název projektu: Restaurování sousoší svatého Jana Nepomuckého, svatého Václava a svatého
Floriána s balustrádou v obci Velký Šenov III. etapa
Žadatel: Město Velký Šenov
Sídlo: Mírové nám. 342, Velký Šenov 407 78
IČ: 00261734
Dotace: 250 000,- Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 70 %
Termín ukončení: 31. 10. 2018
Projekt č. 36
Název projektu: Rekonstrukce střechy historické budovy Poplužní dvůr Lipenec č. p. 114
Žadatel: Zdeněk Schrei
Bydliště: *********************************
Datum narození: ***********
Dotace: 324 849,- Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 100 %
Termín ukončení: 31. 12. 2018
Projekt č. 38
Název projektu: Obnova hlavní římsy, oprava a doplnění tesařských konstrukcí barokní sýpky
zemědělského dvora v Blažimi
Žadatel: Libor Marek
Bydliště: **********************************
Datum narození/IČ: ************/75110148
Dotace: 200 000,- Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 69,8 %
Termín ukončení: 15. 12. 2018
Projekt č. 40
Název projektu: Odstranění havarijního stavu střechy sakristie kostela sv. Petra a Pavla v
Jeníkově
Žadatel: Římskokatolická farnost Jeníkov
Sídlo: Jeníkov 1, Oldřichov u Duchcova 417 24
IČ: 63788268
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Dotace: 300 000,- Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 70 %
Termín ukončení: 20. 12. 2018
Projekt č. 42
Název projektu: Oprava krovu a výměna střešní krytiny, oprava pavlače a dveří - Habřina 3,
Úštěk
Žadatel: Tomáš Husák
Bydliště: *************************************
Datum narození/IČ: ************/ 63773023
Dotace: 400 000,- Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 70 %
Termín ukončení: 31. 12. 2018
Projekt č. 43
Název projektu: Záchrana kulturní památky "Vladimírov"
Žadatel: Josef Kujal
Bydliště: *********************************************
Datum narození: ***********
Dotace: 400 000,- Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 60 %
Termín ukončení: 31. 12. 2018
Projekt č. 46
Název projektu: Obnova fasády objektu č. p. 933, Jarošova, Louny 44001
Žadatel: Ing. Tomáš Macas
Bydliště: *****************************
Datum narození: *************
Dotace: 300 000,- Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 69,6 %
Termín ukončení: 31. 12. 2018
Projekt č. 51
Název projektu: Restaurování nástěnných a nástropních maleb v Čajovém pavilonu v
zahradách děčínského zámku, 4. etapa
Žadatel: Statutární město Děčín
Sídlo: Mírové nám. 1175, Děčín 405 38
IČ: 00261238
Dotace: 250 000,- Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 90,1 %
Termín ukončení: 31. 12. 2018
Projekt č. 52
Název projektu: Restaurování památníku na Pohřebišti obětí katastrofy na dole Nelson v
Oseku
Žadatel: Město Osek
Sídlo: Zahradní 246, Osek 417 05
IČ: 00266558
Dotace: 200 000,- Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 70 %
Termín ukončení: 31. 12. 2018
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Projekt č. 56
Název projektu: Rekonstrukce kostelní zdi - oprava opěrné zdi
Žadatel: Pravoslavná církevní obec v Ústí nad Labem
Sídlo: Karla IV. 1061/21, Ústí nad Labem 400 03
IČ: 73632139
Dotace: 400 000,- Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 70 %
Termín ukončení: 31. 10. 2018
Projekt č. 60
Název projektu: Obnova fasády kostela sv. Petra a Pavla - I. etapa
Žadatel: Římskokatolická farnost - děkanství Chomutov
Sídlo: náměstí 1. Máje 2, Chomutov 430 01
IČ: 47792477
Dotace: 200 000,- Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 34,2 %
Termín ukončení: 29. 9. 2018
Projekt č. 78
Název projektu: Restaurování vitráží v kostele Bolestné Panny Marie v Mariánských
Radčicích
Žadatel: Cisterciácké opatství Osek
Sídlo: Rooseveltova 1, Osek 417 05
IČ: 49086910
Dotace: 100 000,- Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 88,2 %
Termín ukončení: 30. 11. 2018
Projekt č. 81
Název projektu: Obnova střechy a krovu lodi a presbyteria kostela sv. Martina ve Rtyni nad
Bílinou
Žadatel: Římskokatolická farnost Bořislav
Sídlo: Na Zámku 95, Bílina 418 01
IČ: 49087541
Dotace: 300 000,- Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 68,6 %
Termín ukončení: 31. 12. 2018
Projekt č. 93
Název projektu: II. etapa opravy východní fasády zámku v Konojedech
Žadatel: Vladimír Přibyl
Bydliště: ********************************************
Datum narození: **********
Dotace: 585 000,- Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 49,7 %
Termín ukončení: 30. 11. 2018
Projekt č. 94
Název projektu: Obnova hřbitovní kaple sv. Františka Xaverského v Liběšicích
Žadatel: Obec Liběšice
Sídlo: Liběšice 6, Liběšice 411 46
IČ: 00263893
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Dotace: 395 000,- Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 52,6 %
Termín ukončení: 15. 10. 2018
Projekt č. 96
Název projektu: Restaurování a oprava havarijní části renesanční brány zámeckého parku v
Klášterci nad Ohří
Žadatel: Město Klášterec nad Ohří
Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 85, Klášterec nad Ohří 431 51
IČ: 00261939
Dotace: 280 000,- Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 70 %
Termín ukončení: 30. 11. 2018
Projekt č. 100
Název projektu: Zámek Korozluky - celková obnova areálu zámku, obnova pískovcových
balkónů vč. kovaného zábradlí
Žadatel: Ing. Miroslav Perout
Bydliště: *********************************
Datum narození: ***********
Dotace: 200 000,- Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 50 %
Termín ukončení: 20. 12. 2018
2. dle § 36 písm. c) a d) zákona č 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace dle vzoru smlouvy, schváleného usnesením č. 067/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017, za
podmínky navýšení finančních prostředků z kladného hospodářského výsledku Ústeckého
kraje za rok 2017 a současně za podmínky předložení upraveného rozpočtu v závislosti na
výši poskytnuté dotace, a to těmto žadatelům:
Projekt č. 5
Název projektu: Revitalizace klášter Osek - OBNOVA ovčína
Žadatel: Cisterciácké opatství Osek
Sídlo: Rooseveltova 1, Osek 417 05
IČ: 49086910
Dotace: 495 849,- Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 70 %
Termín ukončení: 31. 10. 2018
Projekt č. 7
Název projektu: Revitalizace nároží a západní fasády Domu kultury Šluknov
Žadatel: Město Šluknov
Sídlo: nám. Míru 1, Šluknov 407 77
IČ: 00261688
Dotace: 350 000,- Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 21,9 %
Termín ukončení: 30. 11. 2018
Projekt č. 9
Název projektu: Restaurace božích muk v obci Novosedlice
Žadatel: Obec Novosedlice
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Sídlo: Trnovanská 208/16, Novosedlice 417 31
IČ: 00266531
Dotace: 110 000,- Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 85,6 %
Termín ukončení: 31. 10. 2018
Projekt č. 10
Název projektu: Obnova domu - kulturní památky r. č.43612/5-1625, nám. Svobody 119,
Žatec
Žadatel: U Laury s.r.o
Sídlo: Nerudova 10, Praha 1 - Malá Strana 118 00
IČ: 28388721
Dotace: 300 000,- Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 70 %
Termín ukončení: 28. 11. 2018
Projekt č. 15
Název projektu: Oprava střechy a štítu a roubení, štít. okna domu čp. 63 v Příbrami pod
Bukovou Horou
Žadatel: Dr. Alessio Conton a Ivana Conton
Bydliště: ****************************************
Datum narození: *************************
Dotace: 300 000,- Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 70 %
Termín ukončení: 31. 12. 2018
Projekt č. 16
Název projektu: Obnova hospodářské budovy hradu v Úštěku
Žadatel: Město Úštěk
Sídlo: Mírové náměstí 83, Úštěk 411 45
IČ: 00264571
Dotace: 278 000,- Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 63,5 %
Termín ukončení: 31. 10. 2018
Projekt č. 19
Název projektu: Výklenková Kaple Bílenec
Žadatel: Obec Petrohrad
Sídlo: Petrohrad 146, Petrohrad 439 85
IČ: 00480975
Dotace: 300 000,- Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 70 %
Termín ukončení: 31. 10. 2018
Projekt č. 21
Název projektu: Záchrana zámku Pětipsy - SZ roh a gotika
Žadatel: Via Levamente z. s.
Sídlo: U Andělky 1016/1, Praha 6 - Střešovice 162 00
IČ: 22763562
Dotace: 1 411 000,- Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 70 %
Termín ukončení: 20. 12. 2018
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Projekt č. 25
Název projektu: Obnova venkovského stavení v Českých Kopistech, okna a dveře
Žadatel: Svobodný statek na soutoku o.p.s.
Sídlo: České Kopisty 5, České Kopisty 412 01
IČ: 22795782
Dotace: 200 000,- Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 22,1 %
Termín ukončení: 31. 12. 2018
Projekt č. 27
Název projektu: Kompletní opravy stropů a podlah domu č. p. 108, nám. 5. května, Žatec, na
pozemku st. p. č. 68/1 v k. ú. Žatec
Žadatel: Jiří Wildung
Bydliště: ******************************
Datum narození: ***********
Dotace: 200 000,- Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 70 %
Termín ukončení: 31. 10. 2018
Projekt č. 28
Název projektu: Obnova omítek a štukových prvků jižní a jihovýchodní části vnějšího pláště
kaple sv. Víta
Žadatel: Spolek pro záchranu kaple sv. Víta v Sinutci, o. s.
Sídlo: Skršín, Chrámce 14, Most 434 01
IČ: 22721738
Dotace: 50 000,- Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 70 %
Termín ukončení: 31. 10. 2018
Projekt č. 32
Název projektu: Obnova zaniklé stodoly
Žadatel: David Balcar
Bydliště: *********************************
Datum narození: ************
Dotace: 300 000,- Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 70 %
Termín ukončení: 30. 11. 2018
Projekt č. 36
Název projektu: Rekonstrukce střechy historické budovy Poplužní dvůr Lipenec č. p. 114
Žadatel: Zdeněk Schrei
Bydliště: *********************************
Datum narození: ***********
Dotace: 375 151,- Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 100 %
Termín ukončení: 31. 12. 2018
Projekt č. 37
Název projektu: Oprava oken na domě č. p. 179, nám. ČSA, Terezín - I. etapa
Žadatel: Město Terezín
Sídlo: Nám. ČSA 179, Terezín 411 55
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IČ: 00264474
Dotace: 200 000,- Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 70 %
Termín ukončení: 30. 11. 2018
Projekt č. 38
Název projektu: Obnova hlavní římsy, oprava a doplnění tesařských konstrukcí barokní sýpky
zemědělského dvora v Blažimi
Žadatel: Libor Marek
Bydliště: **********************************
Datum narození/IČ: ************/75110148
Dotace: 200 000,- Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 69,8 %
Termín ukončení: 15. 12. 2018
Projekt č. 39
Název projektu: Celková oprava střechy na stodole
Žadatel: Jan Rýznar
Bydliště: ****************************
IČ: 02120488
Dotace: 700 000,- Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 70 %
Termín ukončení: 31. 10. 2018
Projekt č. 48
Název projektu: Stavební úpravy objektu zemědělské usedlosti č. p. 20, Robeč a brány
Žadatel: Jana Eberle
Bydliště: ***********************************
Datum narození: ***********
Dotace: 750 000,- Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 70 %
Termín ukončení: 31. 12. 2018
Projekt č. 49
Název projektu: Obnova fasády do ulice Kulturního centra Duchcov
Žadatel: Město Duchcov
Sídlo: nám. Republiky 20/5, Duchcov 419 01
IČ: 00266299
Dotace: 250 000,- Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 64,9 %
Termín ukončení: 31. 10. 2018
Projekt č. 50
Název projektu: Oprava fasády budovy Základní školy Antonína Sochora, Duchcov - 1. etapa
Žadatel: Město Duchcov
Sídlo: nám. Republiky 20/5, Duchcov 419 01
IČ: 00266299
Dotace: 500 000,- Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 59,5 %
Termín ukončení: 31. 12. 2018
Projekt č. 69
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Název projektu: Obnova vitráží kostela sv. Františka Xaverského v Bělé u Děčína
Žadatel: Římskokatolická farnost Bělá u Děčína
Sídlo: Husovo náměstí 99/13, Děčín IV- Podmokly
IČ: 63782791
Dotace: 220 000,- Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 98,6 %
Termín ukončení: 30. 11. 2018
Projekt č. 70
Název projektu: Obnova střechy věže kostela narození Panny Marie v Benešově nad
Ploučnicí
Žadatel: Římskokatolická farnost Benešov nad Ploučnicí
Sídlo: Kostelní 70, Benešov nad Ploučnicí 407 22
IČ: 46717544
Dotace: 230 000,- Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 69,8 %
Termín ukončení: 30. 11. 2018
Projekt č. 71
Název projektu: Oprava střechy na domě č. p. 178, nám. ČSA, Terezín - IV. etapa
Žadatel: Město Terezín
Sídlo: Nám. ČSA 179, Terezín 411 55
IČ: 00264474
Dotace: 250 000,- Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 70 %
Termín ukončení: 30. 11. 2018
Projekt č. 73
Název projektu: Restaurování sochy sv. Floriána v obci Sýrovice
Žadatel: Město Podbořany
Sídlo: Mírová 615, Podbořany 441 01
IČ: 00265365
Dotace: 145 000,- Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 69,8 %
Termín ukončení: 30. 11. 2018
Projekt č. 74
Název projektu: Restaurování sloupu Nejsvětější Trojce se sochou Panny Marie (morový
sloup) v Rumburku - etapa č. 2 (varianta A)
Žadatel: Město Rumburk
Sídlo: Tř. 9. května 1366/48, Rumburk 408 01
IČ: 00261602
Dotace: 320 000,- Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 70 %
Termín ukončení: 31. 12. 2018
Projekt č. 75
Název projektu: Rekonstrukce kostela sv. Šimona a Judy v Lenešicích
Žadatel: Římskokatolická farnost Lenešice
Sídlo: Husova 124, Postoloprty 439 42
IČ: 49123939
Dotace: 155 000,- Kč
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Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 66,2 %
Termín ukončení: 31. 12. 2018
Projekt č. 76
Název projektu: Restaurování akantových rámů z kostela sv. Jana Křtitele v Proboštově
Žadatel: Římskokatolická farnost Proboštov
Sídlo: Proboštov 1, Malečov 403 27
IČ: 62769472
Dotace: 220 000,- Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 70 %
Termín ukončení: 31. 12. 2018
Projekt č. 77
Název projektu: Restaurování maleb v interiéru kl. kostela Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani
Žadatel: Biskupství litoměřické
Sídlo: Dómské náměstí 1/1, Litoměřice 412 01
IČ: 00445126
Dotace: 200 000,- Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 61,3 %
Termín ukončení: 30. 11. 2018
Projekt č. 79
Název projektu: Obnova kostela Zvěstování Panny Marie v Duchcově
Žadatel: Římskokatolická farnost - děkanství Duchcov
Sídlo: Mostecká 22, Mariánské Radčice 435 32
IČ: 47767987
Dotace: 220 000,- Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 68,3 %
Termín ukončení: 30. 11. 2018
Projekt č. 83
Název projektu: Oprava severní strany střechy, fasády a pavlače domu č. p. 209, Chelčického
náměstí, Žatec
Žadatel: Mgr. Petra Konopáčová
Bydliště: ********************************
Datum narození: ***********
Dotace: 300 000,- Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 70 %
Termín ukončení: 31. 10. 2018
Projekt č. 87
Název projektu: Kaple Panny Marie Droužkovice
Žadatel: Obec Droužkovice
Sídlo: Rudé Armády 80, Droužkovice 431 44
IČ: 00261858
Dotace: 170 000,- Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 68,8 %
Termín ukončení: 31. 12. 2018
Projekt č. 88
Název projektu: Obnova krovu a římsy kostela Narození Panny Marie v Kryrech
Žadatel: Římskokatolická farnost Kryry
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Sídlo: Na Kopci 108, Podbořany 441 01
IČ: 49124081
Dotace: 300 000,- Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 69,5 %
Termín ukončení: 31. 12. 2018
3. dle § 36 písm. c) a d) zákona č 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o neposkytnutí dotace a o neuzavření veřejnoprávní smlouvy žadatelům,
kteří sice splnili kritéria dotačního Programu, avšak z důvodu vysokého počtu podaných
žádostí a výše alokovaných finančních prostředků Programu pro rok 2018 nebylo možné
jejich požadavkům vyhovět, a to těmto žadatelům:
Projekt č. 13
Název projektu: Sanace zděných konstrukcí středního křídla zámku v Lipové
Žadatel: Via Tempora Nova z. s.
Sídlo: Václava Moravce 15, Stehelčeves 273 42
IČ: 22826564
Požadovaná výše dotace: 1 320 386,50,- Kč
Projekt č. 22
Název projektu: Výměna střešní krytiny
Žadatel: Jiří Šabat
Bydliště: ****************************************************
Datum narození: ***********
Požadovaná výše dotace: 262 600,- Kč
Projekt č. 26
Název projektu: Restaurování omítek a malířské výzdoby dle restaurátorského průzkumu
domu č. p. 108, nám. 5. května Žatec,na pozemku st.p.č.68/1 v k.ú. Žatec
Žadatel: Jiří Wildung
Bydliště: ******************************
Datum narození: ***********
Požadovaná výše dotace: 351 348,- Kč
Projekt č. 44
Název projektu: Sanace Husitské bašty
Žadatel: Jan Šámal
Bydliště: ****************************
Datum narození/IČ: ************/ 18339689
Požadovaná výše dotace: 300 000,- Kč
Projekt č. 53
Název projektu: Kostel sv. Markéty ve Skytalech, oprava havarijního stavu krovu a střechy
Žadatel: Římskokatolická farnost Lubenec
Sídlo: Plzeňská 158, Kralovice 331 41
IČ: 47786744
Požadovaná výše dotace: 450 000,- Kč
Projekt č. 67
Název projektu: Kostel narození Panny Marie Hrušovany - Oprava zvonice a kostela
Žadatel: Craigmaile John McGregor Lee
Bydliště: *************************************
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Datum narození: ***********
Požadovaná výše dotace: 1 087 526,60,- Kč
Projekt č. 80
Název projektu: Obnova kostela sv. Václava v Lovosicích
Žadatel: Římskokatolická farnost Lovosice
Sídlo: Zahradní 32/2, Lovosice 410 02
IČ: 46772537
Požadovaná výše dotace: 600 000,- Kč
Projekt č. 82
Název projektu: Celková obnova venkovského domu ve Starém Týně č. p. 15 s rehabilitací
historických konstrukcí a eliminací nevhodných novodobých zásahů
Žadatel: Zdeňka Němcová
Bydliště: ********************************
Datum narození: **********
Požadovaná výše dotace: 350 000,- Kč
Projekt č. 85
Název projektu: Obnova střechy kostela sv. Vavřince v Rumburku 2018
Žadatel: Římskokatolická farnost - děkanství Rumburk
Sídlo: Náměstí Dobrovského 379/11, Rumburk 408 01
IČ: 46717935
Požadovaná výše dotace: 294 000,- Kč
Projekt č. 86
Název projektu: Generální rekonstrukce kostela sv. Anny ve Verneřicích - obnova stropních
maleb, štukových prvků výroba kopií dveří
Žadatel: Římskokatolická farnost Verneřice
Sídlo: Českolipská 1, Verneřice 407 25
IČ: 64707512
Požadovaná výše dotace: 350 000,- Kč
Projekt č. 92
Název projektu: Oprava střechy a souvisejících konstrukcí barokní sýpky u č. p. 61 ve
vesnické památkové zóně Brocno
Žadatel: Jan Saska
Bydliště: **************************
Datum narození: **********
Požadovaná výše dotace: 540 000,- Kč
4. dle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o neposkytnutí dotace a o neuzavření veřejnoprávní smlouvy s žadateli,
kteří nesplnili kritéria dotačního Programu:
Projekt č. 2
Název projektu: Obnova zámku v Pnětlukách - výměna oken, 2. etapa
Žadatel: Mg. Petr Červinský
Bydliště: ***********************************
Datum narození: *************
Požadovaná výše dotace: 467 000,- Kč
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Projekt č. 4
Název projektu: Restaurování sochy Panny Marie v Podlesicích
Žadatel: Obec Veliká Ves
Sídlo: Podlesice 53, Podbořany 441 01
IČ: 00262188
Požadovaná dotace: 172 270,- Kč
Projekt č. 6
Název projektu: Obnovení fasády a oken pozdně barokního zámku Vrbičany
Žadatel: Sempra Vrbičany s. r. o.
Sídlo: Vrbičany 1, Vrbičany 411 21
IČ: 25012827
Požadovaná dotace: 1 163 678,50,- Kč
Projekt č. 29
Název projektu: Statické zajištění příjezdové cesty na Hrad Krupka
Žadatel: Město Krupka
Sídlo: Mariánské nám. 32, Krupka 417 42
IČ: 00266418
Požadovaná dotace: 2 500 000,- Kč
Projekt č. 41
Název projektu: Statické zajištění městského domu Oblouková 171
Žadatel: Ing. arch. Jan Hora
Bydliště:***********************************
Datum narození/IČ: **********/74529749
Požadovaná dotace: 1 188 438,- Kč
Projekt č. 45
Název projektu: Kaple Všech svatých Petrohrad - statické zajištění trhlin
Žadatel: Obec Petrohrad
Sídlo: Petrohrad 146, Petrohrad 439 85
IČ: 00480975
Požadovaná dotace: 287 172,- Kč
Projekt č. 57
Název projektu: Okna a dveře v přízemí nárožní budovy Café Henke v Rumburku
Žadatel: Jiří Kovář
Bydliště: ***************************************
Datum narození: ************
Požadovaná dotace: 550 000,- Kč
Projekt č. 61
Název projektu: 2. etapa opravy krovů a střešního pláště sborového domu Církve
československé husitské v Chožově, přezdění komínových těles
Žadatel: Náboženská obec Církve československé husitské v Chožově
Sídlo: Chožov 115, Chožov 439 22
IČ: 64018776
Požadovaná dotace: 540 000,- Kč
Projekt č. 68
Název projektu: Obnova vitráží kostela sv. Jakuba Staršího ve Vetlé
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Žadatel: Římskokatolická farnost Vetlá
Sídlo: Kostelní 175, Štětí 411 08
IČ: 62769294
Požadovaná dotace: 240 000,- Kč
Projekt č. 72
Název projektu: Oprava střechy na velkých pěchotních kasárnách č. p. 225, Terezín
Žadatel: Město Terezín
Sídlo: Nám. ČSA 179, Terezín 411 55
IČ: 00264474
Požadovaná dotace: 4 200 000,- Kč
Projekt č. 91
Název projektu: Restaurování kamenné sochy sv. Jana Křtitele v Hrobě
Žadatel: Město Hrob
Sídlo: U Radnice 234, Hrob 417 04
IČ: 00266337
Požadovaná dotace: 94 185,- Kč
Projekt č. 95
Název projektu: Odstranění havarijního stavu nosných konstrukcí krovu tzv. Ptačího domku č.
p. 29 v Úštěku a další s tím související stavební práce
Žadatel: Rostislav Kobolka
Bydliště: *********************************************
Datum narození: **********
Požadovaná dotace: 850 000,- Kč
Projekt č. 97
Název projektu: Oprava balkónů kostela Narození Panny Marie v Trmicích
Žadatel: Spolek pro záchranu kostela v Trmicích - FIAT VOLUNTAS TUA
Sídlo: Žižkova 251/238, Trmice 400 04
IČ: 22845721
Požadovaná dotace: 231 000,- Kč
Projekt č. 99
Název projektu: Rekonstrukce fasády kostela sv. Václava Strupčice
Žadatel: Obec Strupčice
Sídlo: Strupčice 51, Strupčice 431 14
IČ: 00262145
Požadovaná dotace: 500 000,- Kč
Projekt č. 101
Název projektu: Restaurování kamenné barokní kašny se schodiště stojící na Tržním náměstí
v Hrobu
Žadatel: Město Hrob
Sídlo: U Radnice 234, Hrob 417 04
IČ: 00266337
Požadovaná dotace: 501 515,- Kč
D) ukládá
Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci
části B) a C) tohoto usnesení.
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Termín: 31. 12. 2018
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 048/12Z/2018
16.1 Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020 –
poskytnutí dotací v roce 2018
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši navržené výběrovou komisí žadatelům
uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení;
2. o neposkytnutí účelové neinvestiční dotace žadatelům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení;
B) souhlasí
1. s předloženými rozpočty všech podpořených projektů dle přílohy č. 1. A s předloženými
rozpočty nepodpořených projektů dle přílohy č. 2 tohoto usnesení;
2. s předloženými nákladovými rozpočty všech podpořených projektů dle přílohy č. 4 tohoto
usnesení;
C) ukládá
Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje pro oblast kultury a památkové péče,
zemědělství, životního
prostředí a venkova, v návaznosti na bod A) tohoto usnesení zajistit administraci smluv o
poskytnutí účelové dotace s žadateli dle přílohy 1 tohoto usnesení. A dále zajistit ukončení
administrace v případě neposkytnutí dotace u neúspěšných žadatelů.
Termín: 30. 6. 2018
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Usnesení č. 049/12Z/2018
16.2 Program rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na období let
2014 až 2020 – poskytnutí dotací v roce 2018
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1.o poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši navržené výběrovou komisí žadatelům
uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení;
2. o neposkytnutí účelové neinvestiční dotace žadatelům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení;
B) souhlasí
1. s předloženými rozpočty všech podpořených projektů dle přílohy č. 1. A s předloženými
rozpočty nepodpořených projektů dle přílohy č. 2 tohoto usnesení;
2. s předloženými nákladovými rozpočty všech podpořených projektů dle přílohy č. 4 tohoto
usnesení;
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C) ukládá
Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje pro oblast kultury a památkové péče,
zemědělství, životního prostředí a venkova, v návaznosti na bod A) tohoto usnesení zajistit
administraci smluv o poskytnutí účelové dotace s žadateli dle přílohy 1 tohoto usnesení. A
dále zajistit ukončení administrace v případě neposkytnutí dotace u neúspěšných žadatelů dle
přílohy 2 tohoto usnesení.
Termín: 30. 6. 2018
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Usnesení č. 050/12Z/2018
16.3 Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna zásad
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje o
schválení změny č. 1 Zásad fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého
kraje, dle přílohy č. 1 a 2, tohoto usnesení.
B) ukládá
Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje pro oblast kultury a památkové péče,
zemědělství, životního prostředí a venkova, zajistit v návaznosti na bod A) tohoto usnesení,
zveřejnění aktualizovaných zásad fondu na webových stránkách Ústeckého kraje.
Termín: 30. 5. 2018
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Usnesení č. 051/12Z/2018
16.4 Aktualizace č. 40 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje (PRVKÚK)
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
aktualizaci č. 40 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 3. dílčí aktualizace, a to 40.1 změnu výhledového stavu odvádění a čištění
odpadních vod v obci Toužetín, 40.2 změnu výhledového stavu odvádění a čištění odpadních
vod v místní části Donín, a 40.3 změnu výhledového stavu odvádění a čištění odpadních vod
v místní části Sulec, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

1
Usnesení č. 052/12Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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zdržel se:

1

Návrh byl přijat

A) rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“
schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5. 5. 2010.
2. dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o prodeji (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje
***************************************************************************
*****************, a to:
- pozemek: p.č. 1554/23 o výměře 25 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, (oddělen z p.č. 1554/1 o výměře 19118 m2 dle geometrického plánu č. 284-119/2017
ze dne 18. 9. 2017)
obec Štětí, k.ú. Chcebuz, zapsané na LV č. 347 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj za kupní cenu 4.500,- Kč (120,-Kč/m2 dle
ZP č. 2604-152/17 ze dne 29. 12. 2017 plus ostatní náklady ve výši 1.500,- Kč viz důvodová
zpráva) + DPH 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: 0080837.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovité věci uvedené v bodu A) 2. tohoto usnesení, k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2018

Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

2
Usnesení č. 053/12Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“
schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5. 5. 2010.
2. dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o prodeji (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje
***************************************************************************
****************************, a to:
- pozemek: p.č. 3647/9 o výměře 457 m2, druh pozemku: ovocný sad,
- pozemek: p.č. 3647/16 o výměře 642 m2, druh pozemku: ovocný sad,
(pozemky odděleny z p.č. 3647/1 o výměře 8430 m2 dle geometrického plánu č. 3348-3/2017
ze dne 28. 2. 2017)
obec Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem, zapsaných na LV č. 2580 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj za
kupní cenu 157.778,- Kč (142,-Kč/m2 dle ZP č. 4697-155/17 ze dne 14. 8. 2017 plus ostatní
náklady ve výši 1.720,- Kč viz důvodová zpráva) a vyjmutí uvedených nemovitých věcí
z hospodaření příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice
nad Labem Špindlerova 690, příspěvková organizace, IČ: 46773762.
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B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitých věcí uvedených v bodu A) 2. tohoto usnesení,
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2018

Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

3
Usnesení č. 054/12Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“
schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5. 5. 2010.
2. dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o prodeji (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje
***************************************************************************
***********************************************, a to:
- pozemek: p.č. 3647/1 o výměře 467 m2, druh pozemku: ovocný sad,
- pozemek: p.č. 3647/10 o výměře 469 m2, druh pozemku: ovocný sad,
(pozemky odděleny z p.č. 3647/1 o výměře 8430 m2 dle geometrického plánu č. 3348-3/2017
ze dne 28. 2. 2017)
obec Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem, zapsaných na LV č. 2580 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj,
přičemž pozemek p.č. 3647/1 je převáděn do přídatného spoluvlastnictví kupujících za kupní
cenu 73.021,- Kč (142,-Kč/m2 dle ZP č. 4697-155/17 ze dne 14. 8. 2017 plus ostatní náklady
ve výši 1.720,- Kč viz důvodová zpráva) a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z hospodaření
příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem
Špindlerova 690, příspěvková organizace, IČ: 46773762.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitých věcí uvedených v bodu A) 2. tohoto usnesení,
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2018
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

4
Usnesení č. 055/12Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“
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schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5. 5. 2010.
2. dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o prodeji (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje
***************************************************************************
*******, a to:
- pozemek: p.č. 3647/1 o výměře 467 m2, druh pozemku: ovocný sad,
- pozemek: p.č. 3647/11 o výměře 418 m2, druh pozemku: ovocný sad,
(pozemky odděleny z p.č. 3647/1 o výměře 8430 m2 dle geometrického plánu č. 3348-3/2017
ze dne 28. 2. 2017)
obec Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem, zapsaných na LV č. 2580 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj,
přičemž pozemek p.č. 3647/1 je převáděn do přídatného spoluvlastnictví kupujícího za kupní
cenu 65.779,- Kč (142,-Kč/m2 dle ZP č. 4697-155/17 ze dne 14. 8. 2017 plus ostatní náklady
ve výši 1.720,- Kč viz důvodová zpráva) a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z hospodaření
příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem
Špindlerova 690, příspěvková organizace, IČ: 46773762.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitých věcí uvedených v bodu A) 2. tohoto usnesení,
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2018
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

5
Usnesení č. 056/12Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“
schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5. 5. 2010.
2. dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o prodeji (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje
***************************************************************************
*****************************, a to:
- pozemek: p.č. 3647/1 o výměře 467 m2, druh pozemku: ovocný sad,
- pozemek: p.č. 3647/17 o výměře 450 m2, druh pozemku: ovocný sad,
(pozemky odděleny z p.č. 3647/1 o výměře 8430 m2 dle geometrického plánu č. 3348-3/2017
ze dne 28. 2. 2017)
obec Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem, zapsaných na LV č. 2580 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj,
přičemž pozemek p.č. 3647/1 je převáděn do přídatného spoluvlastnictví kupujících za kupní
cenu 70.323,- Kč (142,-Kč/m2 dle ZP č. 4697-155/17 ze dne 14. 8. 2017 plus ostatní náklady
ve výši 1.720,- Kč viz důvodová zpráva) a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z hospodaření
příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem
Špindlerova 690, příspěvková organizace, IČ: 46773762.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
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předmětem je prodej (převod) nemovitých věcí uvedených v bodu A) 2. tohoto usnesení,
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2018

Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

6
Usnesení č. 057/12Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“
schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5. 5. 2010.
2. dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o prodeji (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje
***************************************************************************
*, a to:
- pozemek: p.č. 3647/1 o výměře 467 m2, druh pozemku: ovocný sad,
- pozemek: p.č. 3647/13 o výměře 369 m2, druh pozemku: ovocný sad,
(pozemky odděleny z p.č. 3647/1 o výměře 8430 m2 dle geometrického plánu č. 3348-3/2017
ze dne 28. 2. 2017)
obec Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem, zapsaných na LV č. 2580 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj,
přičemž pozemek p.č. 3647/1 je převáděn do přídatného spoluvlastnictví kupujícího za kupní
cenu 58.821,- Kč (142,-Kč/m2 dle ZP č. 4697-155/17 ze dne 14. 8. 2017 plus ostatní náklady
ve výši 1.720,- Kč viz důvodová zpráva) a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z hospodaření
příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem
Špindlerova 690, příspěvková organizace, IČ: 46773762.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitých věcí uvedených v bodu A) 2. tohoto usnesení,
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2018
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

7
Usnesení č. 058/12Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“
schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5. 5. 2010.
2. dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
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předpisů, o prodeji (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje
***********************************************************************, a to:
- pozemek: p.č. 3647/1 o výměře 467 m2, druh pozemku: ovocný sad,
- pozemek: p.č. 3647/18 o výměře 476 m2, druh pozemku: ovocný sad,
(pozemky odděleny z p.č. 3647/1 o výměře 8430 m2 dle geometrického plánu č. 3348-3/2017
ze dne 28. 2. 2017)
obec Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem, zapsaných na LV č. 2580 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj,
přičemž pozemek p.č. 3647/1 je převáděn do přídatného spoluvlastnictví kupujícího za kupní
cenu 74.015,- Kč (142,-Kč/m2 dle ZP č. 4697-155/17 ze dne 14. 8. 2017 plus ostatní náklady
ve výši 1.720,- Kč viz důvodová zpráva) a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z hospodaření
příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem
Špindlerova 690, příspěvková organizace, IČ: 46773762.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitých věcí uvedených v bodu A) 2. tohoto usnesení,
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2018

Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

8
Usnesení č. 059/12Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“
schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5. 5. 2010.
2. dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o prodeji (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje
***************************************************************************
************************************, a to:
- pozemek: p.č. 3647/1 o výměře 467 m2, druh pozemku: ovocný sad,
- pozemek: p.č. 3647/21 o výměře 628 m2, druh pozemku: ovocný sad,
(pozemky odděleny z p.č. 3647/1 o výměře 8430 m2 dle geometrického plánu č. 3348-3/2017
ze dne 28. 2. 2017)
obec Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem, zapsaných na LV č. 2580 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj,
přičemž pozemek p.č. 3647/1 je převáděn do přídatného spoluvlastnictví kupujících za kupní
cenu 95.599,- Kč (142,-Kč/m2 dle ZP č. 4697-155/17 ze dne 14. 8. 2017 plus ostatní náklady
ve výši 1.720,- Kč viz důvodová zpráva) a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z hospodaření
příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem
Špindlerova 690, příspěvková organizace, IČ: 46773762.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitých věcí uvedených v bodu A) 2. tohoto usnesení,
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
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Termín: 31. 10. 2018
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

9
Usnesení č. 060/12Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“
schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5. 5. 2010.
2. dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o prodeji (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje
***************************************************************************
****************************, a to:
- pozemek: p.č. 3647/1 o výměře 467 m2, druh pozemku: ovocný sad,
- pozemek: p.č. 3647/8 o výměře 498 m2, druh pozemku: ovocný sad,
(pozemky odděleny z p.č. 3647/1 o výměře 8430 m2 dle geometrického plánu č. 3348-3/2017
ze dne 28. 2. 2017)
obec Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem, zapsaných na LV č. 2580 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj,
přičemž pozemek p.č. 3647/1 je převáděn do přídatného spoluvlastnictví kupujících za kupní
cenu 77.139,- Kč (142,-Kč/m2 dle ZP č. 4697-155/17 ze dne 14. 8. 2017 plus ostatní náklady
ve výši 1.720,- Kč viz důvodová zpráva) a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z hospodaření
příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem
Špindlerova 690, příspěvková organizace, IČ: 46773762.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitých věcí uvedených v bodu A) 2. tohoto usnesení,
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2018
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

10
Usnesení č. 061/12Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“
schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5. 5. 2010.
2. dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o prodeji (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje
***************************************************************************
******************************************, a to:
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- pozemek: p.č. 3647/1 o výměře 467 m2, druh pozemku: ovocný sad,
- pozemek: p.č. 3647/20 o výměře 431 m2, druh pozemku: ovocný sad,
(pozemky odděleny z p.č. 3647/1 o výměře 8430 m2 dle geometrického plánu č. 3348-3/2017
ze dne 28. 2. 2017)
- pozemek: p.č. 3647/2 o výměře 16 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
na pozemku stojí stavba: Roudnice nad Labem, č.e. 441, rod.rekr., LV 8355, umístěna na
pozemku p.č. 3647/2
obec Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem, zapsaných na LV č. 2580 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj,
přičemž pozemek p.č. 3647/1 je převáděn do přídatného spoluvlastnictví kupujících za kupní
cenu 69.897,- Kč (142,-Kč/m2 dle ZP č. 4697-155/17 ze dne 14. 8. 2017 plus ostatní náklady
ve výši 1.720,- Kč viz důvodová zpráva) a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z hospodaření
příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem
Špindlerova 690, příspěvková organizace, IČ: 46773762.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitých věcí uvedených v bodu A) 2. tohoto usnesení,
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2018
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

11
Usnesení č. 062/12Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“
schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5. 5. 2010.
2. 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 Správě železniční
dopravní cesty, státní organizace, se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110
00, IČO: 70994234, a to:
- pozemek: p.č. 1307/11 o výměře 22 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha, (pozemek byl oddělen z p.č. 1307/8 o výměře 135 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 500-106/2017 ze dne 18. 9. 2017 a přisloučen k parcele č. 1307/1 díl
„c“ a č. 1317/1 díl „a“)
obec Velké Žernoseky, k.ú. Velké Žernoseky, zapsané na LV č. 519 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj za kupní cenu 7.300,- Kč
(263,63 Kč/m2 dle ZP č. 5257-5/2018 ze dne 19. 1. 2018 plus ostatní náklady ve výši 1.500,Kč viz důvodová zpráva) + DPH 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: 0080837.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovité věci uvedené v bodu A) 2. tohoto usnesení, k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2018
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Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

12
Usnesení č. 063/12Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
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
Raná, se sídlem Raná čp. 114, PSČ: 439 24 Raná, IČ: 00556416, a to:
-pozemek: p.č. 1178/18 o výměře 50 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 1178/1 o výměře 14157 m2 geometrickým
plánem č. 314-7123/2017 ze dne 24. 8. 2017),
-pozemek: p.č. 1178/19 o výměře 421 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 1178/1 o výměře 14157 m2 geometrickým
plánem č. 314-7123/2017 ze dne 24. 8. 2017),
-pozemek: p.č. 1178/20 o výměře 73 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 1178/1 o výměře 14157 m2 geometrickým
plánem č. 314-7123/2017 ze dne 24. 8. 2017),
-pozemek: p.č. 1178/21 o výměře 451 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 1178/1 o výměře 14157 m2 geometrickým
plánem č. 314-7123/2017 ze dne 24. 8. 2017),
-pozemek: p.č. 1178/22 o výměře 133 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 1178/2 o výměře 4776 m2 geometrickým plánem
č. 314-7123/2017 ze dne 24. 8. 2017),
-pozemek: p.č. 1178/23 o výměře 37 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 1178/2 o výměře 4776 m2 geometrickým plánem
č. 314-7123/2017 ze dne 24. 8. 2017),
-pozemek: p.č. 1178/24 o výměře 1106 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 1178/2 o výměře 4776 m2 geometrickým plánem
č. 314-7123/2017 ze dne 24. 8. 2017),
obec Raná, k. ú. Raná u Loun, zapsaných na LV č. 163 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Louny 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.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) uvedené v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2018
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

13
Usnesení č. 064/12Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
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zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje obci
Hrobce, se sídlem Ke Hřišti 14, PSČ 411 83 Hrobce, IČ: 00263664, a to:
- pozemek: p.č. 608/9 o výměře 39 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace, (oddělen z p.č. 608/1 o výměře 5482 m2 dle geometrického plánu č.
152-204/2017 ze dne 4. 8. 2017)
obec Hrobce, k.ú. Rohatce, zapsané na LV č. 338 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.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovité věci uvedené v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2018
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

14
Usnesení č. 065/12Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o budoucím poskytnutí daru (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje
Statutárnímu městu
Chomutov, se sídlem Zborovská 4602, PSČ: 430 28 Chomutov, IČ: 00261891, a to:
- topný kanál s přívodním potrubím o délce max. 110 bm umístěný na pozemku p. č. 4893/1,
obec Chomutov,
k. ú. Chomutov I
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o smlouvě budoucí
darovací, jejímž
předmětem je budoucí poskytnutí daru (převod) uvedené v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Oldřichu
Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2018
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

15
Usnesení č. 066/12Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
69

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

A) rozhoduje
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
statutárnímu městu Děčín, se sídlem: Mírové nám. 1175/5, 40538, Děčín IV, IČO: 00261238,
a to:
- pozemek: p. č. 479/3 o výměře 36 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda
obec Děčín, k. ú. Březiny u Děčína, zapsané na LV č. 402 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro Ústecký kraj, a vyjmutí uvedené nemovité věci
z hospodaření příspěvkové organizace Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína
Emanuela Komerse, Děčín-Libverda, příspěvková organizace, se sídlem: Českolipská 123,
405 02 Děčín-Libverda, IČO: 47274654.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovité věci uvedené v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2018
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

16
Usnesení č. 067/12Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje obci
Zabrušany, se sídlem: Zabrušany 1, 417 71 Zabrušany, IČ: 00266647, a to:
pozemek: p.č. 240/4 o výměře 177 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň
(pozemek byl oddělen z p.č. 240/1 o výměře 53500 m2 geometrickým plánem č.
241-161/2017 ze dne 25.11.2017)
obec Zabrušany, k.ú. Želénky, zapsaný na LV č. 511 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovitosti z hospodaření
příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, se sídlem Ruská 260, Dubí 3,
PSČ: 417 03, IČ: 00080837.

B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovité věci uvedené v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2018

Hlasování:

pro:

48

proti:

0
70

zdržel se:

1
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Usnesení č. 068/12Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o poskytnutí daru (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje obci
Kryštofovy Hamry, se sídlem Kryštofovy Hamry 64, PSČ 431 91, IČ: 00075566, a to:
-pozemek: p.č. 356/2 o výměře 388 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (oddělen z pozemku č. 356 o výměře 14469 m2 geometrickým plánem č.
208-048/2017 ze dne 6. 12. 2017),
-pozemek: p.č. 388/2 o výměře 860 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (oddělen z pozemku č. 388 o výměře 29774 m2 geometrickým plánem č.
208-048/2017 ze dne 6. 12. 2017),
obec Kryštofovy Hamry, k.ú. Černý Potok, zapsaných na LV č. 365 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených
nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitých věcí schválený v bodu A) tohoto usnesení
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2018

Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

1
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Usnesení č. 069/12Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje obci
Těchlovice, se sídlem Těchlovice č.p. 37, PSČ 405 02 , IČ: 64679446, a to:
-pozemek: p. č. 432/7 o výměře 17 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (oddělen z p. č. 432 o výměře 4845 m2 geometrickým plánem č. 118-127/2017 ze dne
8. 11. 2017),
-pozemek: p. č. 432/9 o výměře 13 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (oddělen z p. č. 432 o výměře 4845 m2 geometrickým plánem č. 118-127/2017 ze dne
8. 11. 2017)
obec Těchlovice, k. ú. Babětín, zapsaných na LV č. 264 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.
71

B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitých věcí uvedených v bodu A) tohoto
usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2018
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat
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Usnesení č. 070/12Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
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
Velká Bukovina, se sídlem Velká Bukovina č.p. 178, PSČ 407 29 Velká Bukovina, IČ:
00555886, a to:
-pozemek: p. č. 2686/2 o výměře 137 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (oddělen z p. č. 2686 o výměře 8095 m2 geometrickým plánem č.
382-135/2017 ze dne 6. 12. 2017),
-pozemek: p. č. 2797/2 o výměře 372 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (oddělen z p. č. 2797 o výměře 8294 m2 geometrickým plánem č. 382-135/2017 ze
dne 6. 12. 2017)
obec Velká Bukovina, k. ú. Velká Bukovina, zapsaných na LV č. 145 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených
nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitých věcí uvedených v bodu A) tohoto
usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2018
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

1
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Usnesení č. 071/12Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
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 do
vlastnictví České republiky, právo hospodařit Lesy České republiky, s.p., se sídlem,
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 Hradec Králové, IČ: 42196451, a to:
-pozemek: p. č. 432/8 o výměře 12 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
72

plocha (oddělen z p. č. 432 o výměře 4845 m2 geometrickým plánem č. 118-127/2017 ze dne
8. 11. 2017),
-pozemek: p. č. 432/10 o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (oddělen z p. č. 432 o výměře 4845 m2 geometrickým plánem č. 118-127/2017 ze dne
8. 11. 2017)
obec Těchlovice, k. ú. Babětín, zapsaných na LV č. 264 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitých věcí uvedených v bodu A) tohoto
usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2018
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat
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Usnesení č. 072/12Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od
České republiky, právo hospodařit s majetkem státu vykonávají Lesy České republiky, s. p.,
IČ: 42196451, se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 Hradec
Králové, a to:
-pozemek: p. č. 429/16 o výměře 9 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
- pozemek: p. č. 429/17 o výměře 37 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p. č. 429/18 o výměře 29 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p. č. 429/19 o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p. č. 429/20 o výměře 6 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p. č. 429/21 o výměře 51 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p. č. 429/22 o výměře 7 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p. č. 429/23 o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(všechny pozemky odděleny z pozemku p. č. 429/1 o výměře 6526 m2 geometrickým plánem
č. 118-127/2017 ze dne 8. 11. 2017),
obec Těchlovice, k. ú. Babětín, zapsaných na LV č. 9 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, právo hospodařit s majetkem státu
vykonávají Lesy České republiky, s. p. a předání uvedených nemovitých věcí k hospodaření
příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ:
00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
73

B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o bezúplatném
převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitých věcí uvedený v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2019
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

1
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Usnesení č. 073/12Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od
České republiky, právo hospodařit s majetkem státu vykonává Státní pozemkový úřad, IČ:
01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, PSČ 130 00 Praha 3, a to:
-pozemek: p. č. 352 o výměře 71 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace,
- pozemek: p. č. 355 o výměře 72 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace,
- pozemek: p. č. 359 o výměře 87 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace,
- pozemek: p. č. 870 o výměře 155 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace,
obec Místo, k. ú. Místo, zapsaných na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou republiku, právo hospodařit s majetkem státu
vykonává Státní pozemkový úřad a předání uvedených nemovitých věcí k hospodaření
příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ:
00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o bezúplatném
převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitých věcí uvedený v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2019
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

1
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Usnesení č. 074/12Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
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
74

České republiky, právo hospodařit s majetkem státu vykonává Státní pozemkový úřad, IČ:
01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, PSČ 130 00 Praha 3, a to:
-pozemek: p. č. 1332/1 o výměře 1316 m2, druh pozemku: trvalý travní porost
obec Malá Veleň, k. ú. Malá Veleň, zapsané na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, právo hospodařit s
majetkem státu vykonává Státní pozemkový úřad a předání uvedené nemovité věci k
hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o bezúplatném
převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovité věci uvedený v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2019
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

1
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Usnesení č. 075/12Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
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, právo hospodařit s majetkem státu vykonává Státní pozemkový úřad, IČ:
01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, PSČ 130 00 Praha 3, a to:
-pozemek: p. č. 469/1 o výměře 465 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda
obec Málkov, k. ú. Málkov u Chomutova, zapsané na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou republiku, právo hospodařit s
majetkem státu vykonává Státní pozemkový úřad a předání uvedené nemovité věci k
hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje,předložit Smlouvu o bezúplatném
převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovité věci uvedený v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2019
Hlasování:

pro:

48

proti:

0
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Usnesení č. 076/12Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
75

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od
České republiky, právo hospodařit s majetkem státu vykonává Státní pozemkový úřad, IČ:
01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, PSČ 130 00 Praha 3, a to:
-pozemek: p. č. 812 o výměře 800 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha,
- pozemek: p. č. 814 o výměře 434 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
obec Droužkovice, k. ú. Droužkovice, zapsaných na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou republiku, právo hospodařit s
majetkem státu vykonává Státní pozemkový úřad a předání uvedených nemovitých věcí k
hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o bezúplatném
převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitých věcí uvedený v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2019
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

1
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26
Usnesení č. 077/12Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o bezúplatném převodu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od
České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Státní pozemkový úřad,
IČO: 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ 130 00, a to:
- pozemek: p.č. 727/8 (podíl 1/2) o výměře 7 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
obec Malé Březno, k.ú. Malé Březno nad Labem, zapsané na LV č. 262 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Státní pozemkový úřad (podíl 1/2) a
****************** (podíl 1/2)
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o bezúplatném
převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovité věci uvedené v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2018
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

27
76

zdržel se:

1
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Usnesení č. 078/12Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od
České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Státní pozemkový úřad,
IČ: 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ 130 00, a to:
-pozemek: p.č. 75/3 o výměře 22 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
-pozemek: p.č. 75/4 o výměře 151 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(oba odděleny z pozemku č. 75/1 o výměře 560 m2 geometrickým plánem č. 208-048/2017 ze
dne 6. 12. 2017),
obec Kryštofovy Hamry, k.ú. Černý Potok, zapsaných na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Státní pozemkový úřad a předání uvedených
nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o bezúplatném
převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitých věcí uvedený v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2019

Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

28
Usnesení č. 079/12Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o bezúplatném převodu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od
České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Státní pozemkový úřad,
IČ: 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ 130 00, a to:
-pozemek: p.č. 593 o výměře 3453 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace,
obec Dušníky, k.ú. Dušníky, zapsaný na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Státní pozemkový úřad a předání uvedené nemovité věci k hospodaření
příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ:
00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
B) ukládá
2.uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovité věci uvedený v bodu
77

A) tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2019

Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

29
Usnesení č. 080/12Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o bezúplatném převodu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od
České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Státní pozemkový úřad,
IČ: 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ 130 00, a to:
-pozemek: p.č. 1435/24 o výměře 129 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Budyně nad Ohří, k.ú. Budyně nad Ohří, zapsaný na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Státní pozemkový úřad a předání uvedené nemovité
věci k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
2.uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovité věci uvedený v bodu
A) tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2019
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o bezúplatném
převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovité věci uvedený v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2019

Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

30
Usnesení č. 081/12Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
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
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státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ
128 00, a to:
-pozemek: p.č. 307/5 o výměře 105 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Úštěk, k.ú. Úštěk, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice 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.
B) souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 139/2018 a
doložky dle přílohy č. 2.5 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. 307/5 o výměře 105 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Úštěk, k.ú. Úštěk, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
C) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o bezúplatném
převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovité věci uvedený v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2018

Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

31
Usnesení č. 082/12Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
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. 1566/1 o výměře 39482 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek je zatížen věcnými břemeny dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí),
obec Údlice, k.ú. Údlice, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a předání 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.
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B) souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 159/2017 a
doložky dle přílohy č. 2.7 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. 1566/1 o výměře 39482 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek je zatížen věcnými břemeny dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí),
obec Údlice, k.ú. Údlice, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
C) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o bezúplatném
převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovité věci uvedený v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2018

Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat
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Usnesení č. 083/12Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
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. 282/1 o výměře 14189 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek je zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí),
obec Radonice, k.ú. Radonice u Kadaně, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a předání
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.
B) souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 6/2018 a
doložky dle přílohy č. 2.9 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
80

128 00, a to:
-pozemek: p.č. 282/1 o výměře 14189 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek je zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí),
obec Radonice, k.ú. Radonice u Kadaně, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
C) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o bezúplatném
převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovité věci uvedený v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2018

Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

33
Usnesení č. 084/12Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
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. 545/31 o výměře 73 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(oddělen z pozemku p.č. 545/3 o výměře 170 m2 geometrickým plánem č. 612-137/2017 ze
dne 27. 11. 2017),
obec Dubí, k.ú. Mstišov, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a předání uvedené nemovité
věci k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
B) souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 10/18/4120
a doložky dle přílohy č. 2.18 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovité věci z vlastnictví
České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ
128 00, a to:
-pozemek: p.č. 545/31 o výměře 73 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(oddělen z pozemku p.č. 545/3 o výměře 170 m2 geometrickým plánem č. 612-137/2017 ze
dne 27. 11. 2017),
obec Dubí, k.ú. Mstišov, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
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C) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o bezúplatném
převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovité věci uvedený v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2018

Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

34
Usnesení č. 085/12Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od
České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ
128 00, a to:
-pozemek: p.č. 376/5 o výměře 80 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace,
-pozemek: p.č. 376/6 o výměře 68 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace,
obec Hoštka, k.ú. Kochovice, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a předání
uvedených nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417
03.
B) souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č.
7056/2017 a doložky dle přílohy č. 2.20 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovitých věcí
z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,
Praha 2, PSČ 128 00, a to:
-pozemek: p.č. 376/5 o výměře 80 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace,
-pozemek: p.č. 376/6 o výměře 68 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace,
obec Hoštka, k.ú. Kochovice, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
C) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o bezúplatném
převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitých věcí uvedený v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
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Termín: 31. 10. 2018

Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat
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Usnesení č. 086/12Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
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. 3575/1 o výměře 80 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Krupka, k.ú. Krupka, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a předání uvedené nemovité
věci k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
B) souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 22/18/4120
a doložky dle přílohy č. 2.22 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. 3575/1 o výměře 80 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Krupka, k.ú. Krupka, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
C) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o bezúplatném
převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovité věci uvedený v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2018

Hlasování:

pro:

48

proti:

0

36
83

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Usnesení č. 087/12Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
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. 2353 o výměře 43669 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Kryštofovy Hamry, k.ú. Přísečnice, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a předání
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.
B) souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 25/2018 a
doložky dle přílohy č. 2.24 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. 2353 o výměře 43669 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Kryštofovy Hamry, k.ú. Přísečnice, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
C) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o bezúplatném
převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovité věci uvedený v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2018

Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

37
Usnesení č. 088/12Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
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
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státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ
128 00, a to:
-pozemek: p.č. 933/2 o výměře 845 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(oddělen z pozemku p.č. 933 o výměře 1143 m2 geometrickým plánem č. 138-105/2017 ze
dne 22. 8. 2017),
obec Hrob, k.ú. Mlýny, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a předání uvedené nemovité
věci k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
B) souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 38/18/4120
a doložky dle přílohy č. 2.26 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. 933/2 o výměře 845 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(oddělen z pozemku p.č. 933 o výměře 1143 m2 geometrickým plánem č. 138-105/2017 ze
dne 22. 8. 2017),
obec Hrob, k.ú. Mlýny, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
C) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o bezúplatném
převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovité věci uvedený v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2018

Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

38
Usnesení č. 089/12Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
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, právo hospodařit s majetkem státu mají Lesy České republiky, s. p., IČ:
42196451, se sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, PSČ 500 08, a to:
-pozemek: p.č. 1326/7 o výměře 176 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
obec Nová Ves v Horách, k.ú. Nová Ves v Horách, zapsaný na LV č. 68 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most pro Českou republiku, právo hospodařit s
majetkem státu mají Lesy České republiky, s. p. 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.
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B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o bezúplatném
převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovité věci uvedený v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2018

Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

39
Usnesení č. 090/12Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o bezúplatném převodu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od
České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Státní pozemkový úřad,
IČ: 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ 130 00, a to:
-pozemek: p.č. 550/17 o výměře 20 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace,
obec Lukavec, k.ú. Lukavec u Lovosic, zapsaný na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Státní pozemkový úřad a předání uvedené nemovité věci k
hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o bezúplatném
převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovité věci uvedený v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2019

Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

40
Usnesení č. 091/12Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o bezúplatném převodu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od
České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Státní pozemkový úřad,
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IČ: 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ 130 00, a to:
-pozemek: p.č. 466/21 o výměře 912 m2, druh pozemku: orná půda (oddělen z pozemku č.
466/1 o výměře 36266 m2 geometrickým plánem č. 428-5/2018 ze dne 15. 2. 2018),
obec Zabrušany, k.ú. Všechlapy u Zabrušan, zapsaný na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Státní pozemkový úřad a předání uvedené nemovité věci k
hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o bezúplatném
převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovité věci uvedený v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2019

Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

41
Usnesení č. 092/12Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od
České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Státní statek Jeneč, státní
podnik v likvidaci, IČ: 00016918, se sídlem Třanovského 622/11, Praha 6, PSČ 163 00, a to:
-pozemek: p.č. 214/4 o výměře 152 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
-pozemek: p.č. 214/6 o výměře 288 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
-pozemek: p.č. 214/11 o výměře 509 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Dubí, k.ú. Drahůnky, zapsaných na LV č. 253 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci včetně úhrady nákladů na vyhotovení
ZP ve výši 980,--Kč plus DPH, na základě vystavené faktury a předání uvedených
nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o bezúplatném
převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitých věcí uvedený v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2019
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Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

42
Usnesení č. 093/12Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o bezúplatném převodu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od
České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Státní pozemkový úřad,
IČO: 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ 130 00, a to:
- pozemek: p.č. 545/8 o výměře 28 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
obec Otvice, k.ú. Otvice, zapsané na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov, pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Státní pozemkový úřad
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o bezúplatném
převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovité věci uvedené v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2018
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

43
Usnesení č. 094/12Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o přijetí daru (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od města
Varnsdorf, se sídlem: nám. E. Beneše 470, 40747 Varnsdorf, IČO: 00261718, a to:
- pozemek: p. č. 1583 o výměře 903 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
součástí je stavba: Varnsdorf, č. p. 415, stavba občanského vybavení, umístěna na pozemku
1583
- pozemek: p. č. 1584 o výměře 387 m2, druh pozemku: zahrada
obec Varnsdorf, k. ú. Varnsdorf, zapsaných na LV č. 2990 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, pro město Varnsdorf, a předání uvedených nemovitých
věcí k hospodaření příspěvkové organizaci Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková
organizace, se sídlem: Čsl. mládeže 1/31, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, IČO: 00360210,
za této podmínky: Ústecký kraj zrekonstruuje na své náklady budovu č. p. 415 umístěnou na
pozemku p. č. 1583 v k. ú. Varnsdorf a nejméně po dobu pěti let po dokončení této
rekonstrukce umožní a zajistí provoz muzea v budově č. p. 415 umístěné na pozemku p. č.
1583 v k. ú. Varnsdorf, a to prostřednictvím příspěvkové organizace Oblastní muzeum
v Děčíně, příspěvková organizace, se sídlem: Čsl. mládeže 1/31, Děčín IV-Podmokly, 40502
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Děčín, IČO: 00360210.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je přijetí daru (nabytí) nemovitých věcí uvedené v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2019
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

44
Usnesení č. 095/12Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
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, právo hospodařit s majetkem státu mají Lesy České republiky, s. p., IČ:
42196451, se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 Hradec
Králové, a to:
-pozemek: p. č. 200/64 o výměře 4 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (oddělen z pozemku p. č. 200/5 o výměře 1157 m2 geometrickým plánem č.
386-9/2017 ze dne 28. 2. 2017),
obec Děčín, k. ú. Folknáře, zapsané na LV č. 7 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, právo hospodařit s majetkem státu mají
Lesy České republiky, s. p. 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.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o bezúplatném
převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovité věci uvedenýv bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 4. 2019
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

45
Usnesení č. 096/12Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
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, právo hospodařit s majetkem státu mají Lesy České republiky, s. p., IČ:
42196451, se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 Hradec
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Králové, a to:
-pozemek: p. č. 1059/57 o výměře 13 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z pozemku p. č. 1059/1 o výměře 123344 m2 geometrickým plánem č.
871-169/2016 ze dne 27. 12. 2016),
obec Děčín, k. ú. Prostřední Žleb, zapsané na LV č. 4 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, právo hospodařit s majetkem státu mají
Lesy České republiky, s. p. 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.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o bezúplatném
převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovité věci uvedený v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 4. 2019
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

46
Usnesení č. 097/12Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
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. 98/28 o výměře 11 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(oddělený z p. č. 98/17 o výměře 378 m2 geometrickým plánem č. 118-127/2017 ze dne 8. 11.
2017)
obec Těchlovice, k. ú. Babětín, zapsané na LV č. 278 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Děčín za kupní cenu 550,- 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.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil Kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovité věci uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2018
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

47
Usnesení č. 098/12Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
90

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o nákupu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Velká
Bukovina, se sídlem Velká Bukovina č.p. 178, PSČ 407 29 Velká Bukovina, IČ: 00555886, a
to:
- pozemek: p. č. 2632/1 o výměře 60 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Velká Bukovina, k. ú. Velká Bukovina, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín za kupní cenu 3.000,- 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.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil Kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovité věci uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2018
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

48
Usnesení č. 099/12Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o nákupu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Telnice, se
sídlem Telnice č.p. 77, PSČ 403 38 Telnice, IČ: 00267074, a to:
- pozemek: p. č. 673/3 o výměře 113 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z p. č. 673/1 o výměře 756 m2 geometrickým plánem č. 411-7097/2017 ze
dne 10. 7. 2017),
obec Telnice, k. ú. Varvažov u Telnice, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem za kupní cenu 5.650,- 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.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil Kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovité věci uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2018
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

91

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

49
Usnesení č. 100/12Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o nákupu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Heřmanov,
se sídlem Heřmanov č.p. 13, PSČ 405 02 Heřmanov, IČ: 00261327, a to:
- pozemek: p. č. 1109/1 o výměře 3886 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Heřmanov, k. ú. Blankartice, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Děčín za kupní cenu 194.300,- 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.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil Kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovité věci uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2018
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

50
Usnesení č. 101/12Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
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 Statutárního
města Teplice, se sídlem nám. Svobody 2, PSČ 415 95 Teplice, IČ: 00266621, a to:
-pozemek: p. č. 1 o výměře 1429 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří (pozemek
vznikl sloučením p.č. 1 o výměře 1408 m2 a dílu „a“ o výměře 22 m2, který byl oddělen
z pozemku p.č. 4529/1 geometrickým plánem č. 5335-116/2017 ze dne 8.12.2017)
-pozemek: p. č. 2 o výměře 1136 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
obec Teplice, k.ú. Teplice, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice za celkovou kupní cenu 1.510.730,-- Kč (1.508.730 Kč dle ZP
č. 14/2018 ze dne 31.1.2018, 588,20 Kč/m2 plus náklady za zhotovení znaleckého posudku č.
14/2018 ze dne 31.1.2018 ve výši 2.000,-- Kč) a předání uvedených nemovitých věcí k
hospodaření příspěvkové organizaci Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední
průmyslová škola, se sídlem: Benešovo náměstí 604/1, 415 49 Teplice, IČ: 00555878.

B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (převod) nemovitých věcí uvedených v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
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Termín: 30. 11. 2018

Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

51
Usnesení č. 102/12Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o nákupu
(nabytí)
nemovitých
věcí
do
vlastnictví
Ústeckého
kraje
od
***************************************************************************
***************************************************************************
***************************************************************************
**********************************************, a to:
- pozemek: p. č. 1256 o výměře 121 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
součástí je stavba: Kadaň, č. p. 951, rod. dům, stavba stojí na pozemku p. č. 1256,
- pozemek: p. č. 1257 o výměře 27 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
součástí je stavba: Kadaň, č. e. 5421, garáž, stavba stojí na p. č. 1257,
- pozemek: p. č. 1258 o výměře 86 m2, druh pozemku: zahrada,
obec Kadaň, k. ú. Kadaň, zapsaných na LV č. 1085 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální
pracoviště
Chomutov,
pro
*******************************************************, za celkovou kupní cenu
2.999.000,-- Kč (cena sjednána dohodou) a předání uvedených nemovitých věcí k
hospodaření příspěvkové organizaci Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková
organizace, se sídlem organizace: Březinova 1093, 432 01 Kadaň, IČO: 46789910.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitých věcí uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2018
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

52
Usnesení č. 103/12Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od
****************************************************, a to:
- pozemek: p.č. 727/7 (podíl 1/2) o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
93

využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 727/8 (podíl 1/2) o výměře 7 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
obec Malé Březno, k. ú. Malé Březno nad Labem, zapsaných na listu vlastnictví č. 262 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, pro
****************** (podíl 1/2) a ČR-Státní pozemkový úřad (podíl 1/2) za celkovou kupní
cenu 1000,00 Kč (250,00 Kč/m2, viz důvodová zpráva).
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitých věcí uvedených v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2018
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

53
Usnesení č. 104/12Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
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 Zemědělského družstva Freyenstein a
okolí eG, (podíl 1/4), se sídlem: Dorfstrasse 75, D-16909 Wulfersdort, Německo, a to:
- pozemek: p.č. 3470/4 o výměře 118 m2, druh pozemku: orná půda (pozemek byl oddělen z
p.p.č. 3470/1 o výměře 25412 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.
3371-29/2017 ze dne 27.4.2017)
obec Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem, zapsané na listu vlastnictví č. 1692 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro
***************************************************************************
***************************************************************************
******************************************* a Zemědělské družstvo Freyenstein a
okolí eG, (podíl 1/4) za celkovou kupní cenu 32.450,00 Kč (300,00 Kč/m2 a 200,00 Kč/m2,
cena sjednána dohodou, viz důvodová zpráva).
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovité věci uvedené v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 15. 12. 2018
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Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

54
Usnesení č. 105/12Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
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 městyse Brozany
nad Ohří, se sídlem Palackého náměstí 75, PSČ 411 81, IČ: 00263397, to:
-pozemek: p.č. 220/7 o výměře 27 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace (oddělen z p.č. 220/3 o výměře 379 m2 geometrickým plánem
č. 320-4/2018 ze dne 9. 2. 2018, pozemek je zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu
z katastru nemovitostí),
obec Brozany nad Ohří, k.ú. Hostěnice u Brozan, zapsaný na LV č. 1 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Litoměřice, za kupní cenu 1.350,--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, IČO: 00080837.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovité věci schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2018

Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

55
Usnesení č. 106/12Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o nákupu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od Statutárního
města Děčín, se sídlem Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV, PSČ 405 02, IČ: 00261238, to:
-pozemek: p.č. 389/2 o výměře 82 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace (oddělen z p.č. 389 o výměře 1096 m2 geometrickým plánem
č. 4059-2/2018 ze dne 5. 2. 2018, pozemek je zatížen věcnými břemeny dle aktuálního výpisu
z katastru nemovitostí),
obec Děčín, k.ú. Podmokly, zapsaný na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Děčín, za kupní cenu 4.100,--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
95

03, IČO: 00080837.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovité věci schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2018

Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

56
Usnesení č. 107/12Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
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 společnosti
Mondi Štětí a.s., se sídlem Litoměřická 272, Štětí, PSČ 411 08, IČ: 26161516, to:
-pozemek: p.č. 1557/10 o výměře 852 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z p.č. 1557/10 o výměře 875 m2 geometrickým plánem č. 1711-52/2017 ze
dne 26. 4. 2017),
obec Štětí, k.ú. Štětí I, zapsaný na LV č. 1306 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Litoměřice, za kupní cenu 42.600,--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, IČO: 00080837.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovité věci schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2018

Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

57
Usnesení č. 108/12Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce
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Kryštofovy Hamry, se sídlem Kryštofovy Hamry 64, PSČ 431 91, IČ: 00075566, to:
-pozemek: p.č. 458 o výměře 355 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(oddělen ze st.p.č. 45 o výměře 357 m2 geometrickým plánem č. 208-048/2017 ze dne 6. 12.
2017),
-pozemek: p.č. 72/6 o výměře 126 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(oddělen z p.č. 72/1 o výměře 1075 m2 geometrickým plánem č. 208-048/2017 ze dne 6. 12.
2017),
-pozemek: p.č. 445/3 o výměře 81 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(oddělen z p.č. 445/1 o výměře 421 m2 geometrickým plánem č. 208-048/2017 ze dne 6. 12.
2017),
obec Kryštofovy Hamry, k.ú. Černý Potok, zapsaných na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Chomutov, za kupní cenu 28.100,--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.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitých věcí schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2018

Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

58
Usnesení č. 109/12Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od
***************************************************************************
*****, a to:
-pozemek: p.č. 2550/55 o výměře 20 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož
součástí je stavba: garáž bez čp/če, umístěná na pozemku p.č. 2550/55,
obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsaných na LV č. 3110 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrálního pracoviště Litoměřice, za kupní cenu 150.000,--Kč (cena sjednaná, viz
důvodová zpráva) a dále zřízení závazku výstavby náhradních garážových stání v rámci
stavby „II/247-přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky-II.část“, včetně dohody o tom, že mezi
smluvními stranami bude v budoucnu po předchozím odsouhlasení v ZÚK uzavřena kupní
smlouva, jejímž předmětem bude jedno takto nově zbudované garážové stání, včetně
spoluvlastnického podílu na pozemku, na kterém bude postaveno, a to za kupní cenu, která
bude odhadnuta znaleckým posudkem jako cena obvyklá, avšak ne vyšší, než jaká je sjednaná
kupní cena dle bodu A) tohoto usnesení. Sjednání práva odstoupení od smlouvy, v případě, že
Ústecký kraj nezahájí realizaci plánované investiční akce „II/247-přivaděč k průmyslové zóně
Prosmyky-II.část“ nejpozději do 10 let od uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je
nákup (nabytí) nemovitých věcí schválený v bodu A).
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B) si vyhrazuje
dle ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
rozhodnutí o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle bodu C) tohoto usnesení.
C) rozhoduje
o zřízení služebnosti užívání nemovitých věcí (předmět převodu), a to:
-pozemek: p.č. 2550/55 o výměře 20 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož
součástí je stavba: garáž bez čp/če, umístěná na pozemku p.č. 2550/55,
obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsaných na LV č. 3110 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrálního pracoviště Litoměřice.
Povinný: Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem,
IČ: 70892156.
Oprávněný:
***************************************************************************.
Služebnost výlučného a bezplatného práva užívání předmětu převodu se všemi jeho součástmi
a příslušenstvím prodávajícím (oprávněným) a to na dobu určitou do doby demolice stavby
bez čp/če – garáže, která je součástí pozemku p.č. 2550/55 v k.ú. Litoměřice, ke které nedojde
dříve, než dojde k vybudování nového garážového stání popsaného v bodu A) tohoto
usnesení.
D) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitých věcí schválený v bodu A) a zřízení služebnosti
schválené v bodě C) tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého
kraje.
Termín: 31. 10. 2018

Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

59
Usnesení č. 110/12Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od
***************************************************************************
*****, a to:
-pozemek: p.č. 2563/132 o výměře 19 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
(pozemek je zatížen předkupním právem podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. ve prospěch
Ústeckého kraje),
- stavba: garáž č.e. 953, část obce Předměstí, umístěná na pozemku p.č. 2563/132,
obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsaných na LV č. 9490 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrálního pracoviště Litoměřice, za kupní cenu 135.000,--Kč (135.000,--Kč dle ZP
č. 5115-24/2017 ze dne 10. 2. 2017) a dále zřízení závazku výstavby náhradních garážových
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stání v rámci stavby „II/247-přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky-II.část“, včetně dohody o
tom, že mezi smluvními stranami bude v budoucnu po předchozím odsouhlasení v ZÚK
uzavřena kupní smlouva, jejímž předmětem bude jedno takto nově zbudované garážové stání,
včetně spoluvlastnického podílu na pozemku, na kterém bude postaveno, a to za kupní cenu,
která bude odhadnuta znaleckým posudkem jako cena obvyklá, avšak ne vyšší, než jaká je
sjednaná kupní cena dle bodu A) tohoto usnesení. Sjednání práva odstoupení od smlouvy,
v případě, že Ústecký kraj nezahájí realizaci plánované investiční akce „II/247-přivaděč
k průmyslové zóně Prosmyky-II.část“ nejpozději do 10 let od uzavření kupní smlouvy, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitých věcí schválený v bodu A).
B) si vyhrazuje
dle ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
rozhodnutí o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle bodu C) tohoto usnesení.
C) rozhoduje
o zřízení služebnosti užívání nemovitých věcí (předmět převodu), a to:
-pozemek: p.č. 2563/132 o výměře 19 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
(pozemek je zatížen předkupním právem podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. ve prospěch
Ústeckého kraje),
- stavba: garáž č.e. 953, část obce Předměstí, umístěná na pozemku p.č. 2563/132,
obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsaných na LV č. 9490 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrálního pracoviště Litoměřice.
Povinný: Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem,
IČ: 70892156.
Oprávněný:
**************************************************************************.
Služebnost výlučného a bezplatného práva užívání předmětu převodu se všemi jeho součástmi
a příslušenstvím prodávajícím (oprávněným) a to na dobu určitou do doby demolice stavby
garáže č.e. 953, část obce Předměstí, která je umístěna na pozemku p.č. 2563/132 v k.ú.
Litoměřice, ke které nedojde dříve, než dojde k vybudování nového garážového stání
popsaného v bodu A) tohoto usnesení.
D) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitých věcí schválený v bodu A) a zřízení služebnosti
schválené v bodě C) tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého
kraje.
Termín: 31. 10. 2018

Hlasování:

pro:

48

proti:

0

60
Usnesení č. 111/12Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
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zdržel se:

1

Návrh byl přijat

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:
- stavba: garáž bez čp/če, umístěná na pozemku p.č. 2229/8 (pozemek na LV č. 2390 –
vlastník Ústecký kraj),
obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsané na LV č. 4135 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrálního pracoviště Litoměřice, za kupní cenu 108.000,--Kč (108.000,--Kč dle ZP
č. 5141-50/2017 ze dne 20. 3. 2017) a dále zřízení závazku výstavby náhradních garážových
stání v rámci stavby „II/247-přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky-II.část“, včetně dohody o
tom, že mezi smluvními stranami bude v budoucnu po předchozím odsouhlasení v ZÚK
uzavřena kupní smlouva, jejímž předmětem bude jedno takto nově zbudované garážové stání,
včetně spoluvlastnického podílu na pozemku, na kterém bude postaveno, a to za kupní cenu,
která bude odhadnuta znaleckým posudkem jako cena obvyklá, avšak ne vyšší, než jaká je
sjednaná kupní cena dle bodu A) tohoto usnesení. Sjednání práva odstoupení od smlouvy,
v případě, že Ústecký kraj nezahájí realizaci plánované investiční akce „II/247-přivaděč
k průmyslové zóně Prosmyky-II.část“ nejpozději do 10 let od uzavření kupní smlouvy, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitých věcí schválený v bodu A).
B) si vyhrazuje
dle ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
rozhodnutí o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle bodu C) tohoto usnesení.
C) rozhoduje
o zřízení služebnosti užívání nemovitých věcí, a to:
-stavba: garáž bez čp/če, umístěná na pozemku p.č. 2229/8 (LV č. 2390)
obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsaná na LV č. 4135 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrálního pracoviště Litoměřice.
-pozemek: p.č. 2229/8 o výměře 20 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, na
pozemku stojí stavba bez čp/če, garáž (LV č. 4135), (pozemek je zatížen předkupním právem
podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. ve prospěch Ústeckého kraje),
obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsaný na LV č. 2390 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrálního pracoviště Litoměřice.
Povinný: Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem,
IČ: 70892156.
Oprávněný:
***************************************************************************
*************************************.
Služebnost výlučného a bezplatného práva užívání předmětu převodu a pozemku p.č. 2229/8
v k.ú. Litoměřice se všemi jeho součástmi a příslušenstvím prodávajícími (oprávněnými) a to
na dobu určitou do doby demolice stavby garáže bez čp/če, která je umístěna na pozemku p.č.
2229/8 v k.ú. Litoměřice, ke které nedojde dříve, než dojde k vybudování nového garážového
stání popsaného v bodu A) tohoto usnesení.
D) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovité věci schválený v bodu A) a zřízení služebnosti
schválené v bodě C) tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého
kraje.
Termín: 30. 11. 2018
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Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

61
Usnesení č. 112/12Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od
***************************************************************************
**, a to:
-pozemek: p.č. 2550/85 o výměře 21 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
(pozemek je zatížen předkupním právem podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. ve prospěch
Ústeckého kraje),
- stavba: garáž bez čp/če, umístěná na pozemku p.č. 2550/85,
obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsaných na LV č. 2878 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrálního pracoviště Litoměřice, za kupní cenu 135.000,--Kč (135.000,--Kč dle ZP
č. 5075-175/2016 ze dne 24. 11. 2016) a dále zřízení závazku výstavby náhradních
garážových stání v rámci stavby „II/247-přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky-II.část“,
včetně dohody o tom, že mezi smluvními stranami bude v budoucnu po předchozím
odsouhlasení v ZÚK uzavřena kupní smlouva, jejímž předmětem bude jedno takto nově
zbudované garážové stání, včetně spoluvlastnického podílu na pozemku, na kterém bude
postaveno, a to za kupní cenu, která bude odhadnuta znaleckým posudkem jako cena obvyklá,
avšak ne vyšší, než jaká je sjednaná kupní cena dle bodu A) tohoto usnesení. Sjednání práva
odstoupení od smlouvy, v případě, že Ústecký kraj nezahájí realizaci plánované investiční
akce „II/247-přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky-II.část“ nejpozději do 10 let od uzavření
kupní smlouvy, jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitých věcí schválený v bodu A).
B) si vyhrazuje
dle ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
rozhodnutí o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle bodu C) tohoto usnesení.
C) rozhoduje
o zřízení služebnosti užívání nemovitých věcí (předmět převodu), a to:
-pozemek: p.č. 2550/85 o výměře 21 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
(pozemek je zatížen předkupním právem podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. ve prospěch
Ústeckého kraje),
- stavba: garáž bez čp/če, umístěná na pozemku p.č. 2550/85,
obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsaných na LV č. 2878 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrálního pracoviště Litoměřice.
Povinný: Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem,
IČ: 70892156.
Oprávněný:
**********************************************************************.
Služebnost výlučného a bezplatného práva užívání předmětu převodu se všemi jeho součástmi
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a příslušenstvím prodávajícím (oprávněným) a to na dobu určitou do doby demolice stavby
bez čp/če – garáže, která je umístěna na pozemku p.č. 2550/85 v k.ú. Litoměřice, ke které
nedojde dříve, než dojde k vybudování nového garážového stání popsaného v bodu A) tohoto
usnesení.
D) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitých věcí schválený v bodu A) a zřízení služebnosti
schválené v bodě C) tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého
kraje.
Termín: 31. 10. 2018

Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat
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Usnesení č. 113/12Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
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 města Budyně
nad Ohří, se sídlem Mírové náměstí 65, Budyně nad Ohří, PSČ 411 18, IČ: 00263427, to:
-pozemek: p.č. 1469/5 o výměře 189 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek je zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí),
obec Budyně nad Ohří, k.ú. Budyně nad Ohří, zapsaný na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Litoměřice, za kupní cenu 9.450,--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, IČO: 00080837.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovité věci schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2018

Hlasování:

pro:

48

proti:

0

63
Usnesení č. 114/12Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
102

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

A) rozhoduje
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 města
Mikulášovice, se sídlem Mikulášovice 1007, Mikulášovice, PSČ 407 79, IČ: 00261581, to:
-pozemek: p.č. 5387/2 o výměře 46 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Mikulášovice, k.ú. Mikulášovice, zapsaný na LV č. 708 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Rumburk, za kupní cenu 2.300,--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, IČO: 00080837.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovité věci schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2018

Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat
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Usnesení č. 115/12Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
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 města Krupka, se
sídlem Mariánské náměstí 32, Krupka, PSČ 417 42, IČ: 00266418, to:
-pozemek: p.č. 1015/6 o výměře 18628 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek je zatížen věcnými břemeny dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí),
obec Krupka, k.ú. Horní Krupka, zapsaný na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj Katastrálního pracoviště Teplice, za kupní cenu 931.400,--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, IČO: 00080837.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovité věci schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2018

Hlasování:

pro:

48

proti:

0
103

zdržel se:

1

Návrh byl přijat
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Usnesení č. 116/12Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od
**********************************************************************, a to:
-pozemek: p.č. 2563/28 o výměře 20 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
(pozemek je zatížen předkupním právem podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. ve prospěch
Ústeckého kraje),
- stavba: garáž bez čp/če, umístěná na pozemku p.č. 2563/28,
obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsaných na LV č. 10551 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Litoměřice, za kupní cenu 135.000,--Kč (135.000,--Kč
dle ZP č. 5109-18/2017 ze dne 10. 2. 2017) a dále zřízení závazku výstavby náhradních
garážových stání v rámci stavby „II/247-přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky-II.část“,
včetně dohody o tom, že mezi smluvními stranami bude v budoucnu po předchozím
odsouhlasení v ZÚK uzavřena kupní smlouva, jejímž předmětem bude jedno takto nově
zbudované garážové stání, včetně spoluvlastnického podílu na pozemku, na kterém bude
postaveno, a to za kupní cenu, která bude odhadnuta znaleckým posudkem jako cena obvyklá,
avšak ne vyšší, než jaká je sjednaná kupní cena dle bodu A) tohoto usnesení. Sjednání práva
odstoupení od smlouvy, v případě, že Ústecký kraj nezahájí realizaci plánované investiční
akce „II/247-přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky-II.část“ nejpozději do 10 let od uzavření
kupní smlouvy, jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitých věcí schválený v bodu A).
B) si vyhrazuje
dle ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
rozhodnutí o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle bodu C) tohoto usnesení.
C) rozhoduje
o zřízení služebnosti užívání nemovitých věcí (předmět převodu), a to:
-pozemek: p.č. 2563/28 o výměře 20 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
(pozemek je zatížen předkupním právem podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. ve prospěch
Ústeckého kraje),
- stavba: garáž bez čp/če, umístěná na pozemku p.č. 2563/28,
obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsaných na LV č. 10551 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Litoměřice.
Povinný: Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem,
IČ: 70892156.
Oprávněný:
******************************************************************.
Služebnost výlučného a bezplatného práva užívání předmětu převodu se všemi jeho součástmi
a příslušenstvím prodávajícím (oprávněným) a to na dobu určitou do doby demolice stavby
bez čp/če – garáže, která je umístěna na pozemku p.č. 2563/28 v k.ú. Litoměřice, ke které
nedojde dříve, než dojde k vybudování nového garážového stání popsaného v bodu A) tohoto
usnesení.
D) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
104

předmětem je nákup (nabytí) nemovitých věcí schválený v bodu A) a zřízení služebnosti
schválené v bodě C) tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého
kraje.
Termín: 31. 8. 2018

Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

66
Usnesení č. 117/12Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od
***************************************************************************
***************************************************************************
*************************************************, a to:
-pozemek: p.č. 2550/78 o výměře 20 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
(pozemek je zatížen předkupním právem podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. ve prospěch
Ústeckého kraje),
- stavba: garáž bez čp/če, umístěná na pozemku p.č. 2550/78,
obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsaných na LV č. 2038 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrálního pracoviště Litoměřice, za kupní cenu 135.000,--Kč (135.000,--Kč dle ZP
č. 5068-168/2016 ze dne 23. 11. 2016) a dále zřízení závazku výstavby náhradních
garážových stání v rámci stavby „II/247-přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky-II.část“,
včetně dohody o tom, že mezi smluvními stranami bude v budoucnu po předchozím
odsouhlasení v ZÚK uzavřena kupní smlouva, jejímž předmětem bude jedno takto nově
zbudované garážové stání, včetně spoluvlastnického podílu na pozemku, na kterém bude
postaveno, a to za kupní cenu, která bude odhadnuta znaleckým posudkem jako cena obvyklá,
avšak ne vyšší, než jaká je sjednaná kupní cena dle bodu A) tohoto usnesení. Sjednání práva
odstoupení od smlouvy, v případě, že Ústecký kraj nezahájí realizaci plánované investiční
akce „II/247-přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky-II.část“ nejpozději do 10 let od uzavření
kupní smlouvy, jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitých věcí schválený v bodu A).
B) si vyhrazuje
dle ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
rozhodnutí o zřízení služebnosti inženýrské sítě dle bodu C) tohoto usnesení.
C) rozhoduje
o zřízení služebnosti užívání nemovitých věcí (předmět převodu), a to:
-pozemek: p.č. 2550/78 o výměře 20 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
(pozemek je zatížen předkupním právem podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. ve prospěch
Ústeckého kraje),
- stavba: garáž bez čp/če, umístěná na pozemku p.č. 2550/78,
obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsaných na LV č. 2038 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrálního pracoviště Litoměřice.
Povinný: Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem,
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IČ: 70892156.
Oprávněný:
***************************************************************************
***********************************************************************.
Služebnost výlučného a bezplatného práva užívání předmětu převodu se všemi jeho součástmi
a příslušenstvím prodávajícími (oprávněnými) a to na dobu určitou do doby demolice stavby
bez čp/če – garáže, která je umístěna na pozemku p.č. 2550/78 v k.ú. Litoměřice, ke které
nedojde dříve, než dojde k vybudování nového garážového stání popsaného v bodu A) tohoto
usnesení.
D) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitých věcí schválený v bodu A) a zřízení služebnosti
schválené v bodě C) tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého
kraje.
Termín: 31. 10. 2018

Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

67
Usnesení č. 118/12Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
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 společnosti
Lovochemie, a.s., se sídlem Terezínská 57, Lovosice, PSČ 410 02, IČ: 49100262, to:
-pozemek: p.č. 950/2 o výměře 89 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
obec Lovosice, k.ú. Prosmyky, zapsaný na LV č. 21 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Litoměřice, za kupní cenu 4.450,--Kč (50,--Kč/m2, viz důvodová
zpráva).
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovité věci schválený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2018

Hlasování:

pro:

48

proti:

0

68
Usnesení č. 119/12Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
106

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od
***************************************************************************
**********, a to:
-pozemek: podíl 1/4 p. č. 712 o výměře 8 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha (oddělený z st. p. č. 10/1 o výměře 654 m2 geometrickým plánem č. 112-14/2012
ze dne 8. 2. 2012),
-pozemek: podíl 1/4 p. č. 713 o výměře 4 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha (oddělený z st. p. č. 10/1 o výměře 654 m2 geometrickým plánem č. 112-14/2012
ze dne 8. 2. 2012)
obec Starý Šachov, k. ú. Starý Šachov, zapsaných na LV č. 104 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín za celkovou kupní cenu 650,- Kč (50,- Kč/m2 viz
důvodová zpráva plus 500,- Kč administrativní náklady) a předání uvedených nemovitých
věcí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ:
00080837.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil Kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitých věcí uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2019
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

69
Usnesení č. 120/12Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od
***************************************************************************
********, a to:
-pozemek: podíl 1/4 p. č. 712 o výměře 8 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha (oddělený z st. p. č. 10/1 o výměře 654 m2 geometrickým plánem č. 112-14/2012
ze dne 8. 2. 2012),
-pozemek: podíl 1/4 p. č. 713 o výměře 4 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha (oddělený z st. p. č. 10/1 o výměře 654 m2 geometrickým plánem č. 112-14/2012
ze dne 8. 2. 2012)
obec Starý Šachov, k. ú. Starý Šachov, zapsaných na LV č. 104 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín za celkovou kupní cenu 650,- Kč (50,- Kč/m2 viz
důvodová zpráva plus 500,- Kč administrativní náklady) a předání uvedených nemovitých
věcí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ:
00080837.
B) ukládá
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Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil Kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitých věcí uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2019
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

70
Usnesení č. 121/12Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od
****************************************************************, a to:
-pozemek: podíl 1/4 p. č. 712 o výměře 8 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha (oddělený z st. p. č. 10/1 o výměře 654 m2 geometrickým plánem č. 112-14/2012
ze dne 8. 2. 2012),
-pozemek: podíl 1/4 p. č. 713 o výměře 4 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha (oddělený z st. p. č. 10/1 o výměře 654 m2 geometrickým plánem č. 112-14/2012
ze dne 8. 2. 2012)
obec Starý Šachov, k. ú. Starý Šachov, zapsaných na LV č. 104 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín za celkovou kupní cenu 650,- Kč (50,- Kč/m2 viz
důvodová zpráva plus 500,- Kč administrativní náklady) a předání uvedených nemovitých
věcí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ:
00080837.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil Kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovitých věcí uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2019
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

71
Usnesení č. 122/12Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
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
***************************************************************************
***************************************************************************
***************************************************************************
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***************************************************************************
***************************************************************************
**************************************************************************,
a to:
-pozemek: p. č. 150/3 o výměře 15 m2, druh pozemku: orná půda (oddělený z p. č. 150/2 o
výměře 628 m2 geometrickým plánem č. 121-75/2015 ze dne 7. 10. 2015)
obec Starý Šachov, k. ú. Starý Šachov, zapsané na LV č. 104 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín za celkovou kupní cenu 3.252,- Kč (50,- Kč/m2
viz důvodová zpráva plus 2.500,- Kč administrativní náklady) 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.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil Kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (nabytí) nemovité věci uvedený v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2019
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat
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Usnesení č. 123/12Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
zrušuje
část usnesení č. 081/5Z/2013 bod B) 3. ze dne 24. 4. 2013 Zastupitelstva Ústeckého kraje.
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat
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Usnesení č. 124/12Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 084/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017.
Hlasování:

pro:

48

proti:

0
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Usnesení č. 125/12Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
109

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

A) souhlasí
s pozemkovou úpravou v k. ú. Bynovec týkající se pozemků ve vlastnictví Ústeckého kraje, a
to:
- pozemek: p. č. 760/2 o výměře 4098 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
- pozemek: p. č. 761 o výměře 234 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
- pozemek: p. č. 779 o výměře 5016 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
- pozemek: p. č. 783/2 o výměře 15988 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
- pozemek: p. č. 828 o výměře 308 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
obec Bynovec, k. ú. Bynovec, zapsaných na LV č. 313 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro Ústecký kraj, s právem hospodařit pro příspěvkovou
organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem:
Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 41703, IČO: 00080837.
B) bere na vědomí
stav pozemků po pozemkové úpravě v k. ú. Bynovec, a to:
- pozemek: pracovní číslo 313/1 o výměře 5245 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
- pozemek: pracovní číslo 313/2 o výměře 21522 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
- pozemek: pracovní číslo 313/3 o výměře 5470 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
obec Bynovec, k. ú. Bynovec, zapsaných na LV č. 313 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro Ústecký kraj, s právem hospodařit pro příspěvkovou
organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem:
Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 41703, IČO: 00080837
s tím, že pozemkovou úpravou byla navýšena výměra z 25667 m2 na 32237 m2.
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat
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Usnesení č. 126/12Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s pozemkovou úpravou v k. ú. Rychnov u Verneřic týkající se pozemků ve vlastnictví
Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p. č. 1284 o výměře 4535 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
- pozemek: p. č. 1344 o výměře 8729 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
- pozemek: p. č. 1377/3 o výměře 5043 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
- pozemek: p. č. 1377/4 o výměře 5750 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
obec Verneřice, k. ú. Rychnov u Verneřic, zapsaných na LV č. 240 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro Ústecký kraj, s právem hospodařit pro
příspěvkovou organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace,
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se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 41703, IČO: 00080837.
B) bere na vědomí
stav pozemků po pozemkové úpravě v k. ú. Rychnov u Verneřic, a to:
- pozemek: p. č. 1702 o výměře 6479 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
- pozemek: p. č. 1707 o výměře 11355 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
- pozemek: p. č. 1722 o výměře 5336 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
- pozemek: p. č. 1724 o výměře 7451 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
obec Verneřice, k. ú. Rychnov u Verneřic, zapsaných na LV č. 240 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro Ústecký kraj, s právem hospodařit pro
příspěvkovou organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace,
se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 41703, IČO: 00080837
s tím, že pozemkovou úpravou byla navýšena výměra z 24057 m2 na 30621 m2.
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Usnesení č. 127/12Z/2018
20.1 Výbor pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality Zastupitelstva
Ústeckého kraje – personální záležitosti
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
rezignaci Radka Beleje na funkci člena Výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně
vyloučené lokality Zastupitelstva Ústeckého kraje
B) volí
v souladu s § 35 odst. 2 písm. p) č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů paní Ivetu Jelínkovou, členkou Výboru pro sociální věci, bezpečnost a
sociálně vyloučené lokality Zastupitelstva Ústeckého kraje
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 128/12Z/2018
20.2 Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Ústeckého kraje - personální záležitosti
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) odvolává
dle ustanovení § 35 odst. 2 písm. p) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, Bc. Milana Rychtaříka, z funkce člena Výboru pro zdravotnictví
Zastupitelstva Ústeckého kraje.
B) volí
v souladu s § 35 odst. 2 písm. p) č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, paní Janu Škudrnovou, členkou Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva
Ústeckého kraje.
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Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 129/12Z/2018
20.3 Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Ústeckého kraje – zpráva o činnosti výboru
za rok 2017 a plán práce výboru na rok 2018
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
předloženou zprávu o činnosti Výboru pro zdravotnictví ZÚK za rok 2017 dle přílohy 1
předloženého materiálu
B) schvaluje
plán práce Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Ústeckého kraje na rok 2018 dle přílohy 2
předloženého materiálu
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 130/12Z/2018
20.4 Výbor pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova Zastupitelstva Ústeckého
kraje – zápisy ze zasedání
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
zápisy z 1.- 3. jednání Výboru pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova.
B) ukládá
Radě Ústeckého kraje zajistit dopracování návrhu Programu na podporu vodního hospodářství
v Ústeckém kraji na období 2018 - 2025 tak, aby zohlednil možnost posuzování jednotlivých
projektů, zda se jedná o poskytnutí podpory malého rozsahu (tzv. podporu de minimis).
Termín: 25. 6. 2018
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

2

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

Cena Ústeckého kraje
za společenskou odpovědnost
Uživatelská příručka

Rok 2017

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost za rok 2017
© Rada kvality ČR

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

a

sociální

rada

Ústeckého

kraje

spolu

Cenu Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost
1.1

1.2
1.3

1.4

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

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

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

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

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

2.2 Možný profit pro organizace
-

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

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

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

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

c) Spolupracující organizace (Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje)
Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost za rok 2017
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Tyto organizace se na základě dohody s vyhlašovateli soutěže (mohou – dle
místních podmínek) aktivně podílet na realizaci soutěže.

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

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

f) Certifikovaný externí hodnotitel
Je nezávislá vyškolená osoba, držitel českého nebo evropského certifikátu
„Manažer CSR“ („hodnotitel CSR“) působící bez jakékoliv vazby na hodnocenou
organizaci.
Ústecký kraj
 Je realizátor soutěže.
 Vydává základní dokumenty nezbytné pro průběh soutěže.
 Soutěž vyhlašuje, stanovuje termíny přihlášek, jejich hodnocení.
 Stanovuje způsob a termín vyhlášení vítězů soutěže, realizuje vyhlášení vítězů.
 Jmenuje členy JURY, řídí jednání JURY.
 Spolupracuje s Radou kvality ČR při formulaci zásad pro daný ročník soutěže.
 V součinnosti se spolupracujícími organizacemi vede propagační kampaň.
 Po dohodě se se spolupracujícími organizacemi zajišťuje další činnosti nezbytné
pro průběh soutěže.
 Spolupracuje s médii.
Rada kvality ČR
 Vydává metodické pokyny.
 Jmenuje své zástupce do JURY.
 Jmenuje hodnotitele (po dohodě s vedením Ústeckého kraje).
Spolupracující organizace
Na základě dohody s krajským úřadem a Radou kvality ČR realizuje specifické
činnosti, jejichž cílem je propagace soutěže, získávání účastníků soutěže,
poradenství, konzultace apod. Může případně zastávat i funkci sekretariátu soutěže.
Vedení kraje může spolupracovat i s více organizacemi.
3.2 Podmínky soutěže
Soutěž je jednoroční, ale organizace jsou hodnoceny za aktivity v předcházejícím,
případně i konkrétním roce.
Do soutěže se mohou přihlásit všechny podnikatelské subjekty (firmy), organizace
veřejného sektoru (neziskové organizace, příspěvkové organizace, nemocnice, školy
aj.) a obce, které působí na území Ústeckého kraje (dále jen uchazeč) podle
podmínek soutěže.
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Účastník soutěže, který třikrát vyhrál 1. místo ve své kategorii, bude oceněn
„speciálním“ čestným uznáním a nebude se po 3 následující roky soutěže účastnit.

3.2.1 Kategorie
Soutěž je obvykle rozdělena do následujících kategorií. Volba kategorií je ponechána
na rozhodnutí Ústeckého kraje.
 podnikatelský subjekt
- do 250 zaměstnanců
- nad 250 zaměstnanců
- nad 1000 zaměstnanců
 organizace veřejného sektoru
 obec (bez rozdílu velikosti)
3.2.2 Přihláška
Do soutěže se uchazeči přihlašují Hospodářské a sociální radě Ústeckého kraje
některým ze způsobů:
 e-mailem na adresu: kovarikova@hsr-uk.cz
 písemně na adresu:

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje
tř. Budovatelů 2532
434 01 Most
s uvedením své přesné adresy a kontaktní osoby, včetně telefonického spojení.
Přihláška musí být opatřena:
 elektronickým podpisem vrcholového představitele uchazeče v případě, že
bude zaslána e-mailem,
 podpisem vrcholového představitele uchazeče v případě, že bude zaslána
poštou.
Formuláře přihlášky i dotazníků jsou přístupné na www.kr-ustecky.cz nebo
na www.hsr-uk.cz.
V případě, že se uchazeč rozhodne přihlásit do soutěže, zasílá vyplněnou přihlášku
spolu s dotazníkem (dotazník viz bod 3.2.3) v termínu do 20. 6. 2018 na adresu
Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje.
3.2.3 Dotazník
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Dotazník je dokument, ve kterém uchazeč popisuje svoje aktivity v oblasti CSR.
Povinností uchazeče je posoudit jednotlivé otázky dotazníku a pravdivě odpovědět,
jak jsou požadavky jednotlivých otázek v organizaci naplňovány.
Dotazník má následující tematické části:
• Regionální odpovědnost (mimo obce)
• Sociální odpovědnost
• Odpovědnost v ekonomické oblasti
• Environmentální odpovědnost
• Doplňkové otázky
3.2.4 Hodnocení uchazečů – hodnotitelé
Přihlášky a vyplněné dotazníky všech uchazečů zasílá Hospodářská a sociální rada
Ústeckého kraje Národnímu středisku podpory kvality (NIS-PK) v elektronické, nebo
papírové formě.
Pracovník NIS-PK zkontroluje úplnost dotazníků a zařazení uchazečů do jednotlivých
kategorií. V případě zjištěných nedostatků kontaktuje odpovědného pracovníka
Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje a záležitost vyřídí. Ověřené dotazníky
předá Sdružení pro oceňování kvality (SOK). SOK jmenuje hodnotitele (z databáze
certifikovaných hodnotitelů) a předá jim dotazníky pro hodnocení.
Dotazníky uchazečů posuzují vždy dva hodnotitelé. Působí bez jakékoliv vazby
na hodnocenou organizaci. Hodnotitelé posoudí jednotlivé otázky dotazníku.
Uchazeč může získat (za každou otázku) 0-5 bodů. Hodnotitelé stanoví pořadí
v jednotlivých kategoriích a navrhnou vítěze. Zároveň krátce zhodnotí první tři
uchazeče a zdůvodní svůj návrh. SOK předá hodnotící dokumenty NIS-PK. NIS-PK
zašle návrh výsledného hodnocení odpovědnému pracovníkovi Krajského úřadu
Ústeckého kraje, který s výsledky hodnocení seznámí členy hodnotící komise
(JURY).
Hodnotící komise - JURY
JURY je v předstihu a vždy na daný ročník soutěže jmenovaná hejtmanem kraje
podle následujícího klíče:

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

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

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

dva členové – ze spolupracující organizace (2 hlasy rozhodovací)

tajemník komise (plní úkoly uložené předsedou komise, zajišťuje
administraci zasedání komise a soutěže) – z odboru kancelář hejtmana
Krajského úřadu Ústeckého kraje, zpravidla z oddělení vnějších a
zahraničních vztahů (1 hlas poradní)
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Za jednotlivě jmenované členy hodnotící komise (JURY) je přípustný zástup, pokud
byla v dostatečném předstihu doručena tajemníkovi komise na KÚ omluva daného
člena komise. O přípustnosti zástupu rozhoduje předseda komise.
Zástupci Rady kvality ČR v hodnotící komisi jsou povinni zdůvodnit a obhájit
výsledky hodnocení. Z toho důvodu se může zasedání s hlasem poradním účastnit i
odpovědný pracovník NIS-PK.
Hodnotící komise (JURY) rozhoduje na svém zasedání o konečném pořadí v soutěži
v jednotlivých kategoriích aklamačním hlasováním (při shodě většiny hlasů) nebo
vyjádřením shody všech přítomných a stanoví vítěze.

3.2.5 Vyhlášení vítězů
Konečné pořadí je oznámeno přiměřeným způsobem po datu 31. 8. 2018 s tím, že
vítězové v daných kategoriích jsou jednotlivě osloveni HSR-ÚK a vyzvání k účasti na
slavnostním vyhlášení výsledků a vítězů. Slavnostní vyhlášení vítězů v jednotlivých
kategoriích zajišťuje Ústecký kraj.
Na slavnostní vyhlášení vítězů zve Ústecký kraj místní (celostátní) media.
Na mediální podpoře se podílí i Rada kvality ČR.
4. Závěrečná ustanovení
Změny podmínek soutěže jsou vyhrazeny jejímu pořadateli.
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Ústecký kraj a Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje
spolu s

Radou kvality ČR
vyhlašují 4. ročník soutěže

Cena Ústeckého kraje za společenskou
odpovědnost

rok 2017

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

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost za rok 2017 - vyhlášení soutěže

Základní informace pro uchazeče
1. Kategorie
a)
-

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

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

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

3. Uchazeč -povinnosti
• Uchazeč vyplňuje přihlášku a dotazník (pravdivě) a obojí zasílá na
elektronickou adresu: kovarikova@hsr-uk.cz
• Přihlášku a dotazník je možno zaslat i poštou na adresu Hospodářské a
sociální rady Ústeckého kraje:
Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje
tř. Budovatelů 2532, 434 01 Most
• Termín zaslání přihlášky a dotazníku: do 20. 6. 2018

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

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

PŘIHLÁŠKA
Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost za rok
2017
podnikatelský subjekt / organizace veřejného sektoru / obec *

Název organizace (obchodní jméno):

Sídlo organizace:

Obor činnosti:

Kategorie:

do 250*

nad 250*
zaměstnanců

nad 1000*

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

fax:

e-mail:
IČ:
*Nehodící se škrtá
Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost za rok 2017 - přihláška
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Podnikatelský sektor
DOTAZNÍK
Základní údaje o organizaci
Organizace:
Sídlo organizace:
Kategorie:

(*nehodící se škrtá)

a) do 250 zaměstnanců*
b) nad 250 zaměstnanců*
c) nad 1000 zaměstnanců*
Zmocněnec pro jednání:
Při vyplňování dotazníku zvažte, prosím, jakými aktivitami se v zadaných oblastech zabýváte, jak je vyhodnocujete a jaké výsledky vám přinášejí.
V rámci odpovědí na otázky uveďte, jak činnosti plánujete a realizujete, jaké jste schopni předložit důkazy o jejich existenci i opatřeních stávajících a
případně i do budoucna. V případě prolínání uveďte odkaz tam, kde jste odpověď uvedli. Pokud to není uvedeno jinak, směřujte odpovědi (výsledky) do
období roku 2017. Úroveň vyspělosti (UV) posoudí po vyplnění dotazníku krajem jmenovaní kvalifikovaní hodnotitelé. O konečném umístění rozhodne
nezávislá Hodnotící komise. Tabulka hodnocení je uvedena v závěru. Ve 25 položených otázkách můžete získat 0-5 bodů představujících úroveň
vyspělosti, celkem můžete získat až 125 bodů.
Pro tématickou přehlednost je dotazník rozdělen následovně:
•
•
•
•
•

regionální odpovědnost organizací za rok 2017
sociální odpovědnost organizací za rok 2017
ekonomická odpovědnost organizací za rok 2017
environmentální odpovědnost organizací za rok 2017
doplňkové otázky za rok 2017
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REGIONÁLNÍ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ
č.

Otázka

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

UV

Jakými aktivitami přispíváte k
rozvoji služeb občanům v našem
1.
kraji (např. podpora školek, škol,
kulturních zařízení)?
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Kolik procent ze svého obratu
věnujete na podporu veřejně
2.
prospěšných aktivit v našem
kraji?

SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ
č.

Otázka

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

UV

Jakými metodami zjišťujete
zpětnou vazbu na spokojenost
svých zaměstnanců (např.
3.
průzkum spokojenosti, on-line
hodnotící systém, řízené
rozhovory)?
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Jak zapojujete své zaměstnance
do rozhodovacích procesů vaší
4. organizace (např. databáze
zlepšovacích návrhů
zaměstnanců)?

5.

Jaké poskytujete nefinanční
benefity svým zaměstnancům?

Jak pečujete o své zaměstnance
a jejich odborný růst (např. plány
6.
kariérního rozvoje, stáže,
vzdělávání)?

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost za rok 2017

4

Jak snižujete dopad na
zaměstnance při jejich propuštění
nebo při ukončení vlastní činnosti
7.
(např. pomoc při hledání nové
práce, pomáháte s rekvalifikací,
finančně přispíváte)?

8.

Jak se zajímáte o své bývalé
zaměstnance (např. důchodce)?

Jaké aktivity realizujete nad
rámec platné legislativy v rámci
9.
bezpečnosti práce a ochrany
zdraví svých zaměstnanců?
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Jaké realizujete opatření proti
10. diskriminaci pro dodržení rovných
příležitostí svých zaměstnanců?

Jaké aktivity realizujete k
vyvážení osobního a pracovního
života svých zaměstnanců (např.
11.
péče o děti zaměstnanců, tj.
příspěvek na školku, flexibilní
pracovní doba, práce z domova)?

EKONOMICKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ
č.

Otázka

Odpověď (popis, příklady, důkazy, opatření a výsledky)
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Jak zvyšujete transparentnost
řízení vaší organizace (např.
zveřejňování zprávy o
12. hospodářských výsledcích,
zveřejňování informací o veřejných
zakázkách, systém výběru
dodavatelů)?

Jak se zapojujete do podpory
dodržování lidských práv ve vaší
13.
organizaci (např. etický kodex,
pravidelné vzdělávání)?

Jak uplatňujete odpovědný
přístup k zákazníkům (např.
14. průzkum spokojenosti, použití
norem kvality, předcházení
zneužití produktů či služeb)?
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15.

Jaká máte kritéria pro výběr
dodavatelů?

Jakými aktivitami rozvíjíte
16. vlastní ekonomickou udržitelnost
(např. úsporou nákladů)?

Jaká držíte ocenění za kvalitu
17. produktů nebo jinou certifikaci
(např. ceny, značky, ISO)?
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ENVIRONMENTÁLNÍ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ
č.

Otázka

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

UV

Jaké aktivity realizujete v rámci
uplatňování environmentální
politiky ve vaší organizaci nad
rámec povinné legislativy (např.
18.
zavádění ISO norem nebo
systému EMAS, environmentální
audit, environmentální vzdělávání
zaměstnanců)?

Jaké projekty realizujete v
oblasti ochrany životního prostředí
(např. hospodaření s energiemi a
19.
vodou v rámci jejich úspor,
snižování energetické náročnosti
provozu a budov)?
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Jaké aktivity, které mají vztah k
ochraně životního prostředí,
podporujete sponzorskými
příspěvky (např. podpora
20. neziskových organizací, podpora
vzdělávacích akcí s tématikou
ochrany životního prostředí,
soutěže s ekologickou tématikou
pro děti, Den Země)?

V jakém rozsahu využíváte
druhotné (recyklované) materiály
21. a obnovitelné zdroje energie
(např. solární panely pro ohřev
vody, geotermální čerpadla)?

V jakém rozsahu preferujete
22. nakupování výrobků šetrných k
životnímu prostředí?
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Jakých hlavních úspěchů
dosáhla vaše organizace při
23.
snižování zátěže na životní
prostředí?

DOPLŇKOVÉ OTÁZKY
č.

Otázka

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

UV

Jaká je vaše motivace k realizaci
aktivit v oblasti společenské
24. odpovědnosti organizací (např. je
vyžadována obchodními partnery,
zaměstnanci, vlastní iniciativa)?

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost za rok 2017

11

Jaké další dobrovolné aktivity v
oblasti společenské odpovědnosti
25. organizací realizujete mimo
doposud uvedené v tomto
dotazníku?

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

V ………………………..

dne ……………………..

Podpis ………………......………………….

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost za rok 2017

12

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

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

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

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost za rok 2017
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Výrok hodnotitelů
Jména hodnotitelů: 1.………………………………………….

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

Bodů

Celkové hodnocení

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

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost za rok 2017
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Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost za rok 2017
Organizace veřejného sektoru
DOTAZNÍK
Základní údaje o organizaci
Organizace:
Sídlo organizace:
Zmocněnec pro jednání:
Při vyplňování dotazníku zvažte, prosím, jakými aktivitami se v zadaných oblastech zabýváte, jak je vyhodnocujete a jaké výsledky vám přinášejí.
V rámci odpovědí na otázky uveďte, jak činnosti plánujete a realizujete, jaké jste schopni předložit důkazy o jejich existenci, vyhodnocování i přijatých
opatřeních. V případě prolínání uveďte odkaz tam, kde jste odpověď uvedli. Pokud to není uvedeno jinak, směřujte odpovědi (výsledky) do období roku
2017. Úroveň vyspělosti (UV) posoudí po vyplnění dotazníku Radou kvality ČR a krajem jmenovaní kvalifikovaní hodnotitelé. O konečném umístění
rozhodne nezávislá Hodnotící komise. Tabulka hodnocení je uvedena v závěru. Ve 25 položených otázkách můžete získat 0-5 bodů představujících
úroveň vyspělosti, celkem můžete získat až 125 bodů.
Pro tématickou přehlednost je dotazník rozdělen následovně:
•
•
•
•
•

regionální odpovědnost organizací za rok 2017
sociální odpovědnost organizací za rok 2017
ekonomická odpovědnost organizací za rok 2017
environmentální odpovědnost organizací za rok 2017
doplňkové otázky za rok 2017

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost za rok 2017
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REGIONÁLNÍ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ
č.

Otázka

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

UV

Jakými aktivitami přispíváte k
rozvoji kvality života občanům v
1.
našem kraji (např. podpora
školek, škol, kulturních zařízení)?

Kolik procent ze svého rozpočtu či
z jiných zdrojů věnujete na
2.
podporu veřejněprospěšných
aktivit v našem kraji?

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost za rok 2017
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SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ
č.

Otázka

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

UV

Jakými metodami zjišťujete
zpětnou vazbu na spokojenost
svých zaměstnanců (např.
3.
průzkum spokojenosti, on-line
hodnotící systém, řízené
rozhovory, vyřizování stížností)?

Jak zapojujete své zaměstnance
do rozhodovacích procesů vaší
4. organizace (např. databáze
zlepšovacích návrhů
zaměstnanců)?

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost za rok 2017
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5.

Jaké poskytujete nefinanční
benefity svým zaměstnancům?

Jak pečujete o své zaměstnance
a jejich odborný růst (např. plány
6.
kariérního rozvoje, stáže,
vzdělávání)?

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost za rok 2017

4

Jak snižujete dopad na
zaměstnance při jejich propouštění
7. (např. pomoc při hledání nové
práce, pomáháte s rekvalifikací,
finančně přispíváte)?

8.

Jak se zajímáte o své bývalé
zaměstnance (např. důchodce)?

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost za rok 2017
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Jaké aktivity realizujete nad
rámec platné legislativy v rámci
9.
bezpečnosti práce a ochrany
zdraví svých zaměstnanců?

Jaká realizujete opatření pro
dodržení rovných příležitostí u
10. svých zaměstnanců (např. dle
věku, pohlaví, etnické příslušnosti,
zdravotního stavu)?
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Jaké aktivity realizujete k
vyvážení osobního a pracovního
života svých zaměstnanců (např.
11.
péče o děti zaměstnanců, tj.
příspěvek na školku, flexibilní
pracovní doba, práce z domova)?

EKONOMICKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ
č.

Otázka

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

UV

Jak zvyšujete transparentnost
řízení vaší organizace (např.
zveřejňování zprávy o plnění
12.
rozpočtů, zveřejňování informací o
veřejných zakázkách, systém
výběru dodavatelů)?

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost za rok 2017
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Jak se zapojujete do podpory
dodržování lidských práv ve vaší
13. organizaci i v místě svého
působení (např. etický kodex,
pravidelné vzdělávání)?

Jak uplatňujete odpovědný
přístup k občanům (např. průzkum
jejich
spokojenosti, poskytování
14. informací, vyřizování stížností,
zapojení do rozhodování, použití
norem a jiných nástrojů pro
zvyšování kvality, předcházení
zneužití poskytovaných služeb)?
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15.

Jaká máte kritéria pro výběr
svých dodavatelů?

Jakými aktivitami rozvíjíte
vlastní ekonomickou udržitelnost
16.
(např. úsporou nákladů,
inovacemi)?
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Jste držiteli ocenění za kvalitu
17. svých služeb (např. ceny, značky,
certifikáty)?

ENVIRONMENTÁLNÍ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ
č.

Otázka

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

UV

Jaké aktivity realizujete v rámci
uplatňování environmentální
politiky ve vaší organizaci nad
rámec povinné legislativy (např.
18.
zavádění ISO norem nebo
systému EMAS, environmentální
audit, environmentální vzdělávání
zaměstnanců)?
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Jaké projekty realizujete v
oblasti ochrany životního prostředí
(např. hospodaření s energiemi a
19.
vodou v rámci jejich úspor,
snižování energetické náročnosti
provozu a budov)?

Jaké aktivity, které mají vztah k
ochraně životního prostředí,
podporujete sponzorskými
příspěvky (např. podpora
20. neziskových organizací, podpora
vzdělávacích akcí s tématikou
ochrany životního prostředí,
soutěže s ekologickou tématikou
pro děti, Den Země)?
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V jakém rozsahu využíváte
druhotné (recyklované) materiály
21. a obnovitelné zdroje energie
(např. solární panely pro ohřev
vody, geotermální čerpadla)?

V jakém rozsahu preferujete
22. nakupování výrobků šetrných k
životnímu prostředí?
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Jakých hlavních úspěchů
dosáhla vaše organizace při
23.
snižování zátěže na životní
prostředí?

DOPLŇKOVÉ OTÁZKY
č.

Otázka

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

UV

Jaká je vaše motivace k realizaci
aktivit v oblasti společenské
odpovědnosti organizací (např. je
24.
vyžadována občany, neziskovými
organizacemi, zaměstnanci, vlastní
iniciativa)?

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost za rok 2017
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Jaké další dobrovolné aktivity v
oblasti společenské odpovědnosti
25. organizací realizujete mimo
doposud uvedené v tomto
dotazníku?

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

V ………………………..

dne ……………………..

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

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

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

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost za rok 2017
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Výrok hodnotitelů
Jména hodnotitelů: 1.………………………………………….

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

Bodů

Celkové hodnocení

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

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost za rok 2017

16

Bod 6.1 priloha 7.pdf k usnesení č. 007/12Z/2018

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost za rok 2017
Obec
DOTAZNÍK
Základní údaje o obci
Obec:
Sídlo obce:
Kategorie (informace pro hodnotitele):

(*nehodící se škrtá)

a) obec s rozšířenou působností nebo obec s pověřeným obecním úřadem*
b) obec (vyjma již uvedených)*
Zmocněnec pro jednání:
Při vyplňování dotazníku zvažte, prosím, jakými aktivitami se v zadaných oblastech zabýváte, jak je vyhodnocujete a jaké výsledky vám přinášejí.
V rámci odpovědí na otázky uveďte, jak činnosti plánujete a realizujete, jaké jste schopni předložit důkazy o jejich existenci i opatřeních stávajících a
případně i do budoucna. V případě prolínání uveďte odkaz tam, kde jste odpověď uvedli. Pokud to není uvedeno jinak, směřujte odpovědi (výsledky)
do období roku 2017. Úroveň vyspělosti (UV) posoudí po vyplnění dotazníku krajem jmenovaní kvalifikovaní hodnotitelé. O konečném umístění rozhodne
nezávislá Hodnotící komise. Tabulka hodnocení je uvedena v závěru. Ve 22 položených otázkách můžete získat 0-5 bodů představujících úroveň
vyspělosti, celkem můžete získat až 110 bodů.
Pro tématickou přehlednost je dotazník rozdělen následovně:
•
•
•
•

sociální odpovědnost za rok 2017
odpovědnost v ekonomické oblasti za rok 2017
environmentální odpovědnost za rok 2017
doplňkové otázky za rok 2017

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost za rok 2017

1

SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOST
č.

Otázka

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

UV

Jakými metodami zjišťujete
zpětnou vazbu na spokojenost
svých zaměstnanců (např.
1.
průzkum spokojenosti, on-line
hodnotící systém, řízené
rozhovory)?

Jak zapojujete své
zaměstnance do rozhodovacích
2. procesů vašeho úřadu (např.
databáze zlepšovacích návrhů
zaměstnanců)?
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3.

Jaké nefinanční benefity
poskytujete svým zaměstnancům?

Jak pečujete o své
zaměstnance a jejich odborný růst
4.
(např. plány kariérního rozvoje,
stáže, vzdělávání)?

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost za rok 2017
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Jak snižujete dopad na
zaměstnance při jejich propuštění
5. (např. pomoc při hledání nové
práce, pomáháte s rekvalifikací,
finančně přispíváte)?

6.

Jak se zajímáte o své bývalé
zaměstnance (např. důchodce)?

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost za rok 2017
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Jaké aktivity realizujete nad
rámec platné legislativy v rámci
7.
bezpečnosti práce a ochrany
zdraví svých zaměstnanců?

Jaké realizujete opatření proti
8. diskriminaci pro dodržení rovných
příležitostí svých zaměstnanců?

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost za rok 2017
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Jaké aktivity realizujete k
vyvážení osobního a pracovního
života svých zaměstnanců (např.
9.
péče o děti zaměstnanců, tj.
příspěvek na školku, flexibilní
pracovní doba, práce z domova)?

ODPOVĚDNOST V EKONOMICKÉ OBLASTI
č.

Otázka

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

UV

Jak zvyšujete transparentnost
řízení vašeho úřadu (např.
zveřejňování zprávy o
10. hospodářských výsledcích,
zveřejňování informací o
veřejných zakázkách, systém
výběru dodavatelů)?
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Jak se zapojujete do podpory
dodržování lidských práv ve
11.
vašem úřadu (např. etický kodex,
pravidelné vzdělávání)?

Jakými aktivitami uplatňujete
odpovědný přístup k občanůmklientům (např. průzkum
12. spokojenosti, vhodné nastavení
"firemní" politiky, systém
efektivního zveřejňování
informací)?
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13.

Jaká kritéria uplatňujete pro
výběr dodavatelů?

Jaká ocenění pro kvalitu služeb
14. nebo jinou certifikaci držíte (např.
ceny, značky, ISO)?

ENVIRONMENTÁLNÍ ODPOVĚDNOST
č.

Otázka

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

8

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

V jakém rozsahu preferujete
16. nakupování výrobků šetrných k
životnímu prostředí?
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Jaké realizujete nebo
připravujete projekty z oblasti
ochrany životního prostředí (např.
17.
zateplování budov, výměna oken,
využívání obnovitelných zdrojů
energie)?

Jaký má vaše municipalita
schválený vnitřní předpis/směrnici,
kterým upravuje chování a
18.
povinnosti zaměstnanců v rámci
ekologicky šetrného provozu
vašeho úřadu?
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Jakým způsobem zapojujete
veřejnost do environmentálních
záležitostí úřadu nad rámec
požadovaný právními předpisy
19.
(např. v případě projednávání
strategických dokumentů,
územních plánů, místní Agendy
21)?

Jakým způsobem informujete
své zaměstnance a návštěvníky
20.
úřadu o svých aktivitách v oblasti
ochrany životního prostředí?

DOPLŇKOVÉ OTÁZKY
č.

Otázka

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

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost za rok 2017

UV

11

Jaká je vaše motivace k
realizaci aktivit v oblasti
společenské odpovědnosti
21.
organizací (např. je vyžadována
partnery úřadu, zaměstnanci,
vlastní iniciativa)?

Jaké další dobrovolné aktivity v
oblasti společenské odpovědnosti
22. organizací jsou zahrnuty do vašich
záměrů (mimo doposud
uvedené)?

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

V ………………………..

dne ……………………..

Podpis ………………......………………….

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost za rok 2017
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Hodnocení úrovní vyspělosti v oblasti CSR
(Corporate Social Responsibility)
(instrukce pro hodnotitele)
Úroveň
vyspělosti
0
1
2
3
4
5

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

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

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost za rok 2017
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Výrok hodnotitelů
Jména hodnotitelů: 1.………………………………………….

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

Bodů

Celkové hodnocení

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

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost za rok 2017
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bod 6.2 priloha 3.pdf k usnesení č. 008/12Z/2018

Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:

17/SML1287/02/SOPD/KH

DODATEK Č. 2
ke smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 2. 6. 2017, uzavřený mezi
níže uvedenými smluvními stranami:

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. Luboš Trojna, vedoucí odboru kancelář hejtmana
trojna.l@kr-ustecky.cz / 475 657 754
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha
číslo účtu: 882733379/0800

Příjemce
Město Dolní Poustevna
Sídlo:
Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna
Zastoupený:
Robertem Holcem, starostou
Kontaktní osoba:
Iveta Malá
E-mail/telefon:
zp@dolnipoustevna.cz / 739 067 286
IČ:
00261289
DIČ:
CZ00261289
Bank. spojení:
ČNB
číslo účtu:
94-1015431/0710

I.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 2. 6. 2017 Smlouvu o poskytnutí investiční dotace
evidovanou pod číslem 17/SML1287/SOPD/OKH (dále jen „smlouva“). Uvedené strany se
dohodly na následující změně smlouvy takto:
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II.
Změna smlouvy
Článek II. Podmínky použití dotace, doba, v níž má být dosaženo účelu, způsob
poskytnutí dotace, odst. 4. a 5. nově zní takto:
3. Termínem ukončení realizace projektu je 31. 8. 2018. Pro příjemce je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
4. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době
od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2018 (účinnost uznatelných nákladů).

III.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek smlouvy bude zveřejněn dle §10d odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. na úřední
desce poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření
smlouvy, což se týká i případných dodatků ke smlouvě, a to po dobu nejméně 3 let ode dne
zveřejnění.
3. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních
stran obdrží po 2 vyhotoveních.
4. O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne ...............
5. O uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo rozhodnuto Zastupitelstvem/Radou Města Dolní
Poustevna dne ……….. usnesením č. ….

V Ústí nad Labem dne ………………..

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

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Příjemce
Město Dolní Poustevna
Robert Holec
starosta

Poskytovatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje
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bod 7.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 011/12Z/2018

Bod 7. 1 příloha č. 1
v tis. Kč

Volné finanční prostředky celkem
1 odbor kancelář hejtmana
Město Terezín – individuální dotace na projekt Revitalizace obce Počaply
2 (opravy komunikací)
3 Odbor ekonomický
4 Centrální rezerva
5 odbor informatiky a organizačních věcí
6 Mobilní aplikace Ústeckého kraje
7 Hardwarové vybavení konferenčního sálu budovy A krajského úřadu
8 odbor majetkový
9 Pasportizační systém Ústeckého kraje - ověření a doplnění datových souborů
10 Odbor regionálního rozvoje
11 Podpora cestovního ruchu
12 odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Mezinárodní spolupráce a multikulturní výchova, podpora výchovy a
13 vzdělávání
14 Olympiáda dětí a mládeže ČR
Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, příspěvková
organizace - rekonstrukce sportovního hřiště, ul. Sukova 829 (účelový
15 investiční příspěvek)
Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov,
příspěvková organizace:
- vybudování učeben odborného výcviku oboru kuchař - číšník na středisku,
ul. Fibichova 1129, Kadaň (účelový investiční příspěvek)
- nákup zařízení gastrotechnologie do vybudovaných učeben odborného
výcviku oboru kuchař - číšník na středisku, ul. Fibichova 1129, Kadaň
16 (účelový neinvestiční příspěvek)
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb
a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace rekonstrukce sociálního zařízení, ul. Mariánská 1100 (účelový investiční
17 příspěvek)
Školní statek, Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace 18 II. etapa modernizace česací technologie (účelový investiční příspěvek)
Základní umělecká škola, Rumburk, Růžová 3/1416, příspěvková organizace řešení havarijního stavu budov, ul. Růžová 3 a ul. Františka Nohy 4 (příspěvek
19 na velkou údržbu)
Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, příspěvková organizace - výměna
oken a výtahu v budově A, ul. Českobratrská 862/15 (příspěvek na velkou
20 údržbu)
Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín
- Libverda, příspěvková organizace:
- výmalba a oprava vnitřních prostor školy, ul. Českolipská 123 - I. etapa
(příspěvek na velkou údržbu)
- neinvestiční vybavení rekonstruované budovy bývalé kovárny, ul.
Českolipská 123 (účelový neinvestiční příspěvek)
- investiční vybavení rekonstruované budovy bývalé kovárny, ul. Českolipská
21 123 (účelový investiční příspěvek)

449 292
6 000
6 000
4 337
4 337
4 000
2 000
2 000
2 000
2 000
3 000
3 000
25 948
294
254

4 400
4 347
3 758

589

4 012
2 531

2 500

1 969
2 490
1 250
661
579

1

Bod 7. 1 příloha č. 1
v tis. Kč

22

23

24

25
26

27

28

29

30
31
32
33
34
35
36

Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace:
- rekonstrukce kotelny a regulace otopného systému na odloučeném pracovišti
Duchcov (účelový investiční příspěvek)
- zabezpečení svahu opěrnou zdí pracoviště Krupka (účelový investiční
příspěvek)
Střední škola lodní dopravy a technických řemesel Děčín VI., příspěvková
organizace - úprava zdroje tepla a ohřevu teplé vody, ul. Krásnostudenecká
595 a na rekonstrukci kanalizační sítě, ul. Dělnická 825 (účelový investiční
příspěvek)
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134,
příspěvková organizace - údržba manipulační plochy, ul. 1. Máje 661 (účelový
neinvestiční příspěvek)
Dům dětí a mládeže, Teplice, Masarykova 70, příspěvková organizace –
opravy havarijního stavu střechy, ul. Masarykova 70 (účelový neinvestiční
příspěvek)
odbor kultury a památkové péče
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace:
- mobiliář do zrekonstruovaného objektu, ul. Velká Hradební 49 (účelový
investiční příspěvek)
- oprava pobočky Klíše (příspěvek na velkou údržbu)
- oprava pobočky Klíše (účelový neinvestiční příspěvek)
Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace:
- vitríny pro expozici - 2. patro, expozice Rumburk (účelový investiční
příspěvek)
- úložný systém do depozitáře přírody (účelový investiční příspěvek)
- oprava sociálního zařízení pro zdravotně a tělesně postižené (příspěvek
na velkou údržbu)
Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace:
- přírodovědná expozice "Geologie" (účelový neinvestiční příspěvek)
- zpracování architektonického návrhu nové historické expozice (účelový
neinvestiční příspěvek)
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková
organizace:
- nákup sbírkových předmětů (účelový investiční příspěvek)
- restaurování desky "Kristus na hoře Olivetské" (účelový neinvestiční
příspěvek)
Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace - restaurování soupravy
šperků (účelový neinvestiční příspěvek)
Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace - úložný systém pro
ukládání sbírkových předmětů (účelový neinvestiční příspěvek)
Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace - úložný regálový
systém (účelový investiční příspěvek)
odbor sociálních věcí
Optimalizace efektivity vykazování výkonů na zdravotní pojišťovny
v sociálních službách
Analýza rodinné politiky

1 749
1 000
749

912

290

200
6 453
2 550
1 950
350
250
1 010
440
350
220
853
533
320
610
360
250
500
500
430
11 731
500
200
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37

38

39

40

41
42
43
44
45
46
47

48

49

Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace:
- rekonstrukce nového objektu v Kadani, Poštovní 951 pro potřeby
chráněného bydlení (účelový investiční příspěvek)
- Domovy pro osoby se zdravotním postižením Dvořákova, Kadaň –
rekonstrukce vnitřních elektrorozvodů (účelový investiční příspěvek)
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková
organizace - rekonstrukce budovy Štursova 25, Ústí nad Labem – zřízení
chráněného bydlení (účelový investiční příspěvek)
Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace - výstavba
parkovacích míst pro klienty, návštěvy, přestřešení 3 parkovacích míst
(účelový investiční příspěvek)
Domov sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace –
rekonstrukce místností v 1. nadzemním podlaží budovy č. 1 (havarijní stav
místností – výměna podlahy, dveří, obkladů apod.) (účelový investiční
příspěvek)
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, příspěvková
organizace – oprava střešní krytiny č. p. 244 ve středisku DOZP Česká
Kamenice (příspěvek na velkou údržbu)
odbor zdravotnictví
Krajská zdravotní, a.s. - vyrovnávací platba za plnění závazku veřejné služby
odbor dopravy a silničního hospodářství
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace - opravy
živičného povrchu silnic II. a III. třídy (příspěvek na velkou údržbu)
odbor strategie, přípravy a realizace projektů
Spolufinancování Regionálního operačního programu - Integrované plány
rozvoje měst Ústí nad Labem a Most ve výši 7,5 %
Fond Ústeckého kraje:
- individuální dotace pro Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
Labem - podpora mladých doktorandů (KH)
- individuální dotace pro Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
Labem - projekt Centrum virtuálního prototypování a aditivních technologií
(KH)
- individuální dotace pro Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
Labem - podpora zapojení lékařského a zdravotnického personálu do
vzdělávání sester (KH)
- Podpora činnosti destinačních managementů (RR)
- individuální dotace - Výkonnostní sport (SMT)
- individuální dotace - Podpora hokeje a fotbalu (SMT)
- individuální dotace - Severočeské divadlo, s.r.o. (KP)
Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje:
- Program obnovy venkova - obnova místních komunikací (RR)
- Podpora mládežnického sportu (SMT)
- Sport (SMT)
- Program na záchranu a obnovu kulturních památek (KP)

3 859
2 686
1 173

3 000

2 500

1 000

672
200 000
200 000
100 000
100 000
85 823
11 726
15 000
2 000

1 200

800
2 000
3 000
3 000
3 000
59 097
10 000
10 000
3 500
10 000
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- Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející
kulturní krajinu Ústeckého kraje (KP)
- Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče
na území Ústeckého kraje – 2018 (ZD)
- Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK na období 2017 - 2020 - Rozvoj
ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (ZPZ)
- Program pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK na období 2017 - 2020 - Podpora
včelařů (ZPZ)
- Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v ÚK (ZPZ)

500
20 000
2 000
2 091
1 006

Pozn.: žlutě označené řádky jsou kapitálové výdaje
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bod 8.5 priloha 1.pdf k usnesení č. 017/12Z/2018

Přehled subjektů včetně návrhu dotace pro rok 2018 a částky k doplacení 1. splátky

NÁZEV POSKYTOVATELE
Armáda spásy v České republice, z. s.
CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, obecně prospěšná společnost

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
Člověk v tísni, o.p.s.
Člověk v tísni, o.p.s.
Dobrovolnické centrum, z.s.
DRUG-OUT Klub, z.s.
Farní charita Lovosice
Charitní sdružení Děčín, z.s.
Kostka Krásná Lípa, p.o.
Květina z. s.
Litvínovská vzdělávací společnost s. r. o.
Most k naději, z. s.
MOSTY - sociálně psychologické centrum z.s.
NADĚJE
Oblastní charita Most
Oblastní charita Most
Oblastní charita Most
Oblastní charita Teplice v Čechách
Oblastní spolek Českého červeného kříze Litoměřice
Rekvalifikační a informační centrum s. r. o.
Romano jasnica, spolek
Romano jasnica, spolek
Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže
Spirála, Ústecký kraj, z. s.
SPZ Teplice z. s.
Světlo Kadaň z.s.
Světlo Kadaň z.s.
Vavřinec, z. s.
WHITE LIGHT I, z.ú.
WHITE LIGHT I, z.ú.

IČ
40613411
26999234
71235868
25755277
25755277
70225842
44554559
46770321
26590719
75139090
27038645
28716515
63125137
26661306
570931
70828920
70828920
70828920
70806837
426105
25438352
68974922
68974822
65607368
68954221
26671921
65650701
65650701
1539353
64676803
64676803

ADRESA
Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha
Kréta 158, Nové Kopisty, 412 01 Terezín
28. října 1155/2, 405 02 Děčín
Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2
Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2
Prokopa Diviše 1605/5, 400 01 Ústí nad Labem
Velká hradební 13/47, 400 01 Ústí nad Labem
Školní 476/3, 410 02 Lovosice
Zbrojnická 779/7, 405 02 Děčín
Masarykova 1094/4, 407 46 Krásná Lípa
Na Vypichu 180, Lahošť, 417 25
Višňová 666, 434 01 MOST
Petra Jilemnického 1929/9, 434 01 Most
Hošťálkovo náměstí 138, 438 01 Žatec
K Brance 11/19E, 155 00 Praha
Petra Jilemnického 2457/1, 434 01 Most
Petra Jilemnického 2457/1, 434 01 Most
Petra Jilemnického 2457/1, 434 01 Most
Thámova 711/20, 415 01 Teplice
Tylova 1239/16, 41201 Litoměřice
Báňská 287, 434 01 Most
Fügnerova 282/11, 400 04 Trmice
Fügnerova 282/11, 400 04 Trmice
Rovná 277, 415 01 Teplice
K Chatám 22, 403 40 Ústí nad Labem
Jankovcova 1229/46, 415 01 Teplice
Husova 1325, 432 01 Kadaň
Husova 1325, 432 01 Kadaň
č. p. 133, 439 69 Tuchořice
Pražská 166/47, 400 01 Ústí nad Labem
Pražská 166/47, 400 01 Ústí nad Labem

ID
9766509
1501687
9695946
2793191
6027304
1510111
7108907
3209417
7674174
3153600
6251794
2958226
4741952
9964947
9593299
1158642
3383589
6776446
5945195
2997661
1474897
2714387
9817183
7425112
9031562
3687948
6042330
9813289
2001131
9535462
9684988

DRUH SOCIÁLNÍ SLUŽBY
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
terénní programy
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
terénní programy
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
terénní programy
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
terénní programy
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
intervenční centra
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
terénní programy
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
terénní programy
terénní programy
Celkem

DOTACE 2018 PŘEPOČÍTANÁ
2 265 800 Kč
2 000 600 Kč
1 560 500 Kč
1 236 300 Kč
2 473 500 Kč
978 700 Kč
2 984 900 Kč
1 572 400 Kč
2 023 600 Kč
3 835 300 Kč
1 766 000 Kč
1 768 700 Kč
7 895 900 Kč
942 300 Kč
2 988 600 Kč
1 407 500 Kč
2 140 500 Kč
3 892 300 Kč
1 940 000 Kč
1 129 700 Kč
1 815 900 Kč
1 141 600 Kč
3 084 600 Kč
1 526 800 Kč
4 484 500 Kč
1 685 100 Kč
1 999 000 Kč
3 624 300 Kč
3 070 700 Kč
1 698 900 Kč
2 078 200 Kč
73 012 700 Kč

K DOPLACENÍ
174 040 Kč
280 600 Kč
40 280 Kč
82 800 Kč
229 880 Kč
72 280 Kč
233 800 Kč
178 520 Kč
184 200 Kč
491 720 Kč
169 560 Kč
271 640 Kč
1 433 840 Kč
138 360 Kč
242 880 Kč
194 440 Kč
291 040 Kč
571 800 Kč
211 600 Kč
50 280 Kč
290 520 Kč
57 280 Kč
189 640 Kč
139 240 Kč
433 520 Kč
83 120 Kč
308 680 Kč
264 360 Kč
323 080 Kč
290 560 Kč
312 600 Kč
8 236 160 Kč
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Číslo smlouvy u poskytovatele dotace:

Dodatek č. ……
KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Poskytovatel:
Ústecký kraj
Sídlo (místo podnikání):
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ (RČ):
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „Poskytovatel“)

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
PhDr. Martin Klika, MBA, DBA, 1. náměstek hejtmana
Ústeckého kraje
Bc. Klára Chytrá
chytra.k@kr-ustecky.cz; 475 657 342
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna a.s.
1626152/0800

a
Příjemce:
Název
Sídlo (místo podnikání):
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ (RČ):
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „Příjemce“)

zapsaný ve veřejném rejstříku u …………………, oddíl ............, vložka…....... / v
živnostenském rejstříku u ……….

Kopie dokladu o právní subjektivitě Příjemce je součástí složky .………… ,uložené na odboru
sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK č. …….
ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb č. ………….
ze dne ……………… (dále jen „Smlouva")

1.
1.

V souladu s Částí VIIl. odst. 2. Smlouvy, dochází k následující změně Smlouvy:
V Části I. odstavec 1. Smlouvy se text ve třetím odstavci a následující tabulka mění
a nahrazuje tímto zněním:
Dotace se poskytuje v celkové maximální výši ………… Kč, a to v následujícím členění:
Identifikátor sociální
služby

2.

Druh sociální služby

Poskytnutá dotace celkem
na rok 2017

Kč

na rok 2018

Kč

na rok 2019

Kč

na rok 2020

Kč

V souladu s Částí VIIl. odst. 2. Smlouvy, dochází k následující změně Smlouvy:
V Části III. odstavec 18. Smlouvy se text mění a nahrazuje tímto zněním:
Příjemce je povinen předložit:
k 30. 9. 2017 průběžnou zprávu o realizaci za období od 1. 4. 2017 do 31. 8. 2017
k 20. 1. 2018 roční zprávu o realizaci za období od 1. 4. 2017 do 31. 12. 2017
k 31. 5. 2018 průběžnou zprávu o realizaci za období od 1. 1. 2018 do 30. 4. 2018
k 30. 9. 2018 průběžnou zprávu o realizaci za období od 1. 5. 2018 do 31. 8. 2018
k 5. 2. 2019 roční zprávu o realizaci za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
k 31. 5. 2019 průběžnou zprávu o realizaci za období od 1. 1. 2019 do 30. 4. 2019
k 30. 9. 2019 průběžnou zprávu o realizaci za období od 1. 5. 2019 do 31. 8. 2019
k 5. 2. 2020 roční zprávu o realizaci za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
k 30. 4. 2020 průběžnou zprávu o realizaci za období od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020
k 15. 5. 2020 závěrečnou zprávu o realizaci za období od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2020

Roční zpráva o realizaci poskytnuté dotace zahrnuje i související náklady, které budou
proplaceny do 20. ledna následujícího roku. Závěrečná zpráva o realizaci poskytnuté
dotace zahrnuje i související náklady, které budou proplaceny do 30. 4. 2020.
Bez řádného předložení zpráv o realizaci v předepsaném termínu nebudou Příjemci
v následujícím období uvolněny prostředky dotace až do sjednání nápravy.
Příjemce je v rámci předložení ročních zpráv o realizaci a závěrečné zprávy o realizaci
povinen také doložit, že poskytnutá dotace spolu s další podporou, kterou Příjemce
na Službu obdrží, nepřesáhla výši vyrovnávací platby ve smyslu čl. 5 Rozhodnutí EK,
která je stanovena v příloze B Pověření. Vyrovnávací platba bude vyúčtována
na formuláři, který bude součástí roční a závěrečné zprávy o realizaci dostupné na webu
Ústeckého kraje.
V případě, že došlo k nadměrnému vyrovnání, je Příjemce povinen nadměrně vyplacenou
částku vrátit na bankovní účet Poskytovatele č. ….… v termínu do 5. února následujícího
roku po roku, na který byla vyrovnávací platba kalkulována, nebo do 30. 4. 2020 v případě
posledního roku finanční podpory.

2.
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční
dotace bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. …………..………
ze dne …………….
3. Varianta 1: Tento dodatek ke smlouvě bude zveřejněn dle §10d odst. 1 zákona č. 250/2000
Sb. na úřední desce poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode
dne uzavření tohoto dodatku ke smlouvě, což se týká i případných dalších dodatků
ke smlouvě, a to po dobu nejméně 3 let ode dne zveřejnění. Tento dodatek ke smlouvě
nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
Varianta 2: Tento dodatek ke smlouvě bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím
registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
ve znění pozdějších předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých
osobních údajů obsažených v tomto dodatku ke smlouvě, které by jinak podléhaly
znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své
straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly
znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede
poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku smlouvy byla
zaslána příjemci na e-mail: ……@....... Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho
uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Varianta 3: Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Poskytovatel
obdrží dvě vyhotovení a Příjemce obdrží jedno vyhotovení.

V Ústí nad Labem dne ………………..

V …………………………… dne ……………

…………………………………………….

………………………………………………….

Poskytovatel
Ústecký kraj
PhDr. Martin Klika, MBA, DBA
1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje
na základě pověření Ústeckého kraje

Příjemce
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JID:

Dodatek č. …..
k Pověření Ústeckého kraje č. …..
k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních
služeb Ústeckého kraje (dále jen „Pověření POSOSUK 2“)
s účinností ode dne ……… do 31.3.2020
v rámci projektu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2“

Název poskytovatele
Adresa poskytovatele
IČ
DIČ
Statutární orgán /
zástupce
(dále jen „Poskytovatel“)
v souladu s Registrem poskytovatelů sociálních služeb dle § 78 a násl. zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
1.
V souladu s odst. 12, bod. 12.1 Pověření se z důvodu
Varianta 1: vyřazení stávající služby ze Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje ruší
příloha xA a xB Pověření a identifikace služeb, která je uvedena na první straně Pověření, se
mění a nahrazuje tímto zněním:
Varianta 2: zařazení nové služby do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje se
přidává příloha č. xA Obsah a rozsah služby a příloha xB Výpočet vyrovnávací platby, které
jsou přílohou č. xA a xB tohoto dodatku k Pověření, a zároveň se identifikace služeb, která je
uvedena na první straně Podmíněného pověření, mění a nahrazuje tímto zněním:
Varianta 3: změny údajů obsažených v příloze Obsah a rozsah služby/…… ruší příloha č.
xA, xA … Pověření a nahrazuje se přílohou č. xA, xA …… tohoto dodatku k Pověření.
Zároveň se identifikace služeb, která je uvedena na první straně Pověření, mění a nahrazuje
tímto zněním:

Druh sociální služby

Identifikátor sociální
služby

Rozsah sociální služby
Dle vymezení obsaženého
v příloze č. 1A tohoto
dodatku k Pověření

Dle vymezení obsaženého
v příloze č. 2A tohoto
dodatku k Pověření
Dle vymezení obsaženého
v příloze č. 3A Pověření č.
….
2.
1. Ostatní ustanovení Pověření zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž
poskytovatel obdrží jedno vyhotovení a příjemce obdrží také jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem ………….

V Ústí nad Labem dne ………………..

V ………………… dne …………………..

…………………………………………….
Vydává:
Ústecký kraj
PhDr. Martin Klika, MBA, DBA
na základě pověření Ústeckého kraje

………………………………………………
Pověření přijímá
Název
Statutární zástupce

Seznam příloh:
Příloha č. xA – Obsah a rozsah služby (Nová služba)
Příloha č. xB – Výpočet vyrovnávací platby

Příloha A Pověření

Příloha A – Obsah a rozsah služby
Druh sociální služby
Identifikátor sociální služby
Forma poskytování služby
Individuální okamžitá kapacita
Skupinová okamžitá kapacita
Počet lůžek
Cílová skupina
Místo poskytování sociální
služby
Působnost sociální služby

Obsah sociální služby

Pracovní pozice*

Průměrný přepočtený úvazek

CELKEM pracovníci v přímé péči
sociální pracovníci
pracovníci v sociálních službách
zdravotničtí pracovníci
pedagogičtí pracovníci
manželští a rodinní poradci a další odborní pracovníci

* V personálním zajištění sociální služby pečovatelská služba jsou závazné úvazky v přímé péči v jednotlivých pracovních
pozicích; Sociální služby vykazující zdravotnický personál musí dodržet výši úvazků uvedenou v personálním zajištění zdravotničtí pracovníci. V ostatních pracovních pozicích (SP, PSS, odborní pracovníci) musí být dodržen součet těchto
pracovních pozic uvedených v této příloze. U sociálních služeb neobsahující zdravotnické pracovníky je závazná celková
výše průměrného přepočteného úvazku celkem, nikoliv rozložení pracovních pozic.

Obsah všech druhů služeb:
Vymezení obsahu sociální služby (tj. vymezení rozsahu úkonů poskytovaných v rámci základní
činnosti):
Odborné sociální poradenství
Základní činnosti při poskytování odborného sociálního poradenství se zajišťují v rozsahu těchto
úkonů:
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
zprostředkování navazujících služeb,
b) sociálně terapeutické činnosti:
poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti
vzdělávání;
tato základní činnost může být zajišťována poskytováním poradenství alespoň ve 2 z těchto oblastí,
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.
Osobní asistence
Základní činnosti při poskytování osobní asistence se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
b) pomoc při osobní hygieně:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
2. pomoc při použití WC,
c) pomoc při zajištění stravy:
pomoc při přípravě jídla a pití,
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:
1. pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí,
2. nákupy a běžné pochůzky,
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. pomoc a podpora rodině v péči o dítě,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob,
3. pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na
orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.
Pečovatelská služba
Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,
4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
3. pomoc při použití WC,
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
2. dovoz nebo donáška jídla,
3. pomoc při přípravě jídla a pití,
4. příprava a podání jídla a pití;
tato základní činnost může být zajišťována jen v rozsahu úkonů podle bodů 3 a 4,
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:
1. běžný úklid a údržba domácnosti,
2. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po malování,
3. donáška vody,
4. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení,
5. běžné nákupy a pochůzky,
6. velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti,
7. praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,
8. praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět,
2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a
instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.
Tísňová péče
Základní činnosti při poskytování tísňové péče se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci:
1. poskytování nepřetržité distanční hlasové a elektronické komunikace,
2. v případě akutního ohrožení života nebo zdraví zprostředkování zákroku zdravotnické záchranné
služby, policie nebo hasičů,
b) sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.
Průvodcovské a předčitatelské služby
Základní činnosti při poskytování průvodcovských a předčitatelských služeb se zajišťují v rozsahu
těchto úkonů:
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity a
doprovázení zpět,
2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a
volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení
zpět,
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
2. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
3. předčítání nebo jiný způsob zprostředkování informace osobám s poruchami komunikace.
Podpora samostatného bydlení
Základní činnosti při poskytování podpory samostatného bydlení se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) pomoc při zajištění chodu domácnosti:
1. pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí,
2. podpora při získávání návyků souvisejících se zajištěním chodu domácnosti,
3. pomoc při údržbě domácích spotřebičů,

4. pomoc se zajištěním stravy,
5. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po malování,
6. podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami,
b) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. podpora při zvládání výchovy dětí v rodině,
2. pracovně výchovná činnost s dětmi,
3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
4. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob,
5. podpora v oblasti partnerských vztahů,
6. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu,
c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity a
doprovázení zpět,
2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na
orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,
3. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí
včetně využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
d) sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
e) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.
Odlehčovací služby
Základní činnosti při poskytování odlehčovacích služeb se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
3. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
4. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
3. pomoc při použití WC,
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy
a potřebám dietního stravování,
2. pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby,
d) poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby:
1. ubytování,
2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové
aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a
doprovázení zpět,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob,
f) sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

2. podpora při zajištění chodu domácnosti.

Centra denních služeb
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v centrech denních služeb se zajišťují v rozsahu
těchto úkonů:
a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
3. pomoc při použití WC,
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy
a potřebám dietního stravování,
2. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
2. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí
včetně využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob,
e) sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.
Denní stacionáře
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v denních stacionářích se zajišťují v rozsahu těchto
úkonů:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,
4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
2. pomoc při použití WC,
c) poskytnutí stravy:
zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a
potřebám dietního stravování,
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. pracovně výchovná činnost,
2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
3. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob,
f) sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Týdenní stacionáře

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v týdenních stacionářích se zajišťují v rozsahu
těchto úkonů:
a) poskytnutí ubytování:
1. ubytování,
2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
b) poskytnutí stravy:
zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního
stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,
c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
3. pomoc při použití WC,
d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. pracovně výchovná činnost,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
4. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění,
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob,
g) sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v domovech pro osoby se zdravotním postižením
se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) poskytnutí ubytování:
1. ubytování,
2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
b) poskytnutí stravy:
zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního
stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,
c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
3. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,
4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
3. pomoc při použití WC,
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. pracovně výchovná činnost,
2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
3. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění,
4. volnočasové a zájmové aktivity,
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob,
g) sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.
Domovy pro seniory
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v domovech pro seniory se zajišťují v rozsahu
těchto úkonů:
a) poskytnutí ubytování:
1. ubytování,
2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
b) poskytnutí stravy:
zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního
stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,
c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
3. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,
4. pomoc při podávání jídla a pití,
5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
3. pomoc při použití WC,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob,
f) sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
g) aktivizační činnosti:
1. volnočasové a zájmové aktivity,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.
Domovy se zvláštním režimem
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v domovech se zvláštním režimem se zajišťují v
rozsahu těchto úkonů:
a) poskytnutí ubytování:
1. ubytování,
2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
b) poskytnutí stravy:
zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního
stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,
c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
3. pomoc při použití WC,
d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
3. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,
4. pomoc při podávání jídla a pití,
5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob,
f) sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
g) aktivizační činnosti:
1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.
Chráněné bydlení
Základní činnosti při poskytování chráněného bydlení se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
1. pomoc s přípravou stravy,
2. zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního
stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,
b) poskytnutí ubytování:
1. ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti,
2. v případě potřeby praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
c) pomoc při zajištění chodu domácnosti:
1. pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti,
2. pomoc při údržbě domácích spotřebičů,
3. podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami,
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
3. zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání,
4. podpora v oblasti partnerských vztahů,
5. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány
veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,
2. podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
3. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob,
f) sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
h) pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
3. pomoc při použití WC.
Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče se
zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a) poskytnutí ubytování:
1. ubytování,
2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
b) poskytnutí stravy:
zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního
stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,
c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
3. pomoc při použití WC,
d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
3. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
4. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,
5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob,
f) sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
g) aktivizační činnosti:
nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.
Raná péče
Základní činnosti při poskytování rané péče se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. zhodnocení schopností a dovedností dítěte i rodičů, zjišťování potřeb rodiny a dítěte s postižením
nebo znevýhodněním,
2. specializované poradenství rodičům a dalším blízkým osobám,
3. podpora a posilování rodičovských kompetencí,
4. upevňování a nácvik dovedností rodičů nebo jiných pečujících osob, které napomáhají
přiměřenému vývoji dítěte a soudržnosti rodiny,
5. vzdělávání rodičů, například formou individuálního a skupinového poskytování informací a zdrojů
informací, seminářů, půjčování literatury,
6. nabídka programů a technik podporujících vývoj dítěte,
7. instrukce při nácviku a upevňování dovedností dítěte s cílem maximálního možného využití a
rozvoje jeho schopností v oblasti kognitivní, senzorické, motorické a sociální,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob,
2. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
c) sociálně terapeutické činnosti:
1. psychosociální podpora formou naslouchání,
2. podpora výměny zkušeností,
3. pořádání setkání a pobytových kurzů pro rodiny,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při komunikaci, nácvik dotazování a komunikačních dovedností, podpora svépomocných
aktivit rodičů,
2. doprovázení rodičů při vyřizování žádostí, na jednání a vyšetření s dítětem, popřípadě jiná
obdobná jednání v záležitostech týkajících se vývoje dítěte.
Telefonická krizová pomoc

Základní činnosti při poskytování telefonické krizové pomoci se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) telefonická krizová pomoc:
krizová práce s osobou spočívající v jednorázovém nebo opakovaném telefonickém kontaktu osoby s
pracovištěm telefonické krizové intervence,
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.
Tlumočnické služby
Základní činnosti při poskytování tlumočnických služeb se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. tlumočení pomocí znakového jazyka pro sluchově postižené,
2. tlumočení pomocí Lormovy dotekové abecedy, popřípadě znakování ruku v ruce, nebo obdobných
metod pro osoby s kombinovaným zrakovým a sluchovým postižením,
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.
Azylové domy
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v azylových domech se zajišťují v rozsahu těchto
úkonů:
a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
1. vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy,
2. zajištění nebo poskytnutí stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního
stravování,
tato základní činnost může být zajišťována jen v rozsahu 1 úkonu,
b) poskytnutí ubytování:
1. ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok,
2. umožnění celkové hygieny těla,
3. vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla,
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek.
Domy na půl cesty
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v domech na půl cesty se zajišťují v rozsahu těchto
úkonů:
a) poskytnutí ubytování:
1. ubytování v prostředí, které má znaky bydlení v domácnosti, po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok,
2. vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob,
2. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
c) sociálně terapeutické činnosti:
1. socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
2. aktivity zaměřené na budování a rozvoj pracovních návyků a dovedností nezbytných pro integraci
osob na trh práce,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
2. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.
Kontaktní centra

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v kontaktních centrech se zajišťují v rozsahu těchto
úkonů:
a) sociálně terapeutické činnosti:
1. socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
2. poskytování informací o rizicích spojených se současným způsobem života a jejich snižování
prostřednictvím metod založených na přístupu minimalizace škod,
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob,
c) poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. zajištění podmínek pro běžné úkony osobní hygieny,
2. zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla.
Krizová pomoc
Základní činnosti při poskytování krizové pomoci se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby:
1. ubytování na omezenou dobu zpravidla nepřesahující 7 dní,
2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, jde-li o pobytovou formu služby:
zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního
stravování,
c) sociálně terapeutické činnosti:
krizová intervence a další socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k překonání krizového
stavu a zahájení následného terapeutického procesu,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.
Intervenční centra
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v intervenčních centrech se poskytují v rozsahu
těchto úkonů:
a) sociálně terapeutické činnosti: krizová intervence a další socioterapeutické činnosti, jejichž
poskytování vede k překonání krizového stavu a zahájení následného terapeutického procesu,
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
c) poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby:
1. ubytování na omezenou dobu zpravidla nepřesahující 7 dní,
2. vytvoření podmínek pro praní, drobné opravy a žehlení osobního, popřípadě ložního prádla a
ošacení,
d) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, jde-li o pobytovou formu služby:
1. zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního
stravování, nebo
2. vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy.
Nízkoprahová denní centra
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v nízkoprahových denních centrech se zajišťují v
rozsahu těchto úkonů:
a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. umožnění celkové hygieny těla,
2. pomoc při osobní hygieně,
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
1. vytvoření podmínek pro přípravu stravy,
2. poskytnutí stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování;

tato základní činnost může být zajišťována jen v rozsahu 1 úkonu,
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob.
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež se
zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity,
2. pracovně výchovná činnost s dětmi,
3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
4. zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí,
c) sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob.
Noclehárny
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v noclehárnách se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. zajištění podmínek pro běžné úkony osobní hygieny,
2. zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla,
b) poskytnutí přenocování:
1. přenocování,
2. úklid, výměna ložního prádla.
Služby následné péče
Základní činnosti při poskytování služeb následné péče se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k trvalé
abstinenci, prevenci relapsu, rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností
podporujících sociální začleňování osob,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: aktivity umožňující lepší orientaci ve
vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí,
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob,
d) poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby:
1. ubytování,
2. zajištění podmínek pro úklid, praní ložního prádla a žehlení,
3. zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla,
e) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, jde-li o pobytovou formu služby:
1. vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy, nebo
2. zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního
stravování.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Základní činnosti při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi se zajišťují v rozsahu
těchto úkonů:
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

1. pracovně výchovná činnost s dětmi,
2. pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik rodičovského chování včetně
vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na
úřadech, školách, školských zařízeních; přitom alespoň 70 % těchto činností je zajišťováno formou
terénní služby,
3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte,
4. zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí,
5. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět,
c) sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob.
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Základní činnosti při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním
postižením se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity,
b) sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.
Sociálně terapeutické dílny
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v sociálně terapeutických dílnách se zajišťují v
rozsahu těchto úkonů:
a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
pomoc při běžných úkonech osobní hygieny,
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy
a potřebám dietního stravování,
2. pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby,
c) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k
sociálnímu začleňování:
1. nácvik oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
2. nácvik přesunu na vozík a z vozíku,
d) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností:
1. nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovních schopností a dovedností,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění, zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.
Terapeutické komunity
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v terapeutických komunitách se zajišťují v rozsahu
těchto úkonů:
a) poskytnutí stravy:
1. vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy,
2. zajištění nebo poskytnutí stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního
stravování,
b) poskytnutí ubytování:
1. ubytování,

2. zajištění podmínek pro úklid, praní ložního prádla a žehlení,
3. zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla,
c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí,
d) sociálně terapeutické činnosti:
1. pracovní terapie a další socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k trvalé abstinenci,
prevenci relapsu, rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících
sociální začleňování osob,
2. výchovné, vzdělávací, aktivizační a volnočasové aktivity,
e) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob.
Terénní programy
Základní činnosti při poskytování terénních programů se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí,
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob,
3. sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních
schopností a dovedností, podporujících sociální začleňování osob,
4. poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik;
v případě uživatele návykových nebo omamných a psychotropních látek prostřednictvím metod
přístupu minimalizace škod.
Sociální rehabilitace
Základní činnosti při poskytování sociální rehabilitace se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k
sociálnímu začleňování:
1. nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů,
2. nácvik péče o domácnost, například péče o oděvy, úklid, drobné údržbářské práce, chod kuchyně,
nakupování,
3. nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti,
4. nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru,
5. nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, například vlastnoručního podpisu,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity a
doprovázení zpět,
2. nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky,
3. nácvik chování v různých společenských situacích,
4. nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi,
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,
2. informační servis a zprostředkovávání služeb,
e) poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby v centrech sociálně rehabilitačních služeb:
1. ubytování,
2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
f) poskytnutí stravy, jde-li o pobytovou formu služby v centrech sociálně rehabilitačních služeb:
1. zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietní stravy,
minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,
2. pomoc při podávání jídla a pití,
g) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, jde-li o pobytovou

formu služby v centrech sociálně rehabilitačních služeb:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
3. pomoc při použití WC.

Příloha B Pověření
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Číslo smlouvy: 17/SML2628/01/SOVS/ZD

JID:

DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí
Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby č. 17/SML2628/SOPD/ZD
uzavřené dne 26. 6. 2017
(dále také „dodatek“)

UZAVŘENÝ MEZI PRÁVNICKÝMI OSOBAMI:
Ústecký kraj, se sídlem Ústí nad Labem, Velká Hradební 311/48, PSČ 400 02, IČO 708 921 56,
DIČ CZ 708 921 56 („Kraj"), zastoupený Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje

(1)
a

Krajská zdravotní, a.s., se sídlem Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, IČO 254 88 627,
DIČ CZ 254 88 627, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Ústí nad
Labem, oddíl B, vložka 1550 („Nemocnice“), zastoupená Ing. Jiřím Novákem, předsedou
představenstva a Mgr. Radkem Scherferem, místopředsedou představenstva

(2)

(společně též „Strany")

I.
Strany tohoto dodatku se dohodly na změně článku II. odst. 2. Smlouvy o poskytování veřejné služby
a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017, kdy se
odst. 2. nahrazuje následujícím zněním:

2.

Pro účely této smlouvy se za služby obecného hospodářského významu považuji tyto
vymezené zdravotní služby:
a.
Adiktologie
b.
Alergologie a klinická imunologie
c.
Algeziologie
d.
Anesteziologie a intenzivní medicína
e.
Angiologie
f.
Cévní chirurgie
g.
Cytologie
h.
Dermatovenerologie
i.
Dětská endokrinologie a diabetologie
j.
Dětská gastroeneterologie a hepatologie
k.
Dětská gynekologie
l.
Dětská chirurgie
m.
Dětská kardiologie
n.
Dětské lékařství
o.
Dětská nefrologie
p.
Dětská neurologie
q.
Dětská onkologie a hematologie
r.
Dětská pneumologie

s.
t.
u.
v.
w.
x.
y.
z.
aa.
bb.
cc.
dd.
ee.
ff.
gg.
hh.
ii.
jj.
kk.
ll.
mm.
nn.
oo.
pp.
qq.
rr.
ss.
tt.
uu.
vv.
ww.
xx.
yy.
zz.
aaa.
bbb.
ccc.
ddd.
eee.
fff.
ggg.
hhh.
iii.
jjj.
kkk.
lll.
mmm.
nnn.
ooo.
ppp.
qqq.
rrr.
sss.

Dětská revmatologie
Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče
Dorostové lékařství
Endokrinologie a diabetologie
Ergoterapie
Foniatrie
Fyzioterapie
Gastroenterologie
Geriatrie
Gynekologie a porodnictví
Hematologie a transfuzní lékařství
Hrudní chirurgie
Chirurgie
Infekční lékařství
Kardiologie
Kardiochirurgie
Klinická biochemie
Klinická farmakologie
Klinická logopedie
Klinická onkologie
Klinická psychologie
Klinická výživa a intenzivní metabolická péče
Koloproktologie
Léčebně rehabilitační péče
Lékařská genetika
Lékařská mikrobiologie
Lékárenská péče – nemocniční lékárenství
Následná intenzivní péče
Následná ošetřovatelská péče
Nefrologie
Neonatologie
Neurochirurgie
Neurologie
Neurologie – cerebrovaskulární centrum
Neurologie – iktové centrum
Nutriční terapeut
Nukleární medicína
Oftalmologie
Orální a maxilofaciální chirurgie
Ortopedická protetika
Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
Ošetřovatelská péče
Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Paliativní péče
Paliativní medicína
Patologie, mimo zajištění prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnická zařízení
Pneumologie a ftizeologie
Praktické lékařství pro děti a dorost
Přeprava pacientů neodkladné péče
Psychiatrie
Radiologie a zobrazovací metody
Radiační onkologie
Rehabilitační a fyzikální medicína

ttt.
uuu.
vvv.
www.
xxx.
yyy.
zzz.
aaaa.
bbbb.
cccc.
dddd.
eeee.
ffff.

Revmatologie
Sexuologie
Soudní lékařství
Tělovýchovné lékařství
Toxikologie
Transfuzní lékařství
Traumatologie
Urgentní medicína
Urologie
Vnitřní lékařství
Všeobecné praktické lékařství
Všeobecná sestra (zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí
pacienta)
Zubní lékařství

(dále též „Služby“).
Bližší specifikace výše uvedených zdravotních služeb může být upravena v dodatcích této smlouvy
či ve Smlouvě o dotaci.

II.
Strany tohoto dodatku se dále dohodly na změně článku V. odst. 5. Smlouvy o poskytování veřejné služby
a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017:
V článku V. odst. 5 se druhá věta, která zní:
„Smlouva o dotaci bude uzavřena nejpozději do 30. 5. příslušného kalendářního roku a bude kromě
zákonných náležitostí obsahovat zejména:“
nahrazuje větou, které nově zní:
„Smlouva o dotaci bude uzavřena nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku a bude kromě
zákonných náležitostí obsahovat zejména:“

III.
Ostatní ujednání Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za
plnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017 se nemění.

IV.
1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran, přičemž uzavření tohoto dodatku
bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Kraje č. ……… ze dne ……………
2. Tento dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Kraj a jeden Nemocnice.
3. Tento dodatek byl uzavřen na základě pravé a svobodné vůle obou smluvních stran a jako
takovou ji obě smluvní strany stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
4. Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Nemocnice

souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku v registru smluv, resp.
disponuje souhlasem osob uvedených na své straně s uveřejněním osobních údajů v registru
smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede Kraj, který
zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána Nemocnici do datové
schránky ID 5gueuef/na e-mail: ……@....... Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv.

V XXX dne XXX

___________________________

V XXX dne XXX

___________________________

bod 10.3 priloha 4.pdf k usnesení č. 020/12Z/2018

HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU "PODPORA VYBRANÝCH SLUŽEB ZDRAVOTNÍ PÉČE 2018" poskytnutí dotace v kompetenci ZÚK

Adresa
Název

IČ

Dotace ÚK v roce
2017 (Kč)

Celkové
předpokládané
náklady na službu
v roce 2018 (Kč)

5 723 703

Požadavek na
dotaci na službu v
roce 2018 (Kč)

3 430 000

3 430 000

Návrh na dotaci
ÚK na službu v
roce 2018 (Kč)

Celkový návrh
dotace ÚK
v roce 2018 (Kč)

Účel

1

434 01 Most

5.2.2018

1

Hospicová paliativní
péče a léčba bolesti

Hospicová péče a léčba
bolesti

15 lůžek (172
nemocných)

7 970 000

1

Lůžková paliativní
hospicová péče

Lůžková hospicová péče

26 lůžek (266
nemocných)

14 069 608

2

Domácí paliativní
hospicová péče

V roce 2017 využilo
službu 46 pacientů,
Domácí hospicová péče
tj. 1 677 dnů péče,
39 zemřelo doma

2 298 365

250 000

2 365 000

300 000

250 000

Služba je doporučena k podoře. Služba poskytuje komplexní zdravotně sociální péči terminálně nemocným
lidem s možností dožít zbytek života v domácím prostředí, v kruhu rodiny a pod odborným dohledem lékaře a
zdravotní sestry. Každý týden probíhá u nemocného lékařská vizita, návštěva sester, nepřetržitá pohotovost sester
i lékaře na telefonu. Cílem služby je nejen zajistit kvalitní péči o pacienta, ale současně podpořit rodinu v náročné
péči o nemocného a připravit ji na úmrtí blízkého člověka. Služba je doporučena k podpoře. Důvodem
neposkytnutí dotace v plné výši je nedostatek finančních prostředků k přerozdělení.

1

Rehabilitace hrou

Program zdravotněsociální rehabilitace pro
handicapované děti

Programem ročně
prochází 30-50 dětí
(dle míry
handicapu).

176 868

152 000

277 049

217 203

100 000

Služba je doporučena k podpoře. Projekt je pokračováním již sedm let prováděné kladně hodnocené
rehabilitační aktivity dětí (4-14 let) s poškozením mozku. Cílem služby je poskytnout aktivní a přitom netradiční
formu rehabilitace dětí s handicapem, která využívá jako prostředku léčby kreativní činnosti a hru podporující
sociální, kognitivní komunikační schopnosti těchto dětí. Služba přispívá ke zlepšení psychického stavu
handicapovaných dětí, rozvíjí pohybové schopnosti, vnímání a pozornost, podporuje začleňování do společnosti.
Důvodem neposkytnutí dotace v plné výši je nedostatek finančních prostředků k přerozdělení.

Rozvoj mobilní
specializované paliativní
péče Mobilním hospicem Mobilní hospicová péče
Masarykovy nemocnice v
Ústí nad Labem

V roce 2017 byla
služba poskytnuta
116 pacientům

363 588

250 000

711 660

640 000

250 000

Služba je doporučena k podpoře. Služba je zaměřena na umírající pacienty v jejich vlastním sociálním
prostředí, kde je jim poskytována odborná péče za přítomnosti pečující osoby. Poskytnutá dotace by měla pokrýt
finanční náklady na zajištění 24 hodinové pohotovostní výjezdové služby lékařů a na navýšený úvazek zdravotních
sester. Služba je v regionu potřebná a nezastupitelná. Důvodem neposkytnutí dotace v plné výši je nedostatek
finančních prostředků k přerozdělení.

25419561

Svážná 1528

Rybářské
náměstí
662/4

412 01
Litoměřice

Sociální péče
3316/12a

Šrámkova
3062/38

401 13 Ústí
nad Labem

400 11 Ústí
nad Labem

zajištění odborné zdravotní
V roce 2017 využilo
Krajská adiktologická
péče v Krajské adiktologické službu 20 mladistvých
ambulance a poradna pro
ambulanci a poradne pro
klientů a 31 rodinných
děti a dorost (zdravotní péče)
děti a dorost
příslušníků

1 030 843

2 003 600

465 000

286 000

286 000

Služba je doporučena k podpoře. Projekt je zaměřen na adiktologickou pomoc klientům do 18 let - adiktologická
diagnostika, intervence a terapie, odborné sociální poradenství. Cílem projektu je včasná intervence, systematická
adiktologická a psychiatrická péče o děti a dorost ohrožené chronickým užívání návykových látek, alkoholu a
patologickým hráčstvím. Podnětem pro vznik ambulance byla poptávka ze strany rodičů, podpora MZ ČR a ÚK.
Tato služba je v našem kraji jediná a potřebná vzhledem k rostoucímu počtu mladistvých užívajících návykové
látky. Důvodem k neposkytnutí dotace v plné výši je nedostatek finančních prostředků k přerozdělení.

500 000

8 100 000

700 000

510 000

510 000

Služba je doporučena k podpoře. Cílovou skupinou této služby jsou převážně onkologicky nemocní pacienti v
terminálním stádiu onemocnění, kteří potřebují zvláštní ošetřovatelskou péči, která je časově a finančně náročná.
Služba je v Ústeckém kraji potřebná a nenahraditelná. Výpočet dotace byl proveden na základě kapacity
lůžkového fondu (34 000 Kč na lůžko).

884 000

13 891 000

885 000

884 000

-

21.2.2018

21.4.2017

Služba je doporučena k podpoře. V hospici je poskytována hospicová a paliativní péče především nemocným v
terminálním stádiu onkologického onemocnění s důrazem na léčbu symptomů a kvalitu života. Hospicová péče je
součástí komunitních plánů kraje a měst. Ve východní části Ústeckého kraje je organizace jediným
poskytovatelem tohoto typu péče. Služba je doporučena k podpoře z důvodu své nenahraditelnosti a potřebnosti v
Ústeckém kraji. Výše dotace je přidělena s ohledem na kapacitu lůžkového fondu (34 000 Kč na lůžko).
1 134 000

26.2.2018

2

22795758

Celkové skutečné
náklady v roce
2017 (Kč)

35 016 572

14.2.2018

HOSPIC v MOSTĚ,
o.p.s.

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

Předpokládaná
kapacita služby v
roce 2018 s ohledem
na kapacitu služby v
roce 2017

3 352 000

400 01 Ústí
nad Labem

44554559

25488627

Druh služby

32 059 707

PSČ, obec

Velká
Hradební 13

Krajská zdravotní,
a.s.

Název služby

Celkové součty

Ulice, číslo

DRUG - OUT Klub,
z.s.

Hospic sv. Štěpána,
65081374
z.s.

Datum podání
žádosti

číslo služby

Žadatel

V roce 2017 bylo v
metadonovém
programu evidováno
Substituční léčba (léčba
122 klientů. V
metadonem a
programu substituce
buprenorfinem)
buprenorfinem bylo
evidováno 157
klientů.
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Program substituční
léčby závislých na
opioidech

4

Zdravotní rehabilitace
handicapovaných dětí
realizovaná ve
zdravotnickém zařízení

Program zdravotní
rehabilitace
handicapovaných dětí

V denním stacionáři
je zapsáno 33 dětí
(od věku 1-6 let). V
ambulantní péči
bylo v roce 2017
provedeno 20 621
rehab. výkonů.

1

Rehabilitace
handicapovaných dětí Vojtova metoda

Ambulantní fyzioterapie
dětí se zdravotním
postižením

Předpokládá se
350 realizovaných
rehabilitačních
výkonů

1 400 000

4 365 403

350 000

3 415 242

1 608 000

866 000

4 000 000

177 032

100 000

253 021

Stránka 1

300 000

Služba je doporučena k podpoře. Metadonová jednotka a substituce buprenorfinem jsou součástí protidrogové
prevence a nabídky služeb Ústeckého kraje. Metadonová jednotka patří co do počtu substituentů k nejaktivnějším
v České republice. Vzhledem k vysokému počtu osob závislých na opioidech (především na heroinu) v Ústeckém
kraji je program substituční léčby v našem regionu potřebný. Oproti požadavku žadatele je výše navržené dotace
nižší z důvodu nedostatku finančních prostředků k přerozdělení.

1 800 000

750 000

Služba je doporučena k podpoře. O službu zdravotní rehabilitace handicapovaných dětí poskytovanou
stacionářem je velký zájem z celého regionu Ústeckého kraje. Stacionář zajišťuje komplexní, dlouhodobou péči
handicapovaným dětem, včetně léčebné rehabilitace dětem s poruchami hybnosti. Souběžně se zde poskytuje
ambulantní péče léčebné rehabilitace dětem od narození až do 18 let jejich života. Služba je v Ústeckém kraji
ojedinělá a plně využívaná. Výše dotace je navržena s ohledem na skutečné celkové náklady v minulých letech.
Důvodem k neposkytnutí dotace v plné výši je nedostatek finančních prostředků k přerozdělení.

216 500

100 000

500 000

100 000

Služba je doporučena k podpoře. Léčebná rehabilitace je určena pro zdravotně handicapované děti od narození
do 18 let, které trpí neurologickými a vývojovými vadami. V zařízení je uplatňován komplexní psychosomatický
přístup vedený odborně vzdělaným zdravotním personálem. Vzhledem k potřebnosti a nenahraditelnosti této
služby v kraji je projekt doporučen k podpoře. Důvodem k neposkytnutí dotace v plné výši je nedostatek finančních
prostředků k přerozdělení.
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Dotační program
„Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové
péče na území Ústeckého kraje - 2018“
1. Název dotačního programu
„Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče
na území Ústeckého kraje – 2018“ (dále jen „dotační program“ nebo „program“)
Dotační program je vyhlášen na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. xx/xZ/2018 ze dne 23. 4. 2018.
2. Zařazení dotačního programu do jedné z oblastí dle Čl. I bodu 2) Zásad
pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu
Ústeckého kraje
Dotační program je zařazen do oblasti podpory dle Čl. I. bodu 2) písmena e)
Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu
Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“), konkrétně se jedná o podporu aktivit
v oblasti zdravotnictví.
3. Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty
Účelem programu je podpora kvality zdravotních služeb v podobě zvýšení
komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče (intenzivní, standardní)
na území Ústeckého kraje, a to nákupem základního lůžkového vybavení
vč. příslušenství, přístrojového vybavení lůžek akutní lůžkové péče,
zdravotnických prostředků přístrojového a diagnostického charakteru a dalšího
vhodného vybavení potřebného pro poskytování zdravotních služeb na lůžkách
akutní lůžkové péče a obnovou stávajícího dlouhodobého majetku v prostorách
akutní lůžkové péče.
Dotace může být použita pouze na úhradu uznatelných nákladů přímo
souvisejících s předmětem podpory vzniklých v období od 1. 5. 2018
do 31. 12. 2019.
Předmět podpory je rozdělen na dvě části:
-

Předmět podpory I.

Předmět podpory I. zahrnuje vybavení akutní lůžkové péče v následujícím
rozsahu:
a) Pacientská lůžka elektricky a mechanicky polohovatelná
Minimální funkční specifikace lůžka:
-

polohování zádového dílu (beder),

-

polohování stehenního dílu (nohou),

Minimální vybavenost příslušenství:
-

boční zábrany/postranice (sklopné/spustitelné),
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b) Matrace k pacientským lůžkům (i stávajícím)
-

zdravotní matrace standardní,

-

zdravotní matrace antidekubitní,

c) Pacientské stolky
-

noční stolek s jídelní deskou,

-

noční stolek,

-

jídelní stolek samostatně stojící,

d) Nezbytné příslušenství pacientských lůžek i samostatně použitelné (např.
samostatná hrazda s madlem, stojan na infuze aj.),
e) Přístrojové vybavení lůžek akutní lůžkové péče (např. infuzní pumpy,
zvlhčovače, monitory vč. modulu anestetických plynů, intraoseální vrtačky,
neurostimulátory aj.),
f) Zdravotnické prostředky přístrojového a diagnostického charakteru, jejichž
pořízení není hrazeno ze zdravotního pojištění
g) Další vhodné vybavení potřebné pro poskytování zdravotních služeb
na lůžkách akutní lůžkové péče (např. pokojová WC křesla, sprchovací
křesla, zvedáky pacientů, motodlahy, chodítka, rehabilitační přístroje, vozíky
pro převoz pacientů aj.).
Využití finančních prostředků v programu je omezeno na běžné a investiční
výdaje spojené s nákupem vybavení pro pacienty akutní lůžkové péče dle výše
uvedeného rozpisu. V rámci dotace lze nakoupit i lůžka s vyšší funkční
specifikací (3 a více funkční polohování) spolu s dalším nezbytným přístrojovým
vybavením a příslušenstvím.
-

Předmět podpory II.

Předmět podpory II. zahrnuje obnovu dlouhodobého majetku akutní
lůžkové péče v následujícím rozsahu:
a) Rekonstrukce, oprava a udržování, technické zhodnocení sociálního
(hygienického/sanitárního) zařízení (např. toalety, sprchy, umývárny,
sociální zázemí pacientů) v prostorách oddělení akutní lůžkové péče určené
pro pacienty akutní lůžkové péče,
b) Rekonstrukce, oprava a udržování, technické zhodnocení nemocničních
výtahových zařízení umístěných v prostorách oddělení akutní lůžkové péče
a primárně využívaných pro převoz pacientů akutní lůžkové péče.
Pozn.: Prostředky dotace u předmětu podpory II. budou určeny pouze
na úhradu uznatelných nákladů obnovy dlouhodobého majetku, který je
ve výhradním vlastnictví příjemce dotace.
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4. Okruh způsobilých žadatelů a podmínky pro poskytnutí dotace
Žadatelem o dotaci může být pouze subjekt, který je poskytovatelem
zdravotních služeb ve formě akutní lůžkové péče a který splňuje následující
podmínky:
-

má oprávnění k poskytování zdravotních služeb v dané formě v souladu se
zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů,

-

poskytuje zdravotní služby pacientům v dané formě na území Ústeckého
kraje.

5. Důvody podpory stanoveného účelu
Dotační program reaguje na potřebu podpory infrastruktury zdravotních služeb
s ohledem na definovanou potřebu zlepšení vybavenosti poskytovatelů
zdravotních služeb akutní lůžkové péče v Ústeckém kraji. V případě
poskytovatelů s více místy poskytování zdravotních služeb ve formě akutní
lůžkové péče je preferováno rozdělení podpory rovnoměrně mezi jednotlivá
místa poskytování zdravotních služeb v závislosti na příslušném lůžkovém
fondu.
6. Forma dotace
Investiční a/nebo neinvestiční dotace.
7. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných
v rozpočtu Ústeckého kraje na podporu stanoveného účelu
70 000 000 Kč
Alokace objemu dotačního programu mezi poskytovatele zdravotních služeb
vychází ze statistického zjištění o počtu akutních lůžek péče intenzivní
a standardní, které budou takto vykazovány Ústavu zdravotnických informací a
statistiky v rámci příloh E3-13 a E3-14 k ročnímu výkazu „E (MZ) 3-01 – Roční
výkaz o složkách mezd, personálním a provozním vybavení poskytovatele
zdravotních služeb“ ČV 121/17 ze dne 18. 10. 2016 v souladu se statistickým
zjišťováním Ministerstva zdravotnictví na rok 2017 k 31. 12. 2017 (viz příloha č.
4 tohoto programu):


akutní lůžková péče intenzivní – počet lůžek v kraji 397
alokace 7 146 000 Kč (tj. 18 000 Kč na lůžko)



akutní lůžková péče standardní – počet lůžek v kraji 3 459
alokace 62 262 000 Kč (tj. 18 000 Kč na lůžko)

8. Informace o povaze dotace
Poskytnutí dotace nezakládá veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 Smlouvy
o fungování Evropské unie (pozn.: v případě posouzení konkrétního případu
dotace jako nepovolené veřejné podpory, dotace nebude poskytnuta).

3

9. Maximální výše dotace, spoluúčast příjemce dotace
Maximální výše dotace je 100 % z celkových uznatelných nákladů. Není
požadována spoluúčast.
Minimální výše dotace činí 30 000 Kč.
10. Den zveřejnění (vyhlášení) dotačního programu
xx. xx. 2018
(pozn.: Dotační program bude zveřejněn po vydání ověřeného usnesení
ze zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje konaného dne 23. 4. 2018, a to
v termínu do 7. 5. 2018).
11. Lhůta pro podání žádostí, způsob a místo podávání žádostí
Žádost o poskytnutí dotace včetně příloh musí být zpracována
na předepsaných formulářích, které jsou přílohou tohoto programu
a podepsána oprávněným zástupcem žadatele. Je-li podávána v listinné
podobě, musí být zabezpečena proti manipulaci s listy (např. sešitím). Povinné
přílohy žádosti jsou uvedeny v Čl. VI. bodu 2) Zásad, dále v bodu 18 tohoto
programu a jsou uvedeny rovněž ve formuláři žádosti.
Žádost spolu s nedílnými přílohami musí být jedním ze způsobů uvedených
v Čl. VI. bodu 6) Zásad doručena na krajský úřad ve lhůtě pro podání žádosti,
která je stanovena od 8. 6. 2018 do 29. 6. 2018 (v případě osobního doručení
v listinné podobě na podatelnu do 14:00 hod.).
Elektronicky je možné žádost podat na adresu:
epodatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
(pouze se zaručeným elektronickým podpisem)

nebo do datové schránky Ústeckého kraje: t9zbsva.
Je-li žádost o poskytnutí dotace podána v listinné podobě, je třeba ji v jednom
vyhotovení spolu s nedílnými přílohami uvedenými v Čl. VI. bodu 2) Zásad
a bodu 18 tohoto programu doručit v zalepené obálce označené textem:
Žádost o dotaci v rámci programu:
„Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče
na území Ústeckého kraje – 2018“
NEOTVÍRAT
na adresu:
Ústecký kraj – Krajský úřad
odbor zdravotnictví
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
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12. Podmínky pro podání žádostí
Do dotačního programu budou přijaty pouze žádosti oprávněných žadatelů,
které byly doručeny v požadované lhůtě, na předepsaném formuláři, obsahující
všechny přílohy, a které odpovídají předmětu podpory dotačního programu (viz
bod 3 tohoto dotačního programu).
Žádosti doručené jakýmkoli jiným způsobem než je uveden v Čl. VI. bodech 5)
a 6) Zásad, tj. například faxem nebo e-mailem bez zaručeného elektronického
podpisu, doručené na jiné adresy, nebo obdržené po termínu uzávěrky,
nebudou posuzovány podle Čl. IX. Zásad.
13. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti (termín vyhlášení výsledků výběru
příjemců dotace)
O přidělení dotací rozhodne v souladu s kompetencemi vymezenými zákonem
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
Zastupitelstvo Ústeckého kraje v termínu 10. 9. 2018. Po vydání ověřeného
usnesení budou výsledky dotačního programu zveřejněny na webových
stránkách Ústeckého kraje.
14. Konzultační místo
Ústecký kraj – Krajský úřad
odbor zdravotnictví
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Kontaktní osoby:
Bc. Jana Rolcová, tel.: 475 657 370, e-mail: rolcova.j@kr-ustecky.cz
Adam Souček, tel.: 475 657 403, e-mail: soucek.a@kr-ustecky.cz
15. Kritéria pro hodnocení žádosti a pro stanovení výše dotace
Žádosti budou vyhodnoceny podle následujících kritérií:
- celkový počet lůžek akutní lůžkové péče intenzivní,
- celkový počet lůžek akutní lůžkové péče standardní,
- ekonomická přiměřenost nákladů.
Výpočet dotace se uskuteční dle vzorce:
(počet lůžek akutní lůžkové péče intenzivní + počet lůžek akutní lůžkové péče
standardní) x dotace na jedno lůžko (viz bod č. 7 tohoto programu) = celková
výše dotace.
16. Vzor žádosti
Formulář žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje je přílohou č. 1 dotačního
programu.
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Jeden žadatel o dotaci si může v rámci dotačního programu podat pouze jednu
žádost. V rámci této žádosti lze požádat o poskytnutí dotace na předmět
podpory I. nebo předmět podpory II. nebo na oba předměty podpory současně.
17. Náležitosti projektu
Projekt není povinnou přílohou žádosti o dotaci v souladu s výjimkou ze Zásad
schválenou Zastupitelstvem Ústeckého kraje.
18. Nedílné přílohy žádosti
-

dle Čl. VI. bodu 2) Zásad
a) u právnických osob doklady osvědčující právní osobnost žadatele
o dotaci (např. výpis z obchodního rejstříku, výpis z registru
ekonomických subjektů) a další doklady (např. společenská smlouva,
stanovy, statut, živnostenský list, zřizovací listina), a to v kopii;
b) doklady ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce
právnické osoby, současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění
jednat jménem žadatele o dotaci navenek (podepisování smluv), a to
v kopii;
c) doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud
má registrační povinnost), a to v kopii;
d) doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to
v kopii;
e) čestné prohlášení o skutečnosti, že


vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech
neproběhlo, insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí
o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo
nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující,



nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních
předpisů,



na jeho majetek nebyla nařízena exekuce,



vůči žadateli, ani vůči žádnému podniku ve skupině podniků
(pokud je žadatel součástí skupiny podniků, se kterými je
propojen, včetně podniků zahraničních), nebyl vystaven inkasní
příkaz pro navrácení protiprávní a neslučitelné podpory, který
dosud nebyl splacen,

a to v originále (viz vzorový formulář žádosti);
f) čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nebyl pravomocně odsouzen
pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání
žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním
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orgánem žadatele či členem statutárního orgánu žadatele právnická
osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby, a to v originále (viz vzorový
formulář žádosti);
g) čestné prohlášení o skutečnosti, že u místně příslušného finančního
úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven,
nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, a to
v originále (viz vzorový formulář žádosti);
h) čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nemá žádné závazky po
lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči státním
fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí,
Pozemkovému fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat
posečkání úhrady dlužných závazků, a to v originále (viz vzorový
formulář žádosti);
i) čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti
vůči rozpočtu kraje, tzn. např., že bylo ve stanoveném termínu
předloženo řádné vyúčtování v případě, že byly žadateli finanční
prostředky v předchozích obdobích poskytnuty, a to v originále (viz
vzorový formulář žádosti);
j) čestné prohlášení, že žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci
projektu (předmětu podpory) a nepůsobí jako prostředník, a to v originále
(viz vzorový formulář žádosti);
k) soupis jednotlivých projektů, které žadatel realizoval v průběhu
předchozích 3 let za přispění kraje s uvedením názvu projektu, čísla
smlouvy o poskytnutí dotace a uvedení finanční výše poskytnuté dotace,
a to v originále;
- další nedílné přílohy
l) kopie aktuálního oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle
zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování, (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších
předpisů;
m) čestné prohlášení o skutečnosti, že předložené informace o lůžkovém
fondu poskytovatele akutní lůžkové péče za rok 2017 k 31. 12. 2017,
které byly poskytnuty Ústeckému kraji pro výpočet alokace objemu
dotačního programu mezi poskytovatele zdravotních služeb, odpovídají
skutečnosti a budou takto vykazovány Ústavu zdravotnických informací
a statistiky v rámci příloh E3-13 a E3-14 „Ročního výkazu E (MZ) 3-01 o
složkách mezd, personálním a provozním vybavení poskytovatele
zdravotních služeb“ ČV 121/17 ze dne 18. 10. 2016 v souladu se
statistickým zjišťováním Ministerstva zdravotnictví na rok 2017
k 31. 12. 2017 (viz vzorový formulář žádosti);

7

n) plná moc v případě, že je žadatel zastoupen na základě plné moci;
-

nedílná příloha v případě žádosti o dotaci v rámci Předmětu podpory II.
o) záměr na obnovu dlouhodobého majetku včetně podrobného popisu
současného stavu a doložení fotodokumentace, která může být
předložena na CD nosiči nebo jiným způsobem (viz vzorový formulář
žádosti).

19. Vzor smlouvy o poskytnutí investiční a/nebo neinvestiční dotace
Dotace bude poskytnuta na základě písemně uzavřené veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí investiční a/nebo neinvestiční dotace (dále jen „smlouva
o poskytnutí dotace“) mezi Ústeckým krajem a příjemcem dotace. Vzor
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace je přílohou č. 2 tohoto programu.
Finanční vypořádání dotace předloží příjemce dotace prostřednictvím
Závěrečné zprávy vypracované v souladu s Čl. XII. Zásad a čl. III. odst. 7
smlouvy o poskytnutí dotace, jejíž vzor je přílohou č. 3 tohoto dotačního
programu.
Přílohy:
1. Vzor žádosti o dotaci (včetně vzorů čestných prohlášení a záměru
na obnovu dlouhodobého majetku)
2. Smlouva o poskytnutí dotace
3. Závěrečná zpráva a finanční vypořádání dotace
4. Počet lůžek akutní lůžkové péče vykazovaných jednotlivými
poskytovateli akutní lůžkové péče v Ústeckém kraji v souladu se
statistickým zjišťováním Ministerstva zdravotnictví na rok 2017
k 31. 12. 2017

8

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého kraje v programu
„Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území
Ústeckého kraje - 2018“
1. Identifikační údaje o žadateli:
1.1

Jméno, příjmení/Název žadatele:

1.2

Organizační forma (forma právnické osoby):

1.3

Datum narození/IČ:

1.4

Adresa bydliště/Sídlo:

DIČ:

obec:

část obce:

PSČ :

ulice:

č. p.

č. or.:

telefon/fax:

e-mail:

http://:

datová schránka:
1.5

Registrace
(Spolky a ústavy uvedou datum a číslo zapsání do veřejného rejstříku; obecně prospěšné společnosti
datum, oddíl, vložku a název krajského soudu, v jehož rejstříku jsou zapsány; církevní právnické osoby
datum a číslo evidence na Ministerstvu kultury; jiné typy subjektů odpovídající registraci):

1.6

Číslo účtu:

u peněžního ústavu:

2. U právnických osob identifikace:
a) osob zastupujících právnickou osobu (včetně uvedení právního důvodu
zastoupení)
I.

Jméno, titul, funkce:
Kontaktní adresa:
Telefon/Fax:
E-mail:

II.

Jméno, titul, funkce:
Kontaktní adresa:
Telefon/Fax:
E-mail:

III.

Jméno, titul, funkce:
Kontaktní adresa:
Telefon/Fax:
E-mail:

b) osob s podílem v této právnické osobě

P

I.

Jméno,
příjmení/název:
adresa
bydliště/sídlo:
Datum narození/IČ:
Telefon/E-mail:

II.

Jméno,
příjmení/název:
adresa
bydliště/sídlo:
Datum narození/IČ:
Telefon/E-mail:

c) osob, v nichž má právnická osoba přímý podíl (včetně výše tohoto podílu)
I.

Název:
Sídlo:
IČ:
Telefon/E-mail:
Výše podílu:

II.

Název:
Sídlo:
IČ:
Telefon/E-mail:
Výše podílu:

3.

Kontaktní osoba
Jméno, titul, funkce:
Kontaktní adresa:
Telefon/Fax:
E-mail:

4.

Požadavek na dotaci Ústeckého kraje na rok 2018 (požadovaná částka)
Počet lůžek dle předložených informací o lůžkovém fondu za rok 2017 k 31. 12. 2017, které byly
poskytnuty Ústeckému kraji pro výpočet alokace objemu dotačního programu mezi poskytovatele
zdravotních služeb na území Ústeckého kraje, shodný s přílohami E3-13 a E3-14 „Ročního výkazu
E (MZ) 3-01 o složkách mezd, personálním a provozním vybavení poskytovatele zdravotních služeb“
(dále jen „výkaz“) ČV 121/2017 ze dne 18. 10. 2016 v souladu se statistickým zjišťováním Ministerstva
zdravotnictví na rok 2017 k 31. 12. 2017:

P

Počet lůžek akutní péče intenzivní a standardní (sl. č. 1 přílohy E3-14 a E3-13 výkazu, pozn.
bez doprovodných lůžek)
Celkový počet lůžek akutní lůžkové péče intenzivní:
Celkový počet lůžek akutní lůžkové péče standardní:

A. Předmět podpory I. – vybavení akutní lůžkové péče
Z dotace pořizované vybavení a odhadované náklady (přehled nákladů):

Specifikace vybavení
1. Mechanicky polohovatelná
2. Elektricky polohovatelná
Pacientská lůžka

Pozn.: v případě potřeby vypsat
3. další druhy elektricky a mechanicky
polohovatelných lůžek
4.
1. Zdravotní matrace standardní

Matrace
k pacientským
lůžkům (i
stávajícím)

2. Zdravotní matrace antidekubitní
3. Pozn.: v případě potřeby vypsat
další druhy zdravotních
standardních a antidekubitních
matrací
4.
1. Noční stolek s jídelní deskou

Pacientské stolky

Nezbytné
příslušenství
pacientských lůžek i
samostatně
použitelné

Přístrojové
vybavení lůžek
akutní lůžkové péče

2. Noční stolek
3. Jídelní stolek samostatně stojící
4. Pozn.: v případě potřeby vypsat
další druhy jídelních stolků
Pozn.: zde vypsat jednotlivé druhy,
1. každou položku do samostatného
řádku (přidáním řádků v tabulce)
2.
3.
4.
Pozn.: zde vypsat jednotlivé druhy,
1. každou položku do samostatného
řádku (přidáním řádků v tabulce)
2.
3.
4.

Zdravotnické
prostředky
přístrojového a
diagnostického
charakteru

Pozn.: zde vypsat jednotlivé druhy,
1. každou položku do samostatného
řádku (přidáním řádků v tabulce)
2.
3.
4.
Pozn.: zde vypsat jednotlivé druhy,
1. každou položku do samostatného
řádku (přidáním řádků v tabulce)
2.

Předpokládaný
počet (ks)

Předpokládané
celkové náklady
na položku (Kč)

P

Další vhodné
vybavení akutní
lůžkové péče

3.
4.

Předpokládané náklady CELKEM (v Kč)
Výše požadované dotace (v Kč)

B. Předmět podpory II. – obnova dlouhodobého majetku akutní lůžkové péče*
Rekonstrukce, oprava a udržování, technické zhodnocení sociálního (hygienického/sanitárního)
zařízení (např. toalety, sprchy, umývárny, soc. zázemí pacientů aj.) v prostorách oddělení akutní
lůžkové péče a určené pro pacienty akutní lůžkové péče.

Název akce
Výše požadované dotace v (Kč)
Rekonstrukce, oprava a udržování, technické zhodnocení nemocničních výtahových zařízení
umístěných v prostorách oddělení akutní lůžkové péče a primárně využívaných pro převoz
pacientů akutní lůžkové péče.

Název akce
Výše požadované dotace v (Kč)

* v případě požadavku na poskytnutí dotace v rámci Předmětu podpory II. je nutné vyplnit přílohu č. 11 žádosti,
pro každou akci zvlášť (viz vzorový formulář)

5.

Celková výše požadované dotace (součet tabulek 4A a 4B):

6.

Účel, na který žadatel chce dotaci použít (odůvodnění žádosti)
Oblast působnosti:
Uveďte lokalitu (obec, okres).
Popis stávajícího stavu:
Stručně zhodnoťte stávající vybavenost poskytovatele zdravotních služeb z hlediska zaměření
programu.
Účel a odůvodnění podané žádosti, specifikace pořizovaného vybavení a obnovy
dlouhodobého majetku akutní lůžkové péče a jeho výsledného použití:
Uveďte účel a odůvodněte stručně výběr specifikace vybavení a uveďte (počtem ks) na jakých
odděleních bude vybavení ve vztahu ke zhodnocení stávající vybavenosti. V případě vyplnění bodu
4, písm. B žádosti, stručně uveďte rozsah Vašeho záměru obnovy dlouhodobého majetku akutní
lůžkové péče.
Doba, v níž má být dosaženo účelu (termín zahájení, termín ukončení):
Další údaje:
Uveďte případné další informace, o kterých se domníváte, že jsou podstatné pro posouzení Vaší
žádosti (např. harmonogram pořizovaného vybavení a obnovy dlouhodobého majetku akutní
lůžkové péče).

P

Žadatel potvrzuje, že tuto žádost o dotaci schválil k předložení do dotačního programu Ústeckého kraje
„Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje 2018“ a potvrzuje pravdivost uváděných údajů. Zároveň prohlašuje, že souhlasí se zařazením žadatele
do databáze Ústeckého kraje a se zveřejněním údajů o něm a o výši poskytnuté dotace na webových
stránkách Ústeckého kraje.

V……………………..dne………….

...……………………………………..
Jméno, příjmení a podpis
osoby zastupující žadatele (razítko)

Přílohy žádosti:
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.
11.

u právnických osob doklady osvědčující právní osobnost žadatele o dotaci (např. výpis z obchodního
rejstříku, výpis z registru ekonomických subjektů) a další doklady (např. společenská smlouva, stanovy,
statut, živnostenský list, zřizovací listina), a to v kopii;
doklady ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, současně
s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele o dotaci navenek (podepisování smluv),
a to v kopii;
doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační povinnost), a to
v kopii;
doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to v kopii;
čestné prohlášení o skutečnosti, že
vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení,
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto,
že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto,
že majetek byl zcela nepostačující,
nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
na jeho majetek nebyla nařízena exekuce,
vůči žadateli, ani vůči žádnému podniku ve skupině podniků (pokud je žadatel součástí skupiny
podniků, se kterými je propojen, včetně podniků zahraničních), nebyl vystaven inkasní příkaz pro
navrácení protiprávní a neslučitelné podpory, který dosud nebyl splacen,
žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý
člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního orgánu
žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby,
u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních
pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti,
žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči
státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků,
žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu kraje, tzn., že bylo například
ve stanoveném termínu předloženo řádné vyúčtování v případě, že byly žadateli finanční
prostředky v předchozích obdobích poskytnuty, a to v originále (viz vzorový formulář žádosti);
čestné prohlášení, že žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizace projektu (předmětu podpory)
a nepůsobí jako prostředník, a to v originále (viz vzorový formulář žádosti);
soupis jednotlivých projektů, které žadatel realizoval v průběhu předchozích 3 let za přispění kraje
s uvedením názvu projektu, čísla smlouvy o poskytnutí dotace a uvedení finanční výše poskytnuté dotace,
a to v originále;
kopie aktuálního oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních
službách a podmínkách jejich poskytování, (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů;
čestné prohlášení o skutečnosti, že předložené informace o lůžkovém fondu poskytovatele akutní lůžkové
péče za rok 2017 k 31. 12. 2017, které byly poskytnuty Ústeckému kraji pro výpočet alokace objemu
dotačního programu mezi poskytovatele zdravotních služeb, odpovídají skutečnosti a budou takto
vykazovány Ústavu zdravotnických informací a statistiky v rámci příloh E3-13 a E3-14 „Ročního výkazu E
(MZ) 3-01 o složkách mezd, personálním a provozním vybavení poskytovatele zdravotních služeb“ ČV
121/17 ze dne 18. 10. 2016 v souladu se statistickým zjišťováním Ministerstva zdravotnictví na rok 2017
k 31. 12. 2017 (viz vzorový formulář žádosti);
plná moc v případě, že je žadatel zastoupen na základě plné moci;
záměr na obnovu dlouhodobého majetku včetně podrobného popis současného stavu a doložení
fotodokumentace, která může být předložena na CD nosiči nebo jiným způsobem (vyplňuje se pouze
v případě žádosti o poskytnutí dotace v rámci Předmětu podpory II. (viz vzorový formulář žádosti).

Příloha k žádosti o dotaci v programu
„Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje - 2018“

Čestné prohlášení
o skutečnostech dle Čl. VI bodu 2) písm. e) až i) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
z rozpočtu Ústeckého kraje (ze dne 5. 9. 2016)

Žadatel
Obchodní firma/název/jméno a
příjmení
Sídlo/adresa:
IČ/RČ:
Statutární orgán:
pro účely posouzení oprávněnosti čerpat finanční prostředky v rámci programu „Podpora
zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje 2018“

čestně prohlašuje, že
-

vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční
řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl
zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo
nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující,


nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,



na jeho majetek nebyla nařízena exekuce,



vůči žadateli, ani vůči žádnému podniku ve skupině podniků (pokud je žadatel
součástí skupiny podniků, se kterými je propojen, včetně podniků
zahraničních), nebyl vystaven inkasní příkaz pro navrácení protiprávní
a neslučitelné podpory, který dosud nebyl splacen,

-

žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin
proti majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární
orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či
členem statutárního orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby,

-

u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení
a zdravotních pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti,

-

žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž
za závazky vůči státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního
prostředí, Pozemkovému fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat
posečkání úhrady dlužných závazků,

-

žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu kraje, tzn., že bylo
například ve stanoveném termínu předloženo řádné vyúčtování v případě, že byly
žadateli finanční prostředky v předchozích obdobích poskytnuty.

V ……………………….. dne ………………

…………………..………………………
Jméno, příjmení a podpis
osoby zastupující žadatele (razítko)

Příloha k žádosti o dotaci v programu
„Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje - 2018“

Čestné prohlášení
o skutečnostech dle Čl. VI bodu 2) písm. j) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
z rozpočtu Ústeckého kraje (ze dne 5. 9. 2016)

Žadatel
Obchodní firma/název/jméno a
příjmení:
Sídlo/adresa:
IČ/RČ:
Statutární orgán:
pro účely posouzení oprávněnosti čerpat finanční prostředky v rámci programu „Podpora
zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje 2018“

čestně prohlašuje, že

je přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu (předmětu podpory) a nepůsobí jako
prostředník.

V ……………………….. dne ………………

…………………..………………………
Jméno, příjmení a podpis
osoby zastupující žadatele (razítko)

Příloha k žádosti o dotaci v programu
„Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje - 2018“

Čestné prohlášení
Žadatel
Obchodní firma/název/jméno a
příjmení:
Sídlo/adresa:
IČ/RČ:
Statutární orgán:
pro účely posouzení oprávněnosti čerpat finanční prostředky v rámci programu „Podpora
zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje 2018“

čestně prohlašuje, že

předložené informace o lůžkovém fondu poskytovatele akutní lůžkové péče za rok 2017
k 31. 12. 2017, které byly poskytnuty Ústeckému kraji pro výpočet alokace objemu dotačního
programu mezi poskytovatele zdravotních služeb, odpovídají skutečnosti a budou takto
vykazovány Ústavu zdravotnických informací a statistiky v rámci příloh E3-13 a E3-14
„Ročního výkazu E (MZ) 3-01 o složkách mezd, personálním a provozním vybavení
poskytovatele zdravotních služeb“ ČV 121/17 ze dne 18. 10. 2016 v souladu se statistickým
zjišťováním Ministerstva zdravotnictví na rok 2017 k 31. 12. 2017.

V ……………………….. dne ………………

…………………..………………………
Jméno, příjmení a podpis
osoby zastupující žadatele (razítko)

Příloha k žádosti o dotaci v programu
„Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje - 2018“

ZÁMĚR NA OBNOVU DLOUHODOBÉHO MAJETKU
OBSAH:
1) Žadatel:
Název/obchodní firma:
Sídlo:
IČ:
Zastoupený:
2) Název akce:
3) Místo realizace akce (adresa, název oddělení v zařízení):
4) Informace o majetkoprávních vztazích:
5) Podrobný popis současného stavu (včetně doložení fotodokumentace):
6) Věcný obsah obnovy majetku, podrobný popis cílového stavu:
7) Charakter akce (rekonstrukce, oprava a udržování, technické zhodnocení):
8) Zdůvodnění nezbytnosti požadavku na obnovu majetku, její přínos:
9) Předpokládané celkové náklady:
-

celkové náklady bez DPH:
celkové náklady včetně DPH:
z toho investiční včetně DPH:
z toho neinvestiční včetně DPH:
Požadavek na dotaci v rámci programu od Ústeckého kraje ………………………

10) Předpoklad zapojení dalších finančních zdrojů mimo dotaci od Ústeckého kraje:
11) Předpokládaný časový průběh stavebních prací (stavby):
-

zahájení:
ukončení:
kolaudace:

Vysvětlivky:
Add. 2)
Pod tímto názvem bude obnova dlouhodobého majetku evidována ve všech interních
i jiných dokumentech organizace po celou dobu realizace (od zahájení, realizaci, vyúčtování
– na předávacích protokolech, příp. stavebním deníku, v účetním systému vedena pod tímto
názvem odděleně z hlediska nákladů celé akce a z hlediska nákladů hrazených z dotace, viz
Čl. III. odst. 4 Smlouvy o poskytnutí dotace).

Příloha k žádosti o dotaci v programu
„Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje - 2018“

Add. 3)
Žadatel uvede úplnou adresu, na které bude obnova majetku probíhat, včetně oddělení,
podlaží, atd.
Add. 4)
V případě, kdy je v pozici žadatele o dotaci na obnovu majetku příspěvková organizace,
a majetek má od svého zřizovatele svěřen k hospodaření, předloží žadatel souhlas
zřizovatele s vykonáním obnovy majetku a zřizovací listinu. V případě, kdy je žadatelem
o dotaci jiný subjekt, než příspěvková organizace, uvede majetkové poměry, vlastníka
nemovitosti a další informace. Pozn.: Prostředky dotace jsou určeny pouze na úhradu
uznatelných nákladů obnovy dlouhodobého majetku, který je ve výhradním vlastnictví
příjemce dotace.
Add. 5)
Nedílnou součástí žádosti o poskytnutí dotace je podrobný popis současného stavu včetně
doložení fotodokumentace, která může být předložena na CD nosiči, nebo jiným způsobem.
Add. 6)
Žadatel kvalifikovaným odhadem, nebo na základě studie proveditelnosti, projektové
dokumentace či jiných podkladů uvede stručný rozsah prací, které by se měly v rámci
obnovy majetku uskutečnit, včetně rozsahu pořízeného vybavení. (např. umyvadlo, WC,
sprchový kout, dlaždice, aj.)
Add. 9)
Žadatel uvede předpokládanou hodnotu finanční náročnosti obnovy majetku (včetně
případných nákladů na zpracování projektové dokumentace, správní a jiné poplatky,
technický dozor stavebníka, náklady na kolaudační rozhodnutí, aj.). Žadatel požaduje dotaci
na obnovu majetku v rozsahu nezbytně nutných nákladů, obecnou podmínkou je jejich
nevyhnutelnost a přímá vazba na obnovu majetku s přihlédnutím na ceny v místě a čase
obvyklé.
Add. 10)
Žadatel uvede krytí případných dalších nákladů na obnovu majetku, které nejsou uznatelným
nákladem dle Čl. II. odst. 4. smlouvy (např. krytí nákladů na zpracování studie
proveditelnosti, projektové dokumentace, kolaudačního rozhodnutí, kolků, poplatků, atd.)

V……………...dne ……….. …..

V …………….. dne ………………...

Zpracoval:

Schválil:

…………………………………..

………………………………………..

Jméno, příjmení a podpis
zpracovatele

Jméno, příjmení a podpis
osoby zastupující žadatele (razítko)

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

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

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
RSDr. Stanislavem Rybákem, náměstkem hejtmana Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Petr Severa, vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu
Ústeckého kraje
E-mail/telefon: severa.p@kr-ustecky.cz/+420 475 657 435
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1630952/0800
(dále jen „poskytovatel“)
a
Příjemce
(název/obchodní firma):
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:
(dále jen „příjemce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Varianta č. 1: SMLOUVU O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE
Varianta č. 2: SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
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Varianta č. 3: SMLOUVU O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ A

NEINVESTIČNÍ DOTACE
(dále jen „smlouva“)
Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 27/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016 schváleny Zásady pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“). Smlouva se uzavírá
v souladu s těmito Zásadami, které jsou pro příjemce závazné ve věcech touto smlouvou
neupravených.
Článek I.
Předmět smlouvy, účel a výše dotace
1.

Poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje………… č. …..
ze dne ……. poskytuje příjemci ze svého rozpočtu investiční/neinvestiční dotaci
(v případě varianty č. 1 a 2) ve výši ………….,- Kč (slovy: ……..korun českých), z toho
podíl investiční dotace je ve výši ……,- Kč (slovy: ……..korun českých) a podíl
neinvestiční dotace je ve výši …….,- Kč (slovy: …….korun českých) (uvede se
v případě varianty č. 3), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce
uvedený v záhlaví této smlouvy, pod VS (variabilním symbolem) 464, za podmínky,
že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději do 31. 12. 2019.

2.

Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace doručené na podatelnu
Krajského úřadu Ústeckého kraje dne xx. xx. 2018, vedené pod JID ….../2018/KUUK,
která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Dotace je sledována v účetnictví Ústeckého kraje
pod UZ (účelovým znakem) 00464.

3.

Dotace je poskytnuta na realizaci programu „Podpora zvýšení komfortu pacientů při
poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2018“.

4.

Poskytnutí dotace nezakládá veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 Smlouvy
o fungování Evropské unie

5.

Dotace je slučitelná s dotací poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných
celků, státního rozpočtu nebo fondů EU, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto
podpor nevylučují.
Článek II.
Podmínky použití dotace,
doba, v níž má být dosaženo účelu,
způsob poskytnutí dotace

1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle Čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem podpory
kvality zdravotních služeb na území Ústeckého kraje, v podobě zvýšení komfortu
pacientů při poskytování akutní lůžkové péče (intenzivní a standardní) na území
Ústeckého kraje, a to nákupem základního lůžkového vybavení vč. příslušenství,
přístrojového vybavení akutní lůžkové péče, zdravotnických prostředků přístrojového
a diagnostického charakteru a dalšího vhodného vybavení potřebného pro poskytování
zdravotních služeb na lůžkách akutní lůžkové péče a obnovou dlouhodobého majetku.
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Předmětem podpory I. jsou:
a) Pacientská lůžka elektricky a mechanicky polohovatelná
Minimální funkční specifikace lůžka:
-

polohování zádového dílu (beder),

-

polohování stehenního dílu (nohou),

Minimální vybavenost příslušenství:
-

boční zábrany/postranice (sklopné/spustitelné),

b) Matrace k pacientským lůžkům (i stávajícím)
-

zdravotní matrace standardní,

-

zdravotní matrace antidekubitní,

c) Pacientské stolky
-

noční stolek s jídelní deskou,

-

noční stolek,

-

jídelní stolek samostatně stojící,

d) Nezbytné příslušenství pacientských lůžek i samostatně použitelné (např.
samostatná hrazda s madlem, stojan na infuze aj.),
e) Přístrojové vybavení lůžek akutní lůžkové péče (např. infuzní pumpy,
zvlhčovače, monitory (vč. modulu anestetických plynů), intraoseální vrtačky,
neurostimulátory aj.),
f)

Zdravotnické prostředky přístrojového a diagnostického charakteru, jejichž
pořízení není hrazeno ze zdravotního pojištění,

g) Další vhodné vybavení potřebné pro poskytování zdravotních služeb
na lůžkách akutní lůžkové péče (např. pokojová WC křesla, sprchovací křesla,
zvedáky pacientů, motodlahy, chodítka, rehabilitační přístroje, vozíky pro
převoz pacientů aj.).
Předmětem podpory II. je:

a) Rekonstrukce, oprava a udržování, technické zhodnocení sociálního
(hygienického/sanitárního) zařízení (např. toalety, sprchy, umývárny, sociální
zázemí pacientů) v prostorách oddělení akutní lůžkové péče určené pro
pacienty akutní lůžkové péče,

b) Rekonstrukce, oprava a udržování, technické zhodnocení nemocničních
výtahových zařízení umístěných v prostorách oddělení akutní lůžkové péče a
primárně využívaných pro převoz pacientů akutní lůžkové péče.
2. Plánovaný přehled nákladů na pořízení zdravotnického vybavení a/nebo obnovu
dlouhodobého majetku dle Čl. II. odst. 1 smlouvy je součástí žádosti o poskytnutí
dotace z programu podané příjemcem poskytovateli, která je nedílnou součástí této
smlouvy jako její příloha č. 1. Změny v rámci plánovaného přehledu nákladů
u konkrétní dotace (investiční/neinvestiční) je možné provádět pouze za předpokladu
předchozího písemného souhlasu odboru zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého
kraje v případě, kdy změna neovlivní celkové předpokládané náklady předmětu
podpory a nebude mít žádný vliv na základní účel, na který je dotace poskytnuta.
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3. Termínem ukončení realizace předmětu podpory v programu je 31. 12. 2019. Pro
příjemce je tento termín stanoven jako závazný ukazatel.
4. Dotace je poskytnuta účelově (viz Čl. II. odst. 1 smlouvy) a lze ji použít pouze na
financování uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací předmětu podpory a
vzniklých v době od 1. 5. 2018 do 31. 12. 2019 (účinnost uznatelných nákladů), což je
zároveň doba, v níž má být stanoveného účelu dosaženo.
5. V případě, kdy je příjemce dotace na obnovu dlouhodobého majetku příspěvková
organizace, a majetek má od svého zřizovatele svěřen k hospodaření, součástí žádosti
dle Čl. I odst. 2 je také souhlas zřizovatele s vykonáním obnovy majetku. V případě,
kdy je žadatelem o dotaci jiný subjekt, než příspěvková organizace, budou přílohou
žádosti uvedeny majetkové poměry, vlastníka nemovitosti a další informace. Pozn.:
Prostředky dotace jsou určeny pouze na úhradu uznatelných nákladů obnovy
dlouhodobého majetku, který je ve výhradním vlastnictví příjemce dotace nebo jej má
příjemce svěřen od svého zřizovatele.

Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním předmětu podpory v období dle Čl.
II. odst. 4 smlouvy,
- byl skutečně vynaložen a uhrazen do termínu ukončení realizace programu (viz Čl.
II. odst. 3 smlouvy) a zachycen v účetnictví příjemce na jeho účetních dokladech, je
identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady,
- byl vynaložen na obnovu dlouhodobého majetku a vybavení akutní lůžkové péče,
který je ve výhradním vlastnictví příjemce dotace, nebo který byl zařazen do majetku
příjemce dotace.
Neuznatelný náklad je náklad na:
-

-

-

pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
úroky, penále, pokuty a jiné sankce, bankovní poplatky,
opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
nákupy pozemků a budov,
ztráty z devizových kurzů,
reprezentativní náklady,
odpisy majetku,
nájemné s následnou koupí (leasing),
cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, pro zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 tohoto právního
předpisu,
mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě, mimořádné odměny, prémie,
pořízení, obnovu, atd., který nebyl uplatněn v rámci podané žádosti, na který
nebyla dotace poskytnuta, nebyl doplněn v rámci změny plánovaného rozpočtu
písemně odsouhlaseným odborem ZD nebo schváleným orgány Ústeckého kraje,
náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc),
záruční a pozáruční servis,
zpracování studie proveditelnosti, zpracování projektové dokumentace včetně
inženýrské činnosti, náklad na výběrová řízení, správní a jiné poplatky, technický
dozor stavebníka, náklady na vydání kolaudačního rozhodnutí.
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6. Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet příjemce
uvedený v záhlaví této smlouvy do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy.
7. Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech předmětu podpory v maximální výši 100 %. Závazný ukazatel
musí být dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům předmětu podpory za
dodržení druhového členění plánovaného nákladového rozpočtu.

Článek III.
Práva a povinnosti příjemce
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého předmětu podpory, pro který byla
dotace poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
3. Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění
odpočtu této daně.
4. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků a jejich řádné a oddělené
sledování v účetnictví, vedeném v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, a to jak z hlediska nákladů hrazených z dotace, tak
i z hlediska nákladů celého předmětu podpory, tzn. příjemce dotace je povinen vést
související výnosy a náklady s jednoznačnou vazbou k předmětu podpory odděleně
od ostatních nákladů a výnosů.
5. Originály účetních dokladů týkající se předmětu podpory označovat účelovým
znakem kraje 00464 a informací o tom, že „Předmět podpory je spolufinancován
Ústeckým krajem ve výši ….., v souladu se smlouvu č. 18/SML…..“
6. Na dobu minimálně tří let ode dne ukončení realizace předmětu podpory dle Čl. II.
odst. 3 smlouvy zajistit udržitelnost předmětu podpory. Po tuto dobu je příjemce
povinen zachovat výsledky předmětu podpory včetně veškerých originálních
dokumentů souvisejících s projektem (tj. především dokumentaci zadávacích a
výběrových řízení na dodavatele, smlouvy s dodavateli, účetní písemnosti a doklady,
inventurní soupisy hmotného majetku, veškerá související potvrzení a průvodní
materiály) v písemné nebo elektronické podobě.
7. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace, a to
do 30 dnů od ukončení termínu realizace předmětu podpory, včetně provedení vratky
prostředků dotace dle Čl. III. odst. 12 smlouvy. Spolu se závěrečnou zprávou je
příjemce povinen předložit finanční vypořádání dotace. Ze závažných důvodů může
být termín předložení závěrečné zprávy na žádost příjemce, postupem dle Zásad,
prodloužen. Pokud byl předmět podpory realizován před uzavřením této smlouvy, je
příjemce povinen předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace do
30 dnů od uzavření této smlouvy.
I.

Závěrečná zpráva musí obsahovat (vzorový formulář k vyúčtování):

-

označení příjemce,

-

číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy,

-

popis realizace předmětu podpory,
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-

kvalitativní a kvantitativní výstupy předmětu podpory,

-

přínos předmětu podpory pro cílovou skupinu,

-

celkové zhodnocení předmětu podpory,

-

finanční vypořádání dotace.

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

sestava z oddělené účetní evidence z hlediska nákladů a výnosů celého
předmětu podpory,

-

sestava z oddělené účetní evidence z hlediska nákladů hrazených z dotace,

-

vnitropodnikový číselník (zkrácený rozsah – použití střediska, zakázky, org.
UZ, čísla akce aj. pro oddělené sledování nákladů předmětu podpory a nákladů
hrazených z dotace)

-

přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele,

-

doklady o provedených platbách, tj. výpis z účtu nebo výdajový pokladní
doklad,

-

kopie účetních dokladů včetně podkladů pro vystavení těchto dokladů
(objednávky nebo smlouvy o dílo vč. specifikace pořízeného zdravotnického
vybavení dle Čl. II. odst. 1 smlouvy),

-

shrnutí o průběhu a výsledku výběrového/zadávacího řízení veřejné zakázky
předmětu podpory,

-

v případě čerpání prostředků dotace v rámci předmětu podpory II. předložit
popis výsledného stavu obnovy dlouhodobého majetku včetně
fotodokumentace.

8. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků dotace v návaznosti na rozpočet předmětu podpory u a v této souvislosti
jim umožnit nahlížet do účetní evidence. Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu,
tak i po ukončení realizace předmětu podpory.
9. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor zdravotnictví
Krajského úřadu Ústeckého kraje o všech změnách týkajících se tohoto smluvního
vztahu, včetně identifikace příjemce nebo podpořeného předmětu podpory.
10. Nakládat s veškerým majetkem získaným byť i jen částečně z dotace s péčí řádného
hospodáře. Příjemce nesmí tento majetek ani jeho části prodat, vypůjčit, zatěžovat
žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva a nesmí jej pronajmout
či převést na jinou osobu po dobu udržitelnosti předmětu podpory, bez předchozího
písemného souhlasu Ústeckého kraje.
11. Při použití dotace zajistit, aby nedošlo k duplicitnímu použití finančních prostředků
z více zdrojů na stejný uznatelný náklad.
12. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla
poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady
uvedené v plánovaném přehledu nákladů, současně s předložením závěrečné
zprávy.
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13. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na
realizaci předmětu podpory poskytnuta, v případě, že tento se neuskuteční,
nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl,
současně písemně informovat poskytovatele o vrácení dotace.
14. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle Čl. XI. Zásad.
15. Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se příjemce stal
dotovaným zadavatelem ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 tohoto zákona a dodržovat
v souvislosti s čerpáním dotace veškeré další obecně závazné právní předpisy.
16. Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí o jeho
likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato až po
předchozím souhlasu poskytovatele. Příjemce je povinen poskytovateli poskytnout
veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru
poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace.
17. 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. Výzva k doplnění závěrečné zprávy může být
zaslána i elektronicky na e-mail kontaktní osobě uvedené v záhlaví smlouvy.
3. V případě porušení rozpočtové kázně, které poskytovatel považuje za méně
závažné, bude vždy uložen odvod za tato porušení procentem z celkové částky
poskytnuté dotace následovně:
a) předložení závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou – výše odvodu činí 5 %,
b) předložení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou – výše odvodu činí 10 %,
c) předložení doplněné závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše
odvodu činí 3 %,
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d) předložení doplněné závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše
odvodu činí 6 %,
e) nedodržení povinnosti vést oddělené účetnictví ve znění Čl. III. odst. 4 smlouvy –
výše odvodu činí 10 %,
f)

nedodržení povinnosti ve znění Čl. III. odst. 5 smlouvy – výše odvodu činí 10 %.

g) nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků –
výše odvodu činí 5 %,
h) nedodržení povinnosti publicity neoznačením publikací, internetových stránek či
jiných nosičů „sponzorským vzkazem“ – výše odvodu činí 5 %,
i)

nedodržení schváleného plánovaného rozpočtu z hlediska poměru investičních a
neinvestičních nákladů (nedodržení povinnosti dle Čl. II. odst. 2 smlouvy) - výše
odvodu činí 5 %.

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

Článek V.
Výpověď a zrušení smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 30 dnů od doručení výpovědi.
Ve výpovědní lhůtě bude pozastaveno vyplácení dotace.
2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených
v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním
vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně,
která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví
souhlas, smlouva nezaniká.
3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.
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4. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správního řádu
Ministerstvo financí ČR.
Článek VI.
Publicita

1.

Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o předmětu
podpory uvést fakt, že předmět podpory byl podpořen Ústeckým krajem
(poskytovatelem).

2.

Na výstupech předmětu podpory typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů
uvede příjemce skutečnost, že předmět podpory podpořil poskytovatel (dále
„Sponzorský vzkaz“) v provedení respektující logomanuál poskytovatele. Příjemce
podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že se s daným logomanuálem seznámil.

3.

V případě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce (předmětu
podpory), bude na ní nebo v její bezprostřední blízkosti umístěna tabulka se
„Sponzorským vzkazem“ v provedení respektující logomanuál poskytovatele.

4.

Označit na viditelném místě pořízené zdravotnické vybavení v rámci realizace
předmětu podpory logem v provedení respektující logomanuál poskytovatele.

5.

Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského
vzkazu“ ke schválení poskytovateli, případně upravit návrh podle námitek
poskytovatele a předložit ho poskytovateli ke konečnému schválení. Za poskytovatele
rozhoduje kontaktní osoba uvedená v označení smluvních stran.

5.

Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, a to nejméně
po dobu 3 let od realizace předmětu podpory:
a) logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na všech materiálech
související s realizací předmětu podpory,
b) prezentace poskytovatele u příležitostí spojených s propagací a realizací
předmětu podpory,
c) viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místech konání předmětu
podpory v počtu odpovídajícím rozsahu a významu předmětu podpory,
d) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách
souvisejících s realizací předmětu podpory,

6. Logo Ústeckého kraje (poskytovatele) je ochrannou známkou, která požívá ochrany
podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002
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
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1. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních
údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění v registru
smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně
s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly
znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv
provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy
byla zaslána příjemci do datové schránky ID:……./na e-mail: ……@........ .
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní
vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., dále správního řádu,
případně příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170
správního řádu.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž
poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce obdrží jedno vyhotovení.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího
uveřejnění v registru smluv.
6. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. ………… ze dne …………… .

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
RSDr. Stanislav Rybák, náměstek
hejtmana Ústeckého kraje (na základě
pověření dle usnesení Rady Ústeckého
kraje č. 016/13R/2017 ze dne 3. 5. 2017)

Příjemce

Příloha:
Příloha č. 1 – Žádost o poskytnutí dotace včetně čestného prohlášení o lůžkovém fondu
a záměru na obnovu dlouhodobého majetku, pozn. uvede se pouze v případě žádosti
o poskytnutí dotace na Předmět podpory II. (bez dalších povinných příloh)
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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE
v rámci programu "Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje - 2018"
Příjemce dotace:
Číslo smlouvy poskytovatele:
Sídlo:
IČ:
Účelový znak:
Výše přidělené dotace (po případných změnách):
Výše vlastních prostředků:

18/SML

00464
z toho INV:

z toho NIV:

z toho INV:

z toho NIV:

A) Předmět podpory I. - vybavení akutní lůžkové péče intenzivní a standardní
tab.1) Akutní lůžková péče intenzivní a akutní lůžková péče standardní

-

Předpokládaný počet pořízeného zdrav. vybavení dle smlouvy (příp. ve znění dodatku)
Počet pořízeného zdrav. vybavení-skutečné náklady
Specifikace vybavení:
Předpokládaný Předpokládané náklady INV/ Skutečný počet
Skutečné náklady
Kč/ks
∑
Kč/ks
∑
z toho dotace
počet
NEIV

Pacientská lůžka

mechanicky polohovatelná
elektricky polohovatelná
*
*

0

zdravotní matrace standardní

0

0,00

0,00

INV

0,00

INV

0,00

NEIV

0,00

INV

0,00

INV

0,00

INV

0,00

INV

0,00

INV

0,00

INV

0,00

INV

0,00

INV

INV

0,00

INV

INV

0,00

INV

INV

0,00

*
*

INV

INV

0,00

INV

INV

0,00

*
*
*
*
*

INV

INV

0,00

INV

INV

0,00

INV

INV

0,00

INV

INV

0,00

INV

INV

0,00

INV

INV

0,00

INV

INV

0,00

INV

INV

0,00

*
*

INV

INV

0,00

INV

INV

0,00

*
*
*
*
*

INV

INV

0,00

INV

INV

0,00

INV

INV

0,00

INV

0,00

INV

INV

0,00

INV

INV

0,00

*
noční stolek s jídelní deskou
noční stolek
stolek samostat. stojící
*

Pacientské stolky
Nezbytné příslušenství
*
pacientských lůžek i
*
samostatně použitelné (*vypište *
jednotlivé druhy)

Přístrojové vybavení lůžek
akutní lůžkové péče (*vypište
jednotlivé druhy)

0

INV

0

0

INV

1

INV

0

0,00

Další vhodné vybavení akutní
lůžkové péče (*vypište jednotlivé
druhy)

0

INV

Výše celkových nákladů

0,00

0,00

0

0,00

INV

0

0,00

INV

0

0,00

0,00

INV

0

INV

INV

Pořízení set (lůžko, matrace, stolek, přístrojové vybavení)

Náklady celkem:

0,00

INV

Zdravotnické prostředky
*
přístrojového a diagnostického *
charakteru (*vypište jednotlivé
*
druhy)

0,00

INV

zdravotní matrace antidekubitní

Matrace

0,00

Konečný
stav
(dotace)

INV

INV

0

INV/
NEIV

0

0

0,00

0,00

0,00 z toho INV
z toho NEIV

0,00
0,00
0,00

0,00

B)Předmět podpory II. - obnova dlouhodobého majetku akutní lůžkové péče intenzivní a standardní
B1) Obnova dlouhodobého majetku (sociálního zařízení)
Název akce:
Místo realizace:
Podrobný popis výsledného stavu:

Charakter akce:
Celková výše nákladů:
z toho z dotace
z toho vlastní prostředky organizace

0,00 Kč
0,00 Kč

z dotace

inv.

0,00 Kč

neinv.

0,00 Kč

z dotace

inv.

0,00 Kč

neinv.

0,00 Kč

0,00 Kč

B2)Obnova dlouhodobého majetku (výtahových zařízení)
Název akce:
Místo realizace:
Podrobný popis výsledného stavu:

Charakter akce:
Celková výše nákladů:
z toho z dotace
z toho vlastní prostředky organizace

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

tab. 2) Výše celkových nákladů vynaložených na obnovu dlouhodobého majetku

0,00 z toho INV

0,00

z toho NEIV

0,00

C) Čerpáno z dotace celkem:
poskytnuto
Finanční náročnost (tab.1)
Finanční náročnost (tab.2)
Celkem
Výše prostředků dotace
z toho INV část
z toho NEIV část

Akutní lůžková péče intenzivní a standardní
Obnova dlouhodobého majetku

D) Popis realizace předmětu podpory:

E) Kvalitativní a kvantitativní výstupy předmětu podpory:

F) Přínos předmětu podpory pro cílové skupiny:

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

čerpána dotace Prostředky org.
0,00 Kč
0,00
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

vratka

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

G) Celkové zhodnocení předmětu podpory:

H) Prohlášení příjemce dotace:
Příjemce dotace prohlašuje, že v případě, je-li plátcem daně z přidané hodnoty s nárokem na uplatnění odpočtu této daně, dotace na úhradu daně z přidané hodnoty na nákup
zdravotnického vybavení (viz výše) nebyla použita na její úhradu.

V

dne
(Podpis a razítko statutárního zástupce)

Přílohy:
1) sestava z oddělené účetní evidence z hlediska nákladů a výnosů celého předmětu podpory,
2) sestava z oddělené účetní evidence z hlediska nákladů hrazených z dotace,
3) vnitropodnikový číselník (zkrácený rozsah - použití střediska, zakázky, org. UZ, čísla akce aj. pro sledování nákladů předmětu podpory a nákladů hrazených z dotace),
4) přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele,
5) doklady o provedených platbách, tj. výpis z účtu nebo výdajový pokladní doklad,
6) kopie účetních dokladů včetně podkladů pro vystavení těchto dokladů (objednávky nebo smlouvy o dílo vč. specifikace pořízeného zdravotnického vybavení,
7) shrnutí o průběhu a výsledku výběrového/zadávacího řízení veřejné zakázky předmětu podpory,
8) v rámci předmětu podpory II. předložit popis výsledného stavu obnovy dlouhodobého majetku včetně fotodokumentace.

Lůžková zdravotnická zařízení
v Ústeckém kraji
Počet lůžek (k 31. 12. 2017)
Lůžková oddělení
poskytovatele zdravotních
služeb

Interna
Kardiologie
Gastroenterol.
Infekční
Pneumol., ftiz.
Neurologie
Psychiatrie
Pediatrie
Gyn.-porodnické
Novorozenecké
Chirurgie
Neurochirurgie
Traumatologie
ARO
Ortopedie
Urologie
ORL
Oční
Maxilof. chir.
Kožní
Radiač. onkologie
Dět. chirurgie
Ortoped. protet.
Rehab. a fyz.m.
Hrud. chirurgie
Intenzívní medicína
CELKEM
Interna
Pediatrie
Gyn.-por.
Chirurgie
CELKEM

Akutní lůžková péče intenzivní

Akutní lůžková péče standardní

Sloupec č.1 přílohy E3-14
(bez doprovodných lůžek)

Sloupec č.1 přílohy E3-13
(bez doprovodných lůžek)

Krajská zdravotní, a.s.
50
14
0
15
0
29
3
56
16
20
42
0
0
36
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
0
311
Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.
5

397
39
25
60
93
169
83
171
262
121
329
38
60
0
116
94
56
34
13
36
95
29
30
105
23
0
0
2 478

5

35
20
20
30

10

105

Dotační program "Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje - 2018"

Lůžková zdravotnická zařízení
v Ústeckém kraji
VITA, s.r.o. - Městská nemocnice Duchcov
3

Interna
Chirurgie

3
Nemocnice Litoměřice, a.s.

CELKEM
Anesteziologie a intenzívní
medicína
Kardiologie
Intenzívní medicína
Neurologie
Pediatrie
Neonatologie
Gyn.-por.
Chirurgie
Ortopedie
Urologie
ORL
Rehab. a fyz.m.
Vnitřní lékařství
CELKEM

7
10
15
7

39
Nemocnice Kadaň, s.r.o.
5

Interna
Pediatrie
Gyn.-por.
Chirurgie
Ortopedie

3
7
15
Nemocnice Žatec, o.p.s.
4
3

CELKEM
Interna
Pediatrie
Gyn.-por.
Chirurgie
CELKEM

40
12
52

4
11
Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.L., s.r.o.
4

30
30
16
40
60
30
20
10
30
90
356
35
39
40
43
28
185
41
22
28
36
127

CELKEM

4
8

49
31
33
43
156

CELKEM

397

3 459

Interna
Pediatrie
Gyn.-por.
Chirurgie

Celkový počet lůžek

3 856

Dotační program "Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje - 2018"

bod 10.6 priloha 2.pdf k usnesení č. 023/12Z/2018
Příloha č. 2

Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého kraje podané v rámci projektu "Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje" - vyhlášení 2018, I. lhůta, okruh 2 (dotace v kompetenci ZÚK)

Název žadatele

Adresa

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

IČ

Název projektu/aktivity

Hravě o prevenci pro ZŠ

Kapacita akce

3300

1500

Celkem za žadatele

Veleslavínova 3108/14,
Ústí nad Labemcentrum, 400 11

22608389 Projekt Cepík

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

2000

2075

Celkem za žadatele

Dia Help - svaz diabetiků z.s.

Báňská 287, Most, 434
01

249 500 Kč

76 Kč

% podíl
mzdových
nákladů

% podíl
dotace

70%

57%

Výše
navrhované Hodnocení projektu/aktivity na základě kritérií dot.
dotace
programu

249 500 Kč

303 400 Kč

212 300 Kč

659 900 Kč

461 800 Kč

1 202 490 Kč

250 000 Kč

414 190 Kč

250 000 Kč

1 616 680 Kč

500 000 Kč

142 Kč

70%

53%

212 300 Kč

400

250 000 Kč

225 000 Kč

2 526 580 Kč

1 186 800 Kč

Doporučeno k podpoře. 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
vícezdrojovým financováním.
Doporučeno k podpoře. Aktivita je zaměřena na snižování rizik ze
životního prostředí (v souladu s účelem podpory dotačního programu).
Samotnou aktivitou je mapování výskytu klíšťat v oblasti jezera
Milada(mapováno od roku 2016, Střížovický vrch v Ústí nad Labem
(mapováno od roku 2017) , Erbenova vyhlídka u Ústí nad Labem (letos
nově mapováno) jejich testování na přítomnost viru klíšťové encefalitidy
a následné vyhodnocení rizik a navržení preventivních opatření včetně
medializace nejen v dotčených lokalitách. Projekt je realizován potřetí, je
dostatečně personálně i materiálně zabezpečen. Má zajištěno
vícezdrojové financování a splňuje podmínky dotačního programu.

461 800 Kč

125 Kč

120 Kč

21%

60%

70%

69%

250 000 Kč

Doporučeno k podpoře. Projekt je v realizován v souladu s účelem
podpory dotačního programu. Jedná se edukaci předškolních dětí ve
věku 3-7 let v oblasti výživy, pitného režimu a pohybové aktivity formou
hry. Aktivita je dostatečně personálně zabezpečena. Rozpočet aktivity je
zaměřen na její realizaci během celého kalendářního roku , neobsahuje
neuznatelné položky. Vícezdrojové financování je zabezpečeno. Jedná se
o tradiční opakující se akci, oborově významnou a prověřenou.

250 000 Kč

Doporučeno k podpoře. 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 je zabezpečeno.

500 000 Kč

22677291

Zdravá výživa dětí a mládeže
Celkem v I. lhůtě za okruh 2

356 500 Kč

Výše
Výše požadované dotace na
dotace
osobu

71009361

Snižování infekčních rizik z
životního prostředí ve
vybraných volnočasových
lokalitách Ústecka

Centrum podpory zdraví z.ú.

Celkové náklady
projektu/aktivity

563 Kč

90%

70%

225 000 Kč
1 186 800 Kč

Doporučeno k podpoře. Projekt je zaměřen na zdravou výživu a důležitost
pohybu školních dětí. Bude realizován formou edukačních seminářů v
nasmlouvaných základních školách Ústeckého kraje. Součástí edukace je i
ukázka zdravých svačin. Cíle projektu jsou v souladu s účelem podpory
dotačního programu. Projekt je personálně i věcně připraven k realizaci. V
rozpočtu nejsou neuznatelné náklady, rozpočet je sestaven adekvátně k
plánovaným aktivitám. Projekt byl již z tohoto dotačního titulu podpořen
v roce 2017.

bod 12.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 026/12Z/2018

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 55
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 130/2001
příspěvkové organizace Ústeckého kraje

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace,
se sídlem v Dubí 3, Ruská 260, PSČ 417 03, IČ: 00080837
(dále jen organizace)
ze dne 3. října 2001, usnesení č. 18/17/2001 Rady Ústeckého kraje
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 18/22/2001 ze dne 28. listopadu 2001 a usnesení
Rady Ústeckého kraje č. 19/32/2002 ze dne 22. května 2002 (dodatek č. 1) a usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 11/34/2002 ze dne 3. července 2002 (dodatek č. 2) a usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 2/51/2002 ze dne 18. prosince 2002 (dodatek č. 3) a usnesení Rady
Ústeckého kraje č.14/66/2003 ze dne 9. července. 2003 (dodatek č. 4) a usnesení Rady
Ústeckého kraje č.16/96/2004 ze dne 19. května 2004 (dodatek č. 5) a usnesení Rady
Ústeckého kraje č.20/101/2004 ze dne 7. července 2004 (dodatek č. 6) a usnesení Rady
Ústeckého kraje č.16/104/2004 ze dne 22. září 2004 ( dodatek č.7 ) a usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 16/23R/2005 ze dne 7. prosince 2005 (dodatek č. 8) a usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 9/40R/2006 ze dne 17. května 2006 (dodatek č. 9) a usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 18/77R/2007 ze dne 14. března 2007 (dodatek č. 10) a usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 19/106R/2008 ze dne 12. března 2008 (dodatek č. 11) a usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 50/12R/2009 ze dne 11.3.2009 (dodatek č. 12) a usnesení Rady Ústeckého
kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 13) a usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 14) a usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 40/45R/2010 ze dne 21.4.2010 (dodatek č. 15) a usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 48/54R/2010 ze dne 18.8.2010 (dodatek č. 16) a usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 53/58R/2010 ze dne 29.9.2010 (dodatek č. 17) a usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 59/65R/2010 ze dne 8.12.2010 (dodatek č. 18) a usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 45/72R/2011 ze dne 9.3.2011(dodatek č. 19) a usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 64/81R/2011 ze dne 20.7.2011 (dodatek č. 20) a usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 74/90R/2011 ze dne 23.11.2011 (dodatek č. 21) a usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 58/98R/2012 ze dne 29.2.2012 (dodatek č. 22) a usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 76/103R/2012 ze dne 9.5.2012 (dodatek č. 23) a usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 29/103R/2012 ze dne 9.5.2012 (dodatek č. 24) a usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 49/114R/2012 ze dne 3.10.2012 (dodatek č. 25) a usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 37/3R/2012 ze dne 5.12.2012 (dodatek č. 26), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 27), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 172/13R/2013 ze dne 10.4.2013 (dodatek č. 28), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 106/9Z/2013 ze dne 4.9.2013 (dodatek č. 29), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 84/10Z/2013 ze dne 30.10.2013 (dodatek č. 30), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 77/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 31), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 65/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 32), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje

č. 68/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 33), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 34), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 165/14Z/2014 ze dne 23.4.2014 (dodatek č. 35), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 74/19Z/2014 ze dne 29.10.2014 (dodatek č. 36), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 75/20Z/2014 ze dne 15.12.2014 (dodatek č. 37), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 66/21Z/2015 ze dne 16.2.2015 (dodatek č. 38), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 77/22Z/2015 ze dne 20.4.2015 (dodatek č. 39), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 109/23Z/2015 ze dne 29.6.2015 (dodatek č. 40), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 79/25Z/2015 ze dne 2.11.2015 (dodatek č. 41), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 64/26Z/2015 ze dne 14.12.2015 (dodatek č. 42), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 81/28Z/2016 ze dne 29.2.2016 (dodatek č. 43), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 120/29Z/2016 ze dne 25.4.2016 (dodatek č. 44), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 113/30Z/2016 ze dne 27.6.2016 (dodatek č. 45) a usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 94/31Z/2016 ze dne 5.9.2016 (dodatek č. 46), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 33/2Z/2016 ze dne 19.12.2016 (dodatek č. 47), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 017/3Z/2017 A) 2. a) ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 48), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 045/4Z/2017 ze dne 24.4.2017 (dodatek č. 49), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 043/6Z/2017 ze dne 26.6.2017 (dodatek č. 50), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 038/7Z/2017 ze dne 11.9.2017 (dodatek č. 51), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 038/8Z/2017 ze dne 23.10.2017 (dodatek č. 52), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 049/9Z/2017 ze dne 11.12.2017 (dodatek č. 53) a usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 030/11Z/2017 ze dne 26.2.2018 (dodatek č. 54)
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ………………..... ze dne 23. 4. 2018
se výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
V příloze č. 1 – „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací listiny
se doplňuje následující položka majetku svěřeného organizaci k hospodaření:
p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.
1755/50 Libochovice
2471/4
Litoměřice
1716/3
Lukov u Úštěka
609/3
Obřice
1557/12 Štětí I
1557/14
Štětí I
1557/18 Štětí I
236/45
Žabovřesky nad Ohří
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice
p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.
546/9
Koštice
619/5
Koštice
620/2
Koštice
640/1
Koštice
640/2
Koštice
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny
p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.
670/4
Kalek
676/1
Kalek
756/9
Kalek
785/2
Kalek
52/1
Rokle
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov
2

p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.
350/85
Hřensko
350/86
Hřensko
350/87
Hřensko
350/88
Hřensko
924/6
Malá Bukovina
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín
p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.
3572/2
Krupka
3575/4
Krupka
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice
p.č./st.p.č.
k.ú.
_________________________
70/6
Sebuzín
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 23. 4. 2018

V Ústí nad Labem dne 23. 4. 2018

Jaroslav Komínek
náměstek hejtmana Ústeckého kraje
na základě pověření dle usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 005/24R/2017 ze dne 20.9.2017
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Číslo Ústeckého kraje: 14/SML2785
Číslo statutárního města Teplice: 023/14/ODŽP

DODATEK Č. 3
KE SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI
VEŘEJNOU LINKOVOU DOPRAVOU A VEŘEJNOU DRÁŽNÍ OSOBNÍ
DOPRAVOU

1. Ústecký kraj
Sídlo:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený:

Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje

IČ:

70892156

DIČ:

CZ70892156

Bankovní spojení: [bude doplněno]
(dále jen „Kraj“)
a
2. Statutární město Teplice
Sídlo:

náměstí Svobody 2/2, 415 95 Teplice

Zastoupené:

Jaroslavem Kuberou, primátorem statutárního města Teplice

IČ:

00266621

DIČ:

CZ00266621

Bankovní spojení: [bude doplněno]
(dále jen „Město“, společně s Krajem dále jen „Smluvní strany“)
SMLUVNÍ STRANY UZAVÍRAJÍ NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU NA ZÁKLADĚ VZÁJEMNÉ
SHODY TENTO DODATEK:

Článek I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.

Dne 29. 12. 2014 byla mezi smluvními stranami uzavřena, v souladu s ustanoveními
§ 24 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

a § 160, § 163 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
smlouva č. 14/SML2785 o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou
linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou (dále jen „Smlouva“).
2.

Účelem této Smlouvy je vzájemná spolupráce a koordinace Smluvních stran směřující k
(i) zajištění vzájemného uznávání jízdních dokladů vystavovaných dopravci DÚK na
straně jedné a dopravcem MHD na straně druhé opravňující cestující k využívání služeb
veřejné drážní osobní dopravy a veřejné linkové dopravy poskytovaných těmito
dopravci a (ii) nastavení principů vyrovnávání snížených tržeb (resp. zvýšené
kompenzace hrazené Městem dopravci MHD za zajišťování provozu MHD) v důsledku
vzájemného uznávání jízdních dokladů dle této Smlouvy.

3.

Smluvní strany se dohodly na úpravě textu Smlouvy v článku IV. odstavci 1. upravující
principy vyrovnávání tržeb mezi Krajem a Městem.
Článek II.
POZMĚŇOVACÍ A DOPLŇUJÍCÍ USTANOVENÍ

Původní znění Smlouvy článek IV. odstavec 1. je s platností od 1. 1. 2018 zrušeno a
nahrazeno tímto zněním:

1.

„Kraj se zavazuje dorovnávat Městu za podmínek stanovených v této smlouvě
referenční tržby na 1 km, s tím, že:


referenční tržby na 1 km pro období kalendářního roku 2015 a pro
období kalendářního roku 2016 se rovnají 21,59 Kč bez DPH; referenční
tržby na 1 km pro období kalendářního roku 2017 se rovnají 21,89 Kč
bez DPH; referenční tržby na 1 km pro období kalendářního roku 2018
se rovnají 21,69 Kč bez DPH; v případě změny zákonné sazby DPH pro
jízdné ve veřejné dopravě Smluvní strany upraví výši referenčních tržeb
na 1 km bez DPH tak, aby výše referenčních tržeb na 1 km s DPH byla
shodná před i po změně zákonné sazby DPH s tím, že výsledek bude
zaokrouhlen matematicky na 2 desetinná místa (např. v případě změny
zákonné sazby DPH pro jízdné ve veřejné dopravě z 15 % na 17 % by
původní referenční tržby na 1 km ve výši 21,59 nově činily 21,22 (po
zaokrouhlení z 21,2209) Kč bez DPH, přičemž výše referenčních tržeb na
1 km s DPH by před i po změně zákonné sazby DPH činila 24,8285 Kč);



referenční tržby na 1 km pro období kalendářního roku 2019 a každého
následujícího kalendářního roku (Refi) se vypočítají dle vzorce:
𝑅𝑒𝑓𝑖 = 𝑅𝑒𝑓𝑖−1 ∙

𝑆𝑘𝑢𝑡𝑖−1
𝑆𝑘𝑢𝑡𝑖−2

i

je i-tý kalendářní rok,

Refi-1

jsou referenční tržby na 1 km platné pro bezprostředně
předcházející kalendářní rok,

Skuti-1 jsou skutečné tržby dosažené v rámci příslušné části DÚK
v bezprostředně předcházejícím kalendářním roce ze všech
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jízdních dokladů, jejichž počáteční nebo cílová zóna bude zóna
Teplice a
Skuti-2 jsou skutečné tržby dosažené v rámci příslušné části DÚK
v kalendářním
roce
bezprostředně
předcházejícím
předcházejícímu kalendářnímu roku ze všech jízdních dokladů,
jejichž počáteční nebo cílová zóna bude zóna Teplice,
[například referenční tržby na 1 km pro období kalendářního
roku 2019 (Ref2019) se vypočítají jako součin referenčních tržeb
na 1 km platných pro kalendářní rok 2018 (Ref2018) a podílu
skutečných tržeb na 1 km dosažených v rámci příslušné části
DÚK v kalendářním roce 2018 ze všech jízdních dokladů, jejichž
počáteční nebo cílová zóna bude zóna Teplice (Skut2018) a
skutečných tržeb na 1 km dosažených v rámci příslušné části
DÚK v kalendářním roce 2017 (Skut2017) ze všech jízdních
dokladů, jejichž počáteční nebo cílová zóna bude zóna Teplice,
tj. dle vzorce:
𝑅𝑒𝑓2019 = 𝑅𝑒𝑓2018 ∙

𝑆𝑘𝑢𝑡2018
𝑆𝑘𝑢𝑡2017

];“

Článek III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Pro
odstranění pochybností Smluvní strany prohlašují, že se změnami, dohodnutými tímto
dodatkem, řídí již od 1. 1. 2018.

2.

Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nadále v
platnosti.

3.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních
stran obdrží po dvou vyhotoveních.

4.

Tento dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. [bude doplněno]
ze dne [bude doplněno] a usnesením Zastupitelstva statutárního města Teplice [bude
doplněno] ze dne [bude doplněno].

5.

Vzhledem k tomu, že úprava výše tzv. referenční tržby na 1 km dle čl. IV. odst. 1
Smlouvy nepředstavuje změnu Smlouvy, nýbrž pouze potvrzení smluvních stran
o konkrétní výši referenční tržby na 1 km vypočítané pro příslušný kalendářní rok na
základě vzorce dohodnutého ve Smlouvě, tento dodatek nepodléhá povinnému zveřejnění
v registru smluv a Ústecký kraj jej může s městem uzavřít, i když stanoví výši referenční
tržby na 1 km v příslušném kalendářním roce zpětně k 1. lednu příslušného kalendářního
roku.
- následuje podpisová strana -
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SMLUVNÍ STRANY PROHLAŠUJÍ, ŽE TENTO DODATEK SMLOUVY UZAVŘELY NA ZÁKLADĚ VÁŽNÉ
A SVOBODNÉ VŮLE, NIKOLI V TÍSNI ZA NÁPADNĚ NEVÝHODNÝCH PODMÍNEK A NA DŮKAZ TOHO
PŘIPOJUJÍ SVÉ VLASTNORUČNÍ PODPISY.
V Ústí nad Labem dne ..........................

V Teplicích dne ..................................

Oldřich Bubeníček

Jaroslav Kubera

hejtman Ústeckého kraje

primátor statutárního města Teplice
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Číslo Ústeckého kraje: 15/SML2866
Číslo statutárního města Ústí nad Labem: [bude doplněno]

DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI
VEŘEJNOU LINKOVOU DOPRAVOU A VEŘEJNOU DRÁŽNÍ OSOBNÍ
DOPRAVOU

1. Ústecký kraj
Sídlo:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený:

Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje

IČ:

70892156

DIČ:

CZ70892156

Bankovní spojení: [bude doplněno]
(dále jen „Kraj“)
a
2. Statutární město Ústí nad Labem
Sídlo:

Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupené:

Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou statutárního města Ústí nad
Labem

IČ:

00081531

DIČ:

CZ00081531

Bankovní spojení: [bude doplněno]
(dále jen „Město“, společně s Krajem dále jen „Smluvní strany“)
SMLUVNÍ STRANY UZAVÍRAJÍ NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU NA ZÁKLADĚ VZÁJEMNÉ
SHODY TENTO DODATEK:
Článek I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.

Dne 14. 12. 2015 byla mezi smluvními stranami uzavřena, v souladu s ustanoveními §
24 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a §

160, § 163 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
smlouva č. 15/SML2866 o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou
linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou (dále jen „Smlouva“).
2.

Účelem této smlouvy je vzájemná spolupráce a koordinace Smluvních stran směřující k
(i) zajištění vzájemného uznávání jízdních dokladů vystavovaných dopravci DÚK na
straně jedné a dopravcem MHD na straně druhé opravňující cestující k využívání služeb
veřejné drážní osobní dopravy a veřejné linkové dopravy poskytovaných těmito
dopravci a (ii) nastavení principů vyrovnávání snížených tržeb (resp. zvýšené
kompenzace hrazené Městem dopravci MHD za zajišťování provozu MHD) v důsledku
vzájemného uznávání jízdních dokladů dle této smlouvy.

3.

Smluvní strany se dohodly na úpravě textu Smlouvy v článku IV. odstavci 1. upravující
principy vyrovnávání tržeb mezi Krajem a Městem.

Článek II.
POZMĚŇOVACÍ A DOPLŇUJÍCÍ USTANOVENÍ
Původní znění Smlouvy článek IV. odstavec 1. je s platností od 1. 1. 2018 zrušeno a
nahrazeno tímto zněním:

1.

„Kraj se zavazuje dorovnávat Městu za podmínek stanovených v této smlouvě
referenční tržby na 1 km, s tím, že:


referenční tržby na 1 km pro období kalendářního roku 2016 a pro
období kalendářního roku 2017 se rovnají 28,00 Kč bez DPH; referenční
tržby na 1 km pro období kalendářního roku 2018 se rovnají 28,35 Kč
bez DPH a odpovídají výpočtu z výkonových km bez režijních km; v
případě změny zákonné sazby DPH pro jízdné ve veřejné dopravě
Smluvní strany upraví výši referenčních tržeb na 1 km bez DPH tak, aby
výše referenčních tržeb na 1 km s DPH byla shodná před i po změně
zákonné sazby DPH s tím, že výsledek bude zaokrouhlen matematicky na
2 desetinná místa (např. v případě změny zákonné sazby DPH pro jízdné
ve veřejné dopravě z 15 % na 17 % by původní referenční tržby na 1 km
ve výši 28,00 nově činily 27,52 (po zaokrouhlení z 27,521367521) Kč bez
DPH, přičemž výše referenčních tržeb na 1 km s DPH by před i po změně
zákonné sazby DPH činila 32,20 Kč);



referenční tržby na 1 km pro období kalendářního roku 2019 a každého
následujícího kalendářního roku (Refi) se vypočítají dle vzorce:
𝑅𝑒𝑓𝑖 = 𝑅𝑒𝑓𝑖−1 ∙

𝑆𝑘𝑢𝑡𝑖−1
𝑆𝑘𝑢𝑡𝑖−2

i

je i-tý kalendářní rok,

Refi-1

jsou referenční tržby na 1 km platné pro bezprostředně
předcházející kalendářní rok,

Skuti-1 jsou skutečné tržby dosažené v rámci příslušné části DÚK
v bezprostředně předcházejícím kalendářním roce ze všech
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jízdních dokladů, jejichž počáteční nebo cílová zóna bude zóna
Ústí nad Labem a
Skuti-2 jsou skutečné tržby dosažené v rámci příslušné části DÚK
v kalendářním
roce
bezprostředně
předcházejícím
předcházejícímu kalendářnímu roku ze všech jízdních dokladů,
jejichž počáteční nebo cílová zóna bude zóna Ústí nad Labem,
[například referenční tržby na 1 km pro období kalendářního
roku 2019 (Ref2019) se vypočítají jako součin referenčních tržeb
na 1 km platných pro kalendářní rok 2018 (Ref2018) a podílu
skutečných tržeb na 1 km dosažených v rámci příslušné části
DÚK v kalendářním roce 2018 ze všech jízdních dokladů, jejichž
počáteční nebo cílová zóna bude zóna Ústí nad Labem (Skut2018)
a skutečných tržeb na 1 km dosažených v rámci příslušné části
DÚK v kalendářním roce 2017 (Skut2017) ze všech jízdních
dokladů, jejichž počáteční nebo cílová zóna bude zóna Ústí nad
Labem, tj. dle vzorce:
𝑅𝑒𝑓2019 = 𝑅𝑒𝑓2018 ∙

𝑆𝑘𝑢𝑡2018
𝑆𝑘𝑢𝑡2017

];

Článek III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Pro
odstranění pochybností Smluvní strany prohlašují, že se změnami, dohodnutými tímto
dodatkem, řídí již od 1. 1. 2018.

2.

Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nadále v
platnosti.

3.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních
stran obdrží po dvou vyhotoveních.

4.

Tento dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. [bude doplněno]
ze dne [bude doplněno] a usnesením Zastupitelstva statutárního města Ústí nad Labem č.
[bude doplněno] ze dne [bude doplněno].

5.

Vzhledem k tomu, že úprava výše tzv. referenční tržby na 1 km dle čl. IV. odst. 1
Smlouvy nepředstavuje změnu Smlouvy, nýbrž pouze potvrzení smluvních stran
o konkrétní výši referenční tržby na 1 km vypočítané pro příslušný kalendářní rok na
základě vzorce dohodnutého ve Smlouvě, tento dodatek nepodléhá povinnému zveřejnění
v registru smluv a Ústecký kraj jej může s městem uzavřít, i když stanoví výši referenční
tržby na 1 km v příslušném kalendářním roce zpětně k 1. lednu příslušného kalendářního
roku.
- následuje podpisová strana -
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SMLUVNÍ STRANY PROHLAŠUJÍ, ŽE TENTO DODATEK SMLOUVY UZAVŘELY NA ZÁKLADĚ VÁŽNÉ
A SVOBODNÉ VŮLE, NIKOLI V TÍSNI ZA NÁPADNĚ NEVÝHODNÝCH PODMÍNEK A NA DŮKAZ TOHO
PŘIPOJUJÍ SVÉ VLASTNORUČNÍ PODPISY.
V Ústí nad Labem dne ..........................

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

Oldřich Bubeníček

Ing. Věra Nechybová

hejtman Ústeckého kraje

primátorka statutárního města Ústí nad Labem
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bod 13.2 priloha1.pdf k usnesení č. 030/12Z/2018

bod 13.2 příloha 1

seznam nedoporučených projektů - obcí
ev.č.

Název
žadatele

IČO

Název
projektu

Požadov Přiděle
aná
ná
dotace dotace Sídlo (dle navisionu)

Důvod
nepodpoření
žádosti

LITOMĚŘICE

LT24 Město Štětí

S chutí ke
00264466 zdraví

30000

Mírové nám. 163,
0 411 08 Štětí

Nedostatek
finančních
prostředků

LOUNY
Obec
LN15 Líšťany

Tvořivý rok
00831824 na vsi

30000

U Svatého Jána 100, Chybějící povinná
0 440 01 Líšťany
příloha

bod 13.3 priloha 1.pdf k usnesení č. 031/12Z/2018

bod 13.3 příloha 1
Seznam nedoporučených projektů - Obce
Ev. Číslo
DC12

ŽADATEL
Dobrovolný svazek obcí Sever

IČ

NÁZEV PROJEKTU

PŘIDĚLENÁ
DOTACE

70810141

Atletická olympiáda DSO SEVER

0

Sídlo

Lipová 422

407 81 Lipová

DŮVOD
NEPODPOŘENÍ
ŽÁDOSTI
neoprávněný
žadatel

bod 13.4 priloha 1.pdf k usnesení č. 032/12Z/2018

bod 13. 4 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:
Mgr. Bc. Petrem Šmídem, náměstkem hejtmana Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Dagmar Waicová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
E-mail/telefon: waicova.d@kr-ustecky.cz / 475 657 212
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce (název/obchodní firma/):
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ :
DIČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:
zapsaný v obchodním rejstříku u …………………, pod sp. zn. ........../ v.............. rejstříku
u ……………. úřadu v ……………../ v evidenci ………………………. v………………..
(výpis/kopie výpisu z obchodního rejstříku/z ……. rejstříku/ z ……… evidence příjemce
tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě)
(dále jen ,,příjemce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
(dále jen „smlouva“)
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Preambule
Pro účely poskytování dotací byla usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 36/29Z/2016 ze dne 25. 4. 2016 schválena realizace projektu s názvem „Koncepce
financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji pro období
2017 – 2020“ (dále jen „koncepce“).
Článek I.
Předmět smlouvy, účel a výše dotace
1.

Poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje………… č. …..
ze dne ……. poskytuje příjemci ze svého rozpočtu neinvestiční dotaci ve výši
………….,- Kč (slovy: ……..korun českých), která bude převedena bezhotovostně na
účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, pod UZ (účelovým znakem)
………………, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije
nejpozději do ...................

2.

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

3.

Dotace je poskytnuta na realizaci projektu „Koncepce financování sportů s širokou
mládežnickou základnou v Ústeckém kraji pro období 2017 – 2020“ (dále jen
“projekt“).

4.

Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie.

5. Dotace je slučitelná s dotací poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných
celků, státního rozpočtu nebo fondů EU, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto
podpor nevylučují.
Článek II.
Podmínky použití dotace,
doba, v níž má být dosaženo účelu,
způsob poskytnutí dotace
1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace
předloženého projektu dle poskytovatelem odsouhlaseného rozpočtu všech
plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „plánovaný nákladový rozpočet“), a to v rozsahu
v něm uvedeného procentuálního podílu dotace na úhradě plánovaných uznatelných
nákladů za dodržení druhového členění plánovaného nákladového rozpočtu.
Plánovaný nákladový rozpočet včetně harmonogramu příjmů a plateb předložených
příjemcem v projektu je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.
2. V plánovaném nákladovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, se za neuznatelný
náklad označují následující náklady:
………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
……………
………………………………………………………………………………………………..
3. Změny v rámci druhového členění rozpočtu je možné provádět pouze za podmínek
stanovených čl. VIII. odst. 7 Zásad za předpokladu předchozího písemného souhlasu
příslušného odboru krajského úřadu. V těchto případech nebude uzavírán dodatek ke
smlouvě.
4. Termínem ukončení realizace projektu je ……….. Pro příjemce je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
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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,
reprezentativní pohoštění,
nájemné s následnou koupí (leasing),
cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, pro zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 tohoto právního
předpisu,
mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě,
náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).

6. Dotace bude poskytnuta
-

jednorázově bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví této
smlouvy uvedený v čl. I. této smlouvy
do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy.

7. Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech projektu v maximální výši 100%. Závazný ukazatel musí být
dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu za dodržení druhového
členění plánovaného nákladového rozpočtu.

Článek III.
Práva a povinnosti příjemce
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace
poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.
2. Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění
odpočtu této daně.
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3. 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.
4. Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály
účetních dokladů informací o tom, že projekt je spolufinancován Ústeckým krajem.
5. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace, a to
do 30 dnů od ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce
povinen předložit finanční vypořádání dotace. Ze závažných důvodů může být termín
předložení závěrečné zprávy na žádost příjemce, postupem dle Zásad, prodloužen.
Pokud byl projekt realizován před uzavřením této smlouvy, je příjemce povinen
předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace do 30 dnů od uzavření
této smlouvy.
I.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:

-

označení příjemce,

-

číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy,

-

popis realizace projektu včetně dodržování jeho harmonogramu,

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu,

-

přínos projektu pro cílové skupiny,

-

celkové zhodnocení projektu,

-

finanční vypořádání dotace, včetně účelového znaku.

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

přehled všech nákladů a výnosů projektu,

-

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

-

přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele,

-

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

6. 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.
7. 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.
8. 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.
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9. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla
poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady
uvedené v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně s předložením závěrečné
zprávy.

10. 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.
11. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad.
12. Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se příjemce stal
dotovaným zadavatelem ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 tohoto zákona a dodržovat
v souvislosti s čerpáním dotace veškeré další obecně závazné právní předpisy.
13. Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí o jeho
likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato až po
předchozím souhlasu poskytovatele. Příjemce je povinen poskytovateli poskytnout
veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru
poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace.
14. Příjemce je povinen s poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi.

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

nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, že
projekt je spolufinancován Ústeckým krajem – výše odvodu činí 10 %.

g) nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků –
výše odvodu činí 5 %.
h) nedodržení povinnosti publicity neoznačením publikací, internetových stránek či
jiných nosičů ,,sponzorským vzkazem“ – výše odvodu činí 5 %.
4. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou
odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných
zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve
výši nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky. Při neoprávněném
použití peněžních prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 250/2000
Sb. odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků,
mimo případů, kdy se podle této smlouvy (odst. 3 tohoto čl.) za porušení méně
závažné povinnosti uloží odvod nižší. Při porušení několika méně závažných
povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají. Odvody za porušení
rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše peněžních prostředků poskytnutých ke
dni porušení rozpočtové kázně. Při podezření na porušení rozpočtové kázně může
poskytovatel pozastavit poskytnutí peněžních prostředků, a to až do výše
předpokládaného odvodu. Pokud krajský úřad uloží odvod za porušení rozpočtové
kázně, v rozhodnutí uvede, že z uloženého odvodu bude odvedena pouze částka ve
výši rozdílu mezi uloženým odvodem a peněžními prostředky neposkytnutými z
důvodu podezření na porušení rozpočtové kázně. Pokud krajský úřad odvod neuloží,
poskytovatel poskytne pozastavené peněžní prostředky příjemci.

Článek V.
Výpověď a zrušení smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 30 dnů. Ve výpovědní lhůtě bude
pozastaveno vyplácení dotace.
2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených
v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním
vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně,
která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví
souhlas, smlouva nezaniká.
3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.
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4. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správního řádu
Ministerstvo financí ČR.
Článek VI.
Publicita

1.

Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést
fakt, že projekt byl podpořen Ústeckým krajem (poskytovatelem).

2.

Na výstupech projektu typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede
příjemce skutečnost, že projekt podpořil poskytovatel (dále „Sponzorský vzkaz“) v
provedení respektující logomanuál poskytovatele. Příjemce podpisem smlouvy
výslovně prohlašuje, že se s daným logomanuálem seznámil.

3.

Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského
vzkazu“ ke schválení poskytovateli, případně upravit návrh podle námitek
poskytovatele a předložit ho poskytovateli ke konečnému schválení. Za poskytovatele
rozhoduje kontaktní osoba uvedená v označení smluvních stran.

4. Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, a to nejméně
po dobu trvání projektu:
a) logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na – pozvánkách,
plakátech, programech, vstupenkách souvisejících s akcí (projektem),
b) verbální prezentace poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích
pořádaných u příležitosti akce (projektu),
c) oficiální pozvání zástupců poskytovatele, volný vstup do VIP prostor pro
zástupce poskytovatele,
d) viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místech konání akce
(realizace projektu) v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce (propagační
komponent s logem si příjemce může po domluvě zapůjčit od poskytovatele),
e) umístění reklamních panelů s prezentací poskytovatele v místě konání akce
(realizace projektu),
f) distribuce tiskových materiálů poskytovatele, které dodá poskytovatel mezi hosty
akce,
g) v případě videoprojekce odvysílání videospotu poskytovatele na (celoplošné)
obrazovce (videospot si příjemce po domluvě vyzvedne u poskytovatele),
h) prezentace poskytovatele moderátorem akce,
umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách
souvisejících s konáním akce (realizací projektu).
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
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1. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních
údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru
smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně
s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly
znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv
provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy
byla zaslána příjemci do datové schránky ID……./na e-mail: ……@.......
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní
vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., správního řádu, případně
příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního
řádu.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží 1vyhotovení.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv.
6. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. ………… ze dne ……………...

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Mgr. Bc. Petr Šmíd
náměstek hejtmana kraje
na základě pověření dle usnesení
Rady Ústeckého kraje č. 077/16R/2017

Příjemce

Přílohy:
Příloha č. 1 - Výpis/ kopie výpisu z ……… rejstříku/ evidence příjemce
Příloha č. 2 - Plánovaný nákladový rozpočet
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bod 13.6 příloha 1

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č.42
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 37/2001
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny,
příspěvková organizace
se sídlem v Lounech, Osvoboditelů 380, PSČ: 440 58, IČO: 14451042
(dále jen organizace)
ze dne 20. června 2001, usnesení č. 2/10/2001 Rady Ústeckého kraje,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/23/2001 ze dne 19.12.2001,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/29/2002 ze dne 27.3.2002 (dodatek č. 1),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/31/2002 ze dne 7.5.2002 (dodatek č. 2),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/34/2002 ze dne 3.7.2002 (dodatek č. 3),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/48/2002 ze dne 20.11.2002 (dodatek č. 4),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje 159/49/2002 ze dne 4.12.2002 (dodatek č. 5),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 5/61/2003 ze dne 23.4.2003 (oprava tiskových chyb),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 20/83/2004 ze dne 14.1.2004 (oprava tiskových chyb),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 47/91/2004 ze dne 7.4.2004 (dodatek č. 6),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 170/103/2004 ze dne 1.9.2004,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/3/2005 ze dne 12.1.2005 (dodatek č. 7),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 69/8R/2005 ze dne 11.5.2005 (dodatek č. 8),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 41/15R/2005 ze dne 27.7.2005 (dodatek č. 9),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 10),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 15/35R/2006 ze dne 5.4.2006 (dodatek č. 11),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/40R/2006 ze dne 17.5.2006 (dodatek č. 12),
úplné znění ze dne 5.1.2007,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 44/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 13),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 42/93R/2007 ze dne 3.10.2007 (dodatek č. 14),
úplné znění ze dne 7.1.2008,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 22/109R/2008 ze dne 15.4.2008 (dodatek č. 15),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 53/6R/2009 ze dne 14.1.2009 (dodatek č. 16),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 49/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 17),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 55/18R/2009 ze dne 3.6.2009 (dodatek č. 18),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 19),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 47/33R/2009 ze dne 2.12.2009 (dodatek č. 20),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 21),
úplné znění ze dne 21.1.2010,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/45R/2010 ze dne 21.4.2010 (dodatek č. 22),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 38/49R/2010 ze dne 16.6.2010 (dodatek č. 23),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 33/62R/2010 ze dne 3.11.2010 (dodatek č. 24),
úplné znění ze dne 5.1.2011,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 48/76R/2011 ze dne 27.4.2011 (dodatek č. 25),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 27/86R/2011 ze dne 5.10.2011 (dodatek č. 26),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/95R/2012 ze dne 11.1.2012 (dodatek č. 27),
úplné znění ze dne 11.1.2012,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/101R/2012 ze dne 4.4.2012 (dodatek č. 28),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 29),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 26/116R/2012 ze dne 1.11.2012 (dodatek č. 30),
úplné znění ze dne 4.1.2013,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 31),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/13R/2013 ze dne 10.4.2013 (dodatek č. 32),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 33),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 27/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 34),
úplné znění ze dne 7.1.2014,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 35),

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 23/14Z/2014 ze dne 23.4.2014 (dodatek č. 36),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 89/18Z/2014 ze dne 3.9.2014 (dodatek č. 37),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 28/21Z/2015 ze dne 16.2.2015 (dodatek č. 38),
úplné znění ze dne 21.4.2015,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 23/25Z/2015 ze dne 2.11.2015 (dodatek č. 39),

úplné znění ze dne 25.1.2016,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 17/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 40),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 43/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 41),
úplné znění ze dne 4.1.2018

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ../..Z/2018 ze dne 23. dubna 2018 se
výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
Článek VIII. „Doplňkové činnosti organizace“, odst. 4 po změně zní:
„4. Zřizovatel povoluje organizaci tyto okruhy doplňkové činnosti :
a) Hostinská činnost
a) Opravy silničních vozidel
b) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- ubytovací služby
- velkoobchod a maloobchod
- mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
- výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
- výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
- povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
- zprostředkování obchodu a služeb
- údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
- pronájem a půjčování věcí movitých
- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
- reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
- překladatelská a tlumočnická činnost
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
- praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního
zboží.“

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 23. dubna 2018.
V Ústí nad Labem dne 23. dubna 2018.

Mgr. Bc. Petr Šmíd
náměstek hejtmana Ústeckého kraje
na základě pověření dle usnesení Rady Ústeckého
kraje č. 005/24R/2017 ze dne 20. 9. 2017
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Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2018 – výzva č. 2

Zásady programu
I. Program
1. Cíl programu
Podpořit organizační a ekonomické podmínky k podnícení obyvatel venkova a samospráv obcí k
tomu, aby se vlastními silami snažili o harmonický rozvoj zdravého životního prostředí na venkově,
udržování přírodních a kulturních hodnot venkovské krajiny a rozvoj ekologicky nezávadného
hospodářství, jmenovitě o:
- rozvoj infrastruktury, ekonomických, sociálních, vzdělávacích a kulturních aktivit, které rozšíří
nabídku pracovních příležitostí a možnosti obživy ve venkovských oblastech a povedou k vyšší
diverzifikaci venkovské ekonomiky, zvýší úroveň vzdělanosti a kvalitu společenského života jako
předpokladu pro zvýšení atraktivity venkova pro trvalé bydlení.
- zhodnocení kulturně historického potenciálu obcí a zachování krajiny a kvalitního přírodního
prostředí jako předpokladu pro rozvoj cestovního ruchu a zajištění kvalitní rekreace pro obyvatele i
návštěvníky
- koncepční rozvoj obce na základě rozvojových dokumentů obce či mikroregionu a realizací
vzájemně provázaných a navazujících akcí
2. Vymezení oblastí podpory a zaměření projektů
Oblast podpory: 2 Chodníky a místní komunikace
Jedním z největších problémů malých obcí, který nejsou schopni uspokojivě řešit ze svých rozpočtů
je špatný stav místních komunikací. Tento problém je bariérou pro zlepšování stavu prostředí
v obcích a negativně tak působí na rozvoj podnikání a atraktivitu bydlení pro mladé lidi.
Cílem výzvy č. 2 programu je finanční dotací podpořit schopnost malých obcí stav místních
komunikací zlepšit.
V rámci této výzvy budou podporovány:
-

opravy povrchů stávajících místních komunikací III. třídy
změnu současných místních komunikací III. třídy s nezpevněným povrchem na zpevněný
v zastavěném území obce

Požadavky při podání žádosti:


pozemky na nichž se komunikace nachází, musí být ve vlastnictví obce, nebo k pozemkům
musí mít obec právo užívání pro účely místní komunikace min. na dobu 5 let od ukončení
projektu. U pozemků ve vlastnictví ČR – Státní pozemkový úřad (SPÚ) je nutný alespoň
souhlas s realizací od SPÚ.

3. Monitorovací ukazatele programu
Na základě následujících kritérií bude program následně zhodnocen.

Výstupy programu: počet m² opravených komunikací ……………… 5 000

13 000

4. Finanční rámec programu
Finančním rámcem programu se rozumí celkový objem finančních prostředků určených pro
realizaci podpory ve vymezených oblastech podpory. Podpora je poskytována z Regionálního
podpůrného fondu Ústeckého kraje. Na přidělení podpory není právní nárok.
Celkový finanční rámec Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2018 – výzva č. 2 činí 10
mil. Kč.
5. Druh a výše podpory
Podpora bude poskytnuta formou nenávratné dotace na úhradu přímých nákladů spojených
s realizací projektů podle předložených žádostí. Podporu podle tohoto programu nelze kombinovat
s podporou z jiných programů Ústeckého kraje. Majetek, na který byla přidělena podpora, nesmí
být převeden minimálně po dobu 3 roky. Spoluúčast musí být uhrazena z vlastních prostředků
žadatele.
Minimální výše dotace
Maximální výše dotace

100 000,-Kč
1 000 000,- Kč

6. Intenzita podpory
Intenzita podpory, tedy maximální výše spoluúčasti kraje na celkových uznatelných výdajích
projektu činí 50%

7. Časový rámec programu

vyhlášení programu
předkládání projektů
výběr projektů pracovní skupinou pro výběr projektů
projednání radou kraje
rozhodnutí zastupitelstva o poskytnutí podpory
zveřejnění výsledků
dokončení projektů do:
hodnocení programu do:

30. 4. 2018
30. 5. – 29. 6. 2018
Červenec 2018
Srpen 2018
Září 2018
Září 2018
31. 8. 2019
31. 12. 2019

II. Vymezení
8. Příjemci podpory a lokalizace projektů
Příjemcem dotace může být pouze obec do 3 000 obyvatel, která nedostala dotaci na opravu
místní komunikace z první výzvy POV ÚK 2018.
Každá obec může podat maximálně jednu žádost.

Územní vymezení
Podpořeny mohou být pouze projekty realizované v územním obvodu obcí, které se nacházejí na
území Ústeckého kraje.
9. Vymezení vhodných nákladů
Z prostředků programu lze uhradit pouze náklady nutné pro realizaci projektu. Náklady projektu
musí být uvedeny ve smlouvě o poskytnutí dotace a musí vzniknout a být hrazeny během realizace
projektu a to nejdříve od 1. 7. 2018 do termínu ukončení projektu max. dle čl. 7 Zásad (bude
doloženo protokolem o předání a převzetí díla).
Realizací projektu může vzniknout pouze majetek obce.
Náklady projektu musí být skutečně vynaloženy a zachyceny v účetnictví na účetních dokladech
příjemce podpory pod účelovým znakem stanoveným administrátorem programu, být
identifikovatelné a ověřitelné a podložené prvotními podpůrnými doklady. Všechny doklady budou
označeny větou: Podporováno Ústeckým krajem + číslo smlouvy.
Z prostředků programu lze hradit a do celkových nákladů projektu lze zahrnout pouze náklady:


náklady vyplývající ze smluv uzavřených s dodavateli za dodržení následujících
podmínek - s dodavateli bude uzavřena smlouva, ve které budou specifikovány aktivity a
jejich rozsah včetně přehledu uznatelných nákladů. Postup pro uzavírání dodavatelských
smluv se bude řídit zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách

Z prostředků programu nelze hradit:
 osobní náklady
 cestovné








náklady na záruky, pojištění, úroky, bankovní a správní poplatky, kursové ztráty,
provozní náklady příjemce vč. nákladů na administraci, údržbu, půjčovné, nájem,
telefonní poplatky,
dovozní přirážky,
celní a správní poplatky,
pokuty a penále
DPH, pokud má příjemce nárok na uplatnění vrácení této daně (DPH jasně stanovit
již v žádosti)

III. Žádost o podporu
Formulář žádosti a podpůrné doklady
Žadatel o podporu z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2018 – výzva č. 2 zapíše žádost do
programu Kevis a současně předloží kompletně a správně vyplněnou a statutárním zástupcem
podepsanou žádost o podporu v tištěné podobě včetně případné přílohy (dle požadavků jednotlivých
OP).
Postup při zápisu do programu Kevis je uveden v příloze č.1 těchto pokynů.
Podmínkou zařazení projektu do hodnocení je vyplnění žádosti v programu Kevis i zaslání tištěné a
podepsané žádosti.
Údaje uvedené v tištěné žádosti o podporu jsou pro žadatele závazné.

Místo a způsob doručení
Žádost musí být podatelně předána osobně, datovou schránkou nebo doporučeně poštou.
Místo doručení žádostí o podporu je podatelna Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Termín podání
Žádost musí být doručena nejpozději do 29. 6. 2018 do 12.00 hodin. Všechny žádosti doručené po
tomto termínu budou vyřazeny z dalšího hodnocení. Rozhoduje razítko podatelny krajského úřadu.
Do stejného termínu musí být proveden zápis žádosti do programu Kevis.

Další informace
Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor regionálního rozvoje
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel : 47 56 57 602, 47 56 57 510
Fax: 47 52 00 245
E-mail: cervinkova.j@kr-ustecky.cz
www.kr-ustecky.cz

Potvrzení příjmu
Přijaté žádosti budou zveřejněny na internetových stránkách Ústeckého kraje.

10.

Kritéria pro hodnocení žádostí o podporu

Základním předpokladem pro další hodnocení žádosti je splnění základních podmínek programu.
Splnění základních podmínek programu bude zkontrolováno odborem regionálního rozvoje, při
jejich nedodržení je žádost o podporu vyřazena z dalšího hodnocení. Žádosti podané do 16. 6.
2018, u kterých bude zjištěno nedodržení základních podmínek programu, mohou být, na základě
výzvy odboru regionálního rozvoje zaslané e-mailem, opraveny do 7 kalendářních dnů od doručení
výzvy.

Základní podmínky programu
Místo a termín podání žádosti
Doručení žádosti požadovaným způsobem
Soulad žadatele s vymezením příjemců podpory
Požadovaná výše dotace
Minimální spoluúčast žadatele
Umístění projektu
Hodnocení žádostí o podporu provádí Pracovní skupina pro výběr projektů podle následujících
kritérií. Která jsou seřazena sestupně dle důležitosti:
1) Počet obyvatel místní části, ve které bude projekt realizován. Přednost má menší počet
obyvatel.

Informace o rozhodnutí o poskytnutí podpory
Žadatelé budou o rozhodnutí o poskytnutí dotace informováni prostřednictvím internetových
stránek Ústeckého kraje.

Podmínky pro realizaci projektu a platební podmínky
Platební podmínky pro realizaci projektu a platební podmínky se řídí ustanoveními Zásad pro
poskytování podpory z Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje (dále Fond) a
ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace.
Na základě rozhodnutí příslušného orgánu kraje o poskytnutí podpory uzavře Ústecký kraj
s žadatelem písemnou smlouvu o poskytnutí dotace dle obecně platných předpisů. Smlouvu za kraj
podepíše hejtman.
Před podpisem smlouvy o poskytnutí podpory žadatel předloží nejpozději do 15. 3. 2019
administrátorovi:
 ověřené kopie stavebního povolení nebo kopie ohlášení stavebnímu úřadu nebo čestné
prohlášení starost(k)y obce, že stavební povolení ani ohlášení dílo nevyžaduje,
 usnesení Zastupitelstva obce o zajištěném spolufinancování
 rozpočet projektu na formuláři, který bude přílohou vyhlášení programu.
 fotodokumentaci původního stavu

Pokud nebudou žadatelem předloženy doklady potřebné pro uzavření smlouvy
do 15. 3. 2019, nebude dotace poskytnuta.
Podpora bude poskytována formou účelové dotace na úhradu faktur vzniklých v souvislosti s
realizací projektu. Čerpání prostředků je možné až po uzavření smlouvy o poskytnutí finanční

podpory a prokázání vložení vlastních prostředků žadatele do realizace projektu. Peněžní prostředky
se převádějí bezhotovostně na účet příjemce.
Dotace bude převáděna na účet příjemce na základě průběžné nebo závěrečné zprávy, kterou
příjemce zašle s doložením účetních dokladů odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu
Ústeckého kraje. S žádostí o platbu předloží zaúčtování faktur. Po obdržení dotace příjemce zašle
konečné zaúčtování dotace.
Příjemce podpory je povinen poskytnuté prostředky z dotace použít v souladu se smlouvou a k
účelu, na který mu byly poskytnuty. Způsob použití a vyúčtování podpory podléhají kontrole
orgánů Ústeckého kraje.
Po ukončení projektu předloží příjemce podpory závěrečnou zprávu, ve které uvede vlastní
hodnocení projektu především z hlediska jeho prokazatelných dopadů na splnění cílů rozvojového
programu. Vyúčtování a závěrečná zpráva bude podána nejpozději do 30 dnů po ukončení
projektu (dle předávacího protokolu) na odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého
kraje.
Ukončením projektu se rozumí prokazatelné uzavření všech aktivit akce v souladu se smlouvou o
poskytnutí finanční podpory a jejími případnými dodatky. Tuto skutečnost je třeba doložit kromě
vlastních výstupů akce též ověřitelnými průkazy dosažení cílů akce (např. předávacím protokolem,
fotodokumentací apod.).
Příjemce podpory je povinen označit originální účetní doklady číslem smlouvy o poskytnutí dotace
a textem, že projekt je spolufinancován Ústeckým krajem

11. Odpovědnost za realizaci podpory - garant programu
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje.

12. Pracovní skupina pro výběr projektů
Hodnocení projektů bude provádět Pracovní pro výběr projektů Programu obnovy venkova
Ústeckého kraje. Hodnocení provádí na společném jednání podle hodnotících kritérií dle čl. 10 a
doporučuje Radě Ústeckého kraje žádosti pro přiznání dotace k projednání. Výsledky hodnocení
pracovní skupiny budou zveřejněny na webu kraje.

13. Administrace programu
Administraci Programu zajišťuje odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje,
Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem.
Kontakty: Jana Červinková, tel.: 475657602, e-mail: cervinkova.j@kr-ustecky.cz
Ing. Josef Svoboda, tel.: 475657510, e-mail: svoboda.j@kr-ustecky.cz

Přílohy: 1. Postup při zápisu žádosti do programu Kevis
2. Formulář žádosti
5. Formulář rozpočtu projektu
6. Formulář závěrečné zprávy
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Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2018 – výzva č. 2 – žádost o podporu
Oblast podpory

2

Žadatel - název
IČO

Počet obyvatel
Obec III. typu

adresa

Bankovní
spojení
Statutární
zástupce
Telefon

Kontaktní
osoba
E-mail

Název projektu
(max. 4 slova) i
Umístění projektu
(část obce, k.ú., p.p.č)

(Název dokumentu,
Soulad se
strategií obce strana)
nebo
mikroregionu

Stručný popis projektu: (co se v projektu bude realizovat – jasný popis aktivit , ze kterých bude
patrné zda se jedná o investici či neinvestici )

Cíl projektu: (proč chcete projekt realizovat)

Výstupy projektu: (projektované parametry- výměry)

Celkové náklady
projektu
(tis. Kč)
- z toho investiční
(tis. Kč)
- z toho neinvestiční
(tis. Kč)
Požadovaná dotace
(tis. Kč)
Poznámka

(nová stavba, úprava stávající stavby, při které dojde ke zlepšení
parametrů)
(úprava nebo oprava stávající stavby, při které nedojde ke zlepšení
parametrů)
tj. % celkových
nákladů

Čestné prohlášení: prohlašuji, že obec …………..
má zajištěny finanční prostředky na
spolufinancování tohoto projektu.
Prohlašuji, že obec nebude žádat o podporu na stejný účel z jiného programu Ústeckého kraje.

Potvrzuji správnost údajů uvedených v této žádosti:
starostka / starosta obce
podpis:

i

Názvy řídit dle plánovaných výdajů; Rekonstrukce - INV, Oprava – NEINV. + dle zákona o daních z příjmů
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Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace
Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2018 – výzva č. 2
Název projektu:
Číslo smlouvy o poskytnutí dotace:
Příjemce dotace, IČ, DIČ (plátci DPH):

Výše celkových nákladů projekt dle čl. II bod 1 smlouvy (v Kč):
Investiční / Neinvestiční dotace:
Výše přidělené dotace dle čl. I smlouvy (v Kč):
Závazný ukazatel dle čl. II bod 6 smlouvy (%):
Popis postupu realizace projektu :

Kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu:

Přínos projektu pro cílové skupiny:

Celkové zhodnocení:

Realizace veřejné zakázky:
Druh veřejné zakázky:

ANO

NE

Celkový přehled výdajů projektu:

Číslo dokladu

Datum platby

Dodavatel

Účel platby

Uhrazeno
Částka v Kč
plátci DPH uvádějí
částky bez DPH

Celkem

Celkový přehled financování:
Hrazeno příjemcem celkem:

bbb

Požadovaná částka k proplacení:
Skutečný podíl dotace na celkových nákladech:

Datum:

%

Podpis a razítko statutárního zástupce:

Povinné přílohy:
1.
2.
3.
4.
5.

Smlouva s dodavatelem (smlouva o dílo, objednávka)
Protokol o předání a převzetí projektu
Kopie účetních dokladů souvisejících s realizací projektu vč. dokladů o provedených platbách (kopie
výpisu z účtu nebo výdajový pokladní doklad)
Výpis z oddělené účetní evidence UZ 00101
Jednoduchá fotodokumentace projektu (před i po)
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Vzor smlouvy

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

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

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1630952/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce (název/obchodní firma/jméno a příjmení):
Sídlo/bydliště:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ/DIČ:
DIČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:
(dále jen ,,příjemce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ/NEINVESTIČNÍ DOTACE
(dále jen „smlouva“)
Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č.27/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016 schváleny Zásady pro poskytování dotací a návratných
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finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“). Smlouva se uzavírá
v souladu s těmito Zásadami, které jsou pro příjemce závazné ve věcech touto smlouvou
neupravených.
Článek I.
Předmět smlouvy, účel a výše dotace
1.

Poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje………… č. …..
ze dne ……. poskytuje příjemci ze svého rozpočtu investiční/neinvestiční dotaci ve
výši ………….,- Kč (slovy: ……..korun českých),
která bude převedena
bezhotovostně na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, pod UZ (účelovým
znakem) ………………, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem
použije nejpozději do ...................

2.

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

3.

Dotace je poskytnuta na realizaci projektu……….. (dále jen ,,projekt“).

4.

Dotace nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování
Evropské unie

5. Dotace je slučitelná s dotací poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných
celků, státního rozpočtu nebo fondů EU, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto
podpor nevylučují.
Článek II.
Podmínky použití dotace,
doba, v níž má být dosaženo účelu,
způsob poskytnutí dotace
1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace
předloženého projektu ...................................., dle poskytovatelem odsouhlaseného
rozpočtu všech plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „plánovaný nákladový
rozpočet“), a to v rozsahu v něm uvedeného procentuálního podílu dotace na úhradě
plánovaných uznatelných nákladů za dodržení druhového členění plánovaného
nákladového rozpočtu. Plánovaný nákladový rozpočet je nedílnou součástí této
smlouvy jako její příloha č. 1.
2. Změny v rámci druhového členění rozpočtu je možné provádět pouze za podmínek
stanovených čl. VIII. odst. 7 Zásad za předpokladu předchozího písemného souhlasu
příslušného odboru krajského úřadu. V těchto případech nebude uzavírán dodatek ke
smlouvě.
3. Nejzazším termínem ukončení realizace projektu je 31. 8. 2019. Pro příjemce je tento
termín stanoven jako závazný ukazatel. Ukončením realizace projektu se rozumí datum
uvedený na předávacím protokolu díla nebo dokladu o nákupu techniky.
4. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od 1.
7. 2018 do 31. 8. 2019 (účinnost uznatelných nákladů).

strana 2 / 8

Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu ve schváleném období
realizace,
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými
doklady.
Neuznatelný náklad je náklad na:
-

-

pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
úroky, penále, pokuty a jiné sankce,
opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
nákupy pozemků a budov,
ztráty z devizových kurzů,
reprezentativní pohoštění,
nájemné s následnou koupí (leasing),
cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, pro zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 tohoto právního
předpisu,
mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě,
náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc)
svépomocné práce.
5. Dotace bude poskytnuta bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví
této smlouvy jednorázově ve lhůtě do 30 dnů po předložení závěrečné a kontrole
finančního vypořádání poskytovatelem.

6. 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
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předpisů, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska nákladů celého
projektu.
5. Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály
účetních dokladů informací o tom, že projekt je spolufinancován Ústeckým
krajem.
6. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté
dotace, a to do 30 dnů od ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou
zprávou je příjemce povinen předložit finanční vypořádání dotace. Ze závažných
důvodů může být termín předložení závěrečné zprávy na žádost příjemce, postupem
dle Zásad, prodloužen. Pokud byl projekt realizován před uzavřením této smlouvy,
je příjemce povinen předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace
do 30 dnů od uzavření této smlouvy.
I.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:

-

označení příjemce,

-

číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy,

-

popis realizace projektu včetně dodržování jeho harmonogramu,

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu,

-

přínos projektu pro cílové skupiny,

-

celkové zhodnocení projektu,

-

finanční vypořádání dotace, včetně účelového znaku.

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

přehled všech nákladů a výnosů projektu,

-

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

-

přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele,

-

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

7. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit
nahlížet do účetní evidence. Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak i po
ukončení realizace projektu.
8. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor regionálního
rozvoje krajského úřadu o všech změnách týkajících se tohoto smluvního vztahu,
včetně identifikace příjemce nebo podpořeného projektu.
9. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke
skutečným nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný
ukazatel (viz čl. II odst. 7 smlouvy), poskytovatel nevyplatí příjemci prostředky, o
které byl dohodnutý podíl dotace překročen.
10. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad.
11. Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se příjemce stal
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dotovaným zadavatelem ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 tohoto zákona a dodržovat
v souvislosti s čerpáním dotace veškeré další obecně závazné právní předpisy.
12. Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí o jeho
likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato až po
předchozím souhlasu poskytovatele. Příjemce je povinen poskytovateli poskytnout
veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru
poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace.
13. 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 %.
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g) nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků –
výše odvodu činí 5 %.
h) nedodržení povinnosti publicity neoznačením publikací, internetových stránek či
jiných nosičů ,,sponzorským vzkazem“ – výše odvodu činí 5 %.
i)

nedodržení povinnosti publicity neumístěním tabulky se ,,sponzorským vzkazem“
na stavbě nebo v její bezprostřední blízkosti (v případě investiční dotace) – výše
odvodu činí 5 %.

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

Článek V.
Výpověď a zrušení smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 15 dnů.
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
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1.

Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést
fakt, že projekt byl podpořen Ústeckým krajem (poskytovatelem).

2.

Na výstupech projektu typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede
příjemce skutečnost, že projekt podpořil poskytovatel (dále „Sponzorský vzkaz“) v
provedení respektující logomanuál poskytovatele. Příjemce podpisem smlouvy
výslovně prohlašuje, že se s daným logomanuálem seznámil.

3.

V případě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce (projektu), bude
na ní nebo v její bezprostřední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem“
v provedení respektující logomanuál poskytovatele.

4.

Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského
vzkazu“ ke schválení poskytovateli, případně upravit návrh podle námitek
poskytovatele a předložit ho poskytovateli ke konečnému schválení. Za poskytovatele
rozhoduje kontaktní osoba uvedená v označení smluvních stran.

5. Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, a to nejméně
po dobu 1 roku:
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,
d) viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místech konání akce
(realizace projektu) v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce (propagační
komponent s logem si příjemce může po domluvě zapůjčit od poskytovatele),
e) umístění reklamních panelů s prezentací poskytovatele v místě konání akce
(realizace projektu),
f) distribuce tiskových materiálů poskytovatele, které dodá poskytovatel mezi hosty
akce,
g) v případě videoprojekce odvysílání videospotu poskytovatele na (celoplošné)
obrazovce (videospot si příjemce po domluvě vyzvedne u poskytovatele),
h) prezentace poskytovatele moderátorem akce,
i) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách
souvisejících s konáním akce (realizací projektu),

6.

Logo Ústeckého kraje (poskytovatele) je ochrannou známkou, která požívá ochrany
podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002
Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých
dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon
o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.
Článek VII.
Ostatní ujednání

1. Tato smlouva bude zveřejněna dle §10d odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. na úřední
desce poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne
uzavření smlouvy, což se týká i případných dodatků ke smlouvě, a to po dobu nejméně
3 let ode dne zveřejnění. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
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2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní
vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., správního řádu, případně
příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního
řádu.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
5. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. ………… ze dne …………….

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman kraje

Příjemce

Přílohy:
Příloha č. 1 - Plánovaný nákladový rozpočet
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bod 14.7 priloha 1.pdf k usnesení č. 040/12Z/2018

Dodatek č. 3 k Zakládací smlouvě
obecně prospěšné společnosti Destinační agentura České středohoří, o.p.s.
se sídlem Litoměřice, Předměstí, Komenského 748/4, PSČ 412 01, IČ 28750853,
zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném
Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl O, vložka 325
(dále jen „společnost“)

Níže uvedení zakladatelé,
1) Ústecký kraj,
IČ: 70892156, se sídlem Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum, Velká Hradební 3118/48, PSČ 400 01,
zastoupený Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem,
2) Město Litoměřice,
IČ: 00263958, se sídlem Litoměřice - Litoměřice-Město, Mírové náměstí 15/7, PSČ 412 01,
zastoupené Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou,
3) Biskupství litoměřické,
IČ: 00445126, se sídlem Litoměřice - Za nemocnicí, Dómské náměstí 1/1, PSČ 412 01,
zastoupené Mons. Janem Baxantem, biskupem litoměřickým,
(dále společně jen „zakladatelé“)

se dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 3 k Zakládací smlouvě společnosti, ve znění jejího dodatku č. 1
a dodatku č. 2 (dále jen „zakládací smlouva“), takto:

1) Text uvedený v čl. III. odst. 3.1. zakládací smlouvy se zrušuje a nahrazuje se tímto novým zněním
ustanovení čl. III. odst. 3.1. zakládací smlouvy:
„ Společnost bude zajišťovat za účelem vymezeným v čl. 2 tyto obecně prospěšné služby:
3.1.1. Činnosti oblastního destinačního managementu v oblasti České středohoří, tj.
činnosti realizované za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem
je rozvoj regionu-destinace, podpora cestovního ruchu a trávení volného času.
Regionem se rozumí destinace České středohoří a Podřipsko, tvořená zejména
Chráněnou krajinnou oblastí České středohoří, včetně Litoměřicka, Lovosicka a
Podřipska (Roudnice nad Labem), částí Ústecka (mimo Krušné hory), Teplicka (část v
CHKO České středohoří), Děčínska (Verneřicko, cyklotrasa č. 2 -EuroVelo z Labské
stezky na území Ústeckého kraje). Administrativně: území ORP Litoměřice, Roudnice
nad Labem, Lovosice, Ústí nad Labem-část, Děčín-část, Teplice-část, Louny-okrajová
část.
3.1.2. Společnost plní úkol daný rozhodnutím zastupitelstva Ústeckého kraje v rámci
1 (4)

regionálního rozvoje - tedy především aktivně propaguje rozvoj oblasti Českého
středohoří a Podřipska, turistické cíle, zajímavosti a produkty. Zaměřuje se jak na
obyvatele regionu, tak zejména na oblasti České republiky a Saska s cílem rozvoje
návštěvnosti destinace.
3.1.3. Destinační agentura České středohoří, o.p.s. je jednou ze čtyř destinačních agentur v
Ústeckém kraji. Úzce spolupracuje se Správou CHKO České středohoří, místními
akčními skupinami, zájmovými spolky a sdruženími, veřejnou správou.
3.1.4. Příprava strategií, studií a strategických dokumentů v oblasti regionálního rozvoje a
cestovního ruchu na úrovni ORP, statutárního města Ústí nad Labem a Ústeckého
kraje ve spolupráci s podnikatelskými subjekty na území své destinace.
3.1.5. Správa regionální značky „ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt®“ s cílem využít
potenciál místních producentů, včetně řemeslných produktů, pro propagaci
destinace, zajištění rozvoje producentů a jejich ekonomickou udržitelnost. Zároveň
pak ve spolupráci s podnikateli a místními organizacemi zajišťuje propojení produktů
se službami a zážitky.
3.1.6. Vzdělávání a osvěta.
3.1.7. Identifikace a podpora projektů, zejména v oblasti turistiky, životního prostředí a
udržitelného regionálního rozvoje.
3.1.8. Podpora šetrné turistiky včetně realizace turistických služeb, mimo jiné poskytování
turistických informací a návazných návštěvnických služeb.
3.1.9. Spolupráce a podpora meziregionální nebo mezinárodní v rámci uvedených druhů
obecně prospěšných činností jako je oblast životního prostředí, šetrné turistiky,
vzdělávání a regionálního rozvoje.
3.1.10. PR aktivity – pozitivní mediální prezentace destinace prostřednictvím vymezených
témat a produktů směrem k laické i odborné veřejnosti v České republice i zahraničí
(pořádání, spolupořádání a účast na výstavách a veletrzích, mediální a publikační
činnost apod.).
3.1.11. Tvorba nových produktových linií vedoucích ke zviditelnění destinace (famtripy, tj.
motivační cesty pro zástupce cestovních kanceláří, presstripy pro zástupce médií)
včetně sledování a vyhodnocení zpětných vazeb.
3.1.12. Organizace konferencí a odborných seminářů přispívajících k rozvoji cestovního
ruchu v Ústeckém kraji, na Labské stezce (cyklotrasa č.2, EuroVelo 7) a na řece Labi
obecně.
3.1.13. Ediční činnost – vydávání tištěných informačních a propagačních materiálů obecných
či tematicky zaměřených s přihlédnutím k předem vymezeným a doporučeným
okruhům, včetně vydávání odborových publikací.
3.1.14. Vyhledávání dalších možných finančních zdrojů pro financování rozvojových
projektů.
3.1.15. Pořizování nových strojů, technologií pro obnovu a údržbu přírodního nebo
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kulturního dědictví.
3.1.16. Obnova, údržba budování a provozování vhodných ploch, budov a prostorů pro
podnikání v cestovním ruchu (obchody, kiosky, restaurace, kuchyně, ubytování,
společenská a informační centra), pořizování informačních systémů, informační
technologie, zapojování do informačních sítí.
3.1.17. Spolupráce v rámci rozvoje turistiky při rozvoji a budování infrastruktury a
koordinaci cyklistické a pěší turistiky, navazující na dopravu železniční, silniční,
leteckou a lodní.
3.1.18. Spolupráce na činnosti turistických informačních center na území destinace a
spolupráce s podnikatelskými subjekty na území destinace.
3.1.19. Shromažďování informací a dat o turistickém potenciálu destinace, zajišťování jejich
průběžné aktualizace a jejich zpracovávání pro jednotlivé cílové skupiny uživatelů a
využívání pro efektivní rozvoj cestovního ruchu v destinaci.
3.1.20. Komunikace a spolupráce s Českou centrálou cestovního ruchu – CzechTourism
včetně jejích zahraničních zastoupení, která podléhá v každém jednotlivém případě
písemnému souhlasu odpovědné osoby Krajského úřadu Ústeckého kraje.
3.1.21. Realizace projektu „North West Bohemia Convention Bureau“ (kongresová a
incentivní turistika, M.I.C.E.), pod hlavičkou České centrály cestovního ruchu –
CzechTourism.
3.1.22. Realizace projektu „Labská stezka v Ústeckém kraji“ (cyklotrasa č. 2, EuroVelo 7). “

2) Text uvedený v čl. III. odst. 3.2. zakládací smlouvy se zrušuje a nahrazuje se tímto novým zněním
ustanovení čl. III. odst. 3.2. zakládací smlouvy:
„ Doplňkové činnosti budou prováděné za podmínky, že doplňkovou činností bude dosaženo
účelnějšího využití majetku a zároveň tím nebude ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost
obecně prospěšných služeb.
3.2.1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
3.2.2. Hostinská činnost.
3.2.3. Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.
3.2.4. Průvodcovská činnost horská.
3.2.5. Silniční motorová doprava.
3.2.6. Provozování cestovní kanceláře.
3.2.7. Vnitrozemská vodní doprava.
3.2.8. Letecká práce (vyhlídkové lety). “

3 (4)

3) Ostatní ustanovení zakládací smlouvy zůstávají beze změny.

4) Uzavření tohoto dodatku k zakládací smlouvě bylo schváleno:
a) Usnesením zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne ___.___.2017, č. _______________; a
b) Usnesením zastupitelstva města Litoměřice ze dne ___.___.2017, č. _______________.

5) Tento dodatek k zakládací smlouvě je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž po jednom (1)
vyhotovení obdrží každý ze zakladatelů, jedno (1) vyhotovení je určeno pro společnost a jedno (1)
vyhotovení je určeno pro potřeby veřejného rejstříku.

6) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi zakladateli.

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

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

…..........................................................

…..........................................................

Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman

Město Litoměřice
Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta

(úředně ověřený podpis)

(úředně ověřený podpis)

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

…..........................................................
Biskupství litoměřické
Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický
(úředně ověřený podpis)
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bod 16.1_priloha
k usnesení
č. 048/12Z/2018
Soupis
žadatelů o dotaci 1.pdf
z Programu
pro rozvoj eko-agro
oblastí v Ústeckém kraji na období 2017 - 2020

Příloha č. 1
Hodnocení
výběrové
komise

Náklady na realizaci (Kč)

Žadatel
č.

Název projektu

Stručná anotace

Prům.
počet
bodů

Výše dotace
na základě
hodnocení

ZÚK
RÚK

celkem

Požadovaná
dotace Kč

Kontrola - max.
míra podpory
80 % v Kč

Cílem je založení kvalitních trvalých porostů
lučních a keřových.

194 000

152 200,00

152 200,00

4

4

4

4

108 453

ZÚK

Obnovení třešňového
sadu

Cílem je obnovení tradičních přírodních prvků
v okolí obce.

148 000

118 400,00

118 400,00

4

4

4

4

118 400

ZÚK

Aleje k Filipovu údolí

Cílem je výsadba stromů k Filipovu údolí.

356 478

200 000,00

200 000,00

4

4

4

4

200 000

ZÚK

Jméno

Adresa

Město

IČ

1

Obec Hrobce

Ke Hřišti 14

411 83 Hrobce

00263664

Zvýšení biodiverzity na
území obce Hrobce

2

Obec Libotenice

Libitenice 37

412 01
Litoměřice

00263940

3

Město Dolní
Poustevna

Vilémovská 77

407 82 Dolní
Poustevna

00261289

698 478

I.

II.

III.

470 600

470 600

co nakoupí ?? info pro komisi

Specifikace: Obnova krajiny a biodiverzity na území Ústeckého kraje v roce 2018

nákup osiva a sadby, nákup
budek pro ptactvo, agrotechnické
služby, rekultivace porostů
nákup 24 ks vysokokmenných
třešní včetně materiálu k
ochraně, agrotechnické práce
nákup sazenic, substrátu,
mulčivací kůry, kůlu apod…

426 853

Soupis žadatelů o dotaci z Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2017 - 2020

Žadatel
Název projektu
Jméno/Název

1

Město Louny

Adresa

Mírové náměstí 35

Město

440 23 Louny

Stručná anotace

IČ

Požadov. dotace

celkem

Země je ze mě

265209

Prohlubovánízájmu dětí různého věku o
životní prostředí.Studenti SŠ ve spolupráci s
DDM připravují programy pro děti MŠ, ZŠ
pohádkovou formou motivovat děti. Projekty:
Naše voda, Země je ze mě, Pohádkový park

20 000

Kontrola (max.
míra podpory 80
%)

16 000

20 000

16 000

I.

II.

III.

4

4

4

4

Hodnocení
výběrové
komise

Náklady na realizaci (Kč)

č.

Prům. počet bodů

Specifikace: Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje v roce 2018

16 000

16 000

Výše dotace na
základě
hodnocení

16 000

ZÚK
RÚK

ZÚK

co nakoupí ?? - info pro
komisi

materiál k realizaci projektu,
odměny

16 000

INV/NEINV

Žadatel
č.
Jméno

Adresa

Město

IČ

1

Podkrušnohorský
zoopark Chomutov,
příspěvková
organizace

Přemyslova 259

430 01
Chomutov

00379719

INV

2

Český svaz
ochránců přírody
ZS Falco

Dolní Týnec 39

412 01 Třebušín,
Litoměřice

02017083

INV

3

Český svaz
ochránců přírody
ZS Falco

Dolní Týnec 39

412 01 Třebušín,
Litoměřice

02017083

NEINV
.

Hodnocení
výběrové
komise

Náklady na realizaci (Kč)
Název projektu

Stručná anotace
celkem

Podpora
investičního
vybavení ZS
Chomutov 2018

Cílem je vytváření vhodných životních
podmínek pro zvířata.

Kontrola (max.
Požadov. dotace míra podpory 100
%)

500 000

500 000,00

134 727

134 727,00

200 000

200 000,00

500 000,00

Prům. počet bodů

Soupis žadatelů o dotaci z Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2017 - 2020
Specifikace: Podpora záchraných stanic na území Ústeckého kraje v roce 2018

Výše dotace na
základě
hodnocení

ZÚK
RÚK

I.

II.

III.

4

4

4

4,0

500 000

ZÚK

nákup přívěsného vozíku a
kontejneru, stavební práce vybudování zimoviště,
vybudování rezervoáru na vodu

4

4

4

4,0

100 000

ZÚK

vybudování zázemí, nákup domku, střešní krytiny, vnitřního
zařízení - boxů.

4

4

4

4,0

200 000

ZÚK

krmivo - 30 000,- veterina - 10
000,- mzdy - 160 000,-

Cílem je zlepšení péče o netopýry, kteří patří

Stavba zařízení pro
mezi chráněné živočichy a k jejich záchraně
záchranu netopýrů
jsou potřeba specifické podmínky.
Provoz ZS Falco
2018

Cílem je zajištění přijetí všech nalezených
handicapovaných jedinců volně žijících druhů
z Ústeckého kraje.

834 727

134 727,00

200 000,00

834 727

co nakoupí ?? - info pro
komisi

800 000,0

bod 16.1_ priloha 2.pdf k usnesení č. 048/12Z/2018

Příloha č. 2 - soupis projektů navržených k zamítnutí
Pořadové číslo
1

Podpora biodiverzity na území Ústeckého kraje 2018 - soupis žádostí navržených dle Čl. 7, odst.1/odst.2 Programu k zamítnutí
Žadatel
Název projektu
Datum doručení žádosti
Požadovaní dotace
Důvod
Statutární město
Chomutov,
Zborovská 46, 430
28 Chomutov, IČ
00261891

Likvidace invazivních
druhů rostlin - křídlatky

15.2.2018

60 960,00

nízké bodové ohodnocení
komisí

RÚK/ZÚK
ZÚK

bod 16.1_ priloha 4.pdf k usnesení č. 048/12Z/2018

bod 16.2_priloha 1.pdf k usnesení č. 049/12Z/2018

Disponibilita rozpočtu:

Příloha č. 1
3 000 000

koeficient:

Náklady na realizaci (Kč)
č.

Jméno

Ulice

Město

IČ

Název projektu

Stručná anotace
celkem

1

2

Agrofarma
Merboltice spol.
s.r.o.

Merboltice 124

405 02 Děčín

Zdeněk Ludvík

47311029

72024020

Rekonstrukce hospodářského objektu

Cílem je rekonstrukce
hospodářského objektu,
určeného pro uskladnění
krmiv a steliv.

750 000

Rekonstrukce hospodářského budovy statek Bořislav č.70

Cílem je rekonstrukce budovy
sloužícík ustájení a výkrmu
ekologicky chovaného skotu,
zlepšení jeho životních
podmínek.

734 380

Kontrola - max.
míra podpory 40%
v Kč

Požadovaná
dotace Kč

300 000

300 000,00

1,000000

Hodnocení výběrové
komise dle čl.7, odst.3
písm.b) Programu - počet Průměr počet
Výše dotace na
bodů na
bodů
základě hodnocení
projekt
I.

4

II.

4

III.

4

4,0

300 000

RÚK/ZÚK

DT č. 1 - Investiční podpora do zem. hosp. související se zem. Prvovýrobou, pro rok 2018

Projekty 2014-17

Soupis žadatelů o dotaci z Programu pro rozvoj zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na období 2014 - 2020

0

ZÚK

Datum doručení žádosti

%

40,00%

17.1.2018 (JID 11871)

292 650

292 650,00

4

4

4

4,0

292 650

0

ZÚK

39,85%

22.1.2018 (JID 15553)

3

Martin Cendelín

Rozšíření skladovacích kapacit krmivové
základny pro chov skotu

Cílem je dosáhnout
kvalitnějšího a efektivnějšího
uskladnění většího množství
krmiva ori výkrm
hospodářských zvířat.

Kravín - Chobolice

Cílem je oprava střechy na
budově kravína nad obcí
Dolní Chobolice.

546 000

Nákup automatického přihnovače krmiva a
vozíku pro rozvoz mléka telatům

Cílem je zlepšení životních
podmínek zvířat nad rámec
platných norem evropské
unie.

586 250

Sklad krmných směsí

Cílem je uskladnění krmných
směsí ve vhodných prostorách
pro hovězí dobytek.

Zastřešení silážní jámy

Cílem je vytvoření skladového
prostoru pro krmivo a stelivo
skotu.

650 000

75129485

Balička píce McHale 991BE, Plachtová hala - Cílem je kvalitní zabalení píce
a uskladnení pod střechou.
sklad krmiva Model 30-54-15P

616 000

00556718

Rozšíření zpevněné plochy v prostorách
Cílem je rozšíření zpevnění
zimoviště pro zlepšení ustajovacích
plochy za zemědělským
objektem, který je využíván
podmínek a pohody zvířat ve stídě
masného skotu, realizace příjezdové cesty jako zimoviště a porodna pro
krávy.
za zemědělským objektem

75123819

731 000

292 400

292 400,00

4

4

4

4,0

292 400

1

ZÚK

40,00%

1.2.2018 (JID 23592)
4

4

Eva Jandová

72084944

Vítězslav Škoda

68438362

218 000

218 000,00

4

4

4

4,0

218 000

1

ZÚK

40,00%

12.2.2018 (JID 29727)

234 500

234 500,00

4

4

4

4,0

234 500

1

ZÚK

40,00%

9.2.2018 (JID 29259)

6

Pavel Jaššo

46069488

714 496

285798,2*

285 798,00

4

4

4

4,0

0

285798,2*

ZÚK

40,00%

13.2.2018 (JID 31340)
7

8

Jaroslav Moudrý

70891753

Michaela Pešatová
Sedlárová

260 000

260 000,00

4

4

4

4,0

260 000

0

ZÚK

40,00%

13.2.2018 (JID 30798)
246 400

246 400,00

4

4

4

4,0

246 400

0

ZÚK

40,00%

13.2.2018 (JID 31308)

9

Schäfer a Sýkora

794 416

293 934

293 934,00

4 024 832

2 408 765

2 408 765

4

4

4

4,0

293 934

0

ZÚK

30,00%

13.2.2018 (JID 30803)
2 137 884

* červené podbarvení
vzniká díky
zaokrouhlování

Soupis žadatelů o dotaci z Programu pro rozvoj zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na období 2014 - 2020

Hodnocení výběrové komise
dle čl.7, odst.3 písm.b)
Programu - počet bodů

Náklady na realizaci
č.

Jméno

Ulice

Město

IČ

Název projektu

Stručná anotace

celkem

1

Petra Medunová

2

Bohumila
Růžičková

04683218

Vybudování zpracovny masa

Cílem je vybodování vlastní
zpracovny masa z vlastního
chovu a jeho následný prodej
přímým spotřebitelům.

Vybavení sýrárny

Cílem je výroba originálních
mléčných výrobků.

1 000 000

Požadovaná
dotace Kč

300 000

koeficient:

Kontrola - max. míra
podpory 40% v Kč

I.

II.

III.

300 000,00

4

4

4

Prům. počet
bodů

1,000000

Výše dotace na
základě hodnocení

RÚK/ZÚK

Disponibilita rozpočtu: 500 000

Projekty 2014-17

DT. č. 2 Podpora na investice související se zpracováním zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, pro rok 2018

Datum doručení žádosti

%

4,0

300 000

0

ZÚK

30,00%
19.1.2018 (JID 14688)

66119839

563 185

225 274

225 274,00

4

4

4

4,0

225 274

1

ZÚK

40,00%
12.2.2018 (JID 29732)

3

Vinařství pod
Sedlem s.r.o.

Horní Chobolice 6

411 45 Liběšice

62583948

Pořízení nové technologie zpracování
vinného hroznu

Cílem je nákup strojního a
technoloického vybavení za
účelem zlepčení technologie
zpracování vína.

976 228

300 000

300 000,00

2 539 413

825 274

825 274

4

4

4

4,0

300 000

1

ZÚK

30,73%

15.2.2018 (JID 33493)
825 274

bod 16.2_priloha 2.pdf k usnesení č. 049/12Z/2018

Příloha č. 2 - soupis projektů navržených k zamítnutí

Příloha č. 2

Podpora rozvoje zemědělství a vekovských oblastí na území Ústeckého kraje 2018 - soupis žádostí navržených dle Čl. 7, odst.1/odst.2 Programu k zamítnutí
Pořadové
číslo
1

2

3

4

5

6

Žadatel
Vítězslav Škoda,

Jan Šindelář,

Odbytové družstvo LITOZEL,
Masarykova 190, Bohušovice nad
Ohří 411 56

Název projektu

Datum doručení žádosti

Požadovaní dotace

Důvod

RÚK/ZÚK

Rekonstrukce skladové haly
(oprava podlahy)

9.2.2018

270 881

odstoupení na vlastní žádost

ZÚK

REKONSTRUKCE BETONOVÉ
PODLEHY + OMÍTKY +
VÝMĚNA OKEN NA SKLADOVÉ
HALE

30.1.2018

266 400

nízké dobové ohodnocení
komisí

ZÚK

Poradenství o možnostech
spolupráce a zvýšení
konkurenceschpnosti
prvovýrobců v rámci výstavy
Zahrada Čech v Litoměřicích

15.1.2018

240 000

nízké dobové ohodnocení
komisí

ZÚK

1.2.2018

300 000

nízké dobové ohodnocení
komisí

ZÚK

6.2.2018

300 000

nízké dobové ohodnocení
komisí

ZÚK

15.2.2018

295 000

nízké dobové ohodnocení
komisí

ZÚK

Informační činnost pro
zemědělce, odborné
Okresní agrární komora Most,
vzdělávání, semináře,
Dělnická 33, 434 01 Most workshopy, konzultace,
Velebudice
poradenské služby pro
zemědělce Ústeckého kraje
Podpora předávání znalostí,
Krajská agrární komora Ústeckého informační akce a poradenské
kraje, SNP 144, 431 44 Droužkovice služby v Ústeckém kraji v roce
2018
Poradenské a informační
středisko pro zajištění
Unie ovocnářů severočeského
přehledu o nejnovějších
regiónu, Červený Hrádek 65, 431 11
technikách a poznatcích
Jirkov
zemělského marketingu a
konkurence schopnosti v roce
2018

bod 16.2_priloha 4.pdf k usnesení č. 049/12Z/2018

bod 16.3 priloha 1.pdf k usnesení č. 050/12Z/2018

bod 16.3 příloha 1

ÚSTECKÝ KRAJ
ZÁSADY FONDU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ a ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ ÚSTECKÉHO KRAJE (dále jen „zásady“)
ZMĚNA č. 1
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. xxx/xZ/2018 ze dne 23. 4. 2018 se
mění zásady z Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje
následovně:
A) Článek 3 Tvorba fondu, odst. 1) se doplňuje text takto:
h) příjmy z pokut uložených na úseku vodního hospodářství, jejichž příjemcem je dle
zvláštního právního předpisu kraj - oblast vodního hospodářství.
B) Článek 8 Závěrečné ustanovení, se stávající text mění takto:
Tyto zásady, ve znění změny č. 1, byly schváleny usnesením Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 071/9Z/2017 dne 11. 12. 2017 a č. xxx/xZ/2018 ze dne 23. 4. 2018 a nahrazují
Zásady pro používání finančních prostředků z Fondu vodního hospodářství Ústeckého
kraje ve znění změny č. 1, 2 a 3, schválených usneseními Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 86/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013, č. 95/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014, č. 88/22Z/2015 ze
dne 20. 4. 2015 a č. 067/4Z/2017 ze dne 24. 4. 2017, které se tímto ruší. Žádosti o dotaci
došlé přede dnem nabytí platnosti a účinnosti těchto zásad se řídí režimem Zásad pro
používání finančních prostředků z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje, ve znění
změny č. 1 - 3, schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 86/12Z/2013 ze
dne 11. 12. 2013, č. 95/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014, č. 88/22Z/2015 ze dne 20. 4. 2015 a
č. 067/4Z/2017 ze dne 24. 4. 2017. A dále nahrazují Zásady fondu životního prostředí
Ústeckého kraje ve znění změny č. 1 schválené usneseními Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 97/5Z/2013 ze dne 24. 4. 2013 a č. 068/4Z/2017 ze dne 24. 4. 2017, které se
tímto ruší.
Změna č. 1 zásad nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. 5. 2018.

1

bod 16.3 priloha 2.pdf k usnesení č. 050/12Z/2018

bod 16.3 příloha 2

ÚSTECKÝ KRAJ
ZÁSADY FONDU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ a ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ ÚSTECKÉHO KRAJE
(dále jen „zásady“)
Článek 1
Základní ustanovení
1) Ústecký kraj (dále též jen „kraj“) zřídil usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
071/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017, dle § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 14 zákona č.
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s Rozpočtovými
pravidly Ústeckého kraje, Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje, v návaznosti na povinnosti vyplývající z § 42 odst.
4 a 5 a § 88 odst. 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), ve shodě s cíli schváleného
Programu rozvoje Ústeckého kraje a Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého
kraje (dále jen „PRVKÚK“) a dle § 15 odst. 14 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, účelově určený peněžní fond s názvem „Fond
vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje“ (dále jen „fond“);
2) Při použití prostředků fondu se postupuje v souladu s těmito zásadami.
Článek 2
Účelové určení fondu
1) Fond byl zřízen za účelem:
a) financování rozvojových aktivit, záměrů a projektů v oblasti ochrany a zlepšování
životního prostředí a zemědělství na území Ústeckého kraje;
b) financování podpory výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území
Ústeckého kraje dle § 88 odst. 15 vodního zákona;
c) financování náhrad nákladů vzniklých při realizaci uložených opatření dle § 42 odst.
4 a 5 vodního zákona (opatření k odstranění následků nedovoleného vypouštění
odpadních vod, nedovoleného nakládání se závadnými látkami nebo havárií,
popřípadě též opatření k zajištění náhradního odběru vod; dále opatření k nápravě
ekologické újmy na povrchových nebo podzemních vodách);
d) financování opatření vedoucích ke snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích
zdrojů, tzn. lokálních topenišť využívajících tuhá paliva. K tomuto účelu je fond
určen pouze do doby, do níž bude k tomuto účelu určen v Rozpočtových pravidlech
Ústeckého kraje;
e) financování opatření, která jsou v souladu s Plánem odpadového hospodářství
Ústeckého kraje pro období 2016 – 2025.

1

Článek 3
Tvorba fondu
1) Zdrojem finančních prostředků fondu jsou:
a) poplatky za odběr podzemních vod vyměřené Českou inspekcí životního prostředí,
dle § 88 odst. 15 vodního zákona - 50 % poplatků za odběr podzemní vody je
příjmem rozpočtu kraje, na jehož území se odběr podzemní vody uskutečňuje
(poplatky jsou hrazeny zálohově; v rámci vyúčtování může dojít k vratce přeplatku)
– oblast vodního hospodářství;
b) poplatky za znečišťování ovzduší (25 % výnosu z poplatků za znečišťování pro kraj,
ve kterém se stacionární zdroj nachází), dle § 15 odst. 14 zákona č. 201/2012 Sb., o
ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (poplatky jsou hrazeny zálohově;
v rámci vyúčtování může dojít k vratce přeplatku) – oblast životního prostředí;
c) příjmy z pokut uložených na úseku ochrany životního prostředí, jejichž příjemcem je
dle zvláštního právního předpisu kraj - oblast životního prostředí;
d) finanční prostředky vyčleněné z rozpočtu Ústeckého kraje ve formě přídělu;
e) dotace, dary a příspěvky od jiných subjektů a z rozpočtů územních samosprávných
celků;
f) úroky z prostředků fondu vedených na zvláštním bankovním účtu fondu a výnosy
z ostatních forem zhodnocení prostředků fondu;
g) vrácené neoprávněně čerpané finanční prostředky poskytnuté z fondu a nevyčerpané
na stanovený účel, nevyužité finanční prostředky z podpořených projektů a zaplacené
finanční sankce a úroky z prodlení vyplývající z neoprávněného užití prostředků
fondu;
h) příjmy z pokut uložených na úseku vodního hospodářství, jejichž příjemcem je dle
zvláštního právního předpisu kraj - oblast vodního hospodářství.
2) Zůstatek finančních prostředků fondu k 31. 12. každého kalendářního roku zůstává
k použití fondu i pro následující účetní období.
3) Nevyčerpané zůstatky Fondu vodního hospodářství a Fondu životního prostředí ke dni
jejich sloučení se stávají příjmem fondu.
Článek 4
Použití prostředků fondu
1) Oblast vodního hospodářství, finanční prostředky lze využít za účelem:
a) poskytování programových dotací na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské
infrastruktury na území Ústeckého kraje dle § 88 odst. 15 vodního zákona;
b) náhrady nákladů vzniklých při realizaci uložených opatření dle § 42 odst. 4 a 5
vodního zákona (opatření k odstranění následků nedovoleného vypouštění odpadních
vod, nedovoleného nakládání se závadnými látkami nebo havárií, popřípadě též
opatření k zajištění náhradního odběru vod; dále opatření k nápravě ekologické újmy
na povrchových nebo podzemních vodách).
2) Oblast životního prostředí, finanční prostředky lze využít za účelem financování
opatření v oblasti ochrany životního prostředí v rámci dotačních programů a na
financování dalších dotačních programů v oblasti rozvoje zemědělství a venkovských
oblastí, které rovněž přispívají k ochraně životního prostředí.
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3) O použití fondu dle odstavce 1 tohoto článku zásad rozhodují orgány kraje v souladu se
zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
4) Z prostředků fondu jsou rovněž hrazeny výdaje spojené s vedením zvláštního bankovního
účtu a realizacemi transakcí z účtu fondu.
5) Na poskytování prostředků z fondu není právní nárok.
Článek 5
Financování opatření dle § 42 odst. 4 a 5 vodního zákona
1) Vodoprávní úřad, který zabezpečil provedení opatření k nápravě dle § 42 odstavec 4
vodního zákona, předloží vyúčtování provedeného opatření dle přílohy 1 Zásad, včetně
následujících příloh:
a) rozhodnutí, kterým bylo provedení opatření uloženo s vyznačením právní moci, nebo
veřejnoprávní smlouvou o provedení opatření;
b) podklady vztahující se k hodnocení závažnosti ohrožení nebo znečištění povrchových
či podzemních vod, které jsou vodoprávnímu úřadu k dispozici (rizikové analýzy,
výsledky hydrogeologických průzkumů, protokoly z jednání a ohledání apod.);
c) daňové doklady vystavené osobou provádějící nápravná opatření, včetně rozpisu
provedených prací.
2) Odbor ZPZ posoudí, zda byly naplněny podmínky pro financování opatření z povinné
rezervy dle § 42 vodního zákona, zejména, zda nebylo možno uložit opatření k nápravě
původci závadného stavu a zda hrozilo závažné ohrožení nebo znečištění povrchových
nebo podzemních vod.
3) V případě naplnění podmínek pro financování opatření z povinné rezervy dle § 42 odst. 4
vodního zákona odbor ZPZ uhradí do 60ti dnů od podání či doplnění žádosti náhradu
nákladů opatření dle předloženého vyúčtování, a to do výše zůstatku povinné rezervy ke
dni úhrady. V případě nesplnění těchto zákonných podmínek sdělí vodoprávnímu úřadu
ve stejné lhůtě písemné důvody pro zamítnutí žádosti.
4) Příslušný orgán, který vynaložil náklady na zajištění nápravných opatření k nápravě
ekologické újmy na povrchových nebo podzemních vodách dle zákona č. 167/2008 Sb., o
předcházení ekologické újmě a její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), předloží vyúčtování provedeného opatření odboru
ZPZ spolu s žádostí o úhradu, která obsahuje vyúčtování a vyhodnocení uloženého
opatření (příloha 1 Zásad), a dále následující přílohy:
a) doklady o tom, že byly naplněny podmínky dle § 13 odst. 4 zákona pro financování
opatření z povinné rezervy, tj. konkrétně doklad o výši úhrady provedené případně
z majetku nebo finančního zajištění provozovatele, nebo prohlášení příslušného
orgánu o tom, že provozovatele nelze zjistit, nebo doklad o tom, že pohledávka za
provozovatelem je nedobytná, nebo doklad o zániku či úmrtí provozovatele bez
právního nástupce, nebo rozhodnutí příslušného orgánu vydané podle § 12 odst. 4
zákona, nebo doklad o tom, že ekologická újma nebo její bezprostřední hrozba byla
způsobena třetí osobou i přesto, že byla přijata vhodná bezpečnostní opatření nebo že
je důsledkem splnění rozhodnutí nebo jiného závazného aktu orgánu veřejné správy a
nejedná se o rozhodnutí nebo akty vydané k odstranění nebo zmírnění emisí nebo
událostí způsobených provozní činností provozovatele;
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b) daňové doklady vystavené osobou provádějící nápravná opatření, včetně rozpisu
provedených prací.
5) Odbor ZPZ posoudí, zda byly naplněny podmínky pro financování opatření z povinné
rezervy dle zákona, zejména, zda provozovatel, který způsobil ekologickou újmu nebo její
bezprostřední hrozbu nemohl být zjištěn, nebo zanikl, nebo zemřel bez právního nástupce,
a další podmínky dle § 12 a § 13 zákona.
6) V případě naplnění podmínek pro financování opatření z povinné rezervy dle zákona
odbor ZPZ uhradí náklady opatření dle předloženého vyúčtování bez zbytečného odkladu
a to do výše zůstatku povinné rezervy ke dni úhrady. V případě nesplnění těchto
zákonných podmínek sdělí odbor ZPZ ve stejné lhůtě písemně důvody pro zamítnutí
žádosti.
Článek 6
Hospodaření s fondem
1) Prostředky fondu se ukládají a sledují na zvláštním bankovním účtu Ústeckého kraje.
2) Finanční prostředky fondu lze čerpat účelově v souladu s čl. 4 těchto zásad na základě
uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace, popř. na financování opatření dle čl. 2 odst. 1
písm. c) těchto zásad.
3) Oblast vodního hospodářství: povinná rezerva fondu určená na financování opatření
podle § 42 odst. 4 a 5 vodního zákona je doplňována do výše 10 mil. Kč ročně dle § 42
odst. 4 vodního zákona.
4) Správcem fondu je odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého
kraje. Výši přídělu z rozpočtu Ústeckého kraje schvaluje Zastupitelstvo Ústeckého kraje.
Přehled o tvorbě a použití fondu je součástí závěrečného účtu kraje za uplynulý rok.
5) Účetní operace týkající se hospodaření fondu jsou součástí účetnictví kraje a jsou
sledovány na analytických účtech zvláštního bankovního účtu. Správu zvláštního
bankovního účtu zabezpečuje ekonomický odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje, který
zodpovídá za účtování a převody finančních prostředků na základě pokynu příkazce
operace.
Článek 7
Zrušení fondu
1) Fond lze zrušit pouze rozhodnutím zastupitelstva kraje a zůstatek fondu se pak převádí do
rozpočtu kraje.
2) Pokud zůstatek fondu tvoří i účelové prostředky poskytnuté jinými subjekty, bude tato
část zůstatku fondu vypořádána v souladu s podmínkami stanovenými poskytovatelem při
poskytnutí prostředků a poskytovatel bude o této skutečnosti vyrozuměn. V případě, že
nebudou stanoveny podmínky ve smyslu předchozí věty tohoto odstavce zásad, naloží se s
prostředky dle odstavce 1 tohoto článku zásad.
Článek 8
Závěrečné ustanovení
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Tyto zásady, ve znění změny č. 1, byly schváleny usnesením Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 071/9Z/2017 dne 11. 12. 2017 a č. xxx/xZ/2018 ze dne 23. 4. 2018 a nahrazují
Zásady pro používání finančních prostředků z Fondu vodního hospodářství Ústeckého
kraje ve znění změny č. 1, 2 a 3, schválených usneseními Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 86/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013, č. 95/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014, č. 88/22Z/2015 ze
dne 20. 4. 2015 a č. 067/4Z/2017 ze dne 24. 4. 2017, které se tímto ruší. Žádosti o dotaci
došlé přede dnem nabytí platnosti a účinnosti těchto zásad se řídí režimem Zásad pro
používání finančních prostředků z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje, ve znění
změny č. 1 - 3, schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 86/12Z/2013 ze
dne 11. 12. 2013, č. 95/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014, č. 88/22Z/2015 ze dne 20. 4. 2015 a
č. 067/4Z/2017 ze dne 24. 4. 2017. A dále nahrazují Zásady fondu životního prostředí
Ústeckého kraje ve znění změny č. 1 schválené usneseními Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 97/5Z/2013 ze dne 24. 4. 2013 a č. 068/4Z/2017 ze dne 24. 4. 2017, které se
tímto ruší.
Změna č. 1 zásad nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. 5. 2018.
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Příloha 1

ŽÁDOST o náhradu nákladů
na opatření k nápravě/nápravná opatření dle § 42 odst. 4 a 5
vodního zákona z Programu na podporu vodního hospodářství v
Ústeckém kraji na období 2018 - 2025
I.

Identifikace žadatele

Žadatel a sídlo:
IČ:

DIČ:
Telefon:

Zodpovědná osoba:

e-mail:

(jméno, příjmení, titul)

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

II.

Identifikace závadného stavu a opatření k nápravě, popř. nápravná opatření
k nápravě ekologické újmy (dle § 42 odst. 4 a 5 vodního zákona)
Původce závadného stavu:
Na základě čeho bylo rozhodnuto:

Kdo vykonal opatření k nápravě/nápravných opatření:
Popis vykonaného opatření k nápravě/nápravného opatření (průběh):

Místo vykonaného opatření k nápravě, nápravných opatření:
Datum zahájení opatření k nápravě/nápravná
opatření:

Datum ukončení opatření k nápravě/nápravná opatření:

III. Přehled nákladů na opatření k nápravě a nápravná opatření
Výčet nákladů:

Celkem:
V

dne

Podpis:
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bod 16.4 priloha 1.pdf k usnesení č. 051/12Z/2018

bod 16.4 příloha 1

Navrhovaná okres
aktualizace
PRVKÚK
č. 40

ORP

obec

část
kódu

název části požadavek projektovaná
obce
od
cena dle
metodiky
401/201015000

zpracovatel

podklady

realizace

typ změny

tis. Kč
1

Louny Louny Toužetín 0169.01

Toužetín

obce
Toužetín

5 737

Tsunami s.r.o.,
Návrh na 2017
Mírové náměstí
změnu
2019
10/18, 412 01 PRVKÚK ze
Litoměřice
dne
9.5.2016

- výstavba tlakové
kanalizace s
odvedením
odpadních vod
na ČOV v Doníně

trvale bydlící
PRVKÚK

trvale
bydlící
dle
údajů
obce

rekreanti
PRVKÚK

Měrný investiční
aglomenáklad na 1
race
řešeného obyvatele
pro navrhovanou
změnu

2010

2015

2015

2010

2015

(tis.Kč/1 TBO)

139

141

159

10

10

36

ne

investice do
roku 2020 v
PRVKÚK

údaje PRVKÚK
přepočtené dle
metodiky 401/201015000

tis. Kč

tis. Kč

1 934

1 934

Stávající znění PRVKÚK:
Obec Toužetín nemá vybudovanou soustavnou kanalizační síť ani ČOV. Odpadní vody od 15 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole, 75 % trvale bydlících obyvatel má odpadní vody zachycovány v septicích a
posléze vypouštěny do dešťové kanalizace a zbylých 10 % obyvatel odpadní vody ze septiků vypouští do vodoteče.
Výhled:
S ohledem na velikost obce Toužetín není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV. Po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV a stávající bezodtokové jímky vyvážením na ČOV Louny rekonstruovány.
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Změna výhledového stavu:
V letech 2018 až 2020 je uvažováno o tlakovém odkanalizování obce Toužetín pomocí řadů z HDPE 90 a 63 v délce 1,5 km, z toho tvoří 0,7 km výtlačný řad, kterým jsou přiváděny odpadní vody z místní části Sulec a společně odváděny na ČOV pro 400 EO v místní
části Donín. Tento výtlačný řad je páteřní stokou celého kanalizačního systému v obci Toužetín a jejích místních částech.
Komentář KÚÚK: Navržená koncepce řeší tlakové odkanalizování obce Toužetín. Páteřní stokou kanalizace bude řad "A" o celkové délce 1,7 km (v obci Toužetín bude vystavěna část dlouhá 0,7 km), který bude propojovat všechny místní části obce Toužetín a
odvádět splaškové vody na ČOV Donín. Dále budou vystavěny přípojné řady pro odvod splaškových vod z konkrétních míst produkce splaškových vod, tyto řady budou mít celkovou délku 0,8 km. Tlaková kanalizace zde byla zvolena z důvodu kopcovitého reliéfu
okolního terénu a kvůli umístění ČOV v protisvahu. V původním plánu se předpokládalo s umístění ČOV v obci Toužetín, ale kvůli majetkoprávním sporům musel být projekt přepracován a ČOV bude vystavěna v místní části Donín. Náklady na výstavbu kanalizační
sítě jsou dle projektu 1x vyšší než vychází vypočtené finance dle metodického pokynu 401/2010-15000. Důvodem je, že valná většina kanalizace bude vystavěna ve zpevněném terénu pod povrchem komunikací. S tím se pojí následná rekonstrukce komunikací v
celé jejich šíři. V předloženém investičním plánu jsou již započteny náklady na následnou rekonstrukci komunikací. Všichni obyvatelé obce Toužetín jsou seznámeni s náležitostmi týkající se provozování a údržby tlakové kanalizace. Kanalizace zůstane v majetku
obce, která si ji také bude sama provozovat.
Změnu PRVKÚK týkající se odkanalizování obce Toužetín doporučujeme z důvodu stávajícího řešení likvidace splaškových vod. Momentálně jsou splaškové vody řešeny septiky zaústěnými do dešťové kanalizace a vývozem na okolní pole, což je legislativně
nevyhovující řešení. Dále doporučujeme změnu z toho důvodu, že je již na stavbu vydáno územní rozhodnutí, stavební povolení, povolení k vypouštění vod z ČOV a celá změna byla podpořena Povodím Ohře s.p. Ministerstvo zemědělství ve svém stanovisku č.j.
2221/2018-MZE-15132 ze dne 12.01.2018 sice nesouhlasí s navrhovanou aktualizací technického řešení odkanalizování odpadních vod v uvedených místních částech obce - vybudováním tlakové celkové délky 3 400 m a preferuje realizaci kanalizace gravitační,
nicméně nemá zásadní připomínky k likvidaci splaškových odpadních vod prostřednictvím ČOV v Doníně s navrhovanou kapacitou 400 EO.
Konečné náklady na 1 TBO dle metodického pokynu 401/2010-15000 jsou 36 tis. Kč, což je z ekonomického hlediska velice únosná částka. Náklady na ČOV pro 400 EO byly procentuálně rozpočítány do všech řešených oblastí.
4 052
Louny Louny Toužetín 0169.2
Donín
obce
Tsunami s.r.o.,
Návrh na
2017
výstavba tlakové
94
102
86
21
21
47
ne
2 424
2 424
Toužetín
Mírové náměstí
změnu
kanalizace a
10/18, 412 01 PRVKÚK ze
2019
ČOV pro 400 EO
Litoměřice
dne
9.5.2016
Stávající znění PRVKÚK:
Obec Toužetín, část Donín nemá vybudovanou soustavnou kanalizační síť ani ČOV. Odpadní vody od 30 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole, 70 % trvale bydlících obyvatel má odpadní vody zachycovány v
septicích a posléze vypouštěny do dešťové kanalizace.
Výhled:
S ohledem na velikost části obce Donín není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV. Po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV a stávající bezodtokové jímky vyvážením na ČOV Louny rekonstruovány.
Změna výhledového stavu:
V letech 2018 až 2020 je uvažováno o tlakovém odkanalizování části obce Donín pomocí řadů z HDPE 90 a 63 v délce 1,2 km. Odpadní vody budou odvedeny a čištěny na nově vybudované mechanicko-biologické ČOV s kapacitou pro 400 EO. ČOV bude sloužit i
pro čištění odpadních vod z okolních místních částí Sulec a Toužetín. Odpadní vody z ČOV budou zaústěny do Debeřského potoka.
Komentář KÚÚK: Navržená koncepce řeší tlakové odkanalizování místní části Donín. Hlavními stokami budou řady "A", o celkové délce 1,7 km (v Doníně bude vystavěna v délce 0,2 km) a řad "B" v délce 0,3 km. Dále budou vystavěny přípojné řady o celkové délce
0,7 km. Tyto přípojné řady budou odvádět splaškové vody z konkrétních míst produkce splaškových vod do hlavních řadů, které následně odvedou tyto vody na místní ČOV o kapacitě 400 EO. Tlaková kanalizace zde byla zvolena z důvodu kopcovitého reliéfu
okolního terénu a kvůli umístění ČOV v proti svahu vůči ostatním oblastem, navrženým k odkanalizování. Náklady na výstavbu kanalizační sítě jsou dle projektu 1x vyšší než vychází vypočtené finance dle metodického pokynu 401/2010-15000. Důvodem je, že valná
většina kanalizace bude vystavěna ve zpevněném terénu pod povrchem komunikací. S tím se pojí následná rekonstrukce komunikací v celé jejich šíři. V předloženém investičním plánu jsou již započtené náklady na následnou rekonstrukci komunikací. Všichni
obyvatelé místní části Donín jsou seznámeni s náležitostmi týkající se provozování a údržby tlakové kanalizace.
Změnu PRVKÚK týkající se odkanalizování místní části Donín doporučujeme z důvodu stávajícího řešení likvidace splaškových vod. Momentálně jsou splaškové vody řešeny septiky zaústěnými do dešťové kanalizace a vývozem na okolní pole, což je legislativně
nevyhovující řešení. Dále doporučujeme změnu z toho důvodu, že je již na stavbu vydáno územní rozhodnutí, stavební povolení, povolení k vypouštění vod z ČOV a celá změna byla podpořena Povodím Ohře s.p. Ministerstvo zemědělství ve svém stanovisku č.j.
2221/2018-MZE-15132 ze dne 12.01.2018 sice nesouhlasí s navrhovanou aktualizací technického řešení odkanalizování odpadních vod v uvedených místních částech obce - vybudováním tlakové celkové délky 3 400 m a preferuje realizaci kanalizace gravitační,
nicméně nemá zásadní připomínky k likvidaci splaškových odpadních vod prostřednictvím ČOV v Doníně s navrhovanou kapacitou 400 EO.
Konečné náklady na 1 TBO dle metodického pokynu 401/2010-15000 jsou 47 tis. Kč, což je z ekonomického hlediska velice únosná částka. Náklady na ČOV pro 400 EO byly procentuálně rozpočítány do všech řešených oblastí.
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Stávající znění PRVKÚK:
Obec Toužetín, část obce Sulec nemá vybudovanou soustavnou kanalizační síť ani ČOV. Odpadní vody od 30 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole, 70 % trvale bydlících obyvatel má odpadní vody
zachycovány v septicích a posléze vypouštěny do dešťové kanalizace.
Výhled:
S ohledem na velikost části obce Sulec není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV. Po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV a stávající bezodtokové jímky vyvážením na ČOV Louny rekonstruovány.
Změna výhledového stavu:
V letech 2018 až 2020 je uvažováno o tlakovém odkanalizování části obce Sulec pomocí řadů z HDPE 90 a 63 v délce 1 km. Odpadní vody budou odvedeny a čištěny na nově vybudované mechanicko-biologické ČOV s kapacitou pro 400 EO v místní části Donín.
ČOV bude sloužit i pro čištění odpadních vod z okolních místních částí Donín a Toužetín. Odpadní vody z ČOV budou zaústěny do Debeřského potoka.
Komentář KÚÚK: Navržená koncepce řeší tlakové odkanalizování místní části Sulec. Hlavními stokami budou řady "A", o celkové délce 1,7 km (v Sulci bude vystavěna v délce 0,74 km) a řad "B" v délce 0,3 km. Dále budou vystavěny přípojné řady o celkové délce
0,7 km. Tyto přípojné řady budou odvádět splaškové vody z konkrétních míst produkce splaškových vod do hlavních řadů, které následně odvedou tyto vody na místní ČOV o kapacitě 400 EO. Tlaková kanalizace zde byla zvolena z důvodu kopcovitého reliéfu
okolního terénu a kvůli umístění ČOV v proti svahu vůči ostatním oblastem, navrženým k odkanalizování. Náklady na výstavbu kanalizační sítě jsou dle projektu 1x vyšší než vychází vypočtené finance dle metodického pokynu 401/2010-15000. Důvodem je, že valná
většina kanalizace bude vystavěna ve zpevněném terénu pod povrchem komunikací. S tím se pojí následná rekonstrukce komunikací v celé jejich šíři. V předloženém investičním plánu jsou již započtené náklady na následnou rekonstrukci komunikací. Všichni
obyvatelé místní části Sulec jsou seznámeni s náležitostmi týkající se provozování a údržby tlakové kanalizace.
Změnu PRVKÚK týkající se odkanalizování místní části Sulec doporučujeme z důvodu stávajícího řešení likvidace splaškových vod. Momentálně jsou splaškové vody řešeny septiky zaústěnými do dešťové kanalizace a vývozem na okolní pole, což je legislativně
nevyhovující řešení. Dále doporučujeme změnu z toho důvodu, že je již na stavbu vydáno územní rozhodnutí, stavební povolení, povolení k vypouštění vod z ČOV a celá změna byla podpořena Povodím Ohře s.p. Ministerstvo zemědělství ve svém stanovisku č.j.
2221/2018-MZE-15132 ze dne 12.01.2018 sice nesouhlasí s navrhovanou aktualizací technického řešení odkanalizování odpadních vod v uvedených místních částech obce - vybudováním tlakové celkové délky 3 400 m a preferuje realizaci kanalizace gravitační,
nicméně nemá zásadní připomínky k likvidaci splaškových odpadních vod prostřednictvím ČOV v Doníně s navrhovanou kapacitou 400 EO.
Konečné náklady na 1 TBO dle metodického pokynu 401/2010-15000 jsou 60 tis. Kč, což je z ekonomického hlediska velice únosná částka. Náklady na ČOV pro 400 EO byly procentuálně rozpočítány do všech řešených oblastí.
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