Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních
údajů 2016/679 a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Ústecký kraj

Zastupitelstvo Ústeckého kraje
Usnesení
z 15. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje - V. volební období 2016 - 2020, konaného dne
22.10.2018 od 10:17 hodin do 18:22 hodin, v zasedacím sále Krajského úřadu Ústeckého
kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 001/15Z/2018
2.1 Schválení návrhové a volební komise
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
návrhovou a volební komisi 15. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje V. volebního období
v tomto složení:
1. Jiří Pimpara (ODS) - předseda
2. Ing. Radim Laibl (ANO)
3. Václav Beneš (KSČM)
Hlasování:

pro:

53

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 002/15Z/2018
3.1 Volba ověřovatelů
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
ověřovatele zápisu a usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje V. volebního
období:
1. Mgr. Bc. Petra Šmída (SPD+SPO)
2. PhDr. Ing. Zdeňka Matouše, Ph.D. MBA (ČSSD)
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

Usnesení č. 003/15Z/2018
1

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

4.1 Schválení programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
s vystoupením Ing. Evy Hamplové, předsedkyně krajské sítě místních akčních skupin
Ústeckého kraje na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje.
Hlasování:

pro:

53

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 004/15Z/2018
4.1 Schválení programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
upravený program 15. Zastupitelstva Ústeckého kraje v V. volebním období.
Hlasování:

pro:

53

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 005/15Z/2018
5.2 Kontrola plnění usnesení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
splnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje z V. volebního období 2016
– 2020
1.Usnesení ZÚK č. 061/8Z/2017 z 23.10.2017 Nakládání s majetkem
2.Usnesení ZÚK č. 078/8Z/2017 z 23.10.2017 Nakládání s majetkem
3.Usnesení ZÚK č. 074/9Z/2017 z 11.12.2017 Nakládání s majetkem
4.Usnesení ZÚK č. 075/9Z/2017 z 11.12.2017 Nakládání s majetkem
5.Usnesení ZÚK č. 077/9Z/2017 z 11.12.2017/C)2. Nakládání s majetkem
6.Usnesení ZÚK č. 085/9Z/2017 z 11.12.2017 Nakládání s majetkem
7.Usnesení ZÚK č. 056/11Z/2018 z 26.02.2018 Nakládání s majetkem
8.Usnesení ZÚK č. 058/11Z/2018 z 26.02.2018 Nakládání s majetkem
9.Usnesení ZÚK č. 065/11Z/2018 z 26.02.2018 Nakládání s majetkem
10.Usnesení ZÚK č. 073/11Z/2018 z 26.02.2018 Nakládání s majetkem
11.Usnesení ZÚK č. 076/11Z/2018 z 26.02.2018 Nakládání s majetkem
12.Usnesení ZÚK č. 077/11Z/2018 z 26.02.2018 Nakládání s majetkem
13.Usnesení ZÚK č. 079/11Z/2018 z 26.02.2018 Nakládání s majetkem
14.Usnesení ZÚK č. 082/11Z/2018 z 26.02.2018 Nakládání s majetkem
15.Usnesení ZÚK č. 063/12Z/2018 z 23.04.2018 Nakládání s majetkem
16.Usnesení ZÚK č. 102/12Z/2018 z 23.04.2018 Nakládání s majetkem
17.Usnesení ZÚK č. 116/12Z/2018 z 23.04.2018 Nakládání s majetkem
18.Usnesení ZÚK č. 025/13Z/2018 z 25.06.2018 Dotační program „Podpora vybraných
sociálních služeb v Ústeckém kraji 2018“ – vyhodnocení
19.Usnesení ZÚK č. 026/13Z/2018 z 25.06.2018 Rozdělení vrácených finančních prostředků
v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2018“
20.Usnesení ZÚK č. 063/13Z/2018 z 25.06.2018 Dodatek č. 2 ke smlouvě č.
2

17/SML/1388/SoPD/KP – Autorecar s.r.o.
21.Usnesení ZÚK č. 064/13Z/2018 z 25.06.2018 Program na záchranu a obnovu drobných
památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2018 – změna
usnesení
22.Usnesení ZÚK č. 065/13Z/2018 z 25.06.2018 Program na záchranu a obnovu kulturních
památek Ústeckého kraje pro rok 2018 – vzdání se dotace
23.Usnesení ZÚK č. 066/13Z/2018 z 25.06.2018 Změny zřizovacích listin příspěvkových
organizací Ústeckého kraje v působnosti odboru kultury a památkové péče
24.Usnesení ZÚK č. 075/13Z/2018 z 25.06.2018 Nakládání s majetkem
25.Usnesení ZÚK č. 118/13Z/2018 z 25.06.2018 Nakládání s majetkem
26.Usnesení ZÚK č. 121/13Z/2018 z 25.06.2018 Zpráva o výsledku provedené kontroly
27.Usnesení ZÚK č. 010/14Z/2018 z 10.09.2018 Volba přísedící Krajského soudu v Ústí nad
Labem
28.Usnesení ZÚK č. 017/14Z/2018 z 10.09.2018 Dotační program „Podpora sociálních služeb
v Ústeckém kraji 2019“ – vyhlášení
29. Usnesení ZÚK č. 046/14Z/2018 z 10.09.2018 Nabídka převzetí zřizovatelských funkcí k
Regionálnímu muzeu K. A. Polánka v Žatci
B) schvaluje
změnu termínů plnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje:
1.Usnesení ZÚK č. 059/11Z/2018 z 26.02.2018 Nakládání s majetkem na 31.01.2019
2. Usnesení ZÚK č. 060/11Z/2018 z 26.02.2018 Nakládání s majetkem na 31.01.2019
Hlasování:

pro:

31

proti:

0

zdržel se:

21

Návrh byl přijat

Usnesení č. 006/15Z/2018
5.3 Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady Ústeckého kraje od 16. 8. 2018 do 19. 9. 2018.
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 007/15Z/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 ÚK.
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 008/15Z/2018
5.5 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č.
3

18/SML3564-SoPD/ZD uzavřené dne 25. 6. 2018 - Krajská zdravotní, a.s.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
s vystoupením Prof. MUDr. Jana Schramla, přednosty kliniky urologie a robotické chirurgie
Masarykovy nemocnice, Josefa Liehne, ředitele zdravotní péče Masarykovy nemocnice, Prof.
Martina Sameše, přednosty Neurochirurgické kliniky Masarykovy nemocnice na jednání
Zastupitelstva Ústeckého kraje
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 009/15Z/2018
5.5 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č.
18/SML3564-SoPD/ZD uzavřené dne 25. 6. 2018 - Krajská zdravotní, a.s.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
aktualizovanou žádost Krajské zdravotní, a.s. o poskytnutí investiční dotace (vyrovnávací
platby) v souladu se smlouvou o SOHZ - předložení aktualizované „Předběžné kalkulace“ pro
rok 2018, na financování investičních potřeb společnosti v souladu s Pověřovacím aktem k
výkonu služby obecného hospodářského zájmu (smlouva o poskytování veřejné služby a
podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby) v celkové výši
465 mil. Kč dle přílohy č. 2 tohoto materiálu
B) rozhoduje
dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o navýšení původní dotace 365 000 000,- Kč (vyrovnávací platby poskytnuté
příjemci ze svého rozpočtu na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 035/13Z/2018, o částku 100 000 000,- Kč do celkové výše 465 000 000,- Kč a uzavření
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace uzavřené dne 25. 6. 2018
se společností Krajská zdravotní, a.s., se sídlem: Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad
Labem, IČ: 25488627, dle přílohy č. 4 tohoto usnesení
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 010/15Z/2018
5.6 Financování nových služeb obecného hospodářského zájmu zajišťovaných
společností Krajská zdravotní, a.s.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1.o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování veřejné služby a podmínkách
poskytnutí Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby č. 17/SML2628/SOVS/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, ve znění dodatku č. 1 účinném ode dne 16.
5. 2018, dle přílohy č. 5 tohoto usnesení
2.dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí neinvestiční dotace do výše 30.000 tis. Kč, jako vyrovnávací platby za
4

závazek veřejné služby na rok 2018 společnosti Krajská zdravotní, a.s., se sídlem: Sociální
péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem, IČ: 25488627, a uzavření Smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace (vyrovnávací platby) na provoz Kardiochirurgie dle přílohy č. 6 tohoto
usnesení, za předpokladu, že bude uzavřen Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování veřejné
služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby č.
17/SML2628/SOVS/ZD uzavřené dne 26. 6. 2017 dle odst. 1 bodu A) tohoto usnesení
B) konstatuje
že kompetence k zajištění protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby je kraji dána
ustanovením § 89a odst. 4 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve
znění pozdějších předpisů, a zajištění této služby je v souladu se Strategií podpory zdraví a
rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2015 - 2020“, kterou schválilo dne
3. 9. 2014 Zastupitelstvo Ústeckého kraje svým usnesením č. 19/18Z/2014.
C) si vyhrazuje
dle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
pravomoc rozhodnout o pověření společnosti Krajská zdravotní, a.s. k výkonu služeb
obecného hospodářského zájmu, a to Pověřovacím aktem ve znění dle přílohy č. 7 tohoto
usnesení, učiněným v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU ve formě právního jednání
– smlouvy
D) pověřuje
společnost Krajská zdravotní, a.s. k výkonu služby obecného hospodářského zájmu v rozsahu
Pověřovacího aktu – Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí
Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby (protialkoholní a protitoxikomanická
záchytná služba) dle přílohy č. 7 tohoto usnesení, v souladu s Rozhodnutím Komise
2012/21/EU a rozhoduje o poskytnutí investiční dotace ve výši 17.830 tis. Kč, jako
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby společnosti Krajská zdravotní, a.s., se sídlem:
Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem, IČ: 25488627, a uzavření Smlouvy o
poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za plnění závazku
veřejné služby (protialkoholní a protitoxikomanická záchytná služba) dle přílohy č. 7 tohoto
usnesení a Smlouvy o poskytnutí investiční dotace (protialkoholní a protitoxikomanická
záchytná služba) dle přílohy č. 8 tohoto usnesení (za předpokladu, že bude uzavřena Smlouva
o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za plnění závazku
veřejné služby (protialkoholní a protitoxikomanická záchytná služba) dle přílohy č. 7 tohoto
usnesení.
E) provádí
v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů rozpočtové opatření – přesun v rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 41 830 tis. Kč při
zachování celkového objemu rozpočtu Ústeckého kraje:
běžné výdaje:
odbor ekonomický – snížení o částku 41 830 tis. Kč – centrální rezerva,
odbor zdravotnictví – zvýšení o částku 30 000 tis. Kč – Krajská zdravotní, a. s. - vyrovnávací
platba v rámci služeb obecného hospodářského zájmu (provoz kardiochirurgie),
kapitálové výdaje:
odbor zdravotnictví – zvýšení o částku 11 830 tis. Kč – Krajská zdravotní, a. s. - vyrovnávací
platba (investiční dotace) v rámci služeb obecného hospodářského zájmu (protialkoholní a
protitoxikomanická záchytná stanice)
5

Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Usnesení č. 011/15Z/2018
6.1 Návrh odměn členům komisí Rady Ústeckého kraje a členům výborů Zastupitelstva
Ústeckého kraje, kteří nejsou členy Zastupitelstva Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
v souladu s § 35 odst. 2 písm. u) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí odměn členům výborů ZastupitelstvaÚsteckého kraje a
komisí Rady Ústeckého kraje, kteří nejsou členy Zastupitelstva Ústeckého kraje dle přílohy č.
2 tohoto materiálu
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 012/15Z/2018
6.3 Volba přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o sloučení voleb kandidátů do funkce přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem
v souladu s čl. 23 odst. 2 Jednacího řádu Zastupitelstva Ústeckého kraje a jeho výborů.
B) volí
do funkce přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem tyto kandidáty:
Danu
Frantovou,
******************************************************************,
Renatu
Zvoníčkovou,
*****************************************************************,
Evu Říhovou, ***********************************************************.
C) ukládá
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, informovat předsedu Krajského soudu
v Ústí nad Labem o volbě přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem dle bodu A) 2.
tohoto usnesení.
Termín: 5. 11. 2018
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 013/15Z/2018
6.4 SPZ Triangle – uzavření kupní smlouvy se společností Nexen Tire Europe s.r.o.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
v souladu s ustanovením § 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,
6

a to:
-pozemek: 554/149 o výměře 3.431 m2 (pozemek vznikl oddělením z p.p.č. 554/1 dle GP
č. 189-35/2018),
-pozemek: 554/150 o výměře 361 m2 (pozemek vznikl oddělením z p.p.č. 554/7 dle GP
č. 189-35/2018),
-pozemek: 554/151 o výměře 4.327 m2 (pozemek vznikl oddělením p.p.č. 554/8 dle GP
č. 189-35/2018),
v k.ú. Tatinná, obec Bitozeves, dosud nezapsaných v katastru nemovitostí,
-pozemek: 801/124 o výměře 3.560 m2 (pozemek vznikl oddělením z p.p.č. 801/8 dle GP
č. 227-35/2018),
v k.ú. Nehasice, obec Bitozeves, dosud nezapsaný v katastru nemovitostí,
-pozemek: 801/105 o výměře 23 m2,
v k.ú. Nehasice, obec Bitozeves, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním
úřadem pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Žatec, na listu vlastnictví číslo 137,
společnosti Nexen Tire Europe s.r.o., IČ: 03614131, se sídlem Bucharova 1314/8, 158 00
Praha 5,
a o uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 014/15Z/2018
6.5 SPZ Triangle - Změna č. 9 zřizovací listiny č.j. 249/2013 příspěvkové organizace
Ústeckého kraje: SPZ Triangle, příspěvková organizace
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, změnu zřizovací listiny:
č.j. 249/2013 ze dne 24. 4. 2013, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace:
název: SPZ Triangle, příspěvková organizace
sídlo: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ: 400 02, IČ: 712 95 011
dodatkem č. 9 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 015/15Z/2018
7.1 Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 13 RÚK,ZÚK/2018
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
s vystoupením Jiřího Kuchynky na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje
Hlasování:

pro:

41

proti:

0

zdržel se:

3

Usnesení č. 016/15Z/2018
7.1 Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 13 RÚK,ZÚK/2018
7

Návrh byl přijat

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o odděleném hlasování tak, že body č. 3) a 4) budou hlasovány samostatně.
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 017/15Z/2018
7.1 Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 13 RÚK,ZÚK/2018
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
provádí
v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů rozpočtové opatření – zvýšení rozpočtu Ústeckého kraje o částku 160 291 tis. Kč na
celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 20 210 873 tis. Kč:
1)
zvýšení o částku 159 586 tis. Kč
příjmy:
daň z přidané hodnoty – zvýšení o částku 80 000 tis. Kč
daň z příjmů fyzických osob placená plátci – zvýšení o částku 79 456 tis. Kč
sankční platby přijaté od jiných subjektů – zvýšení o částku 130 tis. Kč
běžné výdaje:
odbor ekonomický – zvýšení o částku 159 586 tis. Kč:
- centrální rezerva, částka 159 000 tis. Kč
- daň z přidané hodnoty, částka 461 tis. Kč
- úhrada sankce - dopočet úroků, částka 125 tis. Kč
2)
zvýšení o částku 705 tis. Kč
příjmy:
ostatní přijaté vratky transferů – zvýšení o částku 705 tis. Kč:
- UZ 13 305, program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji – vratky, částka 563 tis. Kč
- UZ 193, program Podpora Ústeckého kraje na sociální služby – malý dotační program,
částka 125 tis. Kč
- UZ 194, program Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2018,
částka 7 tis. Kč
- UZ 195, program Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji, částka 6 tis. Kč
- UZ 192, program Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit, částka 4 tis. Kč
běžné výdaje:
- odbor ekonomický – snížení o částku 6 000 tis. Kč – centrální rezerva, za podmínky
schválení dotací pro poskytovatele sociálních služeb v orgánech kraje
- odbor sociálních věcí – zvýšení o částku 6 705 tis. Kč – financování sociálních služeb v roce
2018
- příspěvek kraje na pokrytí propadu dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí České
republiky
- rezerva
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3)
přesun ve výši 100 000 tis. Kč za podmínky schválení dotace Zastupitelstvem Ústeckého
kraje běžné výdaje:
odbor ekonomický – snížení o částku 100 000 tis. Kč – centrální rezerva
kapitálové výdaje:
odbor zdravotnictví – zvýšení o částku 100 000 tis. Kč – Krajská zdravotní, a. s. vyrovnávací platba (investiční dotace) v rámci služeb obecného hospodářského zájmu
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 018/15Z/2018
7.1 Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 13 RÚK,ZÚK/2018
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o tajném hlasování původních bodů 3) a 4) k bodu 7.1 s tím, že hlasování bude provedeno
ihned po přípravě tajného hlasování Krajským úřadem Ústeckého kraje
Hlasování:

pro:

45

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 019/15Z/2018
7.1 Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 13 RÚK,ZÚK/2018
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
tato bližší pravidla tajného hlasování:
1. Průběh tajného hlasování řídí návrhová komise.
2. Vzor hlasovacího lístku tvoří přílohu č. 4 tohoto usnesení.
3. V jednacím sále bude připravena zástěna (k možnému využití) a urna, která bude před
očima členů zastupitelstva zapečetěna a označena podpisy všech členů návrhové komise.
4. Předseda návrhové komise vyzve jednotlivé členy zastupitelstva k vyzvednutí hlasovacího
lístku a obálky. V případě, že počet vydaných lístků nedosáhne počtu přítomných zastupitelů,
předseda návrhové komise opětovně vyzve k vyzvednutí hlasovacího lístku. Po skončení
vydávání hlasovacích lístků oznámí předseda návrhové komise počet vydaných lístků, který
nesmí převýšit počet přítomných zastupitelů.
5. Po skončení vydávání hlasovacích lístků předseda návrhové komise přečte návrh na
usnesení (nebo odkáže na text, který mají členové zastupitelstva k dispozici) a předsedající
oznámí začátek tajného hlasování.
6. Hlasování se provede proškrtnutím (křížem) jednoho z políček pod PRO-PROTI-ZDRŽEL
SE. Jinak označený lístek není platný a při sčítání bude vyřazen.
7. Tajné hlasování má časový limit 15 minut, během kterého mohou členové zastupitelstva
vhodit hlasovací lístek v obálce do hlasovací urny a provézt tak hlasování.
8. Po uplynutí časového limitu předsedající oznámí konec hlasování a vyhlásí 20 -ti
minutovou přestávku, během které provede návrhová komise sčítání hlasů. Sčítání se může
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zúčastnit předseda klubu zastupitelů.
9. Po uplynutí přestávky vyhlásí předseda návrhové komise výsledek hlasování.
10. Postup je opakován do rozhodnutí o posledním návrhu.
Hlasování:

pro:

36

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 020/15Z/2018
7.1 Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 13 RÚK,ZÚK/2018
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
provádí
v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů rozpočtové opatření – zvýšení rozpočtu Ústeckého kraje o částku 61 576 tis. Kč na
celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 20 272 449 tis. Kč:
3)
zvýšení o částku 47 120 tis. Kč
příjmy:
- příjmy z podnájmu ostatních movitých věcí a jejich částí – zvýšení o částku 38 970 tis. Kč –
dopravní obslužnost autobusová
- ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – zvýšení o částku 8 150 tis. Kč – služby
související s podnájmem dopravní obslužnosti autobusové
běžné výdaje:
odbor dopravy a silničního hospodářství – zvýšení o částku 47 120 tis. Kč – dopravní
obslužnost autobusová:
- nájemné, částka 38 970 tis. Kč
- opravy a údržba, částka 7 560 tis. Kč
- poskytování informačních technologických služeb, částka 590 tis. Kč
4)
zvýšení o částku 14 456 tis. Kč
příjmy:
- dopravní obslužnost autobusová (UZ 13) – vyúčtování záloh, částka 11 709 tis. Kč
- dopravní obslužnost drážní – vyúčtování záloh, částka 2 142 tis. Kč
- sankční platby přijaté od jiných subjektů (UZ 13) – zvýšení o částku 605 tis. Kč – dopravní
obslužnost autobusová
běžné výdaje:
odbor ekonomický – snížení o částku 40 544 tis. Kč – centrální rezerva
odbor dopravy a silničního hospodářství – zvýšení o částku 55 000 tis. Kč – dopravní
obslužnost autobusová
Hlasování:

pro:

33

proti:

8

zdržel se:

Usnesení č. 021/15Z/2018
8.1 Povinně hlášené změny poskytovatelů sociálních služeb
10

7

Návrh byl přijat

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informace obsažené v přílohách č. 1 a 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 vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb NADĚJE o převodu
části poskytnuté dotace ve výši 75 000,- Kč na sociální službu terénní programy (ID
8870904), ze sociální služby azylové domy (ID 3778962), v rámci kompetence § 101a zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
C) ukládá
PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zajistit
potřebné kroky k uzavření dodatku ke smlouvě s poskytovatelem sociálních služeb dle přílohy
č. 2 tohoto materiálu.
Termín: 15. 11. 2018
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 022/15Z/2018
8.2 Korekce vyrovnávací platby poskytovatelů sociálních služeb
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informace obsažené v přílohách č. 1 a 2 tohoto materiálu,
B) schvaluje
korekci vyrovnávací platby na základě ustanovení bodu 7.7 Pověření Ústeckého kraje
k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě sociálních
služeb Ústeckého kraje na období 2016–2018 dle požadavků poskytovatelů v žádostech o
korekci vyrovnávací platby v přílohách č. 1 a 2 tohoto materiálu,
C) ukládá
PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zajistit
potřebné kroky k realizaci dle bodu B) tohoto usnesení,
Termín: 30. 11. 2018
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 023/15Z/2018
8.3 Individuální dofinancování sociálních služeb
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informace obsažené v přílohách č. 2 až 29 tohoto materiálu, včetně Přehledu subjektů
navržených k podpoře včetně výše dotace dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
B) rozhoduje
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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
a)o poskytnutí dotace na sociální službu odborné sociální poradenství (ID 4095789) ve výši
170 000,- Kč a o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 18/SML0923 s poskytovatelem
sociálních služeb Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o. p. s. se sídlem Prokopa Diviše
1605/5, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 26670763 dle přílohy č. 15
předloženého materiálu,
b) o poskytnutí dotace na sociální službu podpora samostatného bydlení (ID 3306857)
ve výši 117 262,- Kč a o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 18/SML0787
s poskytovatelem sociálních služeb Agentura Pondělí, z. s. se sídlem 2. polské armády
1094/27, Rumburk 1, 408 01 Rumburk, IČ: 26537788 dle přílohy č. 18 předloženého
materiálu,
C) rozhoduje
dle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s § 10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
a)o poskytnutí dotace na sociální službu domovy pro seniory (ID 6566711) ve výši 73 493,Kč, na sociální službu týdenní stacionáře (ID 5488355) v výši 73 493,- Kč, na sociální službu
pečovatelská služba (ID 3403190) ve výši 73 493,- Kč, na sociální službu azylové domy (ID
2241142) ve výši 73 493,- Kč, na sociální službu nízkoprahová denní centra (ID 5964684) ve
výši 73 493,- Kč, na sociální službu noclehárny (ID2548478) ve výši 73 492,- Kč, na sociální
službu terénní programy (ID 9011520) ve výši 50 000,- Kč, na sociální službu domovy se
zvláštním režimem (ID 5624320) ve výši 73 493,- Kč, na sociální službu domovy pro seniory
(ID 9518537) ve výši 73 493,- Kč a na sociální službu denní stacionáře (ID 1269156) ve výši
96 985,- Kč a o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 18/SML0850 s poskytovatelem Farní
charita Litoměřice se sídlem Zahradnická 1534/5, 412 01 Litoměřice – Předměstí, IČ:
46769382 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu,
b)o poskytnutí dotace na sociální službu raná péče (ID 6095107) ve výši 374 393,- Kč
a o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 18/SML0811 s poskytovatelem sociálních služeb
Diakonie ČCE – Středisko Praha se sídlem Vlachova 1502/20, 155 00 Praha - Stodůlky, IČ:
62931270 dle přílohy č. 7 předloženého materiálu,
c)o poskytnutí dotace na sociální službu centra denních služeb (ID 3192313) ve výši 244
976,- Kč, na sociální službu centra denních služeb (ID 4467601) ve výši 244 976,- Kč a na
sociální službu pečovatelská služba (ID 4709041) ve výši 244 977,- Kč a o uzavření dodatku
č. 1 ke smlouvě č. 18/SML0927 s poskytovatelem sociálních služeb Prosapia, z. ú., společnost
pro rodinu se sídlem Fügnerova 355/16, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín, IČ: 69411239 dle
přílohy č. 9 tohoto materiálu,
d)o poskytnutí dotace na sociální službu odlehčovací služby (ID 4743378) ve výši 734 929,Kč a o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 18/SML0859 s poskytovatelem sociálních služeb
HOSPIC V MOSTĚ, o. p. s. se sídlem Svážná 1528, 434 01 Most, IČ: 25419561 dle přílohy č.
11 předloženého materiálu,
e)o poskytnutí dotace na sociální službu azylové domy (ID 4013275) ve výši 344 000,- Kč
a na sociální službu odborné sociální poradenství (ID 7429073) ve výši 165 000,- Kč a o
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uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 18/SML0814 s poskytovatelem sociálních služeb
Diecézní charita Litoměřice se sídlem Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice – Předměstí, IČ:
40229939 dle přílohy č. 13 předloženého materiálu,
f)o poskytnutí dotace na sociální službu podpora samostatného bydlení (ID 3306857) ve výši
382 738,- Kč a o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 18/SML0787 s poskytovatelem
sociálních služeb Agentura Pondělí, z. s. se sídlem se sídlem 2. polské armády 1094/27,
Rumburk 1, 408 01 Rumburk, IČ: 26537788 dle přílohy č. 19 předloženého materiálu,
g) o poskytnutí dotace na sociální službu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (ID
3112502) ve výši 183 131,- Kč, na sociální službu nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
(ID 8168410) ve výši 270 826,- Kč a na sociální službu nízkoprahová zařízení pro děti a
mládež (ID 6661939) ve výši 280 972,- Kč a o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č.
18/SML0909 s poskytovatelem sociálních služeb Oblastní charita Šluknov se sídlem Farní
154, 407 77 Šluknov, IČ: 73635502 dle přílohy č. 21 předloženého materiálu,
h)o poskytnutí dotace na sociální službu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
(ID 3046143) ve výši 244 976,- Kč, na sociální službu nízkoprahová zařízení pro děti a
mládež (ID 4704201) ve výši 244 976,- Kč a na sociální službu nízkoprahová zařízení pro
děti a mládež (ID 1012725) ve výši 244 977,- Kč a o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č.
18/SML0907 s poskytovatelem sociálních služeb Oblastní charita Most se sídlem Petra
Jilemnického 2457/1, 43401 Most, IČ: 70828920 dle přílohy č. 23 předloženého materiálu,
i)o poskytnutí dotace na sociální službu domovy pro seniory (ID 8021779) ve výši
1 224 080,- Kč a o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 18/SML0893 s poskytovatelem
sociálních služeb Městská správa sociálních služeb Kadaň se sídlem Věžní 958,
432 01 Kadaň, IČ: 65642481 dle přílohy č. 25 předloženého materiálu,
j)o poskytnutí dotace na sociální službu raná péče (ID 5330519) ve výši 250 000,- Kč a o
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 18/SML0893 s poskytovatelem sociálních služeb
Demosthenes, o. p. s. se sídlem Mírová 2820/2, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem, IČ:
25421018 dle přílohy č. 27 předloženého materiálu,
k)o poskytnutí dotace na sociální službu sociální rehabilitace (ID 9702329) ve výši 220 000,Kč a na sociální službu osobní asistence (ID 3593109) ve výši 70 000,- Kč a o uzavření
dodatku č. 1 ke smlouvě č. 18/SML0931 s poskytovatelem sociálních služeb Agentura
KROK, o. p. s. (dříve Rytmus D., o. p. s.) se sídlem Palackého 205/4, Rumburk 1, 408 01
Rumburk, IČ: 27323498 dle přílohy č. 29 předloženého materiálu,
D) ukládá
PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci dle bodu B) tohoto usnesení
Termín: do 30. 11. 2018
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 024/15Z/2018
8.4 Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2019 – malý dotační
program“ – vyhodnocení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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A) rozhoduje
1. dle § 36 písm. c) zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí dotace subjektům a o uzavření smluv se subjekty uvedenými v příloze
č. 5 tohoto usnesení
2. o přistoupení k Pověření Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění dostupnosti
poskytování sociálních služeb zařazením mezi veřejně podporované sociální služby s
celostátní a nadregionální působností u organizace – Centrum pro dětský sluch Tamtam,
o.p.s., IČ: 499811, u služby raná péče (ID: 5002625), Česká unie neslyšících, z.ú.,
IČ: 675547, u služby tlumočnické služby (ID: 5839760), Národní ústav pro autismus, z.ú., IČ:
26623064, u služby odborné sociální poradenství (ID: 2284277), sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi (ID: 7472903), odlehčovací služby (ID:
9864940) a raná péče (ID: 4334040), a Bateau z.s., IČ: 1507311, u služby odborné sociální
poradenství (ID: 6765091).
B) ukládá
PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1.náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit
potřebné úkony k uzavření smluv s podpořenými organizacemi dle přílohy č. 5 tohoto
usnesení,
Termín: 15. 12. 2018
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 025/15Z/2018
8.5 Dotační program „Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2019“ –
vyhodnocení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 36 písm. c) zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí dotace organizacím uvedených v příloze č. 4 tohoto usnesení
B) ukládá
PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstku hejtmana Ústeckého kraje, uzavřít smlouvu
s příjemci dotací dle přílohy č. 4 tohoto usnesení,
Termín: 15.12.2018
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 026/15Z/2018
8.6 Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky
2019“ – vyhodnocení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 36 písm. c) zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí dotace organizacím a o uzavření smluv se subjekty uvedenými
v příloze č. 2 tohoto usnesení
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o přistoupení k Pověření Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění dostupnosti
poskytování sociálních služeb zařazením mezi veřejně podporované sociální služby
s celostátní a nadregionální působností u organizace WHITE LIGHT I., z.ú.,IČ: 64676803,
Pražská 166/47, Ústí nad Labem u služeb terapeutické komunity (ID: 7968327) a služby
následné péče (ID: 5291489)
B) ukládá
PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstku hejtmana Ústeckého kraje zabezpečit
potřebné úkony k uzavření smluv s podpořenými organizacemi
Termín: do 30. 11. 2018
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 027/15Z/2018
8.7 Domov Sněžník, z.ú. – žádost o podporu a vydání budoucího příslibu k poskytování
sociálních služeb
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
Předložené informace uvedené v příloze č. 1 – 7 tohoto materiálu.
B) rozhoduje
V návaznosti na část XII. bod 4 Metodiky zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje o
vydání nesouhlasného stanoviska pro Domov Sněžník, z.ú. ve znění:
Ústecký kraj nezařadí po ukončení realizace projektu z dotačního programu IROP výzvy
č. 82_Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách II. do základní sítě
sociálních služeb Ústeckého kraje u organizace Domov Sněžník, z.ú. okamžitou individuální
kapacitu nové sociální služby – týdenního stacionáře nebo odlehčovací služby ve výši 26
lůžek.
C) ukládá
PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstku hejtmana Ústeckého kraje informovat
žadatele o výsledku rozhodnutí dle bodu B) tohoto usnesení.
Termín: 30. 11. 2018
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 028/15Z/2018
11.1 Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
dle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, vzorovou smlouvu o poskytnutí neinvestiční/investiční dotace z Fondu Ústeckého
kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
B) bere na vědomí
informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle předloženého materiálu.
C) rozhoduje
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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: Město Varnsdorf
IČ: 00261718
sídlo: Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
výše neinvestiční dotace: 500 000 Kč
název projektu (akce): Záchrana evang. kostela ve Varnsdorfu II
·žadatel č. 2: Obec Kytlice
IČ: 00261483
sídlo: Kytlice 24, 407 45 Kytlice
výše neinvestiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Slavnostní vyhlášení Vesnice ÚK roku 2018
·žadatel č. 3: Obec Lišany
IČ: 00556343
sídlo: Lišany 34, 440 01 Lišany
výše investiční dotace: 150 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100 %
název projektu (akce): Vrtaná studna
·žadatel č. 4: Statutární město Děčín
IČ: 00261238
sídlo: Mírové nám. 1175/5, 405 02 Děčín
výše neinvestiční dotace: 199 000 Kč
název projektu (akce): Zažijte to znovu!
2. 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. 5: Obec Líšťany
IČ: 00831824
sídlo: U Svatého Jána 10, 440 01 Líšťany
výše dotace: 250 000 Kč
název projektu (akce): Nákup cisternového vozidla pro JPO II obce
3. 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. 6: FC CHOMUTOV, s.r.o.
IČ: 25024329
sídlo: Mostecká 5886, 430 01 Chomutov
výše dotace: 210 000 Kč
název projektu (akce): Podpora fotbalové mládeže 2018
·žadatel č. 7: Českojiřetínský spolek - spolek pro oživení Krušnohoří
IČ: 22885536
sídlo: Český Jiřetín 19, 436 01 Český Jiřetín
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výše dotace: 502 900 Kč
název projektu (akce): Dokumentární film Vodní dílo Fláje
·žadatel č. 8: Tělocvičná jednota Sokol Panenský Týnec
IČ: 44224265
sídlo: Panenský Týnec 150, 439 05 Panenský Týnec
výše dotace: 749 992 Kč
název projektu (akce): Stavební úpravy hygienického zařízení
·žadatel č. 9: Domov důchodců Bystřany, příspěvková organizace
IČ: 63787725
sídlo: Pražská 236, 417 61 Bystřany
výše dotace: 238 767 Kč
název projektu (akce): Polohovací lůžka pro Domov důchodců Bystřany
·žadatel č. 10: Spolek pro obnovu kaple Botschen
IČ: 06252427
sídlo: Libouchec 233, 403 35 Libouchec
výše dotace: 215 306 Kč
název projektu (akce): Obnova kaple rodiny Botschen - zastřešení I. etapa
·žadatel č. 11: Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková organizace
IČ: 00379719
sídlo: Přemyslova 259, 430 01 Chomutov
výše dotace: 700 000 Kč
název projektu (akce): Silniční vláček
Hlasování:

pro:

36

proti:

2

zdržel se:

10

Návrh byl přijat

Usnesení č. 029/15Z/2018
11.2 Informace o uzavřených dodatcích ke smlouvám o poskytnutí dotace z Fondu
Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
informaci hejtmana ÚK o uzavřeném dodatku ke smlouvě č. 17/SML1786/SoPD/SPRP o
poskytnutí dotace.
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 030/15Z/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:
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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. 58 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 031/15Z/2018
12.2 Aktuální informace k dopravní obslužnosti v Ústeckém kraji
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
aktuální informaci o dopravní obslužnosti Ústeckého kraje.
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 032/15Z/2018
13.1 „Dobrá střední škola v Ústeckém kraji 2017/2018 – nezřizovaná Ústeckým krajem“
- výsledky soutěže
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace dle schváleného vzoru, se Střední školou Pohoda s. r. o., IČO: 25022016,
sídlo: Na Vinici 2244, Předměstí, 412 01 Litoměřice, výše dotace 300 tis. Kč.
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 033/15Z/2018
14.1 Změna subjektu ECRN
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o účasti Ústeckého kraje v nově vznikajícím subjektu ECRN asbl., který nahrazuje původní
subjekt ECRN e.V.
B) ukládá
Jaroslavu Komínkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje a zástupci Ústeckého kraje v
ECRN e.V., hlasovat pro schválení stanov nově vzniklého spolku ECRN asbl. dle přílohy č. 1
předloženého materiálu za podmínky, že členský roční příspěvek Ústeckého kraje nepřekročí
částku 4 000 euro.
Termín: 30. 6. 2019
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Hlasování:

pro:

42

proti:

0

zdržel se:

6

Návrh byl přijat

Usnesení č. 034/15Z/2018
14.2 Pilotní dotační program Podpora komunitního života na venkově – zásady
programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
1)zásady pilotního dotačního programu Podpora komunitního života na venkově dle příloh č.
1- 4 tohoto materiálu za podmínky schválení finančních prostředků pro tento program
v rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019
2)výjimku z Čl. VIII. odst. 5 Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
Ústeckým krajem
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 035/15Z/2018
14.3 Program obnovy venkova Ústeckého kraje – žádosti o výjimku
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
1) udělení výjimky z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje pro rok 2009, 2013, 2014
2)prodloužení termínu dokončení realizace projektu a předložení závěrečné zprávy
prostřednictvím dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace projektu:
-Územní plán Mariánské Radčice do 31. 12. 2019
- Územní plán Obce Podsedice do 30. 11. 2019
- Zpracování územního plánu Chotěšov do 30. 11. 2019
- Územní plán Domoušice, Solopysky do 31. 12. 2019
- Nový územní plán obce Račetice do 31. 8. 2021
- ÚPD Kovářská do 30. 11. 2018
- projekt “Veřejné osvětlení“ obce Radonice do 28. 2. 2019
- projekt „Zázemí multifunkčního sportovního zařízení“ obce Lišany do 30. 11. 2019
- projekt „Víceúčelové hřiště Měrunice“ obce Měrunice do 30. 6. 2019
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 036/15Z/2018
14.4 Uzavření dodatku č. 1 k Memorandu o spolupráci na národní produkt „Pískovcová
skalní města v České republice“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o uzavření dodatku č. 1 k Memorandu o spolupráci na národním
produktu „Pískovcová skalní města v České republice mezi kraji Královéhradeckým,
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Libereckým, Ústeckým a Středočeským, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 037/15Z/2018
14.5 Poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad na
dofinancování závazků příjemcům dotací
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
obecnou výjimku ze Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
Ústeckým krajem pro poskytnutí dotace dle bodu B) tohoto usnesení;
B) rozhoduje
dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad, se sídlem
Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 75082136 ve výši 8.292.791,59 Kč a o uzavření
smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

33

proti:

0

zdržel se:

17

Návrh byl přijat

Usnesení č. 038/15Z/2018
14.6 Poskytnutí dotace na činnost Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad v
roce 2019
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad, se sídlem
Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 75082136 ve výši 517 000 Kč a o uzavření
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
Hlasování:

pro:

33

proti:

0

zdržel se:

17

Návrh byl přijat

Usnesení č. 039/15Z/2018
15.1 Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2018
– dodatek č. 1 ke smlouvě č. 18/SML2735/SoPD/KP a dodatek č. 1 ke smlouvě č.
18/SML2769/SoPD/KP
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informace o podaných žádostech dle přílohy č. 1 a 3 předloženého materiálu.
B) rozhoduje
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 18/SML2735/SoPD/KP a dodatku č. 1 ke smlouvě č.
18/SML2769/SoPD/KP dle přílohy č. 2 a 4 tohoto usnesení.
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C) ukládá
Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci
bodu B) tohoto usnesení.
Termín: 20. 11. 2018
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 040/15Z/2018
15.2 Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející
kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2018 – dodatek č. 1 ke smlouvě č.
18/SML2805/SoPD/KP
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o podané žádosti dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
B) rozhoduje
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 18/SML2805/SoPD/KP dle přílohy č. 2 tohoto
usnesení.
C) ukládá
Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci
bodu B) tohoto usnesení.
Termín: 20. 11. 2018
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 041/15Z/2018
15.3 Podpora stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících
na území Ústeckého kraje na rok 2019
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
se změnou harmonogramu vyhlášení dotačního Programu podpory stálých profesionálních
divadelních souborů a hudebních těles působících na území Ústeckého kraje na rok 2019 tak,
aby proplacení přidělených dotací proběhlo začátkem roku 2019
B) schvaluje
vyhlášení Programu podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních
těles působících na území Ústeckého kraje na rok 2019 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s tím,
že předpokládaný objem finančních prostředků pro tyto účely bude 10 mil. korun.
C) ukládá
Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony dle části A)
a B) tohoto usnesení.
Termín: 31. 1. 2019
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Hlasování:

pro:

36

proti:

1

zdržel se:

10

Návrh byl přijat

Usnesení č. 042/15Z/2018
15.4 Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2018 – rozdělení dotací
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informace dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu.
B) rozhoduje
dle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o navýšení neinvestiční dotace, s žadatelem:
Projekt č. 100
Název projektu: Festival Barevná planeta
Žadatel: Poradna pro integraci, z.ú.
IČ: 67362621
Sídlo: Opletalova 921/6, 110 00 Praha
Ve výši: navýšení původní dotace 62 000,- Kč (usnesení zastupitelstva č. 045/12Z/2018 ze
dne 23. 4. 2018) o 30 000,- Kč na výši 92 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2018.
a o uzavření dodatku č. 1 smlouvy 18/SML3030/SOPD/KP, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení.
C) ukládá
Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci
bodu B) tohoto usnesení.
Termín: 30. 11. 2018
Hlasování:

pro:

45

proti:

0

zdržel se:

3

Návrh byl přijat

Usnesení č. 043/15Z/2018
15.5 Příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem v oblasti kultury
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
s vystoupením prof. PhDr. Jana Klápště, CSc. na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje.
Hlasování:

pro:

43

proti:

0

zdržel se:

2

Návrh byl přijat

Usnesení č. 044/15Z/2018
15.5 Příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem v oblasti kultury
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
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pozdějších předpisů, a § 27 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o sloučení
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
název: Galerie výtvarného umění v Mostě, příspěvková organizace
sídlo: Most, Kostelní 289, PSČ: 434 01
IČ: 00361160
s příspěvkovou organizací Ústeckého kraje
název: Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace
sídlo: Most, Čsl. armády 1360/35, PSČ: 434 01
IČ: 00080730
a to dnem 1. ledna 2019.
Majetek, práva a závazky Galerie výtvarného umění v Mostě, příspěvkové organizace,
přecházejí na přejímací Oblastní muzeum v Mostě, příspěvkovou organizaci. Název
příspěvkové organizace po sloučení je: Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková
organizace.
2. schvaluje dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, změnu zřizovací listiny:
č.j. 244/2003, ze dne 12. 3. 2003, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace:
název: Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace
sídlo: Most, Čsl. armády 1360/35, PSČ: 434 01, IČ: 00080730
dodatkem č. 26 ke zřizovací listině dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
B) ukládá
Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje zajistit veškeré potřebné úkony dle části A)
tohoto usnesení.
Termín: 31.12.2018
Hlasování:

pro:

28

proti:

10

zdržel se:

8

Návrh byl přijat

Usnesení č. 045/15Z/2018
16.1 Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020 –
Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje změna rozpočtu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
dle § 36 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, se změnou položkového rozpočtu Obci Lovečkovice, IČ 00263982, dle přílohy č. 1
tohoto usnesení.
B) ukládá
Jitce Sachetové, radní Ústeckého kraje, provést patřičné úkony k realizaci dle bodu A) tohoto
usnesení
Termín: 30.11.2018
Hlasování:

pro:

47

proti:

0
23

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 046/15Z/2018
16.2 Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období
2017 až 2025 – 1. výzva – změna smluvních ujednání
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
po projednání dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o:
1. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č.
18/SML/SoPD2422/ZPZ uzavřené s obcí Hrobce, IČ 00263664v rámci projektu „Zlepšení
separace a nakládání s BRKO a materiálově využitelných složek odpadu na území obce
Hrobce“, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
2. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č.
18/SML/SoPD2431/ZPZ uzavřené s obcí Vchynice, IČ 00554847, v rámci projektu
„Vybavení sběrného překladiště“, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení,
3. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č.
18/SML/SoPD2423/ZPZ uzavřené s obcí Libotenice, IČ 00263940, v rámci projektu
„Zlepšení separace a nakládání s BRKO a materiálově využitelných složek odpadu na území
obce Libotenice“, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení,
4. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č.
18/SML2426/SoPD/ZPZ uzavřené s Obcí Havraň, IČ 00265918, v rámci projektu „Sběrný
dvůr obce Havraň“, dle přílohy č. 4 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,
administraci dodatků dle příloh tohoto usnesení.
Termín: 30.11.2018
Hlasování:

pro:

46

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 047/15Z/2018
16.3 Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) revokuje
usnesení č. 049/14Z/2018 ze dne 10. 9. 2018 a to v části, kdy bylo Obci Údlice, IČ 00262153,
rozhodnuto o uzavření dodatku č. 1 k investiční smlouvě č. 18/SML0301/SoPD/ZPZ v rámci
projektu „Přečaply – tlaková splašková kanalizace“, z důvodu prodloužení termínu realizace
projektu do 30. 9. 2018.
B) rozhoduje
1.o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č.
18/SML0301/SoPD/ZPZ uzavřené s Obcí Údlice, IČ 00262153, v rámci projektu „Přečaply –
tlaková splašková kanalizace“, dle přílohy č. 1, tohoto usnesení
2. o uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č.
18/SML0300/SoPD/ZPZ uzavřené s Obcí Pesvice, IČ 00673323, v rámci projektu „Oprava
stávající kanalizace, výstavba nové ČOV + prodloužení kanalizačního řadu“, dle přílohy č. 2,
tohoto usnesení
24

3. o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č.
17/SML3481/SoPD/ZPZ uzavřené s Obcí Veselé, IČ 00555908, v rámci projektu „Úpravna
vody v obci Veselé“, dle přílohy č. 3, tohoto usnesení.
C) ukládá
Jitce Sachetové, radní Ústeckého kraje, zajistit patřičné úkony k zajištění realizace bodu A) a
B) tohoto usnesení.
Termín: 30. 11. 2018
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 048/15Z/2018
16.4 Aktualizace č. 42 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje (PRVKÚK)
Podbořany – Buškovice
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
Aktualizaci č. 42 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 změnu výhledového stavu čištění odpadních vod v městské části Podbořany Buškovice, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.
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,
administraci dodatků dle příloh tohoto usnesení.
Termín: 30.11.2018
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

1
Usnesení č. 049/15Z/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
****************************************************, a to:
- pozemek: p.č. 687/7 o výměře 14 m2, druh pozemku: zastavěná plocha, způsob využití: jiná
stavba (oddělen z pozemku p.č. 687/1 o výměře 3 701 m2 dle geometrického plánu pro
rozdělení pozemku č. 728-63/2013 ze dne 29. 11. 2013)
obec Ústí nad Labem, k. ú. Velké Březno, zapsaný na LV č. 337 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj za kupní cenu 5.700,Kč (dle ZP č. 2693-85/18 ze dne 11. 7. 2018 plus ostatní náklady ve výši 1.500,- Kč - viz
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důvodová zpráva) a vyjmutí uvedené nemovité věci z hospodaření příspěvkové organizace
Správa a silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260/13, PSČ: 417
03 Dubí, IČ: 00080837.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovité věci uvedený v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2019

Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

2
Usnesení č. 050/15Z/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
*****************************************************************, a to:
- pozemek: p.č. 134/4 o výměře 23 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (oddělen z pozemku p.č. 134 o výměře 9 071 m2 dle geometrického plánu pro
rozdělení pozemku č. 325-484/2017 ze dne 14. 2 2018)
obec Ústí nad Labem, k. ú. Ryjice, zapsaný na LV č. 125 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj za kupní cenu 3.500,- Kč (dle
ZP č. 2651-43/18 ze dne 13. 4. 2018 plus ostatní náklady ve výši 2.000,- Kč - viz důvodová
zpráva) + DPH a vyjmutí uvedené nemovité věci z hospodaření příspěvkové organizace
Správa a silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260/13, PSČ: 417
03 Dubí, IČ: 00080837, za podmínky současného sjednání výhrady zpětné koupě ve prospěch
prodávajícího za sjednanou kupní cenu, a to ve lhůtě patnácti let od provedení vkladu
vlastnického práva do katastru nemovitostí. Výhrada zpětné koupě bude zapsaná v katastru
nemovitostí jako právo věcné.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovité věci uvedený v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2018

Hlasování:

pro:

47

proti:

0

26

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

3
Usnesení č. 051/15Z/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. 3647/19 o výměře 460 m2, druh pozemku: ovocný sad,
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 71.743,- Kč (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. 2019

Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

4
Usnesení č. 052/15Z/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. 3647/6 o výměře 415 m2, druh pozemku: ovocný sad,
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 64.938,- Kč (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
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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. 2019

Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

5
Usnesení č. 053/15Z/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. 3647/7 o výměře 399 m2, druh pozemku: ovocný sad,
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 63.081,- Kč (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. 2019

Hlasování:

pro:

47

proti:

0

6
Usnesení č. 054/15Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
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zdržel se:

0

Návrh byl přijat

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. 3647/14 o výměře 512 m2, druh pozemku: ovocný sad,
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 79.127,- Kč (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. 2019

Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

7
Usnesení č. 055/15Z/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. 68/42Z/2018 ze dne 20. 6. 2018.
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. 1443/3 o výměře 13 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha, (oddělen z p.č. 1443/1 o výměře 1981 m2 dle geometrického plánu č. 383-54/2017 ze
dne 5. 10. 2017)
obec Velemín, k.ú. Velemín, zapsané na LV č. 430 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj za kupní cenu 2.810,- Kč (dle ZP č.
4955-145/18 ze dne 25. 7. 2018 plus ostatní náklady ve výši 1.500,- Kč viz důvodová zpráva)
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.
3. o náhradě za užívání nemovité věci uvedené v bodě A) 2. kupujícími
29

***************************** bez právního důvodu za období tří let zpětně od data
účinnosti smlouvy ve výši 393,- Kč.
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. 7. 2019

Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

8
Usnesení č. 056/15Z/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. 68/42Z/2018 ze dne 20. 6. 2018.
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 manželům
***************************************************************************
****************************, a to:
- pozemek: p.č. 433/5 o výměře 132 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha, (oddělen z p.č. 433/4 o výměře 3531 m2 dle geometrického plánu č. 163-18/2017 ze
dne 26. 3. 2018)
obec Martiněves, k.ú. Radešín u Martiněvsi, zapsané na LV č. 485 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj za kupní cenu 14.930,- Kč
(dle ZP č. 5000-190/18 ze dne 28. 8. 2018 plus ostatní náklady ve výši 2.000,- Kč viz
důvodová zpráva) 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. 7. 2019

Hlasování:

pro:

47

proti:

0

9
Usnesení č. 057/15Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
30

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o vyjímce 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.

B) rozhoduje
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. 1158/14 o výměře 38 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha, (oddělen z p.č. 1158/14 o výměře 97 m2 dle geometrického plánu č. 490-7019/2018
ze dne 5. 3. 2018)
obec Dubí, k.ú. Cínovec, zapsané na LV č. 252 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj za celkovou kupní cenu 8.700,- Kč (dle ZP č.
2553-14/2018 ze dne 17.6.2018, plus ostatní náklady ve výši 1.350,-- Kč, viz důvodová
zpráva) 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.
C) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovité věci uvedené v bodu B) tohoto usnesení, k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2019

Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

10
Usnesení č. 058/15Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
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.

B) rozhoduje
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. 1158/22 o výměře 59 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha, (oddělen z p.č. 1158/14 o výměře 97 m2 dle geometrického plánu č. 490-7019/2018
ze dne 5. 3. 2018)
obec Dubí, k.ú. Cínovec, zapsané na LV č. 252 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
31

Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj za celkovou kupní cenu 15.156,-- Kč, která se
skládá z ceny 11.410,- Kč (dle ZP č. 2553-14/2018 ze dne 17.6.2018), plus DPH, plus ostatní
náklady ve výši 1.350,- Kč (viz důvodová zpráva) 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.
C) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovité věci uvedené v bodu B) tohoto usnesení, k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2019

Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

11
Usnesení č. 059/15Z/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
*******************************************************, a to:
- pozemek: p.č. 830/5 o výměře 37 m2, druh pozemku: ostatní plocha (pozemek oddělen z
p.č. 830 o výměře 1132 m2 geometrickým plánem č. 487-26/2016 ze dne 20.11.2017),
obec Málkov, k. ú. Zelená, zapsané na LV č. 360 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj, za kupní cenu 16.900,-- Kč (dle ZP
č. 5527-23/18 ze dne 3. 5. 2018 plus ostatní náklady ve výši 2.100,-- Kč - viz důvodová
zpráva) a vyjmutí uvedené nemovité věci z hospodaření příspěvkové organizace Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260/13, Pozorka, 417
03 Dubí, IČ: 00080837.
3. o náhradě za užívání nemovité věci uvedené v bodě A) 2. kupující
********************* bez právního důvodu za období tří let zpětně od data účinnosti
smlouvy ve výši 4.440,-- Kč.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovité věci uvedený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 1. 20198
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

12
Usnesení č. 060/15Z/2018
32

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

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: st.p.č. 342 o výměře 8 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří (pozemek
oddělen z p.č. 1119/1 o výměře 2254 m2 geometrickým plánem č. 197-551/1999 ze dne
22.2.2000),
- pozemek: p.č. 1119/8 o výměře 19 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (pozemek oddělen z p.č. 1119/1 o výměře 2254 m2 geometrickým plánem č.
197-551/1999 ze dne 22.2.2000),
obec Tuchořice, k. ú. Tuchořice, zapsaných na LV č. 301 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj, za kupní cenu 10.100,-- Kč (dle ZP
č. 5288-36/2018 ze dne 20. 4. 2018 plus ostatní náklady ve výši 2.000,-- Kč - viz důvodová
zpráva) a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové organizace Správa
a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260/13, Pozorka,
417 03 Dubí, IČ: 00080837.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitých věcí uvedený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 1. 2019
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

13
Usnesení č. 061/15Z/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
******************************************************************, a to:
- pozemek: p.č. 3406/4 o výměře 85 m2, druh pozemku: ostatní plocha (pozemek oddělen z
p.č. 3406 o výměře 4518 m2 geometrickým plánem č. 446-5529/2018 ze dne 22.5.2018),
obec Nepomyšl, k. ú. Nepomyšl, zapsané na LV č. 104 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj, za kupní cenu 14.611,-- Kč (dle ZP
č. 4999-189/18 ze dne 27. 8. 2018 plus ostatní náklady ve výši 6.961,-- Kč - viz důvodová
zpráva) a vyjmutí uvedené nemovité věci z hospodaření příspěvkové organizace Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260/13, Pozorka, 417
03 Dubí, IČ: 00080837.
3. o náhradě za užívání nemovité věci uvedené v bodě A) 2. kupujícím
33

******************* bez právního důvodu za období tří let zpětně od data účinnosti
smlouvy ve výši 2.295,-- Kč.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovité věci uvedený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 1. 2019
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

14
Usnesení č. 062/15Z/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
Světec, se sídlem: Zámek 1, Světec 417 53, IČ:00266612, a to:
-pozemek: p. č. 210/9 o výměře 113 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (pozemek oddělen z p.č. 210/1 o výměře 25834 m2 geometrickým plánem č.
468-13/2018 ze dne 13.4.2018)
-pozemek: p. č. 210/10 o výměře 109 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (pozemek oddělen z p.č. 210/1 o výměře 25834 m2 geometrickým plánem č.
468-13/2018 ze dne 13.4.2018)
obec Světec, k.ú. Chotějovice, zapsaný na LV č. 482 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. 3. 2019

Hlasování:

pro:

47

proti:

0

15
Usnesení č. 063/15Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
34

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

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
Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem: Na Pankráci 546/56, Praha 4, 14000, Nusle,
IČO: 65993390, a to:
- pozemek: p. č. 3725/31 díl „b“ o výměře 608 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p. p. č. 3725/31 o výměře 1464 m2
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 4121-85/2018)
obec Děčín, k. ú. Podmokly, zapsaný na LV č. 5064 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Děčín, pro Ústecký kraj,
- těleso komunikace: koncový úsek vyřazené silnice III/25852 v délce cca 0,020 km
vč. ostrůvku v k. ú. Podmokly; na základě rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje,
odboru dopravy a silničního hospodářství, JID 88287/2018/KUUK, č. j. 3100/DS/2015,
právní moci nabylo dne 13. 6. 2018, byla tato komunikace vyřazena ze silniční sítě a je dále
vedena jako: část větve příslušející k silnici I/13,
a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 41703,
IČO: 00080837.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitých věcí uvedené v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2019
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

16
Usnesení č. 064/15Z/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 městu
Šluknov, se sídlem: nám. Míru 1, 40777 Šluknov, IČO: 00261688, a to:
- pozemek: p. č. 2657/3 o výměře 11 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
- pozemek: p. č. 2660/10 o výměře 35 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda
- pozemek: p. č. 2716/7 o výměře 112 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda
obec Šluknov, k. ú. Království, zapsaných na LV č. 329 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, pro Ústecký kraj, a vyjmutí uvedených nemovitých věcí
z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 41703, IČO: 00080837.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
35

předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitých věcí uvedené v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2019
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

17
Usnesení č. 065/15Z/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 městu
Lovosice, sídlem Školní 2, Lovosice, PSČ 410 30, IČ: 00263991, a 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. 378 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Litoměřice, pro Ústecký kraj.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovité věci schválený v bodu A) tohoto usnesení k
podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2019

Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat
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Usnesení č. 066/15Z/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. 2551 o výměře 61 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(oddělen z pozemku st.p.č. 117/1 o výměře 575 m2 geometrickým plánem č. 895-18/2018 ze
dne 19. 2. 2018),
-pozemek: p.č. 136/2 o výměře 21 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(oddělen z pozemku p.č. 136 o výměře 36 m2 geometrickým plánem č. 895-18/2018 ze dne
19. 2. 2018),
obec Žitenice, k.ú. Žitenice, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
36

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.
3976/2018 a doložky dle přílohy č. 2.3 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. 2551 o výměře 61 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(oddělen z pozemku st.p.č. 117/1 o výměře 575 m2 geometrickým plánem č. 895-18/2018 ze
dne 19. 2. 2018),
-pozemek: p.č. 136/2 o výměře 21 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(oddělen z pozemku p.č. 136 o výměře 36 m2 geometrickým plánem č. 895-18/2018 ze dne
19. 2. 2018),
obec Žitenice, k.ú. Žitenice, 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.
Termín: 31. 5. 2019

Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat
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Usnesení č. 067/15Z/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. 1414 o výměře 374 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
obec Hlinná, k.ú. Hlinná, 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.
37

B) souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 4045/2018
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. 1414 o výměře 374 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
obec Hlinná, k.ú. Hlinná, 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. 5. 2019

Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat
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Usnesení č. 068/15Z/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. 272 o výměře 137 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
obec Kunratice, k.ú. Studený u Kunratic, zapsaný na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín 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: 31. 12. 2019

Hlasování:

pro:

47

proti:

0

21
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zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 069/15Z/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 obce
Křešice, se sídlem Nádražní 84, 41148 Křešice, IČO: 00263851, a to:
- pozemek: p.č. 864/5 o výměře 3547 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 864/6 o výměře 2902 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
obec Křešice, k. ú. Nučnice, zapsaných na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice, pro obec Křešice
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:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat
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Usnesení č. 070/15Z/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) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od obce
Těchlovice, se sídlem č. p. 37, 40502 Těchlovice, IČO: 64679446, a to:
- pozemek: p.č. 104/5 o výměře 43 m2, druh pozemku: travní porost
(pozemek byl oddělen z p.p.č. 104/4 o výměře 839 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 298-118/2018 ze dne 8.6.2018)
obec Těchlovice, k. ú. Těchlovice nad Labem, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro obec Těchlovice
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je přijetí daru (nabytí) nemovité věci uvedené v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2019
Hlasování:

pro:

47

proti:

0
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Usnesení č. 071/15Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
39

zdržel se:

0

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 bezúplatném převodu (nabytí) nemovitých věcí 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. 453/22 o výměře 127 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 453/26 o výměře 513 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 449/7 o výměře 896 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 449/8 o výměře 34 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
(pozemky byly odděleny z p.p.č. 449 o výměře 2843 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 787-067/2018 ze dne 15. 5. 2018)
obec Děčín, k.ú. Březiny u Děčína, zapsaných na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Státní pozemkový úřad
- pozemek: p.č. 770/5 o výměře 137 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 22/7 o výměře 4 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
- pozemek: p.č. 22/8 o výměře 15 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
- pozemek: p.č. 22/9 o výměře 63 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
(pozemky byly odděleny z p.p.č. 22/1 o výměře 5894 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 472-060/2013 ze dne 3. 6. 2014)
obec Malá Veleň, k.ú. Malá Veleň, zapsaných na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, 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 nemovitých věcí uvedený v bodu A) tohoto
usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 7. 2019
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat
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Usnesení č. 072/15Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o budoucím přijetí daru (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od
společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, PSČ: 140 00, Praha
4 - Nusle, IČ: 65993390, a to:
40

části silnice I/7
-v úseku km provozního staničení 38,560 st. st. (UB 1212A191) do km provozního staničení
41,671 st.st. v délce 3,111 km (jejíž součástí je i nové napojení SO 106 v délce cca 1,294 km)
-v úseku od km provozního staničení 41,671 st.st. do km provozního staničení 41,781 st.st.
(UB 1212A187) v délce 0,110 km
a pozemky pod výše uvedou částí silnice I/7
-pozemek: p.p.č. 423/1 o výměře 5242 m2, druh pozemku: ostatní plocha
-pozemek: část p.p.č. 423/2 o výměře 13926 m2, druh pozemku: ostatní plocha (zatížený
věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
-pozemek: p.p.č. 423/3 o výměře 8247 m2, druh pozemku: ostatní plocha
-pozemek: p.p.č. 423/4 o výměře 1629 m2, druh pozemku: ostatní plocha
-pozemek: p.p.č. 611/4 o výměře 4017 m2, druh pozemku: ostatní plocha
obec Toužetín, k. ú. Toužetín, zapsané na LV č. 323 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Louny pro Ředitelství silnic a dálnic ČR,
-pozemek: p.p.č. 464/2 o výměře 267 m2, druh pozemku: ostatní plocha
-pozemek: p.p.č. 464/3 o výměře 130 m2, druh pozemku: ostatní plocha
obec Hříškov, k. ú. Bedřichovice u Hříškova, zapsané na LV č. 428 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Ředitelství silnic a dálnic ČR,
-pozemek: p.p.č. 1523/8 o výměře 1607 m2, druh pozemku: ostatní plocha
-pozemek: část p.p.č. 1527/10 o výměře 21072 m2, druh pozemku: ostatní plocha (zatížený
věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
-pozemek: p.p.č. 1527/29 o výměře 236 m2, druh pozemku: ostatní plocha
-pozemek: p.p.č. 1527/37 o výměře 111 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
obec Panenský Týnec, k. ú. Panenský Týnec, zapsané na LV č. 794 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Ředitelství silnic a dálnic ČR
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o budoucí darovací
smlouvě, jejímž předmětem je budoucí přijetí daru (nabytí) uvedené v bodu A) tohoto
usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 4. 6. 2019
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat
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Usnesení č. 073/15Z/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 uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí směnné a dohody o řešení střetu zájmů dle
přílohy č. 2.8 tohoto usnesení mezi Severočeskými doly, a.s., IČ: 49901982, se sídlem Boženy
Němcové 5359, Chomutov, PSČ 430 01 a Ústeckým krajem, týkají se budoucí směny
nemovitých věci z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- část komunikace č. II/256 včetně příslušenství a součástí v délce cca 1,8 km, v úseku od
konce obce Braňany po napojení na nově budovanou komunikaci Most-Braňany na
pozemcích v k.ú. Pařidla, k.ú. Libkovice u Mostu, k.ú. Braňany a k.ú. Jenišův Újezd,
pozemek: p.č. 173/3 o výměře 12828 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
41

pozemek: p.č. 211/2 o výměře 5342 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
obec Most, k. ú. Pařidla, zapsaných na LV č. 293 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Most pro Ústecký kraj,
pozemek: p.č. 874/15 o výměře 29942 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
pozemek: p.č. 946/5 o výměře 439 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
-pozemek: p.č. 1196/3 o výměře 248 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
obec Mariánské Radčice, k. ú. Libkovice u Mostu, zapsaných na LV č. 159 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most pro Ústecký kraj,
za
nemovité věci ve vlastnictví Severočeských dolů, a.s., IČ: 49901982, se sídlem Boženy
Němcové 5359, Chomutov, PSČ 430 01, a to:
- stavba „Přeložka komunikace Braňany – Mariánské Radčice, II. část“ s parametry
komunikace III. třídy na pozemcích v k.ú. Braňany, k.ú. Střimice, k.ú. Pařidla a k.ú.
Konobrže,
pozemek: p.č. 488/5 o výměře 3495 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
pozemek: p.č. 488/76 o výměře 3299 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
pozemek: p.č. 650 o výměře 535 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
pozemek: p.č. 629/15 o výměře 584 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
pozemek: p.č. 692/4 o výměře 6144 m2, druh pozemku: orná půda,
obec Braňany, k. ú. Braňany, zapsaných na LV č. 503 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Most pro Severočeské doly a.s.,
pozemek: p.č. 163/188 o výměře 117841 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
obec Most, k. ú. Střimice, zapsaný na LV č. 4112 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Most pro Severočeské doly a.s.,
pozemek: p.č. 130/3 o výměře 28665 m2, druh pozemku: orná půda,
pozemek: p.č. 130/82 o výměře 5513 m2, druh pozemku: lesní pozemek,
obec Most, k. ú. Pařidla, zapsaných na LV č. 345 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Most pro Severočeské doly a.s.,
pozemek: p.č. 75/35 o výměře 14114 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
obec Most, k. ú. Konobrže, zapsaný na LV č. 320 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Most pro Severočeské doly a.s.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o smlouvě budoucí
směnné a dohodu o střetu zájmů, jejímž předmětem je budoucí směna nemovitých věcí
uvedená v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého
kraje.
Termín: 30. 6. 2019

Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat
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Usnesení č. 074/15Z/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
42

předpisů o nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od města Jílové,
se sídlem Mírové náměstí 280, Jílové, PSČ 407 01, IČ: 00261408, to:
-pozemek: p.č. 792/4 o výměře 84 m2, druh pozemku: trvalý travní porost (oddělen z p.č.
792/1 o výměře 1152 m2 geometrickým plánem č. 333-43/2018 ze dne 29. 5. 2018),
obec Jílové, k.ú. Sněžník, zapsaný na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Děčín,
-pozemek: p.č. 643/2 o výměře 251 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace (oddělen z p.č. 643 o výměře 368 m2 geometrickým plánem č. 586-42/2018 ze
dne 29. 5. 2018),
obec Jílové, k.ú. Martiněves u Děčína, zapsaný na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Děčín,
-pozemek: p.č. 3231/1 o výměře 22416 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z p.č. 3231/1 o výměře 23447 m2 geometrickým plánem
č. 1124-42/2018 ze dne 17. 8. 2018, pozemek je zatížen věcnými břemeny dle aktuálního
výpisu z katastru nemovitostí),
obec Jílové, k.ú. Jílové u Děčína, zapsaný na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj Katastrálního pracoviště Děčín, za kupní cenu 1,365.060,--Kč (60,--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. 6. 2019

Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat
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Usnesení č. 075/15Z/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. 399/2 o výměře 161 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, (oddělen z p.č. 399 o výměře 7229 m2 dle geometrického plánu č. 194-26/2016 ze
dne 7. 9. 2016)
obec Lovečkovice, k.ú. Knínice u Touchořin, zapsaných na LV č. 262 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Litoměřice, za celkovou kupní cenu 8.050,- Kč
(50,- Kč/m2, dle výměru Ministerstva financí ČR č. 01/2016) 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.
43

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: 31. 8. 2019

Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat
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Usnesení č. 076/15Z/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 Teplice, se sídlem nám. Svobody 2, PSČ 415 95 Teplice, IČ: 00266621, a to:
- pozemek: p. č. 681 o výměře 1433 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 kupní cenu 1.363.950,-- Kč (dle ZP č. 77/2865/208 ze dne
23.7.2018, 951,81 Kč/m2) + DPH v případě že prodej pozemků bude podléhat dani z přidané
hodnoty + náklady za zhotovení znaleckého posudku ve výši 2.500,-- Kč a předání uvedené
nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci Základní umělecké škole Teplice, se
sídlem: Chelčického 4, 415 01 Teplice, IČ: 46071172.

B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje,předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup (převod) nemovité věci uvedené v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2019

Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

29
Usnesení č. 077/15Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 36 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů:
a)o vyřazení movitého majetku, a to:
44

název inv. č. rok poř.PC (Kč)ZC (Kč)
SanitaIM0029920042 108 550,43X
SPZ – 2U9 1957počet ujetých kilometrů:246 972
z účetní evidence příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem, IČ: 00829013.
b)o bezúplatném převodu movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř.PC (Kč)ZC (Kč)
SanitaIM0029920042 108 550,43X
SPZ – 2U9 1957počet ujetých kilometrů:246 972
do vlastnictví Ústeckého kraje se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ:
708 92 156.
c)o vyřazení movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř.PC (Kč)ZC (Kč)
SanitaIM0029920042 108 550,43X
SPZ – 2U9 1957počet ujetých kilometrů:246 972
z vlastnictví Ústeckého kraje, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ:
70892156
d)o poskytnutí daru movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř.PC (Kč)ZC (Kč)
SanitaIM0029920042 108 550,43X
SPZ – 2U9 1957počet ujetých kilometrů:246 972
do vlastnictví Regionální dětská nemocnice Zakarpatské oblasti, se sídlem I. Franka 39,
89600 Mukačevo, Zakarpatská oblast, Ukrajina, IČ: 01992268.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu a smlouvu o
bezúplatném převodu, jejichž předmětem je poskytnutí daru a převod movitého majetku
uvedené v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého
kraje
Termín: 30. 12. 2018
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

30
Usnesení č. 078/15Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
mění
usnesení č. 076/9Z/2017 bod A) 2. Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 11. 12. 2017 takto:
text
„za kupní cenu 32.095,- Kč + DPH (dle ZP č. 3782-091/17 ze dne 21.4.2017 a ZP č.
1632/93/2017 ze dne 21.4.2017 a dle § 3b odst. 1 zák. 416/2009 Sb.)“
se ruší a nahrazuje se textem
„za kupní cenu 42.474,10 Kč + DPH (dle ZP č. 3981-097/18 ze dne 20.7.2018
a ZP č. 1632/93/2017 ze dne 21.4.2017 a dle § 3b odst. 1 zák. 416/2009 Sb.)“
Hlasování:

pro:

47

proti:

0
45

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

31
Usnesení č. 079/15Z/2018
17.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s pozemkovou úpravou v k. ú. Rytířov týkající se pozemků ve vlastnictví Ústeckého kraje, a
to:
- pozemek: p. č. 514/1 o výměře 2999 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
- pozemek: p. č. 516 o výměře 8664 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
obec Verneřice, k. ú. Rytířov, 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.
B) bere na vědomí
stav pozemků po pozemkové úpravě v k. ú. Rytířov, a to:
- pozemek: p. č. 720 o výměře 3507 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
- pozemek: p. č. 728 o výměře 9048 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
obec Verneřice, k. ú. Rytířov, 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 11663 m2 na 12555 m2.
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 080/15Z/2018
17.2 Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská majetková
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, změnu zřizovací listiny: č. j. 213/2002, ze dne 1. 10. 1991, ve znění
změn a dodatků, příspěvkové organizace:
název: Krajská majetková, příspěvková organizace,
sídlo: Na Schodech 1535/4, Ústí nad Labem – centrum, 40001, Ústí nad Labem,
IČ: 00829048
dodatkem č. 75 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
Hlasování:

pro:

33

proti:

0

zdržel se:

Usnesení č. 081/15Z/2018
18.1 Projednání investičního záměru s výdaji nad 50 mil. Kč
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
46

12

Návrh byl přijat

investiční záměr na akci „Domov „Bez zámků“ Tuchořice - Stavba budovy „Teletníku“ a
rekonstrukce budovy „Zámečku“ za účelem deinstitucionalizace (zvyšování kvality života
klientů)“ a vlastní realizace stavebních prací pouze v případě, že bude získána dotace ve výši
minimálně 85 procent z celkových nákladů.
Hlasování:

pro:

46

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 082/15Z/2018
20.1 Výbor pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova Zastupitelstva Ústeckého
kraje – Informace o činnosti
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
zápisy z hlasování z 6. a 7. jednání Výboru pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj
venkova.
Hlasování:

pro:

46

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Seznam příloh:
bod 5.5 priloha 4.pdf

k usnesení č. 009/15Z/2018

bod 5.6 priloha 5.pdf

k usnesení č. 010/15Z/2018

bod 5.6 priloha 6.pdf

k usnesení č. 010/15Z/2018

bod 5.6 priloha 7.pdf

k usnesení č. 010/15Z/2018

bod 5.6 priloha 8.pdf

k usnesení č. 010/15Z/2018

bod 6.4 priloha 1.pdf

k usnesení č. 013/15Z/2018
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Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o
poskytnutí investiční dotace
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o
poskytování veřejné služby a
podmínkách poskytnutí
Vyrovnávací platby za plnění
závazku veřejné služby č.
17/SML2628/SOVS/ZD uzavřené
dne 26. 6. 2017 – NÁVRH
Smlouva o poskytnutí neinvestiční
dotace (vyrovnávací platby) na
provoz Kardiochirurgie (bez
povinných příloh) – NÁVRH
Smlouva o poskytování veřejné
služby a podmínkách poskytnutí
Vyrovnávací platby za plnění
závazku veřejné služby
(protialkoholní a
protitoxikomanická záchytná
služba) – NÁVRH
Smlouva o poskytnutí investiční
dotace (protialkoholní a
protitoxikomanická záchytná
služba) – NÁVRH
Kupní smlouva
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bod 15.2 priloha 2.pdf
bod 15.3 priloha 1.pdf

k usnesení č. 040/15Z/2018
k usnesení č. 041/15Z/2018

Bod 15.4 priloha 3.pdf

k usnesení č. 042/15Z/2018

bod 15.5 priloha 2.pdf

k usnesení č. 044/15Z/2018

bod 16.1 - priloha 1.pdf

k usnesení č. 045/15Z/2018
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Dodatek č. 9 ke zřizovací listině
č.j. 249/2013 SPZ Triangle,
příspěvková organizace
Vzor hlasovacího lístku
Přehled subjektů navržených k
podpoře včetně výše dotace
Přehled organizací podpořených v
programu „Podpora Ústeckého
kraje na sociální služby 2019 –
malý dotační program“ – dotace v
kompetenci ZÚK
Přehled organizací podpořených v
programu „Podpora Ústeckého
kraje v oblasti prorodinných
aktivit 2019“ - dotace v
kompetenci ZÚK
Vyhodnocení žádostí o dotace v
Protidrogovém programu 2019
Vzorová smlouva
Dodatek č. 58 ZL SUS
Dodatek č. 1 k Memorandu o
spolupráci na národním produktu
„Pískovcová skalní města v České
republice“
Smlouva o poskytnutí dotace
Regionální radě regionu
soudržnosti Severozápad na
dofinancování závazků příjemcům
dotací
Smlouva o poskytnutí neinvestiční
dotace
Návrh dodatku Šluknov
Návrh dodatku Cisterciácké
opatství
Návrh dodatku Jirkov
Program podpory aktivit stálých
profesionálních divadelních
souborů a hudebních těles
působících na území Ústeckého
kraje na rok 2019
Návrh dodatku č. 1 smlouvy
18/SML3030/SOPD/KP
Dodatek č. 26 zřizovací listiny č.j.
244/2003
Obec Lovečkovice - položkový
rozpočet

bod 16.2 priloha 1.pdf
bod 16.2 priloha 2.pdf
bod 16.2 priloha 3.pdf
bod 16.2 priloha 4.pdf
bod 16.3_priloha 1.pdf
bod 16.3_priloha 2.pdf
bod 16.3_priloha 3.pdf
bod 17.1 priloha 2.3.pdf
bod 17.1 priloha 2.5.pdf
bod 17.1 priloha 2.8.pdf
bod 17.2 priloha 1.pdf

k usnesení č.
k usnesení č.
k usnesení č.
k usnesení č.
k usnesení č.
k usnesení č.
k usnesení č.
k usnesení č.
k usnesení č.
k usnesení č.
k usnesení č.

046/15Z/2018
046/15Z/2018
046/15Z/2018
046/15Z/2018
047/15Z/2018
047/15Z/2018
047/15Z/2018
066/15Z/2018
067/15Z/2018
073/15Z/2018
080/15Z/2018
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Dodatek č. 1 pro obec Hrobce
Dodatek č. 1 pro obec Vchynice
Dodatek č. 1 pro obec Libotenice
Dodatek č. 1 pro obec Havraň
Obec Údlice - dodatek 1
Obec Pesvice - dodatek 2
Obec Veselé - dodatek 1
smlouva
smlouva
smlouva
Dodatek 75 ke ZL KM, p.o.

bod 5.5 priloha 4.pdf k usnesení č. 009/15Z/2018

Číslo smlouvy u poskytovatele: 18/SML3564/01/-SoPD/ZD
Číslo smlouvy u příjemce:

JID: 150972/2018/KUUK

DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace
uzavřené dne 25. 6. 2018 mezi níže uvedenými stranami v souladu s ust. § 10a zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba:
Ing. Petr Severa
E-mail/telefon:
severa.p@kr-ustecky.cz / 475657435
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:
882733379/0800
(dále jen „poskytovatel“)
a
Příjemce
Krajská zdravotní, a.s.
Sídlo:
Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Ing. Jiřím Novákem, předsedou představenstva a Mgr. Radkem
Scherferem, místopředsedou představenstva
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
25488627
DIČ:
CZ25488627
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „příjemce“)
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem dne 5. 5. 2004,
oddíl B, vložka 1550

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
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DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 18/SML3564-SoPD/ZD ze dne 25. 6. 2018
(dále jen „Smlouva“)

I.
V článku I. Smlouvy - Předmět smlouvy, účel a výše dotace - se odstavce 1. a 2. mění
a nahrazují se následujícím zněním:
1.

Poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 035/13Z/2018
ze dne 25. 6. 2018 rozhodl o poskytnutí investiční dotace (vyrovnávací platby)
příjemci ve výši 365 000 000,- Kč. Poskytovatel v souladu s usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. xxx/15Z/2018 ze dne 22. 10. 2018 rozhodl
o navýšení investiční dotace (vyrovnávací platby) (dále jen „Dotace“) poskytnuté
příjemci ze svého rozpočtu na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 035/13Z/2018 na 465 000 000,- Kč (slovy: čtyřista šedesát pět miliónů korun
českých). Dotace bude převedena bezhotovostně na účet příjemce uvedený v záhlaví
této smlouvy, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije
nejpozději do 31. 12. 2018, pokud nebude postupováno podle čl. II odst. 4. nebo
odst. 5. této smlouvy.

2. Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí investiční dotace (vyrovnávací
platby) na rok 2018 ze dne 25. 5. 2018, kterou příjemce aktualizoval dne 7. 9. 2018
(dále jen „Žádost“), v souladu se Smlouvou o SOHZ (zejména pak čl. V odst. 1 až 3
Smlouvy o SOHZ). Žádost je přílohou č. 2 této smlouvy a obsahuje specifikaci
obnovovacích investic s odůvodněním jejich účelnosti a hospodárnosti, seznam
náhradních investic, specifikaci rozvojových a nových investic s detailním
odůvodněním jejich potřebnosti pro provozování Služeb. Příjemce prohlašuje,
že veškeré investice uvedené v Žádosti jsou nezbytné pro výkon Služeb dle Smlouvy
o SOHZ a splňují definiční znaky uvedené v odst. 3 tohoto článku.
II.
V článku II Smlouvy - Podmínky použití Dotace, doba, v níž má být dosaženo účelu,
způsob poskytnutí Dotace – se mění odstavec č. 3 a nahrazuje se následujícím zněním:
3. Část Dotace ve výši 365 000 000,- Kč bude poskytnuta ve splátkách, přičemž první
splátka ve výši 10 % základu předběžné kalkulace pro rok 2018 bude poskytnuta
do 30. 6. 2018. Zbývající Dotace ve výši 90% základu předběžné kalkulace pro rok
2018 bude poskytnuta dle možností rozpočtu Kraje jednorázově bankovním
převodem nebo ve splátkách, nejpozději však do 30. 11. 2018 na účet příjemce
uvedený v záhlaví této smlouvy.

Část Dotace ve výši 100 000 000 Kč bude poskytnuta jednorázově bankovním
převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 15 dnů ode dne
účinnosti dodatku č. 1 této smlouvy.
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III.
Příloha č. 2 Smlouvy se nahrazuje Přílohou č. 1 tohoto dodatku - aktualizovaná Žádost
o poskytnutí investiční dotace (vyrovnávací platby) v souladu se smlouvou o SOHZ –
předložení aktualizované „Předběžné kalkulace“ pro rok 2018 ze dne 7. 9. 2018.

IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv.

3.

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. Smluvní strany se dohodly na tom, uveřejnění
v registru smluv provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace
o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána příjemci do datové schránky ID:5gueuef/na
email: sekretariat@kzcr.eu.

4.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

5.

O navýšení Dotace a uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě bylo rozhodnuto
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. xxx/15Z/2018 ze dne 22. 10. 2018.

V Ústí nad Labem dne …………………

V Ústí nad Labem dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman kraje

Příjemce
Krajská zdravotní, a.s.
Ing. Jiří Novák, předseda představenstva
Mgr. Radek Scherfer, místopředseda
představenstva

Přílohy:
Příloha č. 1 - Aktualizovaná Žádost o poskytnutí investiční dotace (vyrovnávací platby)
v souladu se smlouvou o SOHZ - předložení aktualizované „Předběžné kalkulace“ pro
rok 2018 ze dne 7. 9. 2018 (bez příloh č. 3 až 10)
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Číslo smlouvy u poskytovatele: 17/SML2628/SOVS/ZD

JID: …/2018/KUUK

DODATEK Č. 2
ke Smlouvě o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí
Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby č. 17/SML2628/SOVS/ZD
uzavřené dne 26. 6. 2017
(dále také „dodatek“)

UZAVŘENÝ MEZI PRÁVNICKÝMI OSOBAMI:

(1)

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

a
(2)

Krajská zdravotní, a.s., se sídlem Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, IČ 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.s. a Mgr.
Radkem Scherferem, místopředsedou představenstva

(společně též „Strany")

PREAMBULE
Nemocnice usiluje o získání statutu „Centra komplexní kardiovaskulární péče “.
V České republice je v současné době 12 komplexních kardiovaskulárních center. Jejich regionální
umístění je však naprosto disproporcionální. Celkem pět center se nachází v Praze. Naproti tomu v
severní oblasti České republiky není žádné. Tato regionální disproporcionalita neodpovídá
současným potřebám na dostupnost, kvalitu a efektivitu zdravotní péče. Ústecký kraj je region
s nejvyšším výskytem akutních i chronických forem ischemické nemoci srdeční v rámci celé ČR.
Také úmrtnost na tato onemocnění je zde nejvyšší v celé ČR. Kraj podporuje záměr Nemocnice
v souladu s usnesením z 31. zasedání Zastupitelstva Kraje č. 9/31Z/2016 , konaného dne 5. 9. 2016,
kterým zastupitelstvo vyjádřilo podporu aktivitám Nemocnice týkající se udělení statutu „Centra
komplexní kardiovaskulární péče pro Krajskou zdravotní, a. s. – Masarykovu nemocnici v Ústí nad
Labem, o. z.“. Záměr Nemocnice by měl být podpořen i s ohledem na skutečnost, že půjde spolu s
přilehlými příhraničními regiony Karlovarského kraje a Libereckého kraje o spádovou oblast více
než 1 milion obyvatel.
Současné Centrum vysoce specializované kardiovaskulární péče v Masarykově nemocnici zajišťuje vysoce
specializovanou kardiovaskulární péči pro obyvatele Ústeckého kraje (835 000 obyvatel). Na pracovišti se
provádí všechny typy perkutánních výkonů jak pro ischemickou chorobu srdeční, tak i výkony pro vrozené
či získané srdeční vady (uzávěry defektu septa síní, uzávěry oušek levé síně, uzávěry PFO, léčba
hypertrofické kardiomyopatie, TAVI či léčba mitrální insuficience pomocí systému MitraClip). Každým rokem
je katetrizováno 2300-2500 nemocných a provedeno okolo 1000 léčebných zákroků.
Rozhodnutí o zahájení přípravných prací na realizaci projektu „KARDIOCHIRURGIE A ROZVOJ
OPERAČNÍCH SÁLŮ V KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, A. S. – MASARYKOVĚ NEMOCNICI V ÚSTÍ NAD
LABEM, O. Z.“, provedlo představenstvo Nemocnice 3. 6. 2016 a dne 4. 8. 2016 byla podána iniciální žádost
o rozšíření statutu k rukám ministra zdravotnictví ČR. Zástupci vedení Nemocnice projevili trvající zájem

vybudovat kardiochirurgické pracoviště a získat statut Komplexního kardiovaskulárního centra i při
návštěvách ministrů zdravotnictví ČR a předsedy vlády ČR.
1. 1. 2018 bylo ustaveno Kardiochirurgické oddělení, které jako nedílná součást budoucího Centra
komplexní kardiovaskulární péče, a to společně s Kardiologickou klinikou FZS UJEP v Ústí nad Labem a
Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., patří ke špičkovým pracovištím
svého druhu v České republice.
Úspěšná činnost kardiochirurgického pracoviště je nezbytným
předpokladem pro přiznání statutu Komplexního kardiovaskulárního centra Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Jednou z hlavních podmínek pro udělení statutu Komplexního kardiovaskulárního centra je provedení 500
srdečních operací. Tento limit operantů nové pracoviště jistě splní. Každoročně je odesláno ke
kardiochirurgickým operacím do Prahy v průměru 390 pacientů. K tomuto počtu lze připočítat 50-100
nemocných z pracoviště v Liberci a přibližně stejný počet nemocných z Karlových Varů. Kromě toho počet
kardiochirurgických nemocných je možné navýšit tím, že bude snížen počet perkutánních výkonů – nyní
musí být prováděny perkutánně i výkony, které by bylo vhodnější řešit chirurgicky.
Pracoviště již v současné době provádí prakticky všechny výkony prováděné v rámci komplexního
kardiovaskulárního centra (perkutánní léčba vrozených či získaných vad, výkony spojené s transseptální
punkcí, radiofrekvenční ablace komplexních arytmií či krátkodobé podpory oběhu).
Do června 2018 se uskutečnily historicky první zdařilé kardiochirurgické operace. Zahájení činnosti
kardiochirurgie a první úspěšně zvládnuté operace jsou velkým krokem pro Nemocnici a obrovským
skokem v péči o pacienty s onemocněním srdce a cév v Kraji a přilehlých spádových oblastech. Tým
specialistů Nemocnice měl do konce července 2018 vyčleněn jeden operační den týdně, od září 2018
operuje tým specialistů kardiochirurgického oddělení dva dny v týdnu. Do budoucna je předpoklad, že se
podaří upravit provoz tak, aby vznikl prostor pro navýšení počtu kardiochirurgických výkonů. Do konce roku
by mělo být odoperováno několik desítek pacientů. Nadále budou zařazováni do operačního programu i
pacienti akutní a spektrum operačních zákroků se posune směrem od jednodušších k výkonům
kombinovaným.
Nemocnice zaslala dne 26. 9. 2018 Ministerstvu zdravotnictví ČR návrh vyhlášení výběrového řízení před
uzavřením smlouvy o poskytování hrazených zdravotních služeb se zdravotními pojišťovnami. Do doby
uzavření smluv se zdravotními pojišťovnami je nezbytné provoz kardiochirurgie hradit z vlastních
prostředků mimo systém plateb z veřejného zdravotního pojištění, vlastními prostředky se v tomto
smyslu rozumí i provozní financování od Kraje.

I.
Strany tohoto dodatku se dohodly na změně článku IV. odst. 1. a 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. 1 a 2 nahrazují následujícím zněním, a dále se doplňuje odstavec 7:
1. S ohledem na provedenou Analýzu a s ohledem na platnou právní úpravu účetnictví, podle které
by vyrovnávací platba určená na náklady spojené s investicemi neměla mít vliv na přímé náklady
vynaložené při poskytování služby obecného hospodářského významu, ani na odpovídající podíl
nákladů společných službě obecného hospodářského významu a jiným činnostem (provozní
náklady), nebude Vyrovnávací platba poskytována na žádné přímé náklady vynaložené při Službě,
ani na odpovídající podíl nákladů společných Službám a jiným činnostem (provozní náklady), a je
povinností Nemocnice zajistit financování těchto nákladů z vlastních prostředků, případně z
komerčně poskytovaných služeb. Vyrovnávací platba bude poskytována pouze na náklady spojené
s investicemi do majetku užívaného pro poskytování Služeb, s výjimkou provozní dotace na
Kardiochirurgii, která může být poskytována na základě žádosti samostatnou smlouvou, a to do

doby, než bude na základě příslušných smluv uzavřených mezi Nemocnicí a zdravotními
pojišťovnami tento provoz hrazen systémem plateb z veřejného zdravotního pojištění.
2. Výše platby za závazek veřejné služby je omezena rozsahem nezbytným pro úhradu nákladů na
obnovu a pořízení infrastruktury (budovy a technologie) a financování provozu Kardiochirurgie (dle
výjimky uvedené v odst. 1 tohoto článku) nezbytných pro výkon plnění závazku veřejné služby dle
této smlouvy.
7. Vyrovnávací platba na službu Kardiochirurgie (neinvestiční náklady) se vypočítává podle vzorce:
VP = ZN – DV + PZ, kde VP znamená výši vyrovnávací platby, ZN jsou způsobilé náklady
související s poskytovanou službou, DV jsou veškeré výnosy dosažené v souvislosti
s poskytovanou Službou. PZ je přiměřený zisk, který však v souvislosti s poskytovanou Službou
nebude zahrnován a je sjednán na 0% z vynaložených nákladů. Vyrovnávací platba nesmí
přesahovat meze toho, co je nezbytné k pokrytí všech nebo části nákladů k plnění závazku veřejné
služby se zohledněním příslušných příjmů. Neinvestiční náklady spojené s jinými činnostmi
Nemocnice, než je poskytování služby Kardiochirurgie, musí být hrazeny výhradně z výnosů,
spojených s jinými činnostmi Nemocnice, než je poskytování služby Kardiochirurgie. Na tyto
náklady se Vyrovnávací platba neposkytuje.

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

III.
1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních Stran, přičemž uzavření tohoto dodatku bylo
schváleno usnesením Zastupitelstva Kraje č. …/15Z/2018 ze dne 22. 10. 2018.
2. Tento dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Kraj a jeden Krajská zdravotní.
3. Tento dodatek byl uzavřen na základě pravé a svobodné vůle obou smluvních stran a jako takový jej 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. 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: SekretariatKZ@kzcr.eu.

V Ústí nad Labem dne ... 10. 2018

V Ústí nad Labem dne ... 10. 2018

___________________________
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman kraje

___________________________
Krajská zdravotní, a.s.
Ing. Jiří Novák, předseda představenstva
___________________________

Krajská zdravotní, a.s.
Mgr. Radek Scherfer, místopředseda
představenstva
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Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele:../……./…../ZD
Číslo smlouvy u příjemce:

JID: ……/2018/KUUK

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

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Petr Severa
E-mail/telefon: severa.p@kr-ustecky.cz / 475657435
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800
(dále jen „poskytovatel“)
a
Příjemce
Krajská zdravotní, a.s.
Sídlo:
Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Ing. Jiří Novákem, předsedou představenstva a Mgr. Radkem
Scherferem, místopředsedou představenstva
Kontaktní osoba: Ing. Luděk Rückl
E-mail/telefon: ludek.ruckl@kzcr.eu / 477114111
IČ:
25488627
DIČ:
CZ25488627
Bank. spojení: ČSOB, pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu: 216686400/0300
číslo účtu pro dotaci: 280078178/0300
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem dne 5. 5. 2004,
oddíl B, vložka 1550 (kopie výpisu z obchodního rejstříku příjemce tvoří přílohu č. 1 k této
smlouvě)
(dále též „příjemce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
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(vyrovnávací platby) na provoz Kardiochirurgie
(dále jen „smlouva“)
Preambule
1. Mezi poskytovatelem a příjemcem byla dne 26. 6. 2017 uzavřena Smlouva o
poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za plnění
závazku veřejné služby (dále jen „Smlouva o SOHZ“), a to v souladu s usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 030/6Z/2017 ze dne 26. 6. 2017, kterým
Zastupitelstvo Ústeckého kraje pověřilo společnost Krajská zdravotní, a.s. k výkonu
služby obecného hospodářského zájmu v rozsahu Smlouvy o SOHZ, a to v souladu
s Rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie
na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené
určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu
(2012/21/EU) ze dne 20. prosince 2011 (dále též „Rozhodnutí EK“), ve znění dodatku
č. 1 účinném ode dne 16. 5. 2018.
2. Vyrovnávací platba dle Smlouvy o SOHZ je dotací ve smyslu § 10a odst. 1 písm. b)
zákona, č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.
3. Příjemce se Smlouvou o SOHZ zavázal po dobu jejího trvání a za podmínek v ní
stanovených provozovat vymezené zdravotní služby mj. službu Kardiochirurgie jako
službu obecného hospodářského zájmu (dále též „Služba“), přičemž poskytovatel se
naproti tomu zavázal poskytovat příjemci na provozování této Služby vyrovnávací
platbu za závazek veřejné služby, přičemž platí, že platba za závazek veřejné Služby
je omezena rozsahem nezbytným pro úhradu nákladů na financování provozu
služby Kardiochirurgie nezbytných pro výkon plnění závazku veřejné služby, a
to do doby, než bude na základě příslušných smluv uzavřených mezi Krajskou
zdravotní, a.s. a zdravotními pojišťovnami tento provoz hrazen systémem
plateb z veřejného zdravotního pojištění.
Článek I.
Předmět smlouvy, účel a výše dotace
1.

Poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne
22. 10. 2018 poskytuje příjemci ze svého rozpočtu neinvestiční dotaci (vyrovnávací
platbu) na provoz Kardiochirurgie (dále jen „Dotace“) ve výši 30.000.000,- Kč (slovy:
třicet milionů korun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce
uvedený v záhlaví této smlouvy, za podmínky, že ji příjemce stanoveným
způsobem použije na úhradu nákladů vzniklých do 31. 12. 2018

2.

Dotace je poskytnuta na základě Žádosti o poskytnutí provozní dotace (vyrovnávací
platby) Kardiochirurgie doručené dne 27. 9. 2018 (dále jen „Žádost“) v souladu se
Smlouvou o SOHZ (zejména pak čl. IV odst. 1 a 2 Smlouvy o SOHZ). Žádost je
přílohou č. 2 této smlouvy a obsahuje Odůvodnění žádosti o poskytnutí provozní
dotace (vyrovnávací platby) Kardiochirurgie a Rozpočet předpokládaných nákladů
Kardiochirurgie 2018. Příjemce prohlašuje, že veškeré náklady uvedené v Žádosti
jsou účelné, hospodárné a nezbytné pro výkon Služby dle této smlouvy a Smlouvy o
SOHZ.

3.

Dotace je poskytnuta k pokrytí v Žádosti specifikovaných nákladů na financování
provozu Kardiochirurgie pro rok 2018, nezbytných pro výkon plnění závazku veřejné
služby, a to do doby, než bude na základě příslušných smluv uzavřených mezi
Krajskou zdravotní a zdravotními pojišťovnami tento provoz hrazen systémem plateb
z veřejného zdravotního pojištění. Pokud bude třeba pokrýt náklady přesahující rok
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2018, nelze tak učinit na základě této smlouvy, ale strany mohou případně uzavřít
dodatek k této smlouvě případně uzavřít samostatnou dotační smlouvu pro další
období.
4.

Dotace je veřejnou podporou slučitelnou s vnitřním trhem, neboť je vyrovnávací
platbou dle Smlouvy o SOHZ v souladu s Rozhodnutím EK.

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, stanovení vyrovnávací platby

1.

Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem úhrady
provozních nákladů Služby za rok 2018.

2.

Dotace je poskytnuta účelově a lze ji použít pouze na úhradu uznatelných provozních
nákladů Služby přímo souvisejících s úhradou provozních nákladů Služby dle odst. 1.
tohoto článku.
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
a)

vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,

b)

vznikl příjemci v přímé
provozování Služby,

c)

byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými
doklady.

souvislosti

s úhradou

provozních

nákladů

pro

3.

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem nejpozději do
15. 11. 2018 na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy.

4.

Pokud příjemce nevynaloží vůbec či pouze z části jakékoliv náklady předvídané
v Žádosti není příjemce oprávněn nevyčerpanou část finančních prostředků z Dotace
použít na financování jakýchkoliv jiných nákladů. Důvody jejich (částečného)
nevynaložení a výše tomu odpovídajících nevyčerpaných finančních prostředků
z Dotace, budou řádně specifikovány ve vyúčtování Dotace podle této smlouvy, viz
náležitosti vyúčtování Dotace dle této smlouvy (čl. III odst. 6 smlouvy).

5.

Stanovení vyrovnávací platby:
Vyrovnávací platba se vypočítává podle vzorce: VP = ZN – DV + PZ, kde VP znamená
výši vyrovnávací platby, ZN jsou způsobilé náklady související s poskytovanou
službou, DV jsou veškeré výnosy dosažené v souvislosti s poskytovanou Službou. PZ
je přiměřený zisk, který však v souvislosti s poskytovanou Službou nebude zahrnován
a je sjednán na 0% z vynaložených nákladů. Vyrovnávací platba nesmí přesahovat
meze toho, co je nezbytné k pokrytí všech nebo části nákladů k plnění závazku
veřejné služby se zohledněním příslušných příjmů.
Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu
k úhradě peněžnímu ústavu poskytovatele, pokud bude dle tohoto příkazu
proplacena.
Maximální výše vyrovnávací platby pro rok 2018 činí 30.000.000 ,- Kč.
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Za uznatelné provozní náklady jsou považovány prostředky, vynaložené
na úhradu nákladů uvedených v příloze č. 3 této smlouvy, tj. zejména prostředky
vynaložené na osobní náklady zdravotnického personálu, na energie, nájemné
v místě obvyklé, nezbytné materiální vybavení a ostatní přímé náklady vzniklé
v aktuálním kalendářním roce v přímé souvislosti s poskytováním Služby. V případě
osobních nákladů jsou za způsobilé považovány i osobní náklady, vztahující se
k aktuálnímu kalendářnímu roku, které budou hrazeny do 31. ledna roku
následujícího.
Za uznatelné náklady bude dále uznán takový náklad, který zohledňuje skutečné
výnosy, dosažené v souvislosti s poskytováním služby (zejména opravné položky
k pohledávkám, tvořené dle platné legislativy a které jsou uznatelným nákladem
v období jejich účtování, a to bez ohledu na datum vzniku pohledávky).
Za neuznatelné náklady jsou považovány finanční prostředky vynaložené zejména:


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 ustanovení § 109
odst. 3 tohoto právního předpisu;

Článek III.
Práva a povinnosti příjemce
Příjemce prohlašuje, že Dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1.

Použít Dotaci za účelem úhrady provozních nákladů pro provozování Služby, pro
kterou byla Dotace poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě
a ve Smlouvě o SOHZ.

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 s předloženou
Žádostí, 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 poskytnuté výše Dotace, tak i s ohledem na v Žádosti specifikované
provozní náklady s jednoznačnou identifikací (specifický objekt účtování), která je
uváděna v účetních dokladech a v kartách majetku.
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5.

Označovat originály hlavních resp. souhrnných účetních dokladů informací o tom, že
je náklad spolufinancován Ústeckým krajem.

6.

Do 31. 3. 2018 předložit vyúčtování Dotace, které bude součástí Výsledné kalkulace
dle čl. V odst. 9 Smlouvy o SOHZ s tím, že minimální náležitosti Výsledné kalkulace
týkající se investičních nákladů se nepoužijí a jehož součástí bude:
a)

údaj o skutečných nákladech (výdajích) spojených s provozováním Služby, které
měly být a skutečně byly financovány z Dotace;

b)

odůvodnění účelnosti a hospodárnosti provozních nákladů tj. zejména informaci
o systémových opatřeních pro zajištění minimalizace nákladů spojených
s provozními náklady Služby (výběrové řízení, srovnání cen možných substitutů
apod.);

7. Poskytovatel je oprávněn svým písemným pokynem během účinnosti této smlouvy,
nejpozději však do 31. 1. 2019, detailněji specifikovat výše uvedené náležitosti
vyúčtování Dotace tak, aby na jeho základě mohla být efektivně provedena kontrola
řádného nakládání s prostředky Dotace v souladu s touto smlouvou a Smlouvou o
SOHZ. Splnění toho pokynu poskytovatele je pro příjemce závazné.
8.

Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků Dotace v návaznosti na vynaložení provozních nákladů Služby a v této
souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní evidence. Umožnit provádět kontrolu jak
v průběhu, tak i po ukončení období ve kterém má být Dotace čerpána.

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 účelu Dotace.

10. Vrátit nevyčerpanou část Dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla
poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než plánované
náklady uvedené v Žádosti, současně s předložením vyúčtování Dotace.
11. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem, přičemž platí, že:




poskytnutí a čerpání Dotace podléhá kontrole podle následujících právních
předpisů: zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a
o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění
pozdějších předpisů, a zákona č 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů,
kontrola probíhá v těchto stupních:
I. předběžná (před poskytnutím Dotace),
II. průběžná (faktické vynakládání finančních prostředků z Dotace),
III. následná včetně účetní,






kontrolu provádí pověření zaměstnanci Krajského úřadu Ústeckého kraje,
Zastupitelstvo Ústeckého kraje v souladu se zněním § 78 odst. 4 a odst. 5
zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, může prostřednictvím Finančního výboru a Kontrolního výboru
provádět kontroly využití Dotací poskytnutých z prostředků kraje. Postup
výborů při provádění kontroly upravuje Kontrolní řád výborů Zastupitelstva
Ústeckého kraje,
zjistí-li se neplnění rozhodnutí orgánů kraje (Zastupitelstvo a Rada
Ústeckého kraje) a podmínek této smlouvy, příslušný odbor Krajského
úřadu Ústeckého kraje, výbor Zastupitelstva Ústeckého kraje nebo
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příslušný orgán kraje zajistí realizaci nezbytných opatření v souladu s touto
smlouvou a platnými právními předpisy.
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. Příjemce je povinen s poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi.
14. Poskytovatel je povinen zabezpečit poskytování Služby minimálně v rozsahu:
a) Akutní lůžková péče na standardním lůžku - nepřetržitý provoz 24 hod. denně
b) Akutní lůžková péče na lůžku intenzivní a resuscitační péče - nepřetržitý
provoz 24 hod. denně
c) Zabezpečení konsiliární služby kardiochirurgem - nepřetržitý provoz 24 hod.
denně
d) Provoz ambulance kardiochirurgie pro indikace a pooperační kontroly –
pondělí až pátek ve vymezených ordinačních hodinách

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 vyúčtování Dotace v termínu stanoveném ve smlouvě, které
nebude obsahovat všechny náležitosti stanovené ve smlouvě, popřípadě pokud údaje
v něm budou nedostatečné pro posouzení účelnosti a hospodárnosti provozních
nákladů financovaných z Dotace na základě této smlouvy, dopustí se příjemce
porušení rozpočtové kázně až v případě, že nedoplní neúplné vyúčtování Dotace 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 vyúčtování Dotace do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou – výše odvodu činí 0,05 %.

b)

předložení vyúčtování Dotace do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou – výše odvodu činí 0,5 %.

c)

předložení doplněného vyúčtování Dotace do 15 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše
odvodu činí 0,1 %.
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4.

d)

předložení doplněného vyúčtování Dotace do 30 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše
odvodu činí 0,2 %.

e)

nedodržení povinnosti vést Dotaci v odděleném účetnictví – výše odvodu činí 3
%.

f)

nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, že
náklad je spolufinancován Ústeckým krajem – výše odvodu činí 0,1 %.

g)

nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků –
výše odvodu činí 0,1 %.

h)

nedodržení povinnosti publicity neoznačením publikací, internetových stránek či
jiných nosičů „sponzorským vzkazem“ – výše odvodu činí 0,1 %.

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.
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, a to zejména
z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Pokud strana smlouvy, které byl
návrh doručen, s ním vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas
dojde smluvní straně, která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh
doručen, s ním nevysloví souhlas, smlouva nezaniká.

3.

Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.

4.

Spory z právních poměrů při poskytnutí Dotace rozhoduje podle správního řádu
Ministerstvo financí ČR.
Článek VI.
Publicita

1.

Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o financování
provozu Služby uvést fakt, že toto financování je podpořeno Ústeckým krajem
(poskytovatelem).

2.

Na výstupech o financování provozu Služby typu publikací, internetových stránek či
jiných nosičů uvede příjemce skutečnost, že toto financování podpořil poskytovatel
(dále jen „Sponzorský vzkaz“) v provedení respektující logomanuál poskytovatele.
Příjemce podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že se s daným logomanuálem
seznámil.
strana 7 / 9

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 3 let:

5.

a)

logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na – pozvánkách,
programech a dalších tištěných materiálech souvisejících s financováním
provozu Služby,

b)

verbální prezentace poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích
pořádaných u příležitosti financování provozu Služby,

c)

umístění reklamních panelů poskytovatele v místě konání prezentační akce u
příležitosti financování provozu Služby a prezentace poskytovatele moderátorem
takové akce,

d)

v případě videoprojekce odvysílání videospotu poskytovatele na (celoplošné)
obrazovce (videospot si příjemce po domluvě vyzvedne u poskytovatele),

e)

umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách
souvisejících s financováním provozu Služby.

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

1.

Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů. Příjemce souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů
obsažených v této smlouvě 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 poskytovatel, který
zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána příjemci do
datové schránky ID 5gueuef / na e-mail: SekretariatKZ@kzcr.eu.

2.

Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv.

3.

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

4.

Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy
z ní vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, případně
příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, s výjimkou uvedenou v § 170 správního řádu.

5.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
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6.

O poskytnutí Dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č.:…/15Z/2018 ze dne 22. 10. 2018.

V Ústí nad Labem dne ... ... 2018

V Ústí nad Labem dne ... ... 2018

…………………………………………….

………………………………………………

poskytovatel:
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman kraje

příjemce:
Krajská zdravotní, a.s.
Ing. Jiří Novák, předseda představenstva
Mgr. Radek Scherfer, místopředseda
představenstva

Přílohy:
Příloha č. 1 - Kopie výpisu z obchodního rejstříku příjemce
Příloha č. 2 - Kopie žádosti o poskytnutí neinvestiční Dotace (vyrovnávací platby)
Příloha č. 3 – tabulka uznatelných nákladů
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Příloha č. 3 smlouvy

skup.ND
0_501

SKUPINA ND
DDHM

KREV
LÉKY

OSTATNÍ

SZM

0_502

0_511

ELEKTRICKÁ ENERGIE
PLYN
TEPLO A PÁRA
VODA
OSTATNÍ

STAVEBNÍ

0_512

ZDRAVOTNÍ TECHNIKY
CESTOVNÉ

NÁKLADOVÝ DRUH
50108001 DDHM do 40000,- zdrav. a lab.technika-oper.evid.
50108002 DDHM do 40000,- stroje a přístr. prov.-oper.eviden
50108004 DDHM do 40000,- výpočetní technika-operativní evid
50108005 DDHM do 40000,- inventář-operativní evidence
50108006 DDHM do 40000,- ostatní sam.movité věci-oper.evide
50103001 Krev a krevní výrobky
50101001 Biologický materiál
50102001 Spotřeba léčivých přípravků
50102002 Léky na výrobu infuzních roztoků
50102003 Spotřeba léčivých přípravků-antibiotika
50102004 Spotřeba léčivých přípravků-cytostatika
50102010 Krevní deriváty hromadně vyráběné
50102030 Spotřeba léčivých výrobků
50102032 ZULP dle vyhlášky 368/06 - centra
50102033 Erytropoetin
50102040 Medicinální plyny
50102041 Medicinální plyny-registrovaná léčiva
50102042 Materiál pro léčivé přípravky-převody
50107001 Kancelářský materiál
50107002 Prací a čistící prostředky
50107003 Dezinfekční prostředky
50107005 Materiál a ND pro údržbu - stavební
50107006 Materiál a ND pro výpočetní techniku
50107007 Ostatní nezdravotní DDHM do 1000,- Kč
50107008 Materiál a ND pro zdravotnické přítstroje
50107009 Materiál pro sterilizaci
50107011 Materiál a ND ostatní-provozní přítstroje a invent
50107013 všeobecný materiál
50109001 Prádlo pro pacienty(vč.netkaného textilu)
50109002 Osobní ochranné pracovní pomůcky - zaměstnanci
50109004 Prádlo ostatní
50110001 Knihy, učebnice, pomůcky, hračky
50104001 SZM - RDG materiál
50104002 SZM - Laboratorní materiál - bez diagnostiky
50104003 SZM - diagnostika - materiál
50104004 SZM - implantáty (endoprotézy,kardiostimul,chlopně
50104005 SZM - angio
50104008 SZM - obvazový materiál
50104009 SZM - katetry
50104010 SZM - drenážní systémy
50104011 SZM - pomůcky k odběru a aplikaci
50104012 SZM - pomůcky ke snímkování biopotencionálů a fyzV
50104013 SZM - ostatní
50104014 Nástroje
50104015 Šicí materiály
50104016 Pomůcky pro diabetiky
50104018 Jednorázové sterilní rouškování
50109003 Rouškování prádla
50201000 Spotřeba elektrické energie
50204000 Spotřeba plynu
50203000 Spotřeba páry a tepla
50202000 Spotřeba vody
51102002 Údržba strojů a přístrojů provozních
51102004 Údržba výpočetní techniky
51102005 Údržba inventáře
51102006 Údržba ostatních samostatných věcí a souborů
51101000 Údržba stavební
51101001 Údržba - malování
51101002 Údržba stavební - revers charge §92e zák
51101003 Údržba stavební revers charge §92e DPH
51102001 Údržba zdravotní techniky
51201000 Cestovné tuzemské
51201001 Cestovné tuzemské - vlastním vozidlem
51202000 Cestovné zahraniční
51202001 Cestovné zahraniční - vlastním vozidlem
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Příloha č. 3 smlouvy

skup.ND
0_518

SKUPINA ND
LIVIDACE ODPADŮ
NÁJEMNÉ
OSTATNÍ

POŠTOVNÉ
PRANÍ PRÁDLA
STOČNÉ
STRAVOVÁNÍ
ŠKOLENÍ
TELEFON+ INTERNET

0_521

ÚKLID
MZDOVÉ NÁKLADY

0_524

ZÁKONNÉ SOC.POJIŠTĚNÍ

0_525
0_548

ZÁKONNÉ SOC.POJIŠTĚNÍ
OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY

0_551

POJIŠTĚNÍ
ODPISY

0_558
0_559
0_602

TVORBA A ZÚČTOVÁNÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK
TVORBA A ZÚČTOVÁNÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY

NÁKLADOVÝ DRUH
51808001 Likvidace odpadu
51803001 Pronájem DNM
51803003 Nájemné movité věci
51802000 Dopravné dodavatelsky - přeprava osob a materiálu
51805003 Ostraha majetku
51809001 DDNM do 60 000,- Kč
51809002 Údržba software
51809003 Tech.zhodnocení DNM do 60 000,- Kč
51810001 Inzerce, prezentace, publicita
51810003 Rozhlasové a televizní poplatky
51810006 Služby externích lékařů
51810007 Služby zdravotní
51810008 Služby zdravotní - diagnostické metody
51811000 Služby ostatní
51811002 Služby ostatní-hygienické
51811003 Služby ostatní-zprostředkovatelské
51811004 Služby ostatní-kancelářské
51801002 Poštovné - známky, paušální poplatky
51805002 Služby prádelny dodavatelsky
51808002 Stočné
51807001 Stravování pacientů
51810004 Školení, sjezdové poplatky
51801001 Telefonní poplatky
51801004 Přenos dat (internet apod.)
51805001 Úklid dodavatelsky
52101000 Mzdové náklady
52102000 Mzdové náklady - OON
52401000 Zákonné sociální pojištění - sociální pojištění
52402000 Zákonné sociální pojištění - zdravotní pojištění
52501000 Ostatní sociální pojištění
54802005 Ostatní provozní náklady - techn.zhodn. do 40 tis. Kč
54803000 Ostatní náklady-krácený režim DPH
54801001 Zákonné pojištění zaměstnanců
55101010 Odpisy DNM
55101011 Odpisy DNM <60 tis
55103010 Odpisy DHM - zdravotnická technika
55103011 Odpisy DHM - zdravotnická technika <40 tis
55103020 Odpisy DHM - ostatní DHM
55103021 Odpisy DHM - ostatní DHM <40 tis
55801000 Tvorba a zúčtování zákonných OP
55901000 Tvorba a zúčtování účetních OP k pohledávkám
60201100 Tržby od ZP (111) - paušál,výkony
60201102 Tržby od ZP (111) - cizinci EU
60201109 Tržby od ZP (111) - DP - aktuální období
60201200 Tržby od ZP (201) - paušál,výkony
60201202 Tržby od ZP (201) - cizinci EU
60201209 Tržby od ZP (201) - DP - aktuální období
60201300 Tržby od ZP (205) - paušál,výkony
60201302 Tržby od ZP (205) - cizinci EU
60201309 Tržby od ZP (205) - DP - aktuální období
60201400 Tržby od ZP (207) - paušál,výkony
60201402 Tržby od ZP (207) - cizinci EU
60201409 Tržby od ZP (207) - DP - aktuální období
60201500 Tržby od ZP (209) - paušál,výkony
60201502 Tržby od ZP (209) - cizinci EU
60201509 Tržby od ZP (209) - DP - aktuální období
60201600 Tržby od ZP (211) - paušál,výkony
60201602 Tržby od ZP (211) - cizinci EU
60201609 Tržby od ZP (211) - DP - aktuální období
60201700 Tržby od ZP (213) - paušál,výkony
60201702 Tržby od ZP (213) - cizinci EU
60201709 Tržby od ZP (213) - DP - aktuální období
60201800 Tržby od ZP (217) - paušál,výkony
60201802 Tržby od ZP (217) - cizinci EU
60201809 Tržby od ZP (217) - DP - aktuální období
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Příloha č. 3 smlouvy

skup.ND
0_602

0_648

SKUPINA ND
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY

DOTACE
OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY

0_82

VNITROPODNIKOVÉ NÁKLADY

NÁKLADOVÝ DRUH
60201900 Tržby od ZP (228) - paušál,výkony
60201902 Tržby od ZP (228) - cizinci EU
60201909 Tržby od ZP (228) - DP - aktuální období
60203001 Tržby za zdravotní péči mimo ZP a ost.zdr.služby 60203002 Tržby za zdr. péči mimo ZP - cizinci
60203007 Tržby za placené služby - nezdravotnické
60203011 Tržby za placené služby - nadstandard
60203015 Tržby - cizinci - komerční smluvní pojištěnci
60204001 Tržby za regulační poplatky
64803000 Ostatní provozní výnosy - provozní dotace
64803001 Ostatní provozní výnosy - provozní dotace ze SR
64803002 Ostatní provozní výnosy - provozní dotace z EU
64890000 Ostatní provozní výnosy
82000050 Praní prádla
82000060 Doprava
82000070 Údržba
82000080 Stravovací provoz
82000110 Ostatní služby
82000120 Transfúzní oddělení - služby
82000130 klinická biochemie
82000140 centr. op. Sály
82000150 Všeobecné lékařství - závodní lékař
82000180 KLINICKÁ HEMATOLOGIE
82000200 Reprografie
82000210 CVDV
82000250 Toxikologická laboratoř
82000310 Agregované výkony_ARO
82000320 Agregované výkony_Odd.dětské chirurgie
82000330 Agregované výkony_Odd.lékařské genetik
82000340 Agregované výkony_Chirugické oddělení/
82000380 Agregované výkony_Kardiologická klinik
82000390 Agregované výkony_Interní oddělení
82000400 Agregované výkony_Kožní oddělení
82000420 Agregované výkony_Neurochirurgic.klini
82000430 Agregované výkony_Neurologické oddělen
82000460 Agregované výkony_Otorinolaryngolo. od
82000490 Agregované výkony_Dětské odd./klinika82000500 Agregované výkony_Psychiatrické odděle
82000510 Agregované výkony_Onkologické oddělení
82000560 Agregované výkony_Urologické oddělení
82000600 Agregované výkony_Gastroenterologic.od
82000610 Agregované výkony_Odd.klinické hematol
82000620 Agregované výkony_Odd.klinické biochem
82000630 Agregované výkony_Odd.funkč.vyšetřován
82000650 Agregované výkony_Odd.klinic.mikrobiol
82000660 Agregované výkony_Radiodiagnostické od
82000670 Agregované výkony_Transfúzní oddělení
82000690 Agregované výkony_ LTS
82000700 Agregované výkony_Oddělení hlavní sest
82000760 Agregované výkony_APP
82000770 PATOLOGICKÁ ANATOMIE
82000780 Agregované výkony_Odd.dětské kardiolog
82000800 Agregované výkony_Emergency

Celkový součet
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Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele:../……./…../ZD
Číslo smlouvy u příjemce:

JID: ……/2018/KUUK

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ SLUŽBY A
PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ VYROVNÁVACÍ PLATBY ZA
PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY
(protialkoholní a protitoxikomanická záchytná služba)
uzavřená v souladu s rozhodnutím Komise (EU), ze dne 20. prosince 2011, o použití čl. 106 odst.
2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek
veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného
hospodářského zájmu (2012/21/EU) (dále jen „Rozhodnutí“)

Smluvní strany
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Petr Severa
E-mail/telefon: severa.p@kr-ustecky.cz / 475657435
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800
(dále jen „Kraj“)
a
Krajská zdravotní, a.s.
Sídlo:
Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Ing. Jiří Novákem, předsedou představenstva a
Mgr. Radkem Scherferem, místopředsedou představenstva
Kontaktní osoba: Ing. Luděk Rückl
E-mail/telefon: ludek.ruckl@kzcr.eu / 477114111
IČ:
25488627
DIČ:
CZ25488627
Bank. spojení: ČSOB, pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu: 216686400/0300
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem dne 5. 5. 2004,
oddíl B, vložka 1550
(dále jen „Nemocnice“)
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Preambule
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Smlouva je uzavřena v souladu s rozhodnutím Komise (EU), ze dne 20. prosince
2011, o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu
ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům
pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU)
Kraj je jediným akcionářem Nemocnice a dbá a dohlíží v souladu se svými zákonnými
povinnostmi na řádné a efektivní hospodaření Nemocnice.
Kraj i Nemocnice jsou si plně vědomy skutečnosti, že zajištění protialkoholní
a protitoxikomanické záchytné služby je v samostatné působnosti Kraje podle ust. §
89a odst. 4 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném
znění, kde je stanoveno, že „Záchytnou službu zajišťuje na svém území kraj v
samostatné působnosti“. Podle odstavce 2 téhož paragrafu pak platí, že „Záchytná
služba se poskytuje v protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanici (dále jen
„záchytná stanice“). Záchytná stanice je zdravotnické zařízení.“
Ústecký kraj má zájem vybudovat protialkoholní a protitoxikomanickou záchytnou
stanici (dále jen „PZS“) a provozovat tuto službu v kraji. Záchytná služba není v
Ústeckém kraji provozována od roku 2001, tedy již 17 let. Z dostupných dat pro
Ústecký kraj vyplývá, že ze zjištěných údajů o počtu řešených případů akutně
intoxikovaných osob a s ohledem na přiměřenou dojezdovou vzdálenost byla již dříve
definována pravděpodobná potřebná kapacita PZS v kraji:
a. spádové území okresů Ústí nad Labem, Litoměřice a Teplice - PZS s kapacitou
8 lůžek
b. spádové území okresů Most, Chomutov a Louny - PZS s kapacitou 7 lůžek
c. spádové území okresu Děčín - PZS s kapacitou 3 lůžek
Návrh rozložení spádových oblastí reagoval na skutečnost, že ne vždy je možné
osobu s indikací na pobyt v PZS převážet přes celý kraj, obvyklá vzdálenost pro
převoz klienta k vyšetření na PZS by neměla omezovat služby PČR a městské policie
v místě.
V návaznosti na změnu legislativy, týkající se této služby byla opakovaně vyhlášena
výběrová řízení na poskytovatele této služby, přičemž do těchto výběrových řízení se
nikdo nepřihlásil. Vedení Kraje tedy dohodlo řešení spolu s Nemocnicí, která je
největším poskytovatelem zdravotní péče v Ústeckém kraji, řešení spočívající
v zajištění služby PZS v areálu teplické nemocnice s kapacitou 10 lůžek. PZS v
současné době musí nahrazovat různá zdravotnická oddělení v jednotlivých
nemocnicích na celém území kraje, která nejsou na tuto službu odpovídajícím
způsobem vybavena, která primárně zabezpečují jiné zdravotní služby a jejichž
provoz je péčí o intoxikované osoby značně zatěžován.
Nemocnice po posouzení všech aspektů jednoznačně preferuje 24 hodinový provoz
PZS z níže uvedených provozních důvodů:
a. plnohodnotná PZS s 24 hodinovým provozem nezatěžuje další zdravotnické
úseky Nemocnice, z důvodu nároků na personální obsazení či zajištění péče o
intoxikované osoby;
b. absence lůžkového psychiatrického oddělení v teplické nemocnici, přičemž
mnohdy bývá provoz PZS na takováto oddělení navázán;
c. výskyt osob pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek je obvyklý během
celých 24 hodin, nikoliv pouze ve večerních a nočních hodinách. K transportu
těchto osob do zdravotnického zařízení dochází tudíž během celého dne;
d. při zkrácení doby provozu tohoto zařízení, bude problematické zajištění
personálu na nepravidelné směny;
e. při zkráceném provozu nelze zajistit, že osoba, jež byla přijata do tohoto zařízení,
splňuje veškerá kritéria propuštění a vyvstane nutnost a komplikace ji přemístit
směrem do akutní lůžkové péče se všemi důsledky;
f. při nezajištění nepřetržitého provozu tohoto zařízení, dojde k vzniku časového
okna, kdy budou zadržené osoby transportovány, přestože to jejich zdravotní
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8.

9.

stav nevyžaduje, na akutní příjmové ambulance nebo urgentní příjem nemocnice.
Tam bude následně docházet k dalšímu přetěžování personálu těchto oddělení
a mnohdy k možnému oddálení poskytování zdravotní péče u pacientů, kde je
jednoznačně indikována;
g. Bezpečnostní rada Ústeckého kraje na svém jednání dne 23. 2. 2018 usnesením
č. 07/5BR/2018 doporučila Radě Ústeckého kraje zajistit nepřetržitý provoz
protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby v souladu s novelou zákona
o specifických zdravotních službách – 365 dní v roce, 7 dní v týdnu, 24 hodin
denně.
V souvislosti se shora uvedeným vedení Kraje přislíbilo zajistit investiční podporu
nezbytných stavebních úprav prostor v teplické nemocnici vč. potřebného vybavení a
formou vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby se podílet na financování
provozu služby PZS.
Tato smlouva upravuje poskytování specifické služby obecného hospodářského
zájmu v podobě zřízení a provozu služby PZS nad rámec, resp. mimo oblast
poskytování čtyřiadvacetihodinové nepřetržité urgentní (neodkladné) akutní lůžkové
a ambulantní nemocniční péče Nemocnicí na území Ústeckého kraje, která je řešena
vlastní smluvní úpravou mezi Krajem a Nemocnicí především pro obnovu a pořízení
infrastruktury, nutné k dodržení závazku poskytování služeb obecného
hospodářského významu v oblasti zdravotní péče.
Článek I.
Předmět a účel smlouvy o poskytování veřejné služby

1.

2.
3.

Nemocnice se touto smlouvou zavazuje po dobu trvání této smlouvy a za podmínek
dále v této smlouvě stanovených vybudovat a provozovat službu PZS, přičemž Kraj
se naproti tomu zavazuje poskytnout Nemocnici prostředky pro zřízení služby PZS a
dále poskytovat prostředky na její provoz formou vyrovnávací platby za závazek
veřejné služby (dále jen „Vyrovnávací platba“) způsobem níže v této smlouvě
dohodnutým.
Investiční dotací se rozumí vyrovnávací platba určená na náklady spojené
s investicemi do majetku užívaného pro poskytování služby PZS.
Neinvestiční dotací se rozumí neinvestiční dotace (vyrovnávací platba) na provoz
služby PZS, která má přímý vliv na náklady vynaložené při poskytování služby PZS,
případně na odpovídající podíl nákladů společných službě PZS a jiným činnostem
(provozní náklady).
Článek II.
Doba trváni smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2028.
Článek III.
Způsob vypočtu výše Vyrovnávací platby
1.

2.

Výše platby za službu PZS je omezena rozsahem nezbytným pro úhradu nákladů na
pořízení a obnovu infrastruktury (budovy a technologie) nezbytné pro výkon plnění
služby PZS a nezbytným rozsahem nákladů na provozování služby PZS dle této
smlouvy.
Základem pro stanovení výše vyrovnávací platby za Službu PZS je:
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3.

4.

a. Zdůvodnění a popis investičních akcí Nemocnice v souvislosti s investicemi do
majetku užívaného pro poskytování služby PZS
b. Zdůvodnění
a
popis
provozních
nákladů
záchytné
protialkoholní
a protitoxikomanické stanice.
Vyrovnávací platba na provozování služby PZS se vypočítává podle vzorce: VP = ZN
– DV + PZ, kde VP znamená výši vyrovnávací platby, ZN jsou způsobilé náklady
související s poskytovanou službou, DV jsou veškeré výnosy dosažené v souvislosti
s poskytovanou Službou. PZ je přiměřený zisk, který však v souvislosti s
poskytovanou Službou nebude zahrnován a je sjednán na 0% z vynaložených
nákladů. Vyrovnávací platba nesmí přesahovat meze toho, co je nezbytné k pokrytí
všech nebo části nákladů k plnění závazku veřejné služby se zohledněním
příslušných příjmů.
Investiční i neinvestiční náklady spojené s jinými činnostmi Nemocnice, než je
poskytování služby PZS, musí být hrazeny výhradně z výnosů, spojených s jinými
činnostmi Nemocnice, než je poskytování služby PZS. Na tyto náklady se
Vyrovnávací platba neposkytuje.
Článek IV.
Splatnost Vyrovnávací platby a skutečná výše

1.

2.

3.

4.

5.

Nemocnice je povinna vždy nejpozději do konce února kalendářního roku, za který
bude Vyrovnávací platba dle této smlouvy Krajem poskytována, zpracovat
Předběžnou kalkulaci Vyrovnávací platby pro příslušný kalendářní rok a takto
zpracovanou Předběžnou kalkulaci v uvedené lhůtě předložit Kraji. Za Předběžnou
kalkulaci pro rok 2018 se pokládá žádost předložená dne 27. 9. 2018.
Nebude-li Předběžná kalkulace Nemocnicí zpracována v souladu s touto smlouvou,
popřípadě pokud údaje v ní budou nedostatečné pro posouzení účelnosti a
hospodárnosti investic financovaných na základě této smlouvy, je Kraj oprávněn
Předběžnou kalkulaci vrátit Nemocnici k opravě či doplnění. Nemocnice je v takovém
případě povinna nejpozději do 14 dnů Předběžnou kalkulaci v souladu s požadavky
Kraje opravit a takto opravenou Předběžnou kalkulaci v této lhůtě předložit Kraji.
Stejným způsobem bude postupováno i v případě, bude-li i po opravě provedené dle
předchozí věty tohoto odstavce Předběžná kalkulace stále vykazovat jiné formální či
obsahové nedostatky.
Pokud nebude ze strany Kraje postupováno dle odst. 2 tohoto článku, případně budeli Předběžná kalkulace postupem dle odst. 2 tohoto článku Nemocnicí řádně
opravena, Kraj Předběžnou kalkulaci schválí a o této skutečnosti Nemocnici písemně
vyrozumí. Předběžná kalkulace schválená ze strany Kraje bude podkladem pro
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace.
Smluvní strany se dohodly, že Kraj bude poskytovat Nemocnici zálohy na
Vyrovnávací platbu. Výše zálohy Vyrovnávací platby vyplývající z Předběžné
kalkulace schválené Krajem dle odst. 3. tohoto článku bude splatná jednorázově nebo
ve splátkách dle možností rozpočtu Kraje, přičemž však první splátka zálohy bude
Nemocnici na účet Nemocnice uvedený v záhlaví této smlouvy poskytnuta nejpozději
do 30. 6. příslušného kalendářního roku. V roce 2018 bude celá záloha na
Vyrovnávací platbu Nemocnici poskytnuta do 15. 11. 2018.
Vyrovnávací platba bude poskytnuta na základě Smlouvy o poskytnutí dotace pro
příslušný kalendářní rok („Smlouva o dotaci“), která bude uzavřena v souladu
s příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů („Zákon“). Smlouva o dotaci bude
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6.

7.

8.

9.

uzavřena nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku a bude kromě
zákonných náležitostí obsahovat zejména:
a. výši poskytované Vyrovnávací platby,
b. případnou detailnější úpravu způsobu a termínů uvolňování záloh na
Vyrovnávací platbu a samotné Vyrovnávací platby,
c. specifikaci investičních a neinvestičních nákladů spojených s poskytováním
služby PZS
d. detailnější podmínky a náležitosti Výsledného vyúčtování,
e. podmínky vrácení neoprávněně využité nebo nadměrné Vyrovnávací platby,
f. výši odvodu za porušení rozpočtové kázně ukládaného za jednotlivá porušení
povinností Nemocnice vyplývající z této smlouvy a ze Smlouvy o poskytnutí
dotace – uvedení nepravdivých či jakkoliv zavádějících či neúplných informací
v Předběžné kalkulaci, ve Výsledné kalkulaci (viz odst. 6 tohoto článku) jakékoliv
porušení povinností Nemocnice poskytnout součinnost Kraji při kontrole plnění
povinností Nemocnice vyplývající z této smlouvy nebo ze Smlouvy o poskytnutí
dotace,
g. další detailnější úpravu práv a povinností vyplývajících z této smlouvy.
V roce 2018 bude smlouva o dotaci uzavřena do 14 dnů ode dne schválení
Předběžné kalkulace dle odst. 3 tohoto článku.
Nemocnice se zavazuje vždy nejpozději do konce února kalendářního roku
následujícího po kalendářním roce, za který Vyrovnávací platba přísluší, zpracovat
Výslednou kalkulaci výše Vyrovnávací platby pro uplynulý kalendářní rok (dále jen
„Výsledná kalkulace“), přičemž Výsledná kalkulace bude obsahovat, pokud Smlouva
o dotaci nestanoví další nutné náležitosti, minimálně
a. údaje o skutečných nákladech spojených s poskytováním služby PZS;
b. odůvodnění účelnosti a hospodárnosti realizovaných investic, tj. zejména
informaci o systémových opatřeních pro zajištění minimalizace nákladů
spojených s investicí (výběrové řízení, srovnání cen možných substitutů apod.);
c. specifikaci neinvestičních nákladů spojených se službou PZS, které byly
vynaloženy, a to včetně odůvodnění jejich účelnosti a hospodárnosti.
Nebude-li Výsledná kalkulace Nemocnicí zpracována v souladu s touto smlouvou,
případně Smlouvou o dotaci, je Kraj oprávněn Výslednou kalkulaci vrátit Nemocnici
k opravě či doplnění. Nemocnice je v takovém případě povinna nejpozději do 14 dnů
Výslednou kalkulaci v souladu s požadavky Kraje opravit a takto opravenou
Výslednou kalkulaci v této lhůtě předložit Kraji. Shodně bude postupováno i v případě,
bude-li i po opravě provedené dle předchozí věty tohoto odstavce Výsledná kalkulace
stále vykazovat jiné formální či obsahové nedostatky.
Pokud nebude ze strany Kraje postupováno dle odst. 7 tohoto článku, případně budeli Výsledná kalkulace postupem dle odst. 7 tohoto článku Nemocnicí řádně opravena,
Kraj Výslednou kalkulaci schválí a o této skutečnosti Nemocnici písemně vyrozumí, a
to nejpozději do 30. 6., resp. do 14 dnů ode dne předložení řádně opravené Výsledné
kalkulace podle odst. 6 tohoto článku.
V případě, že bude souhrn záloh na Vyrovnávací platbu poskytnutých Krajem
Nemocnici vyšší než výše Vyrovnávací platby vyplývající z Výsledné kalkulace
schválené Krajem dle odst. 8 tohoto článku, bude takto vzniklý rozdíl představovat
nadměrnou Vyrovnávací platbu, kterou je Nemocnice povinna vrátit na účet Kraje
uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 14 dnů ode dne schválení Výsledné
kalkulace.
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10. V případě předčasného ukončení této smlouvy se Nemocnice zavazuje nejpozději do
jednoho měsíce ode dne předčasného ukončení této smlouvy zpracovat Výslednou
kalkulaci výše Vyrovnávací platby za období od 1. ledna kalendářního roku, v němž
k předčasnému ukončení této smlouvy dojde, do dne předčasného ukončení této
smlouvy, a v uvedené lhůtě takto zpracovanou Výslednou kalkulaci předložit Kraji. Ve
vztahu k výši a způsobu výpočtu Vyrovnávací platby za období uvedené v předchozí
větě tohoto odstavce a ve vztahu ke kontrole a případným opravám Výsledné
kalkulace platí přiměřeně předchozí ustanovení tohoto článku této smlouvy.
Podrobnosti může upravit Smlouva o dotaci.
11. Kraj je oprávněn pozastavit placení záloh na Vyrovnávací platbu v případě, že
Nemocnice nebude provozovat Službu PZS v souladu s touto smlouvou či obecně
závaznými právními předpisy, a to až do doby, kdy dojde ze strany Nemocnice
k odstranění veškerých zjištěných nedostatků. Podrobnosti může upravit Smlouva
o dotaci.
Článek V.
Kontrola výše Vyrovnávací platby
1.

2.

3.

4.

Nemocnice je povinna umožnit Kraji nebo jím určenému subjektu kdykoliv na
vyžádání Kraje provedení kontroly veškerých dat, účetních dokladů a dalších
dokumentů potřebných pro posouzení správnosti výpočtu Vyrovnávací platby v rámci
Předběžné kalkulace a v rámci Výsledné kalkulace. Při těchto kontrolách je
Nemocnice povinna poskytnout Kraji veškerou nezbytnou součinnost.
Kraj je dále oprávněn provést srovnání, zda náklady na provozování Služby PZS
Nemocnicí vykázané v rámci Předběžné kalkulace nebo v rámci Výsledné kalkulace
odpovídají nákladům obvykle vynakládaným na provozování shodných služeb
subjekty srovnatelnými s Nemocnicí, a to se zohledněním specifik regionu a místních
technicko-provozních aspektů.
Dospěje-li Kraj na základě srovnání nákladů provedeného podle odst. 2 tohoto článku
k závěru, že náklady vykázané Nemocnicí v rámci Předběžné kalkulace nebo v rámci
Výsledné kalkulace převyšují náklady obvykle vynakládané na provozování shodných
služeb subjekty srovnatelnými s Nemocnicí, je oprávněn Vyrovnávací platbu za
příslušný kalendářní rok způsobem odpovídajícím zjištěnému rozdílu snížit. Bude-li
Vyrovnávací platba v době zjištění rozdílu dle předchozí věty tohoto odstavce již
Nemocnici vyplacena, bude takto zjištěný rozdíl představovat nadměrnou
Vyrovnávací platbu, kterou je Nemocnice povinna vrátit na účet Kraje uvedený v
záhlaví této smlouvy nejpozději do jednoho měsíce ode dne, v němž bude k vrácení
této nadměrné Vyrovnávací platby Krajem vyzvána, pokud Smlouva o dotaci
nestanoví jinak.
Nemocnice je povinna nejpozději do jednoho měsíce ode dne doručení výzvy Kraje
vrátit na účet Kraje uvedený v záhlaví této smlouvy rovněž vyplacenou vyrovnávací
platbu, která byla ve skutečnosti Nemocnicí použita za jiným účelem, než je úhrada
nákladů, které mohou být ve smyslu této smlouvy zohledněny při stanovení výše
Vyrovnávací platby, a to vždy v rozsahu, v jakém byla Vyrovnávací platba takto
nesprávně Nemocnicí použita.
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Článek VI.
Další povinnosti Nemocnice
Nemocnice je nad rámec ostatních svých povinností vyplývajících z této smlouvy zejména
povinna:
a. používat prostředky z vyplacených Vyrovnávacích plateb výlučně na úhradu
nákladů, které mohou být ve smyslu článku V. této smlouvy zohledněny při
stanovení výše Vyrovnávací platby;
b. poskytovat službu PZS v souladu s dostupnými poznatky lékařské vědy a
veškerými obecně závaznými právními předpisy na náležité odborné úrovni; v tom
zajistit mj. následující činnosti:
i.
vyšetření, ošetření a pobyt v PZS po dobu nezbytně nutnou k odeznění
akutní intoxikace u osob, pokud je odborným lékařským vyšetřením
zjištěno, že ošetřené osoby nejsou ohroženy na životě selháním
základních životních funkcí, ale pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové
látky nekontrolují své chování, a tím bezprostředně ohrožují sebe nebo
jiné osoby, veřejný pořádek nebo majetek, nebo jsou ve stavu vzbuzujícím
veřejné pohoršení,
ii.
vedení evidence ošetřených osob, které se podrobily ošetření a vedení
příslušné zdravotnické dokumentace,
iii.
výběr úhrady za vyšetření, ošetření a následný pobyt v PZS, případně
vymáhání dlužných úhrad,
iv.
oznamování ošetření osoby přijaté na PZS jejímu registrujícímu
poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství. Jde-li o osobu mladší
18 let, oznamování této skutečnosti také jejímu zákonnému zástupci,
popřípadě jiné osobě odpovědné za její výchovu a též orgánu sociálněprávní ochrany dětí. Jde-Ii o osobu s omezenou způsobilostí k právním
úkonům nebo zbavenou způsobilosti k právním úkonům, oznamování této
skutečnost opatrovníkovi určenému soudem,
v.
v rámci odborného lékařského vyšetření vždy provést kromě cíleného
klinického vyšetření lékařem také vyšetření zjišťující přítomnost alkoholu
u ošetřovaných osob, a to buď pomocí dechové zkoušky alkohol testerem
umožňujícím provedené zkoušky zaznamenávat a archivovat, buď v
počítači nebo přímo tiskem na papír, nebo odběrem vzorků biologického
materiálu, přičemž naměřená hodnota, čas a způsob zjištění přítomnosti
alkoholu musí být vždy řádně zaznamenány do zdravotnické dokumentace.
c. zajistit dostatečné personální zabezpečení, technické a věcné vybavení nezbytné
pro provozování služby PZS;
d. zajistit, aby po celou dobu trvání této smlouvy byla Nemocnice ve smyslu
příslušných právních předpisů řádně oprávněna provozovat službu PZS v souladu
s touto smlouvou;
e. vykazovat výnosy a náklady spojené s poskytováním služby PZS na straně jedné
a s jinými činnostmi Nemocnice na straně druhé ve svém účetnictví odděleně;
f. vést účetnictví v souladu s příslušnými právními předpisy, tedy zejména tak, aby
bylo správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a aby zaručovalo trvalost
účetních záznamů;
g. uchovávat veškeré účetní doklady prokazující správnost výpočtu výše
Vyrovnávací platby po dobu deseti let od konce kalendářního roku, za který byla
Vyrovnávací platba Krajem Nemocnici poskytnuta;
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h. postupovat při provozování služby PZS, jakož i v rámci své veškeré další činnosti,
s péčí řádného hospodáře, to je zejména řádně vymáhat pohledávky, nezvyšovat
náklady na svoji činnost nad míru obvyklou a nesnižovat bezdůvodně výnosy ze
své činnosti. V tomto směru je Nemocnice především povinna při nákupu
zdravotnického materiálu, zařízení jakož i dalšího zboží a služeb dbát důsledně na
to, aby náklady s tím spojené byly při zachování nezbytné kvality pořizovaného
zboží a služeb minimalizovány, a postupovat v souladu s obecně závaznými
právními předpisy o zadávání veřejných zakázek v rozsahu těmito právními
předpisy vyžadovaném;
i. na vyžádání Kraje prokázat, že jakékoliv náklady na činnost Nemocnice byly
vynaloženy účelně, a že odpovídají obvyklé tržní ceně zboží či služeb
srovnatelných se zbožím či službami, které byly za tyto náklady Nemocnicí
pořízeny;
j. bez předchozího písemného souhlasu Kraje neprovozovat službu PZS
prostřednictvím třetího subjektu;
k. nepřevést žádná práva ani povinnosti z této smlouvy na jiný subjekt bez souhlasu
Kraje.

Článek VII.
Kontrola plnění povinností Nemocnice
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

Kraj má právo kontrolovat plnění povinností Nemocnice při provozování služby PZS
sjednané v této smlouvě nebo vyplývajících z příslušných právních předpisů, a to sám
nebo prostřednictvím pověřeného subjektu. Pověří-li Kraj prováděním kontroly jiný
subjekt, má tento subjekt všechna práva Kraje uvedená v tomto článku a Nemocnice
má vůči němu tytéž povinnosti, jako vůči Kraji, nebude-li Krajem určeno jinak.
Za účelem provádění kontroly má Kraj právo přístupu do všech prostor, v nichž
Nemocnice provozuje své činnosti, pokud to nevylučují právní předpisy.
Nemocnice je povinna poskytnout Kraji součinnost při provádění všech kontrol a
zejména poskytnout Kraji veškeré nezbytné doklady, elektronicky i v listinné podobě.
Nemocnice je povinna poskytnout na výzvu Kraje dle jeho požadavku ústní nebo
písemné vysvětlení k dotazům Kraje.
V případě, že Kraj zjistí, že Nemocnice službu PZS neposkytuje, nebo že služba PZS
není dostupná ve sjednaném rozsahu, anebo že služba PZS není poskytována řádně,
oznámí Kraj tato svá zjištění neprodleně Nemocnici („Oznámení“). Oznámení musí
obsahovat popis zjištění Kraje, důvody, z nichž Kraj vyvozuje porušení povinností
Nemocnice, návrhy opatření k nápravě a lhůtu pro provedení nápravy. Lhůta pro
nápravu nedostatků v poskytování služby PZS Nemocnicí musí být přiměřená
finanční a časové náročnosti implementace nápravných opatření, přičemž nesmí být
kratší než 14 dní.
Nemocnice je oprávněna se k Oznámení vyjádřit a navrhnout nápravná opatření
odlišná od těch, která navrhuje Kraj v Oznámení. Kraj je povinen nápravná opatření
navržená Nemocnicí akceptovat místo nápravných opatření uvedených v Oznámení,
pokud nápravná opatření navržená Nemocnicí vedou k nápravě závadného stavu ve
lhůtě uvedené v Oznámení.
V případě, že Nemocnice neimplementuje nápravná opatření navržená Krajem
v Oznámení nebo nápravná opatření navržená Nemocnicí a akceptovaná Krajem ve
lhůtě uvedené v Oznámení, je Kraj oprávněn tuto smlouvu vypovědět dle článku
VIII. písm. a) této smlouvy.
strana 8 / 10

8.

Další práva Kraje týkající se kontroly výše Vyrovnávací platby jsou sjednána v článku
VI. této smlouvy.
Článek VIII.
Předčasné ukončení smlouvy

Tato smlouva může být před uplynutím doby trvání této smlouvy sjednané v článku II. této
smlouvy ukončena písemnou dohodou smluvních stran, písemnou výpovědí ze strany
Kraje bez udání důvodu doručenou Nemocnici nejpozději 6 měsíců před koncem
kalendářního roku, přičemž v případě této výpovědi skončí tato smlouva dnem
31. prosince kalendářního roku, v němž byla výpověď Nemocnici doručena, nebo
písemnou výpovědí ze strany Kraje v případě, že:
a)

b)

Nemocnice podstatným způsobem nebo opakovaně poruší kteroukoliv
z povinností vyplývajících jí z této smlouvy či obecně závazných právních
předpisů; přičemž v takových případech výpovědní lhůta činí 2 měsíce a počítá se
od prvého dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi
Nemocnici.
Nemocnice pozbude oprávnění k poskytování Služby PZS; přičemž v takových
případech výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počítá se od prvého dne kalendářního
měsíce následujícího po doručení výpovědi Nemocnici.

Článek IX.
Závěrečná ustanovení
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv,
přičemž uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Kraje č.
…/15Z/2018 ze dne 22. 10. 2018.
Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze na základě dohody smluvních
stran, a to formou písemných změn či dodatků.
Stane-li se po uzavření této smlouvy v důsledku přijetí nového zákona, jiného obecně
závazného právního předpisu nebo jiné normy či předpisu vztahujícího se k této
smlouvě plnění jakéhokoliv závazku z této smlouvy vyplývajícího zakázaným,
zavazují se smluvní strany ve vzájemné součinnosti neprodleně zahájit jednání
o uzavření dodatku k této smlouvě, kterým bude tato smlouva s takovým předpisem
či normou uvedena do souladu.
Nemocnice bere podpisem této smlouvy na vědomí, že Kraj je jakožto územní
samosprávný celek povinen poskytovat informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Nemocnice bere dále podpisem této smlouvy na vědomí, že poskytování peněžních
prostředků Nemocnici ze strany Kraje dle této smlouvy podléhá finanční kontrole ve
smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a že se
tedy na každé případné neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků
Kraje poskytnutých Nemocnici dle této smlouvy vztahuje ustanovení § 22 Zákona.
Pro vyloučení pochybností je Vyrovnávací platba dle této smlouvy dotací ve smyslu
§ 10a odst. 1 písm. b) Zákona, přičemž na právní vztahy vzniklé na základě této
smlouvy budou přiměřeně aplikována ustanovení Zákona.
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7.
8.
9.

Tato smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Kraj a jeden
Nemocnice.
Tato smlouva byla uzavřena na základě pravé a svobodné vůle obou smluvních stran
a jako takovou ji obě smluvní strany stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
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. Nemocnice souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů
obsažených v této smlouvě 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 této smlouvy byla zaslána Nemocnici do datové
schránky ID: 5gueuef/na e-mail: SekretariatKZ@kzcr.eu.

V Ústí nad Labem dne …………

V Ústí nad Labem dne …………

…………………………………………….
Ústecký kraj

………………………………………………
Krajská zdravotní, a.s.

Oldřich Bubeníček, hejtman kraje

Ing. Jiří Novák, předseda představenstva
Mgr. Radek Scherfer, místopředseda
představenstva
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bod 5.6 priloha 8.pdf k usnesení č. 010/15Z/2018

Krajský úřad
Číslo smlouvy u Poskytovatele:../……./…../ZD
Číslo smlouvy u Příjemce:

JID: ……/2018/KUUK

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE
(protialkoholní a protitoxikomanická záchytná služba)
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
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Petr Severa
E-mail/telefon: severa.p@kr-ustecky.cz / 475657435
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800
(dále jen „Kraj“ nebo „poskytovatel“)
a
Krajská zdravotní, a.s.
Sídlo:
Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Ing. Jiří Novákem, předsedou představenstva a
Mgr. Radkem Scherferem, místopředsedou představenstva
Kontaktní osoba: Ing. Luděk Rückl
E-mail/telefon: ludek.ruckl@kzcr.eu / 477114111
IČ:
25488627
DIČ:
CZ25488627
Bank. spojení: ČSOB, pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu: 216686400/0300
číslo účtu pro dotaci: 280078178/0300
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem dne 5. 5. 2004,
oddíl B, vložka 1550 (kopie výpisu z obchodního rejstříku Příjemce tvoří přílohu č. 1 k této
smlouvě)
(dále jen „příjemce“)
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Preambule
1. Mezi poskytovatelem a příjemcem byla dne … 2018 uzavřena Smlouva o poskytování
veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za plnění závazku
veřejné služby (dále jen „Smlouva o SOHZ“), a to v souladu s usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/15Z/2018 ze dne 22. 10. 2018, kterým
Zastupitelstvo Ústeckého kraje pověřilo společnost Krajská zdravotní, a.s. k výkonu
služby obecného hospodářského zájmu v rozsahu Smlouvy o SOHZ, a to v souladu
s Rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie
na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené
určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu
(2012/21/EU) ze dne 20. prosince 2011 (dále též „Rozhodnutí EK“), ve znění dodatku
č. 1 účinném ode dne 16. 5. 2018.
2. Vyrovnávací platba dle Smlouvy o SOHZ je dotací ve smyslu § 10a odst. 1 písm. b)
zákona, č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.
3. Pro zajištění provozu služby obecného hospodářského zájmu v rozsahu Smlouvy o
SOHZ, tedy pro zajištění provozu služby protialkoholní a protitoxikomanické záchytné
stanice (dále „PZS“), je nezbytné vytvořit podmínky v podobě pořízení infrastruktury,
nutné k dodržení závazku poskytování služby PSZ. Tato vyrovnávací platba je
koncipována jako investiční dotace určená na pořízení této infrastruktury a má svá
specifika oproti běžnému poskytnutí vyrovnávací platby za službu PZS.

Článek I.
Předmět smlouvy, účel a výše dotace
1.

Poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne
22. 10. 2018 poskytuje příjemci ze svého rozpočtu investiční dotaci (vyrovnávací
platbu) na službu PZS (dále jen „Dotace“) ve výši 17.830.000,- Kč (slovy: sedmnáct
milionů osmset třicet tisíc korun českých), která bude převedena bezhotovostně na
účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, za podmínky, že ji Příjemce
stanoveným způsobem použije nejpozději do 30. 6. 2019.

2.

Dotace je poskytnuta na základě Žádosti o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) ze
dne 27. 9. 2018 (dále jen „Žádost“) v souladu se Smlouvou o SOHZ. Žádost je
přílohou č. 2 této smlouvy a obsahuje odůvodnění žádosti o poskytnutí investiční
dotace (vyrovnávací platby). Příjemce prohlašuje, že veškeré náklady uvedené v
Žádosti jsou účelné, hospodárné a nezbytné pro výkon služby protialkoholní a
protitoxikomanické záchytné stanice (dále „PZS“) dle této smlouvy a Smlouvy o
SOHZ.

3.

Dotace je poskytnuta k pokrytí v Žádosti specifikovaných investičních nákladů.

4.

Dotace je veřejnou podporou slučitelnou s vnitřním trhem, neboť je vyrovnávací
platbou dle Smlouvy SOHZ.

5.

Dotace je slučitelná s dotací poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných
celků, státního rozpočtu nebo fondů EU, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto
podpor nevylučují.
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Článek II.
Podmínky použití Dotace,
doba, v níž má být dosaženo účelu,
způsob poskytnutí Dotace, stanovení vyrovnávací platby
1.

Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem úhrady
investičních nákladů spojených se zřízením služby PZS v roce 2018 a v roce 2019.

2.

Dotace je poskytnuta účelově a lze ji použít pouze na úhradu uznatelných nákladů
přímo souvisejících s úhradou nákladů dle odst. 1. tohoto článku.
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
a.

vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,

b.

vznikl Příjemci v přímé souvislosti s úhradou investičních nákladů služby PZS ve
schváleném období realizace,

c.

byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými
doklady

d.

zohledňuje skutečné výnosy, dosažené v souvislosti s poskytováním služby
(zejména opravné položky k pohledávkám, tvořené dle platné legislativy a které
jsou uznatelným nákladem v období jejich účtování).

3.

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem do 15. 11. 2018 na účet
příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy.

4.

Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu
k úhradě peněžnímu ústavu Kraje, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena.

5.

Na uhrazenou platbu se vztahují příslušná ustanovení zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Dále pak ustanovení zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, kdy
se za porušení rozpočtové kázně považuje každé neoprávněné použití peněžních
prostředků poskytnutých z rozpočtu Kraje v souvislosti s plněním závazků
vyplývajících z této smlouvy.
Článek III.
Práva a povinnosti příjemce

Příjemce prohlašuje, že Dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1.

Použít Dotaci za účelem úhrady investičních nákladů spojených s investicemi do
majetku nezbytného pro zahájení provozování služby PZS, 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 s předloženou
Žádostí, 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
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z hlediska poskytnuté výše Dotace, tak i z hlediska nákladů na v Žádosti
specifikované investice, a to formou zakázek s jednoznačnou identifikací (specifický
objekt účtování), která je uváděna v účetních dokladech a v kartách majetku.
5.

Označovat originály účetních dokladů
spolufinancována Ústeckým krajem.

informací

o

tom,

6.

Do 31. 7. 2019 předložit vyúčtování Dotace, jehož součástí bude:

že

investice

je

a) údaje o skutečných nákladech spojených s investicemi, jejichž realizace měla být
a skutečně byla financována z Dotace;
b) odůvodnění účelnosti a hospodárnosti realizovaných investic, tj. zejména informaci
o systémových opatřeních pro zajištění minimalizace nákladů spojených s investicí
(výběrové řízení, srovnání cen možných substitutů apod.).
7. Na dobu minimálně 10 let ode dne účinnosti této smlouvy zajistit udržitelnost investic
uvedených v čl. II. odst. 1 smlouvy. Po tuto dobu je Příjemce povinen zachovat
veškeré originální dokumenty související s investicemi (tj. především dokumentaci
zadávacích a výběrových řízení na dodavatele, smlouvy s dodavateli, účetní
písemnosti a doklady, inventurní soupisy, veškerá související potvrzení a průvodní
materiály) v písemné nebo elektronické podobě.
8. Poskytovatel je oprávněn svým písemným pokynem během účinnosti této smlouvy,
nejpozději však do 15. 5. 2019, detailněji specifikovat výše uvedené náležitosti
vyúčtování Dotace tak, aby na jeho základě mohla být efektivně provedena kontrola
řádného nakládání s prostředky Dotace v souladu s touto smlouvou a Smlouvou o
SOHZ. Splnění toho pokynu Poskytovatele je pro Příjemce závazné.
9.

Umožnit pověřeným pracovníkům Poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků Dotace v návaznosti na realizaci investic a v této souvislosti jim umožnit
nahlížet do účetní evidence. Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak i po
ukončení realizace investic.

10. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor zdravotnictví
krajského úřadu o všech změnách týkajících se tohoto smluvního vztahu, včetně
identifikace příjemce nebo účelu Dotace.
11. Vrátit nevyčerpanou část Dotace zpět na účet Poskytovatele, z něhož mu byla
poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než plánované
náklady uvedené v Žádosti, současně s předložením vyúčtováním Dotace.
12. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem, přičemž platí, že:
 poskytnutí a čerpání Dotace podléhá kontrole podle následujících právních
předpisů: zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů,
a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
 kontrola probíhá v těchto stupních:
I. předběžná (před poskytnutím Dotace),
II. průběžná (faktické nakládání s poskytnutou Dotací),
III. následná včetně účetní,
 kontrolu provádí pověření zaměstnanci Krajského úřadu Ústeckého kraje,
 Zastupitelstvo Ústeckého kraje v souladu se zněním § 78 odst. 4 a odst. 5 zákona
č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, může
prostřednictvím Finančního výboru a Kontrolního výboru provádět kontroly využití
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Dotací poskytnutých z prostředků kraje. Postup výborů při provádění kontroly
upravuje Kontrolní řád výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje,
 zjistí-li se neplnění rozhodnutí orgánů kraje (Zastupitelstvo a Rada Ústeckého
kraje) a podmínek této smlouvy, příslušný odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje,
výbor Zastupitelstva Ústeckého kraje nebo příslušný orgán kraje zajistí realizaci
nezbytných opatření v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy.
13. 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.
14. Příjemce je povinen s poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi.
15. 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 dle čl. III. odst. 7. smlouvy, bez
předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.

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 vyúčtování Dotace v termínu stanoveném ve smlouvě, které
nebude obsahovat všechny náležitosti stanovené ve smlouvě, popřípadě pokud údaje
v něm budou nedostatečné pro posouzení účelnosti a hospodárnosti investic
financovaných na základě této smlouvy, dopustí se Příjemce porušení rozpočtové
kázně až v případě, že nedoplní neúplné vyúčtování Dotace 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 vyúčtování Dotace, případně Vyúčtování odložené investice, do 15
kalendářních dnů po lhůtě stanovené smlouvou – výše odvodu činí 0,05 %.

b)

předložení vyúčtování Dotace, případně Vyúčtování odložené investice, do 30
kalendářních dnů po lhůtě stanovené smlouvou – výše odvodu činí 0,5 %.

c)

předložení doplněného vyúčtování Dotace, případně Vyúčtování odložené
investice, do 15 kalendářních dnů od uplynutí náhradní lhůty uvedené ve výzvě
poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše odvodu činí 0,1 %.

d)

předložení doplněného vyúčtování Dotace, případně Vyúčtování odložené
investice, do 30 kalendářních dnů od uplynutí náhradní lhůty uvedené ve výzvě
poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše odvodu činí 0,2 %.
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4.

e)

nedodržení povinnosti vést Dotaci v odděleném účetnictví – výše odvodu činí
3 %.

f)

nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, že
investice je spolufinancována Ústeckým krajem – výše odvodu činí 0,1 %.

g)

nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků –
výše odvodu činí 0,1 %.

h)

nedodržení povinnosti publicity neoznačením publikací, internetových stránek či
jiných nosičů „sponzorským vzkazem“ – výše odvodu činí 0,1 %.

i)

nedodržení povinnosti publicity neumístěním tabulky se „sponzorským vzkazem“
na pořízeném majetku nebo v jeho bezprostřední blízkosti – výše odvodu činí
0,5 % z výše Dotace použité na pořízení tohoto majetku.

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.
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, a to zejména
z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Pokud strana smlouvy, které byl
návrh doručen, s ním vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas
dojde smluvní straně, která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh
doručen, s ním nevysloví souhlas, smlouva nezaniká.

3.

Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.

4.

Spory z právních poměrů při poskytnutí Dotace rozhoduje podle správního řádu
Ministerstvo financí ČR.
Článek VI.
Publicita

1.

Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o realizaci investic
uvést fakt, že tyto investice byly podpořeny Ústeckým krajem (poskytovatelem).

2.

Na výstupech o realizaci investic typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů
uvede příjemce skutečnost, že tyto investice podpořil Poskytovatel (dále jen
„Sponzorský vzkaz“) v provedení respektující logomanuál Poskytovatele. Příjemce
podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že se s daným logomanuálem seznámil.
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3.

U investiční akce 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 10 let:

6.

a)

logo Poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na – pozvánkách,
programech a dalších tištěných materiálech souvisejících s realizací investic,

b)

verbální prezentace Poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích
pořádaných u příležitosti realizace investic,

c)

umístění reklamních panelů Poskytovatele v místě konání prezentační akce u
příležitosti realizace investice a prezentace Poskytovatele moderátorem takové
akce,

d)

v případě videoprojekce odvysílání videospotu Poskytovatele na (celoplošné)
obrazovce (videospot si příjemce po domluvě vyzvedne u Poskytovatele),

e)

umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách
souvisejících s realizací investice.

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

1.

Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů. Příjemce souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů
obsažených v této smlouvě 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 této smlouvy byla zaslána Příjemci do datové
schránky ID 5gueuef / na e-mail: SekretariatKZ@kzcr.eu.

2.

Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv.

3.

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

4.

Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy
z ní vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, případně
příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, s výjimkou uvedenou v § 170 správního řádu.

5.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
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6.

O poskytnutí Dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č.:…/15Z/2018 ze dne 22. 10. 2018.

V Ústí nad Labem dne …………..

V Ústí nad Labem dne …………..

…………………………………………….

………………………………………………

poskytovatel:
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman kraje

příjemce:
Krajská zdravotní, a.s.
Ing. Jiří Novák, předseda představenstva
Mgr. Radek Scherfer, místopředseda
představenstva

Přílohy:
Příloha č. 1 - Kopie výpisu z obchodního rejstříku Příjemce
Příloha č. 2 - Kopie žádosti o poskytnutí Dotace (vyrovnávací platby) včetně příloh
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bod 6.4 priloha 1.pdf k usnesení č. 013/15Z/2018

Ústecký kraj

-a-

Nexen Tire Europe s.r.o.

KUPNÍ SMLOUVA

Č. ………

(Pozemky v k.ú. Tatinná a k.ú. Nehasice)

K7232193/0.21/16 Jul 2018

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

Nexen Tire Europe s.r.o.
Sídlo:
Bucharova 1314/8, Stodůlky, 158 00 Praha 5
Zastoupený:
EUNG YOUNG LEE, jednatelem
Kontaktní osoba: Ivan Dzido
E-mail/telefon:
IČ (RČ):
03614131
DIČ:
CZ03614131
Bank. spojení: Citibank Europe plc
číslo účtu:
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka
234656. Výpis z obchodního rejstříku zájemce tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě.
(„Kupující“)
(Prodávající a Kupující společně dále také jen jako „Smluvní strany“ a kterákoli
z nich samostatně „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

KUPNÍ SMLOUVU
TÍMTO BYLO DOHODNUTO:

K7232193/0.21/16 Jul 2018

1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1
1)
2)
3)
4)
5)

Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem následujících
pozemků:
pozemková parcela č. 554/1 v k.ú. Tatinná o výměře 59.443 m2,
pozemková parcela č. 554/7 v k.ú. Tatinná o výměře 23.867 m2,
pozemková parcela č. 554/8 v k.ú. Tatinná o výměře 135.834 m2,
pozemková parcela č. 801/8 v k.ú. Nehasice o výměře 19.091 m2,
pozemková parcela č. 801/105 v k.ú. Nehasice o výměře 23 m2.

jež jsou ke dni podpisu této Smlouvy zapsány v katastru nemovitostí vedeném
Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec, na listu
vlastnictví číslo 104 a 31 pro katastrální území Tatinná, obec Bitozeves, a na listu
vlastnictví číslo 137 pro katastrální území Nehasice, obec Bitozeves.
(dále jen „Pozemky“);
1.2

Předmětem převodu dle této Smlouvy jsou následující pozemky:

(a)

parc. č. 554/149 o výměře 3.431 m2 (pozemek vznikl oddělením z p.p.č.
554/1 dle GP č. 189-35/2018)

(b)

parc. č. 554/150 o výměře 361 m2 (pozemek vznikl oddělením z p.p.č.
554/7 dle GP č. 189-35/2018)

(c)

parc. č. 554/151 o výměře 4.327 m2 (pozemek vznikl oddělením z p.p.č.
554/8 dle GP č. 189-35/2018)
vše k.ú. Tatinná, obec Bitozeves, a dále:

(d)

parc. č. 801/124 o výměře 3.560 m2 (pozemek vznikl oddělením z p.p.č.
801/8 dle GP č. 227-35/2018

(e)

par. č. 801/105 o výměře 23 m2
vše v k.ú. Nehasice, obec Bitozeves.

(dále jen „Nemovitost“).
1.3

Prodávající své vlastnické právo k Pozemkům prokazuje aktuálním
částečným výpisem z katastru nemovitostí, který tvoří Přílohu č. 2 této
Smlouvy. Přílohu č. 3 této Smlouvy tvoří výše uvedené geometrické plány
č. 189-35/2018 a č. 227-35/2018.

1.4

Dne 25. června 2014 Smluvní strany společně s městem Žatec, Českou
republikou a Agenturou pro podporu podnikání a investic
CZECHINVEST uzavřely Investiční smlouvu, na jejímž základě Kupující

K7232193/0.21/16 Jul 20183

realizuje ve Strategické průmyslové zóně Triangle výstavbu závodu na
výrobu pneumatik (dále jen „Projekt“).
1.5
2.

3.

Z důvodu expanze Projektu uzavírají Smluvní strany tuto kupní smlouvu
o převodu vlastnického práva k Nemovitosti („Smlouva“).

PŘEDMĚT SMLOUVY A PROHLÁŠENÍ
2.1

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

2.2

Kupující potvrzuje, že byl před uzavřením této Smlouvy seznámen
s Rozhodnutím o poskytnutí dotace, identifikační číslo 222D232000046,
včetně Závazných podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen
„Rozhodnutí“) a zavazuje se respektovat následující povinnosti
vyplývající z Rozhodnutí: bod 13b), 19, 21, 24, 41 a 43. Závazné
podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace jsou uvedeny v příloze č. 4
Smlouvy.

2.3

Kupující se výslovně zavazuje, že bude Nemovitost užívat pouze pro účely
výstavby a následného provozování Projektu uvedeného v Investiční
smlouvě specifikované v čl. 1.4 této Smlouvy, a to po celou dobu trvání
závazku Prodávajícího vyplývajícího z bodu 43 podmínek Rozhodnutí.
Kupující prohlašuje, že Projekt odpovídá investičnímu záměru
předloženému prostřednictvím Prodávajícího Ministerstvu průmyslu
a obchodu ČR za účelem vydání souhlasu pro vstup Kupujícího jako
investora do průmyslové zóny Triangle.

PŘEVOD VLASTNICTVÍ A KUPNÍ CENA
3.1

Prodávající tímto převádí vlastnické právo k Nemovitosti Kupujícímu do
jeho výlučného vlastnictví za sjednanou kupní cenu, která činí 4.680.800
Kč (slovy: čtyři miliony šest set osmdesát tisíc osm set Korun českých),
ke které bude připočtena DPH dle platných právních předpisů (dále jen
„Kupní cena“).

3.2

Předmět koupě, včetně jeho součástí a příslušenství, je přesně popsán a
oceněn ve znaleckém posudku č. 2142/8/18 znalce Ing. Roberta Weisse,
ze dne 10. 7. 2018.

3.3

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

3.4

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

3.5

Převáděnou Nemovitost Prodávající prodává Kupujícímu za účelem
výstavby a následného provozování Projektu Kupujícího, jak je uveden
v Investiční smlouvě specifikované v čl. 1.4 této Smlouvy.

3.6

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

3.7

Kupující bere na vědomí, že nejméně 10% plochy Nemovitosti musí být
pokryto zelení (zelená plocha).

VYPOŘÁDÁNÍ KUPNÍ CENY
4.1

Podmínky pro úhradu Kupní ceny Kupujícím byly sjednány následovně:
Kupní cena v plné výši 4.680.800 Kč (slovy: čtyři miliony šest set
osmdesát tisíc osm set korun českých) + příslušná DPH budou uhrazeny
Prodávajícímu na účet uvedený v záhlaví této smlouvy, a to do 15 (slovy:
patnácti) pracovních dnů od zveřejnění této Smlouvy v registru smluv.

5.

ZÁRUKY PRODÁVAJÍCÍHO
5.1

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

(a)

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

(b)

Nemovitost (ani žádná její část) není zatížena žádnými dluhy, právními
vadami, nájemními smlouvami, věcnými břemeny, předkupními právy,
zástavními ani užívacími právy ani žádnými jinými právy, která by nebyla
uvedena na výpisu z katastru nemovitostí (a to včetně dluhů, vad a práv,
která se do katastru nemovitostí nezapisují);

(c)

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

(d)

Nemovitost (nebo jakákoli její část) není ke dni podpisu této Smlouvy
součástí ochranného pásma, vyjma následujících:
(i)

(e)

ochranného pásma komunikace D7.

Prodávající si není vědom toho, že by jeho konáním nebo nekonáním byly
porušovány jakékoli právní normy týkající se ochrany životního prostředí;
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6.

(f)

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

(g)

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

(h)

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

5.2

Smluvní strany se dohodly, že jestliže se kterákoli záruka uvedená v
článku 5.1 Smlouvy ukáže jako nepravdivá, bude Prodávající povinen
takový nedostatek odstranit/napravit s tím, že pokud nebude takový
nedostatek Prodávajícím odstraněn/napraven v přiměřené lhůtě od
okamžiku, kdy se takové prohlášení ukázalo jako nepravdivé, má Kupující
právo odstoupit od této Smlouvy písemným oznámením o odstoupení
zaslaným Prodávajícímu v souladu s ustanoveními upravujícími oznámení
podle části 12 této Smlouvy, nebo provést odstranění/nápravu výše
uvedeného nedostatku sám, a to na náklady Prodávajícího, které musí být
uhrazeny bez zbytečného odkladu, a to za podmínky předchozí výzvy
Prodávajícímu k odstranění/nápravě výše uvedeného nedostatku
s poskytnutím dodatečné přiměřené lhůty.

5.3

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

ZÁVAZKY PRODÁVAJÍCÍHO
6.1

Prodávající se zavazuje, že:

(a)

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

(b)

v době ode dne podpisu této Smlouvy do dne zápisu vlastnického práva
Kupujícího do katastru nemovitostí stav Nemovitosti nezhorší, zejména
nezaloží na Nemovitosti skládky, či úložiště odpadů, neprovede terénní
úpravy či jiné zemní práce a podobně.
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7.

ZÁVAZKY A PROHLÁŠENÍ KUPUJÍCÍHO
7.1

Kupující je povinen při užívání Nemovitosti respektovat následující
povinnosti z Rozhodnutí bod 13b, 19, 21, 24, 41 a 43.

7.2

Kupující se současně zavazuje užívat Nemovitost včetně staveb na nich
zřízených dle článku 7.1 po celou dobu trvání závazku Prodávajícího
vyplývajícího z bodu 43 podmínek Rozhodnutí a po tuto dobu nepřevést
Nemovitost ani její část na třetí osobu vyjma případu, kdy půjde o osobu
splňující výše uvedené podmínky Rozhodnutí, přičemž tato osoba se
zaváže uvedené podmínky dodržovat nejméně po uvedenou dobu a
Prodávající neuplatní své předkupní právo dle části 8. této Smlouvy. O
záměru převést Nemovitost či její část na třetí osobu je Kupující povinen
informovat Prodávajícího současně se sdělením informací o zájemci o
koupi umožňujících prověření, zda zájemce o koupi splňuje výše uvedené
podmínky Rozhodnutí.

7.3

Kupující si je vědom toho, že bez předchozího souhlasu Ministerstva
průmyslu a obchodu ČR nesmí být Nemovitost užívána pro jiné účely než
pro účely podnikání v oborech zpracovatelského průmyslu (CZ – NACE
10 – 33) vyjma oborů zaměřených na prvotní zpracování surovin,
v oborech strategických služeb a technologických center tak, jak stanoví
bod 19 podmínek Rozhodnutí.

7.4

Kupující je povinen při užívání Nemovitosti respektovat ustanovení této
Smlouvy a všech relevantních podmínek Rozhodnutí.

7.5

Kupující je povinen, na výzvu Prodávajícího, předat Prodávajícímu
veškeré podklady potřebné pro kontrolu souladu realizace Projektu s touto
Smlouvou, zejména veškeré stupně projektové dokumentace, vyjádření
dotčených orgánů a správců sítí a veškerá správní rozhodnutí (územní
rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační souhlas, rozhodnutí o
předčasném užívání stavby, rozhodnutí o prozatímním užívání stavby
apod.).

7.6

Kupující se zavazuje umožnit v průběhu realizace Projektu Prodávajícímu
a osobám uvedeným v čl. 13 písm. b) Rozhodnutí vstup na staveniště, a to
po předchozím písemném oznámení Prodávajícího, které bude
Kupujícímu doručeno alespoň 10 dnů před plánovaným vstupem, a
soustavnou součinnost technického dozoru stavebníka s těmito osobami
za účelem kontroly.

7.7

Za podmínek uložených v článku 41 Rozhodnutí je Kupující povinen vždy
k 15. lednu následujícího roku podat Prodávajícímu zprávu o stavu
přípravy a realizace Projektu se stavem k 31. 12. roku předchozího. Vzor
této výroční zprávy tvoří přílohu č. 7 Smlouvy. V této informaci uvede
dále jméno investora, zařazení investičního záměru podle OKEČ (CZ-
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NACE), plochu pozemků v nájmu investora, plochu zastavěnou výrobními
objekty, dosud realizovanou výši investice a počet dosud vytvořených
pracovních míst.
8.

9.

PŘEDKUPNÍ PRÁVA
8.1

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

8.2

Kupující se zavazuje, že v případě jakéhokoli svého záměru Nemovitost
či její část převést na třetí osobu, a to úplatně nebo bezúplatně, ji nabídne
nejprve Prodávajícímu za současného splnění podmínek dle čl. 7.2, a to za
cenu, za kterou Nemovitost či její část Kupující od Prodávajícího nabyl do
svého vlastnictví. Bude-li v době zamýšleného převodu na Nemovitosti
vybudována stavba či její část, zvýší se kupní cena o cenu stavby nebo její
části zjištěné formou znaleckého posudku vypracovaného znalcem
určeným Kupujícím. Část kupní ceny odpovídající znaleckým posudkem
stanovené ceny stavby či její části, bude splatná do 1 měsíce od okamžiku,
kdy Prodávající obdrží kupní cenu za Nemovitost. Předkupní právo skončí
ukončením platnosti závazku Kraje vyplývajícího z bodu 43 podmínek
Rozhodnutí.

8.3

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

8.4

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

PŘEVOD VLASTNICTVÍ
9.1

Vlastnické právo k Nemovitosti přechází spolu se souvisejícími právy a
závazky na Kupujícího vkladem vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální
pracoviště Žatec. Tímto dnem přecházejí všechna práva i povinnosti
vztahující se k Nemovitosti na Kupujícího, zejména povinnost platit
příslušné daně a poplatky, jakož i jakákoliv práva spojená s vlastnictvím
Nemovitosti.
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10.

11.

12.

PŘEDÁNÍ
10.1

Prodávající se zavazuje předat Nemovitost Kupujícímu do 5 pracovních
dnů ode dne, kdy bude Prodávajícímu připsána na jeho účet uvedený
v záhlaví této smlouvy Kupní cena. Strany se zavazují vyhotovit a
podepsat protokol o předání Nemovitosti, ve kterém bude popsán skutečný
stav Nemovitosti ke dni předání; návrh tohoto protokolu vyhotoví
Kupující.

10.2

Riziko vzniku nahodilé škody na Nemovitosti přechází na Kupujícího
v okamžiku předání Nemovitosti uvedeném v článku 10.1.

NÁVRH NA VKLAD
11.1

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

11.2

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

11.3

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

11.4

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

SMLUVNÍ POKUTY
12.1

Pokud Kupující poruší závazek vymezený v článku 3.5, 3.6 nebo v článku
8.2, 8.3 nebo 8.4, a to i v případě, že Prodávající nevyužije svého
předkupního práva dle části 8, této Smlouvy, je povinen za každé porušení
uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši odpovídající výši odvodu
za porušení rozpočtové kázně včetně penále zvýšenou o částku 100.000
Kč, pokud neprovede nápravu stavu do 30 kalendářních dní ode dne, kdy
jej Prodávající na takové porušení závazku písemně upozornil.

12.2

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

13.

12.3

Pokud Kupující poruší svůj závazek vyplývající z článků 7.5 nebo 7.6 této
Smlouvy, je povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši
100.000 Kč za každý případ, pokud neprovede nápravu stavu do 30
kalendářních dní ode dne, kdy jej Prodávající na takové porušení závazku
písemně upozornil.

12.4

Pokud Kupující poruší závazek vymezený v článku 7.7 této Smlouvy, je
Kupující povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši
odpovídající výši odvodu včetně penále za porušení rozpočtové kázně,
který by byl v důsledku porušení smluvní povinnosti Kupujícího dle
článku 7.7 uložen Prodávajícímu. Výslovně se sjednává, že Prodávající
má právo na úhradu této smluvní pokuty pouze tehdy, pokud byl sám
postižen odvodem za porušení rozpočtové kázně, které bylo způsobeno
v důsledku porušení smluvní povinnosti Kupujícího dle článku 7.7, což je
Prodávající povinen Kupujícímu hodnověrně prokázat.

OZNÁMENÍ
13.1

14.

DAŇOVÉ A POPLATKOVÉ POVINNOSTI
14.1

15.

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

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

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
15.1

Prodávající tímto potvrzuje, že záměr kraje prodat nemovitý majetek byl
dle § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, zveřejněn dne 9. 3. 2018 po dobu 30 dnů před
rozhodnutím v Zastupitelstvu Ústeckého kraje na úřední desce krajského
úřadu. Kopie zveřejněného záměru tvoří Přílohu č. 5 této Smlouvy.

15.2

Prodávající tímto potvrzuje, že o úplatném převodu nemovitých věcí bylo
rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …………… ze
dne …………… Kopie usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje tvoří
Přílohu č. 6 této Smlouvy.
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15.3

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

15.4

Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru
smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném
znění. Kupující 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 Prodávající, který zároveň zajistí, aby informace
o uveřejnění této smlouvy byla zaslána Kupujícímu do datové schránky
ID ………… /na e-mail: ……………….

15.5

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

15.6

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

15.7

Tato smlouva nabývá účinnosti 5. dnem po jejím zveřejnění v registru
smluv.

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

_________________________
Oldřich Bubeníček
hejtman

V Praze dne …………
Nexen Tire Europe s.r.o., jakožto Kupující

_________________________
Eung Young Lee
jednatel
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Přílohy Smlouvy:
Příloha č. 1 – Výpis z obchodního rejstříku Kupujícího
Příloha č. 2 – Kopie výpisu z katastru nemovitostí týkající se Pozemků
Příloha č. 3 – Geometrické plány
Příloha č. 4 – Závazné podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 222D232000046
Příloha č. 5 – Kopie zveřejněného záměru prodeje Nemovitosti
Příloha č. 6 – Kopie usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. [●], ze dne [●]
Příloha č. 7 – Vzor výroční zprávy
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Příloha č. 1
Výpis z obchodního rejstříku Kupujícího
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Příloha č. 2
Kopie výpisu z katastru nemovitostí týkající se Pozemků
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Příloha č. 3
Geometrický plán č. 189-35/2018 a č. 227-35/2018
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Příloha č. 4

Závazné podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Název akce: SPZ Triangle – Vnitřní infrastruktura – 2. část
Investor: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Identifikační číslo EDS: 222D232000046

Závazné podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace
v informačním systému EDS/SMVS (dále jen Podmínky)
stanovené Ministerstvem průmyslu a obchodu (dále jen Správce programu)
a Ministerstvem financí ČR (dále jen MF)
v souladu s usnesením vlády č. 214/2016
jako nedílná součást Rozhodnutí o poskytnutí dotace v informačním systému EDS/SMVS
(dále jen Rozhodnutí)
pro akci “ SPZ Triangle – Vnitřní infrastruktura – 2. část“ (dále jen Akce)
realizovanou Ústeckým krajem (dále jen Příjemce)
v rámci Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury
(dále jen Program),
administrovaným Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest
(dále jen Určená organizace)

1)

Příjemce prohlašuje, že se podpisem těchto Podmínek zavazuje ve vztahu k poskytnuté podpoře
z prostředků zvláštního účtu MF a státního rozpočtu (dále jen „Prostředky“), dodržovat ustanovení
zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění, vyhlášky č. 560/2006 Sb., o
účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, v platném znění, a pravidla
Programu schválená MF pod č. j. MF-50532/2015/1903-3 ze dne 3. prosince 2015, která jsou
nedílnou součástí Rozhodnutí.

2)

Vydáním Rozhodnutí nevzniká Příjemci právo na poskytnutí Prostředků. Dotace ze státního
rozpočtu bude Příjemci poskytnuta na základě platného Rozhodnutí za předpokladu dostatečné
výše disponibilních Prostředků v rozpočtové kapitole Správce programu v daném kalendářním
roce. Na rok 2019 je výše finančních prostředků státního rozpočtu uvedená v Rozhodnutí a jeho
příloze pouze indikativní.

3)

Prostředky je Příjemce oprávněn použít účelně pouze na úhradu způsobilých výdajů dle dispozic
určených Správcem programu v Rozhodnutí a jeho příloze č. 1 „Přehled parametrů a nákladů“
(dále jen Příloha).
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4)

Příjemce je povinen dodržet termíny přípravy a realizace Akce a realizovat akci minimálně
v rozsahu závazných parametrů stavebních objektů, jak je uvedeno v Rozhodnutí a jeho Příloze.

5)

Správce programu si vyhrazuje právo upřesňovat termíny přípravy, realizace a hodnoty
závazných projektovaných parametrů stavebních objektů, výši potřeb a zdrojů financování Akce
včetně výše a formy účasti Prostředků v závislosti na upřesněném rozsahu projektovaných
parametrů a výsledcích zadávacích řízení veřejných zakázek, znaleckých posudků a odborných
expertíz. Změny termínů přípravy a realizace Akce a závazných parametrů stavebních objektů a
změny ve výši potřeb a zdrojů financování Akce včetně výše a formy účasti Prostředků podléhají
souhlasu ze strany MF, který je vyjádřen podpisem tohoto Rozhodnutí ze strany MF.

6)

Maximální podíl Prostředků je 75 % z celkových způsobilých výdajů na tuto Akci. Příjemce se
zavazuje zajistit pokrytí investičních potřeb Akce vlastními zdroji v jednotlivých letech minimálně
v rozsahu stanoveném v Rozhodnutí o poskytnutí dotace a jeho přílohách.

7)

Pokud Příjemce není schopen zabezpečit realizaci Akce v souladu s obsahem Rozhodnutí,
neprodleně prostřednictvím Určené organizace předloží Správci programu žádost o změnu
Rozhodnutí. Správce programu změnu provede, nebo žádost zamítne. Změna Rozhodnutí
podléhá souhlasu MF, který je vyjádřen podpisem změny Rozhodnutí ze strany MF.

8)

Před započetím změn je Příjemce povinen neprodleně informovat Určenou organizaci
o veškerých změnách vzniklých při realizaci (např. změna termínu realizace Akce, změna výše
nákladů apod.) formou žádosti o změnu Rozhodnutí, která musí obsahovat mimo jiné zdůvodnění
změny a doložení relevantních formulářů EDS.

9)

Žádost o změnu Rozhodnutí včetně nezbytných příloh předloží Příjemce Určené organizaci
nejméně 15 pracovních dnů před termínem konání mezirezortní hodnotitelské komise. Pokud
Příjemce nedoručí podklady ve stanovené lhůtě, nemusí být žádost mezirezortní hodnotitelské
komisi předložena.
PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ AKCE
OBSAH A FORMA PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ O PRŮBĚHU REALIZACE AKCE

10) Příjemce zabezpečí implementační tým pro výstavbu Akce sestávající z interních pracovníků
Příjemce, případně externích pracovníků společností, které pověřil výkonem investorských,
inženýrských a projektových činností, v rozsahu a personálním zastoupení, které odpovídají
náročnosti Akce. Příjemce je povinen zabezpečit prostřednictvím těchto pověřených pracovníků
a společností u všech souborů staveb včasnou majetkoprávní přípravu, hospodárný návrh
technického provedení, včasné správní projednání, řádný a hospodárný výběr zhotovitele, jakož i
řádný výkon technického dozoru stavebníka (dále jen TDS) při realizaci souborů staveb a jejich
uvedení do provozu.
11) Ve fázi projektové přípravy a správních řízení Příjemce zabezpečí:
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a) pořízení projektové dokumentace veškerých souborů staveb k územnímu řízení, ke
stavebnímu řízení, studie, průzkumy, geometrické plány a jiné geodetické práce a další
projektové podklady a jejich doručování zástupcům Určené organizace na vyžádání;
b) pravomocná územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační souhlasy a jejich doručování
zástupcům Určené organizace. Další případná stanoviska, rozhodnutí či souhlasy je Příjemce
povinen doručit zástupcům Určené organizace na vyžádání.
12) Ve fázi zadávacího řízení je Příjemce povinen při zadávání veřejných zakázek:
a) prostřednictvím Určené organizace zaslat MF návrh zadávací dokumentace výběrového
řízení k vydání Souhlasu se zadáním akce formou stanoviska k zadávací dokumentaci. Určená
organizace zašle kopii zadávací dokumentace výběrového řízení Správci programu.
Příjemce je povinen připomínky MF a Správce programu v zadávací dokumentaci zohlednit;
b) postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů;
c) při rozhodnutí o základním hodnotícím kritériu, tj. ekonomické výhodnosti nabídek, Příjemce
postupuje v souladu s principy metody „3E“ (hospodárnost, efektivnost, účelnost). Příjemci je
dále doporučováno realizovat pouze otevřená zadávací řízení. Základní hodnotící kritérium
ekonomická výhodnost nabídky: váha hodnotícího kritéria „nabídková cena“ bude minimálně
80 % (pokud Správce programu nebo MF nerozhodne jinak), ostatní hodnocená kritéria budou
mít v úhrnu váhu maximálně 20 %, budou-li používána kvalifikační kritéria, musí být přiměřená
plnění zakázky a nesmí neopodstatněně zužovat počet nebo okruh potenciálních dodavatelů;
d) v případě nízkého počtu uchazečů a nepřijatelných nabídkových cen může Správce programu
prostřednictvím Určené organizace vyzvat Příjemce ke zrušení výběrového řízení.
13) Ve fázi výstavby je Příjemce povinen:
a) předkládat zástupcům Určené organizace na vyžádání veškeré nezbytné podklady pro výkon
supervizní činnosti: zejména veškeré projektové dokumentace, vyjádření dotčených orgánů a
správců sítí a veškerá správní rozhodnutí (zejména územní rozhodnutí, stavební povolení,
kolaudační souhlasy, rozhodnutí o předčasném užívání stavby nebo rozhodnutí o prozatímním
užívání stavby);
b) umožnit vstup zástupců Určené organizace a Správce programu na staveniště a soustavnou
součinnost technického dozoru stavebníka se zástupci Určené organizace za účelem výkonu
supervizního dohledu při kontrole provádění prací, služeb či dodávek a při ověřování souladu
fakturace se skutečností;
c) předkládat zástupcům Určené organizace k odsouhlasení veškeré návrhy změn stavby oproti
dokumentaci pro zadání stavby, které mají dopad na cenu nebo kvalitu díla;
d) vypracovat a udržovat řádný harmonogram Akce v členění podle jednotlivých stavebních
souborů a dodržovat harmonogram ze strany svých pověřených pracovníků a zodpovědných
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pracovníků společností, které pověřil výkonem investorských, inženýrských a projektových
činností. V případě aktualizace harmonogramu doručovat nový harmonogram v elektronické
podobě zástupcům Určené organizace a Správci programu;
e) zabezpečit konání pravidelných kontrolních dnů výstavby Akce za účasti zástupců Určené
organizace, Správce programu a za účasti svých pověřených pracovníků a zodpovědných
pracovníků společností, které pověřil výkonem investorských, inženýrských a projektových
činností, včasné a řádné plnění všech úkolů přijatých na těchto kontrolních dnech. Určená
organizace si vyhrazuje právo spolurozhodovat o frekvenci kontrolních dnů, případně svolávat
další jednání.
14) Příjemce ve lhůtě do 6 měsíců od ukončení realizace Akce předloží Správci programu
prostřednictvím Určené organizace dokumentaci závěrečného vyhodnocení Akce. Při
vypracování závěrečného vyhodnocení musí Příjemce postupovat dle „§ 6 Závěrečné
vyhodnocení akce“ vyhlášky MF č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování
programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s pravidly Programu.
Obsah dokumentace závěrečného vyhodnocení Akce:
a) zpráva o plnění závazných ukazatelů a podmínek účasti státního rozpočtu stanovených
v rozhodnutí. Zpráva obsahuje popis přínosu projektu, přehled financování projektu, skutečně
dosažené hodnoty indikátorů a závazných parametrů uvedených v posledním platném
Rozhodnutí;
b) podklady potvrzující splnění/nesplnění indikátorů a závazných parametrů;
c) kolaudační rozhodnutí nebo povolení ke zkušebnímu provozu s doložkou nabytí právní moci;
d) závěrečné vyúčtování Akce a finanční vypořádání Prostředků poskytnutých na financování
Akce v rozsahu dle vyhlášky č. 560/ 2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, u výkupu
nemovitostí: podepsaná kupní smlouva, výpisy z katastru a výpisy z účtů; u ostatních
způsobilých výdajů: smlouvy o dílo včetně dodatků, objednávky, faktury a výpisy z účtů.
Doklady se předkládají jako prosté kopie;
e) vstupní data o skutečnosti v rozsahu stanoveném ve zvláštním předpisu – formuláře – EDS viz
vyhláška č. 560/2006 Sb; ve znění pozdějších předpisů
f)

zprávy o provedených kontrolách použití Prostředků;

g) výpisy z účtů dokládající připsání Prostředků na účet Příjemce;
h) jiné přílohy.
15) Veškeré doklady Příjemce doručuje Určené organizaci na adresu:
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
Odbor řízení podnikatelských nemovitostí, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ZÁLOH
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ÚHRADA FAKTUR ZA PROVEDENÉ PRÁCE A DODÁVKY
16) Prostředky budou uvolňovány na účet Příjemce u ČNB zpravidla do 60 dnů od předložení žádosti.
V žádosti Příjemce prokáže uhrazení nebo splatnost nákladů Akce (fakturu), jejichž zdrojové
pokrytí z Prostředků požaduje, a na které má podle Rozhodnutí nárok. Žádost s uvedením čísla
bankovního účtu předkládá Příjemce Určené organizaci, která ji po kontrole oprávněnosti čerpání
Prostředků včetně věcné kontroly provedených prací, služeb a dodávek/výkupů (kontrola je
zpravidla prováděna supervizní společností) postupuje Správci programu. Prostředky je možné
uvolňovat až na základě platného Rozhodnutí, které je podepsané všemi zúčastněnými stranami.
Při uzavírání smluv o dílo/kupních smluv se doporučuje Příjemci v souvislosti s termíny fakturace
za dílo zohlednit výše uvedené postupy uvolňování Prostředků, zejména splatnost faktur nejméně
60 dní.
17) Správce programu Prostředky zálohově neposkytuje, výjimku může na základě posouzení
příslušné smlouvy učinit v případě úhrady podílu na nákladech spojených s připojením a se
zajištěním nebo navýšením požadovaného rezervovaného příkonu podle vyhlášky Energetického
regulačního úřadu č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, ve znění
pozdějších předpisů.
18) Do způsobilých výdajů nemůže být započtená daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), pokud
Příjemce může uplatnit odpočet daně na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění
pozdějších předpisů. V případě, že Příjemce nemůže u všech způsobilých výdajů Akce uplatnit
odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů,
může být DPH započtena do způsobilých výdajů a hrazena z Prostředků pouze po splnění
následujících podmínek:
a) statutární zástupce Příjemce doloží formou dopisu Správci programu prohlášení, že bude
žádat o úhradu DPH pouze v případech, kdy nelze uplatnit odpočet DPH na vstupu;
b) v rámci dokumentace k závěrečnému vyhodnocení Akce předloží Příjemce zprávu o kontrole
realizace investice, a to včetně kontroly DPH, o jejíž provedení požádá Příjemce nejpozději
v termínu dokončení realizace Akce příslušný finanční úřad.
POVINNOSTI PŘÍJEMCE PŘI ZMĚNĚ VLASTNICTVÍ POZEMKŮ
A TECHNICKÉHO VYBAVENÍ ÚZEMÍ
19) Nestanoví-li Správce programu jinak, nesmí Příjemce od podání žádosti o „Registraci akce“
využít pozemky Akce pro jiné účely než pro účely podnikání v oborech zpracovatelského průmyslu
CZ NACE 10 - 33 (vyjma oborů zaměřených na prvotní zpracování surovin), v oborech
strategických služeb a v technologických centrech.
20) Příjemce není oprávněn od podání žádosti o „Registraci akce“ bez předchozího souhlasu Správce
programu a MF převést stavební objekty a provozní soubory na jinou osobu. Tato podmínka
neplatí pro přeložky technického vybavení území a dalšího vybavení území, pro příspěvky na
vyvolané opravy stavebních objektů a provozních souborů ve vlastnictví jiné osoby a pro stavební
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objekty a provozní soubory, které se nacházejí na vykoupených pozemcích a sdílejí stejný právní
osud.
21) Příjemce není oprávněn od podání žádosti o „Registraci akce“ bez předchozího souhlasu Správce
programu:
a) pozemky Akce zatížit služebností, zástavním právem, právem stavby, nájmem, pachtem nebo
jiným právem, které by bránilo využití pozemků Akce v souladu s bodem 19 těchto Podmínek;
b) pozemky Akce převést na jinou osobu;
c) změnit stávající funkční využití pozemků Akce v územně plánovací dokumentaci.
22) Příjemce s žádostí o souhlas dle bodu 21 zasílá Správci programu prostřednictvím Určené
organizace:
a) návrh kupní, nájemní, pachtovní či jiné smlouvy, na jejímž základě má dojít k dispozicím
s pozemky;
b) popis investičního záměru investora včetně: zařazení investičního záměru dle CZ-NACE, výši
investice určené na pořízení hmotného a nehmotného investičního majetku v nejbližších třech
letech v členění na jednotlivé roky, počet vytvořených pracovních míst v nejbližších třech letech
v členění na jednotlivé roky;
i.

znalecký posudek o obvyklé ceně převáděných pozemků ne starší tří měsíců;

ii.

kopii katastrální mapy s vyznačením hranic Akce a převáděných nebo zatěžovaných
pozemků.

23) Správce programu si vyhrazuje právo spolurozhodovat o kupní ceně pozemků Akce a vyjadřovat
se k návrhům smluv týkajících se dispozic s pozemky Akce.
24) Nestanoví-li Správce programu jinak, je Příjemce povinen při převodu, resp. pronájmu pozemků
Akce, zajistit ochranu svých zájmů a práv, zejména využití pozemků v souladu s bodem 19 těchto
Podmínek.
25) Příjemce je oprávněn převést nemovitosti Akce investorovi na základě otevřeného výběrového
řízení minimálně za cenu obvyklou stanovenou dle znaleckého posudku.
26) Příjemce je povinen od podání žádosti o „Registraci akce“ neprodleně informovat Určenou
organizaci o každém převodu či pronájmu pozemků Akce. K tomu Příjemce doloží Určené
organizaci opis kupní/nájemní smlouvy.
27) V případě, že po uzavření kupní smlouvy k převodu pozemků Akce z jakéhokoliv důvodu nedojde,
je Příjemce povinen o tom neprodleně informovat Určenou organizaci. Příjemce je povinen
neprodleně informovat Určenou organizaci také o každém ukončení pronájmu pozemků Akce.
VĚCNÁ A FINANČNÍ KONTROLA
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28) Použití Prostředků (včetně nákladů na stavbu, resp. výkupů, na kterých se Prostředky podílejí),
podléhá finanční kontrole ze strany Správce programu, MF a orgánů Finanční správy podle
zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, zákona 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, podle
zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a v případě realizace staveb
rovněž věcné kontrole ze strany Určené organizace.
29) Finanční kontrolou se rozumí souhrn činností ověřujících zejména:
a) skutečnosti rozhodné pro poskytnutí Prostředků;
b) oprávněnost, efektivnost a hospodárnost při nakládání s Prostředky;
c) soulad čerpání a užití Prostředků s pravidly Programu, příslušnými právními předpisy
a Rozhodnutím.
30) Věcnou kontrolou se rozumí souhrn činností ověřujících zejména:
a) řádné provedení prací, služeb či dodávek spolufinancovaných z Prostředků;
b)

soulad fakturace se skutečností.

Příjemce je povinen umožnit pověřeným zástupcům Správce programu, MF, Určené organizace
a orgánů Finanční správy provádění finanční a věcné kontroly použití Prostředků a poskytnout
jim při tom veškerou potřebnou součinnost.
31) Příjemce převzetím těchto Podmínek a zahájením čerpání Prostředků vyslovuje souhlas s
prováděním finančních a věcných kontrol ze strany Správce programu, MF, Určené organizace
a orgánů Finanční správy.
32) Neoprávněné použití nebo zadržení Prostředků Příjemcem se považuje za porušení rozpočtové
kázně ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších
předpisů.
33) Neoprávněným použitím Prostředků se rozumí takové použití, kterým byla závažně porušena
povinnost stanovená v těchto závazných Podmínkách. Zadržením Prostředků se rozumí
porušení povinnosti vrácení podpory ve stanoveném termínu.

ZAÚČTOVÁNÍ PROSTŘEDKŮ V ÚČETNICTVÍ PŘÍJEMCE
34) Příjemce vede o akci účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů. Příjemce zabezpečí vedení analytického účetnictví souvisejícího s Akcí,
tzn., bude účtovat na zvláštní analytické účty (použije se stejný analytický znak u všech aktuálních
účtů projektu), na samostatné hospodářské středisko nebo ve finančním deníku Akce. Musí být
jednoznačně prokazatelné, že konkrétní náklad či příjem je vykazován v souvislosti s Akcí a
skutečně odpovídá jejímu charakteru.
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35) Prostředky je Příjemce povinen označit v účetnictví na příjmové straně účelovým znakem
č. 22777. Toto označení je nezbytné pro zpětnou kontrolu MF při párování dotací poskytnutých
Správcem programu a Prostředků přijatými územními celky.
PŘEHLED O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH
36) Veškeré realizované výnosy musí být vráceny na účet Správce programu nebo vynaloženy zpět
do průmyslové zóny se souhlasem Správce programu. Výjimkou je možná refundace způsobilých
výdajů na straně vlastních zdrojů Příjemce.
37) Příjemce je povinen zasílat po dobu realizace Akce Správci programu prostřednictvím Určené
organizace finanční vypořádání Prostředků dle vyhlášky č. 367/2015 Sb., o finančním
vypořádání, ve znění pozdějších předpisů, za každý kalendářní rok financování Akce v termínu do
31. ledna následujícího roku.
38) Příjemce zasílá každoročně Přehled o příjmech a výdajích Správci programu prostřednictvím
Určené organizace.
39) Příjemce musí doložit po ukončení platnosti Podmínek, že realizací projektu nebyl generován
výnos, se kterým by nebylo naloženo v souladu s článkem 36) Podmínek.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
40) Příjemce umístí a ponechá po dobu realizace Akce a po dobu 10 let od dokončení závěrečné
etapy Akce na viditelném místě návěstí s oznámením, že Akce je realizována za účasti Správce
programu a Určené organizace.
41) Příjemce je povinen zasílat Určené organizaci po dobu 10 let od vydání Rozhodnutí výroční
zprávu o stavu obsazenosti Akce. Ve zprávě uvádí základní informace platné k 31.12. příslušného
roku, tzn. všechny v uplynulých letech realizované investiční záměry. U každého záměru uvede
jméno investora, zařazení investičního záměru podle CZ-NACE, plochu pozemků Akce ve
vlastnictví investora, plochu zastavěnou výrobními objekty, dosud realizovanou výši investice,
počet dosud vytvořených pracovních míst. Ke zprávě se přikládají kolaudační souhlasy, rozhodnutí
o zkušebním provozu či jiná rozhodnutí ve vztahu ke stavbám umístěným na pozemcích Akce,
kterými lze řádně prokázat využití pozemků Akce v souladu s Podmínkami a Programem. Pokud
nebude Určenou organizací stanoveno jinak, je Příjemce povinen zaslat výroční zprávu
nejpozději do 31.1. následujícího roku.
42) Správce programu si vyhrazuje právo upřesňovat Podmínky. Změny v závazných Podmínkách
podléhají souhlasu ze strany MF, který je vyjádřen podpisem těchto Podmínek ze strany MF.
43) Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí Rozhodnutí a nabývají platnosti a účinnosti dnem převzetí
Příjemcem a zavazují Příjemce do uplynutí 10 let od ukončení závěrečné etapy Akce, vyjma
podmínky 19) až 27), 36), 38) 39), 40), 41), které platí i po uplynutí této lhůty do doby, kdy Příjemce
disponuje pozemky a stavbami technické a dopravní infrastruktury Akce, které nebyly převedeny
ve prospěch třetích osob, a nejedná se o pozemky a stavby, které zůstanou v majetku Příjemce
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a jsou určeny zejména k technickému zázemí, umístění společných inženýrských sítí a komunikací
atd.
44) Závazné podmínky se vztahují na všechny doposud neobsazené plochy průmyslové zóny SPZ
Triangle viz příloha č. 2 Rozhodnutí (situace SPZ Triangle). Jedná se o plochy:
Označení plochy
B
H
H2
H3
L
S
C
M
celkem

Velikost plochy (ha)
11,62
65,4
7,76
9,93
39,3
20,22
16,66
13,01
183,9

45) Příjemce prohlašuje, že se seznámil s obsahem těchto Podmínek, Podmínky přijímá a zavazuje
se je dodržovat, což stvrzuje svým podpisem.

Určená organizace: Agentura pro podporu podnikání a investic

Podpis

CzechInvest
Vypracoval:

Dne:

Souhlasí:

Dne:

Souhlasí:

Dne:

Souhlasí:

Dne:

Schválil:

Dne:

Správce Programu:

Odbor: 61700

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Dne

Razítko
Podpis

Vypracoval:
Kontroloval:
Schválil:

Ministerstvo financí ČR

Odbor: 19

Razítko

Telefon:
Č.j.

Dne

Podpis

Vypracoval:
Schválil:
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Převzal a s Podmínkami se seznámil:

Razítko a podpis statutárního
zástupce

Dne:
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Příloha č. 5
Kopie zveřejněného záměru prodeje Nemovitosti
ÚSTECKÝ KRAJ
dle zákona č. 129/2000 Sb., § 18 odst. 1
zveřejňuje záměr prodeje nemovitých věcí v k.ú. Tatinná a v k.ú. Nehasice,
obec Bitozeves, z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
parcela

výměra v m2

druh pozemku

způsob využití

k.ú.

část p.p.č.
554/1

3.431

ostatní plocha

sportoviště a
rekreační plocha

Tatinná

část p.p.č.
554/7

361

ostatní plocha

ostatní dopravní
plocha

Tatinná

část p.p.č.
554/8

4.327

ostatní plocha

sportoviště a
rekreační plocha

Tatinná

část p.p.č.
801/8

3.560

ostatní plocha

manipulační
plocha

Nehasice

23

ostatní plocha

manipulační
plocha

Nehasice

801/105
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poznámka
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O záměru prodeje nemovitých věcí bylo rozhodnuto
Radou Ústeckého kraje dne 7. 3. 2018.
Informace podá SPZ Triangle, příspěvková organizace,
Mgr. Jiří Follprecht, tel.:

Bc. Jaroslav Krch
ředitel
SPZ Triangle, příspěvková organizace
Zveřejněno

od: 9. 3. 2018

Mgr. Ing. Jaroslav Pikal
zástupce ředitele krajského úřadu
vedoucí odboru kancelář ředitele
do: 9. 4. 2018
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Příloha č. 6
Kopie usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. [●], ze dne [●]
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Příloha č. 7
Vzor výroční zprávy
Výroční zpráva o stavu obsazenosti Strategické průmyslové zóny Triangle
Název firmy (investora),
která již v průmyslové zóně investovala:
Jméno kontaktní osoby:

E-mail kontaktní osoby:

Telefon kontaktní osoby:

Klasifikace ekonomických činností dle CZ-NACE:

Plocha pozemků průmyslové zóny ve vlastnictví investora (ha):

Druh smlouvy1:

Typ činnosti:

Z toho plocha zastavěná výrobními objekty (ha)2:

Výše investice ze strany investora (mil. Kč)3:

Počet dosud vytvořených pracovních míst:

Předpokládaný počet vytvořených míst celkem do konce roku:

Datum zahájení investování (mm/rrrr)4:

Poznámka:

Doplňte o jaký druh smlouvy na pozemky poskytnuté investorovi se jedná: KS – kupní smlouva, SSB –
smlouva o smlouvě budoucí, NS – nájemní smlouva, JVP – jiné vlastnické právo.
[1]

[2]

Výrobním objektem se rozumí objekt pro výrobu nebo skladování s touto výrobou přímo související.

Výší investice se rozumí plánovaná nebo již uskutečněná investice na pořízení hmotného a
nehmotného majetku dlouhodobé povahy (pozemek, stavba závodu, technologie atd.).
[3]

Uveďte datum, kdy se investor oficiálně rozhodl umístit svůj závod v průmyslové zóně (např. kupní
smlouva, nájemní smlouva, smlouva o porozumění apod.).
[4]
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bod 6.5 priloha 1.pdf k usnesení č. 014/15Z/2018

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č. 9
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 249/2013
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
SPZ Triangle, příspěvková organizace
se sídlem v Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, PSČ 400 02
IČ: 712 95 011
(dále jen organizace)
ze dne 24. 4. 2013, usnesení č. 17/5Z/2013 Zastupitelstva Ústeckého kraje,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 20/9Z/2013 ze dne 4. 9. 2013 (Dodatek
č. 1), ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013
(Dodatek č. 2), ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne
26. 2. 2014 (Dodatek č. 3), ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 16/14Z/2014
ze dne 23. 4. 2014 (Dodatek č. 4), ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 17/17Z/2014 ze dne 25. 6. 2014 (Dodatek č. 5), ve znění usnesení Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. 15/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014 (Dodatek č. 6), ve znění usnesení
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 17/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015 (Dodatek č. 7), ve znění
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 017/3Z/2017 ze dne 20. 2. 2017 (Dodatek č. 8),

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ../…/…. ze dne 22. 10. 2018 se výše
uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
1.

V příloze č. 1 – „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ (pozemky)
zřizovací listiny se doplňuje následující položka majetku svěřeného organizaci
k hospodaření:

poř.

KÚ

Par.č.

Výměra
v m2

LV

Druh pozemku
dle LV

Způsob využití/
způsob ochrany
dle LV

1

Minice

337/16

20704

111

ostatní plocha

jiná plocha

2

Minice

337/17

5950

111

ostatní plocha

3

Minice

337/18

47983

111

ostatní plocha

20167

338

ostatní plocha

jiná plocha

26088

338

ostatní plocha

ostatní
komunikace

4
5

Staňkovice
1010/28
u Žatce
Staňkovice
1010/29
u Žatce

sportoviště a
rekreační
plocha
sportoviště a
rekreační
plocha

6

Staňkovice
1010/30
u Žatce

44205

338

ostatní plocha

jiná plocha

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1. 11. 2018.
V Ústí nad Labem dne ……………………..

………………………………..
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje
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bod 8.3 priloha 1.pdf k usnesení č. 023/15Z/2018

Příloha č. 1

Individuální dofinancování sociálních služeb

NÁZEV POSKYTOVATELE

IČ

ADRESA

ID

DRUH SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, příspěvková organizace

44555270 Orlická 2893/1, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem 11

3270327 domovy pro seniory

Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, příspěvková organizace

44555270
26708451
46769382
46769382
46769382
46769382
46769382
46769382
46769382
46769382
46769382
46769382
62931270
69411239
69411239
69411239
25419561
40229939
40229939
26670763

Orlická 2893/1, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem 11
Lázeňská 485/2, Praha 1 - Malá Strana, 118 00 Praha 011
Zahradnická 1534/5, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1
Zahradnická 1534/5, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1
Zahradnická 1534/5, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1
Zahradnická 1534/5, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1
Zahradnická 1534/5, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1
Zahradnická 1534/5, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1
Zahradnická 1534/5, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1
Zahradnická 1534/5, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1
Zahradnická 1534/5, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1
Zahradnická 1534/5, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1
Vlachova 1502/20, Praha 13 - Stodůlky, 155 00 Praha 515
Fügnerova 355/16, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín 2
Fügnerova 355/16, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín 2
Fügnerova 355/16, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín 2
Svážná 1528, Most, 434 01 Most 1
Kosmonautů 2022, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1
Kosmonautů 2022, Předměstí, 412 01 Litoměřice 1
Prokopa Diviše 1605/5, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1

7256732
9905305
6566711
5488355
3403190
2241142
5964684
2548478
9011520
5624320
9518537
1269156
6095107

41328523
26537788
73635502
73635502
73635502
70828920
70828920
70828920
65642481
25421018
27323498
27323498

Rovné 58, 411 87 Krabčice u Roudnice n.L.
2. polské armády 1094/27, Rumburk 1, 408 01 Rumburk
Farní 154, 407 77 Šluknov
Farní 154, 407 77 Šluknov
Farní 154, 407 77 Šluknov
Petra Jilemnického 2457/1, Most, 434 01 Most 1
Petra Jilemnického 2457/1, Most, 434 01 Most 1
Petra Jilemnického 2457/1, Most, 434 01 Most 1
Věžní 958, Kadaň, 432 01 Kadaň 1
Mírová 2820/2, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem 11
Palackého 205/4, Rumburk 1, 408 01 Rumburk
Palackého 205/4, Rumburk 1, 408 01 Rumburk

Maltézská pomoc, o.p.s.
Farní charita Litoměřice
Farní charita Litoměřice
Farní charita Litoměřice
Farní charita Litoměřice
Farní charita Litoměřice
Farní charita Litoměřice
Farní charita Litoměřice
Farní charita Litoměřice
Farní charita Litoměřice
Farní charita Litoměřice
Diakonie ČCE - Středisko Praha
Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu
Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu
Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu
HOSPIC V MOSTĚ, o.p.s
Diecézní charita Litoměřice
Diecézní charita Litoměřice
Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s.
Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích
Agentura Pondělí, z.s.
Oblastní charita Šluknov
Oblastní charita Šluknov
Oblastní charita Šluknov
Oblastní charita Most
Oblastní charita Most
Oblastní charita Most
Městská správa sociálních služeb Kadaň
Demosthenes, o. p. s.
Agentura KROK, o.p.s.
Agentura KROK, o.p.s.

Služby, u kterých by na základě dofinancováním došlo k nadměrnému vyrovnání sociální služby

azylové domy
osobní asistence
domovy pro seniory
týdenní stacionáře
pečovatelská služba
azylové domy
nízkoprahová denní centra
noclehárny
terénní programy
domovy se zvláštním režimem
domovy pro seniory
denní stacionáře
raná péče
3192313 centra denních služeb
4467601 centra denních služeb
4709041 pečovatelská služba
4743378 odlehčovací služby
4013275 azylové domy
7429073 odborné sociální poradenství
4095789 odborné sociální poradenství
9753639 domovy pro seniory
3306857 podpora samostatného bydlení
3112502 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
8168410 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
6661939 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
4704201 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
3046143 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
1012725 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
8021779 domovy pro seniory
5330519 raná péče
9702329 sociální rehabilitace
3593109 osobní asistence

NÁVRH
DOFINANCOVÁNÍ

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
73 493,00 Kč
73 493,00 Kč
73 493,00 Kč
73 493,00 Kč
73 493,00 Kč
73 493,00 Kč
50 000,00 Kč
73 493,00 Kč
73 493,00 Kč
96 985,00 Kč
374 393,00 Kč
244 976,00 Kč
244 976,00 Kč
244 977,00 Kč
734 929,00 Kč
344 000,00 Kč
165 000,00 Kč
170 000,00 Kč
0,00 Kč
500 000,00 Kč
183 131,00 Kč
270 826,00 Kč
280 972,00 Kč
244 976,00 Kč
244 976,00 Kč
244 977,00 Kč
1 224 080,00 Kč
250 000,00 Kč
220 000,00 Kč
70 000,00 Kč

bod 8.4 priloha 5.pdf k usnesení č. 024/15Z/2018
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VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2019 - MALÝ DOTAČNÍ PROGRAM - ZÚK

10 499 163

10 499 163

CELKEM ZA
ORGANIZACI

číslo žádosti

žadatel

adresa (dle RES)
název (dle RES)

IČ

ulice, číslo

PSČ, obec

identifikátor

druh služby

návrh dotace na službu v roce 2019 -ODBOR SV zaokrouhleno na 10

"Cinka" z. s.

22856838

Palackého 643, 40502 Děčín

407 11 Děčín

6433251

NZDM

0

Agentura Osmý den, o.p.s.

26667649

Lužická 727, 40502 Děčín

405 02 Děčín

5981003

Sociální rehabilitace

23 825,00

1

2.I

37 196,00
Agentura Osmý den, o.p.s.

26667649

Lužická 727, 40502 Děčín

405 02 Děčín

6514992

Odborné sociální
poradenství

13 371,00

Agentura osobní asistenční služby z.ú.

26638452

Teplická 26, 40502 Děčín

405 02 Děčín

7938610

Osobní asistence

70 016,00

70 016,00

Agentura Pondělí, z.s.

26537788

2. polské armády 1094, 408 01 Rumburk

408 01 Rumburk

3306857

Podpora samostatného
bydlení

36 175,00

36 175,00

Arkadie, o.p.s.

556203

Purkyňova 2004, 41501 Teplice

415 01 Teplice

1268119

Denní stacionáře

34 141,00

2.II

3

4

5.I

68 098,00
Arkadie, o.p.s.

556203

Purkyňova 2004, 41501 Teplice

415 01 Teplice

4012625

denní stacionáře

33 957,00

Armáda spásy v České republice, z. s.

40613411

Petržílkova 2565, 15800 Praha

15800 Praha

1410545

noclehárny

20 421,00

Armáda spásy v České republice, z. s.

40613411

Petržílkova 2565, 15800 Praha

15800 Praha

6778323

azylové domy

34 035,00

Armáda spásy v České republice, z. s.

40613411

Petržílkova 2565, 15800 Praha

15800 Praha

9766509

SAS pro rodiny s dětmi

27 228,00

5.II

6.I

6.II

6.III

117 080,00

Příloha č. 5
117 080,00

Armáda spásy v České republice, z. s.

40613411

Petržílkova 2565, 15800 Praha

15800 Praha

2374792

NZDM

14 975,00

Armáda spásy v České republice, z. s.

40613411

Petržílkova 2565, 15800 Praha

15800 Praha

6883390

Azylové domy

20 421,00

Asociace pracovní rehabilitace ČR z.s.

26569558

Revoluční 22, 43001 Chomutov

43001 Chomutov

8611761

SAS pro seniory a OZP

20 421,00

20 421,00

Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR-zapsaný spolek,
14866391
z.s.

Dvořákova 1331, 40502 Děčín

40502 Děčín

2234056

Odborné sociální
poradenství

8 022,00

8 022,00

Camphill na soutoku, z.s.

České Kopisty 6, 41201 Terezín

411 55 České
Kopisty

8141075

centra denních služeb

22 171,00

6570110

Chráněné bydlení

18 850,00

6572053

Terénní programy

42 885,00

6.IV

6.V

7

8

68923147

10.I

41 021,00
Camphill na soutoku, z.s.

68923147

České Kopisty 6, 41201 Terezín

411 55 České
Kopisty

CEDR - komunitní spolek

26590735

Křižíkova 918, 40746 Krásná Lípa

407 46 Krásná Lípa

10.II

11.I

87 131,00
CEDR - komunitní spolek

26590735

Křižíkova 918, 40746 Krásná Lípa

407 46 Krásná Lípa 5108266

azylové domy

44 246,00

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s.

27270955

Kochova 1185, 43001 Chomutov

430 01 Chomutov

1292895

osobní asistence

55 429,00

2 674,00

11.II

12.I

58 103,00

Kochova 1185, 43001 Chomutov

430 01 Chomutov

5998627

Odborné sociální
poradenství

CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, obecně prospěšná společnost
26999234

Kréta 158, 41201 Terezín

41201 Terezín

1501687

SAS pro rodiny s dětmi

17 698,00

17 698,00

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO

70854165

Revoluční 1845, 41201 Litoměřice

41201 Terezín

6455886

denní stacionáře

32 090,00

32 090,00

Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s.

26593661

Štefánikova 651, 40001 Ústí nad Labem

40001 Ústí nad
Labem

7909036

osobní asistence

79 935,00

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s.

27270955

12.II

14

15

16.I

85 283,00
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85 283,00
Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s.

26593661

Štefánikova 651, 40001 Ústí nad Labem

40001 Ústí nad
Labem

4704104

odborné sociální
poradenství

5 348,00

Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.

27043797

Rakovnická 2502, 44001 Louny

44001 Louny

3272817

Odborné sociální
poradenství

10 696,00

Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.

27043797

Rakovnická 2502, 44001 Louny

44001 Louny

1740941

odlehčovací služby

18 962,00

Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.

27043797

Rakovnická 2502, 44001 Louny

44001 Louny

7328567

Pečovatelská služba

52 920,00

Centrum služeb pro zdravotně postižené o.p.s.

27297128

Josefa Suka 268, 434 01 Most

434 01 Most

1532609

Osobní asistence

38 509,00

2 674,00

16.II

17.I
82 578,00

17.II

17.III

18.I

41 183,00
Centrum služeb pro zdravotně postižené o.p.s.

27297128

Josefa Suka 268, 434 01 Most

434 01 Most

3991178

odborné sociální
poradenství

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

71235868

28. října 1155, 405 02 Děčín

405 02 Děčín

5387786

denní stacionáře

14 586,00

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

71235868

28. října 1155, 405 02 Děčín

405 02 Děčín

1073186

Pečovatelská služba

93 355,00

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

71235868

28. října 1155, 405 02 Děčín

405 02 Děčín

5463800

Chráněné bydlení

115 931,00

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

71235868

28. října 1155, 405 02 Děčín

405 02 Děčín

9923023

Domov se zvláštním
režimem

141 536,00

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

71235868

28. října 1155, 405 02 Děčín

405 02 Děčín

2682796

Domov pro seniory

130 697,00

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

71235868

28. října 1155, 405 02 Děčín

405 02 Děčín

1542857

Domov pro osoby se
zdravotním postižením

93 572,00

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

71235868

28. října 1155, 405 02 Děčín

405 02 Děčín

5093964

noclehárny

13 410,00

18.II

19.I

19.II

19.III

19.IV

19.V

19.VI

19.VII

646 311,00
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Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

71235868

28. října 1155, 405 02 Děčín

405 02 Děčín

3811243

azylové domy

39 481,00

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

71235868

28. října 1155, 405 02 Děčín

405 02 Děčín

6412450

Azylové domy

3 743,00

CESPO, o. p. s.

70819882

Hrnčířská 53, 40001 Ústí nad Labem

40001 Ústí nad
Labem

9382099

tlumočnické služby

3 403,00

19.VIII

19.IX

20.I

10 890,00
CESPO, o. p. s.

70819882

Hrnčířská 53, 40001 Ústí nad Labem

40001 Ústí nad
Labem

8532431

Odborné sociální
poradenství

7 487,00

Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s.

72068396

Hudečkova 664, 405 02 Děčín

405 02 Děčín

2282970

Sociální rehabilitace

20 421,00

20.II

21.I

40 842,00
Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s.

72068396

Hudečkova 664, 405 02 Děčín

405 02 Děčín

3356067

Sociálně terapeutické dílny 20 421,00

Člověk v tísni, o.p.s.

25755277

Šafaříkova 635, 120 00 Praha

120 00 Praha

6102115

Nízkoprahová zařízení pro
20 421,00
děti a mládež

Člověk v tísni, o.p.s.

25755277

Šafaříkova 635, 120 00 Praha

120 00 Praha

6651167

Nízkoprahová zařízení pro
20 421,00
děti a mládež

Člověk v tísni, o.p.s.

25755277

Šafaříkova 635, 120 00 Praha

120 00 Praha

9100570

Nízkoprahové zařízení pro
20 421,00
děti a mládež

Člověk v tísni, o.p.s.

25755277

Šafaříkova 635, 120 00 Praha

120 00 Praha

3230075

Nízkoprahové zařízení pro
17 017,00
děti a mládež

Člověk v tísni, o.p.s.

25755277

Šafaříkova 635, 120 00 Praha

120 00 Praha

2793191

SAS pro rodiny s dětmi

13 614,00

Člověk v tísni, o.p.s.

25755277

Šafaříkova 635, 120 00 Praha

120 00 Praha

6027304

SAS pro rodiny s dětmi

27 228,00

Člověk v tísni, o.p.s.

25755277

Šafaříkova 635, 120 00 Praha

120 00 Praha

6435327

Terénní programy

13 614,00

21.II

23.I

23.II

23.III

23.IV

23.V

23.VI

23.VII

187 192,00
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Člověk v tísni, o.p.s.

25755277

Šafaříkova 635, 120 00 Praha

120 00 Praha

7624072

Terénní programy

20 421,00

Člověk v tísni, o.p.s.

25755277

Šafaříkova 635, 120 00 Praha

120 00 Praha

4941547

Terénní programy

34 035,00

Demosthenes, o.p.s.

25421018

Mírová 2820, Ústí nad Labem

400 11 Ústí nad
Labem

5330519

Raná péče

23 484,00

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích

46768041

Roosveltova 716, Litoměřice

412 01 Litoměřice

4731306

azylové domy

50 032,00

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích

46768041

Roosveltova 716, Litoměřice

412 01 Litoměřice

4894760

Sociální rehabilitace

27 909,00

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích

46768041

Roosveltova 716, Litoměřice

412 01 Litoměřice

9407680

Sociálně terapeutické dílny 27 228,00

23.VIII

23.IX

23 484,00

24

25.I

25.II

25.III

197 790,00
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích

46768041

Roosveltova 716, Litoměřice

412 01 Litoměřice

2987242

Podpora samostatného bydlení
17 504,00

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích

46768041

Roosveltova 716, Litoměřice

412 01 Litoměřice

2027319

Chráněné bydlení

31 941,00

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích

46768041

Roosveltova 716, Litoměřice

412 01 Litoměřice

7041080

centra denních služeb

43 176,00

Diakonie ČCE - středisko Praha

62931270

Vlachova 1502, Praha

155 00 Praha

6095107

Raná péče

13 273,00

Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě

70863601

U Města Chersonu 1675, Most

434 01 Most

2013307

Sociální aktivizační služby
25 867,00
pro rodiny s dětmi

Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě

70863601

U Města Chersonu 1675, Most

434 01 Most

1988848

Odborné sociální
poradenství

29 416,00

Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě

70863601

U Města Chersonu 1675, Most

434 01 Most

1760842

azylové domy

46 969,00

25.IV

25.V

25.VI

13 273,00

26

27.I

27.II

27.III

102 252,00
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Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích

41328523

Rovné 58, Krabčice

411 87 Krabčice

2185972

domovy se zvláštním
režimem

300 000,00

28.I

322 777,00
Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích

41328523

Rovné 58, Krabčice

411 87 Krabčice

9753639

domovy pro seniory

22 777,00

Diecézní charita Litoměřice

40229939

Kosmonautů 2022, Litoměřice

412 01 Litoměřice

8776742

terénní programy

6 807,00

Diecézní charita Litoměřice

40229939

Kosmonautů 2022, Litoměřice

412 01 Litoměřice

7429073

odborné sociální poradenství10 696,00

Diecézní charita Litoměřice

40229939

Kosmonautů 2022, Litoměřice

412 01 Litoměřice

7908464

Terénní programy

13 614,00

Diecézní charita Litoměřice

40229939

Kosmonautů 2022, Litoměřice

412 01 Litoměřice

9801549

Pečovatelská služba

11 669,00

Diecézní charita Litoměřice

40229939

Kosmonautů 2022, Litoměřice

412 01 Litoměřice

4013275

Azylové domy

90 875,00

Domov &quot,Srdce v dlaních&quot, - sociální služby Jiříkov

47274581

Filipov 65, Jiříkov

412 01 Litoměřice

5168000

Osobní asistence

11 669,00

Domov důchodců Bystřany, příspěvková organizace

63787725

Pražská 236, Bystřany

417 61 Bystřany

9313776

domovy se zvláštním režimem
205 104,00

28.II

29

29.I
133 661,00

29.2

29.III

29.IV

11 669,00

30

31.I

379 943,00
Domov důchodců Bystřany, příspěvková organizace

63787725

Pražská 236, Bystřany

417 61 Bystřany

6986535

Domov pro seniory

174 839,00

Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci

830411

Šafaříkova 852, Žatec

438 01 žatec

8541500

Domov se zvláštním
režimem

128 026,00

Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci

830411

Šafaříkova 852, Žatec

438 01 žatec

5153567

pečovatelská služba

93 355,00

Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci

830411

Šafaříkova 852, Žatec

438 01 žatec

9823316

Domov pro seniory

159 444,00

31.2

32.1

32.2

32.3

380 825,00
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Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, příspěvková44555270
organizace

Orllická 2893, Ústí nad Labem

40011 Ústí nad
Labem

3270327

Domov pro seniory

173 844,00

173 844,00

EDA cz, z.ú.

24743054

Filipova 2013/1, Praha

148 00 Praha

7877605

Raná péče

16 201,00

16 201,00

ENERGIE o.p.s.

25034545

Hornická 106, Meziboří

435 13 Meziboří

8221160

odlehčovací služby

5 834,00

33

34

35.1

86 734,00
ENERGIE o.p.s.

25034545

Hornická 106, Meziboří

435 13 Meziboří

1534371

Chráněné bydlení

80 900,00

Farní charita Litoměřice

46769382

Zahradnická 1534, Litoměřice

412 01 Litoměřice

5488355

týdenní stacionář

9 372,00

Farní charita Litoměřice

46769382

Zahradnická 1534, Litoměřice

412 01 Litoměřice

9011520

Terénní programy

8 168,00

Farní charita Litoměřice

46769382

Zahradnická 1534, Litoměřice

412 01 Litoměřice

2548478

noclehárny

7 351,00

Farní charita Litoměřice

46769382

Zahradnická 1534, Litoměřice

412 01 Litoměřice

5964684

nízkoprahová denní centra 7 351,00

Farní charita Litoměřice

46769382

Zahradnická 1534, Litoměřice

412 01 Litoměřice

2241142

Azylové domy

33 763,00

Farní charita Litoměřice

46769382

Zahradnická 1534, Litoměřice

412 01 Litoměřice

3403190

Pečovatelská služba

72 933,00

Farní charita Litoměřice

46769382

Zahradnická 1534, Litoměřice

412 01 Litoměřice

5624320

Domov se zvláštním
režimem

79 224,00

Farní charita Litoměřice

46769382

Zahradnická 1534, Litoměřice

412 01 Litoměřice

9518537

domovy pro seniory

14 871,00

Farní charita Litoměřice

46769382

Zahradnická 1534, Litoměřice

412 01 Litoměřice

1269156

denní stacionář

12 836,00

36.10 Farní charita Litoměřice

46769382

Zahradnická 1534, Litoměřice

412 01 Litoměřice

6566711

Domov pro seniory

300 000,00

46770321

Školní 476, Lovosice

410 02 Lovosice

3189832

terénní programy

6 807,00

35.2

36.1

36.2

36.3

36.4
545 869,00

36.5

36.6

36.7

36.8
36.9

Farní charita Lovosice
37.1

84 250,00
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Farní charita Lovosice

46770321

Školní 476, Lovosice

410 02 Lovosice

8464374

sociálně-terapeutické dílny 13 614,00

Farní charita Lovosice

46770321

Školní 476, Lovosice

410 02 Lovosice

3209417

SAS pro rodiny s dětmi

Farní charita Lovosice

46770321

Zahradnická 1534, Litoměřice

412 01 Litoměřice

6540812

Nízkoprahová zařízení pro
7 330,00
děti a mládež

Farní charita Lovosice

46770321

Školní 476, Lovosice

410 02 Lovosice

6081367

azylové domy

42 885,00

Farní charita Roudnice nad Labem

62769111

Riegrova 652

41301 Roudnice nad
8281324
Labem

azylové domy

42 885,00

Farní charita Roudnice nad Labem

62769111

Riegrova 652

41301 Roudnice nad
6392422
Labem

SAS pro rodiny s dětmi

27 228,00

Nízkoprahová zařízení pro
17 017,00
děti a mládež

37.2

13 614,00

84 250,00

37.3

37.4

37.5

37.6

38.1

104 634,00
Farní charita Roudnice nad Labem

62769111

Riegrova 652

41301 Roudnice nad
4335678
Labem

Farní charita Roudnice nad Labem

62769111

Riegrova 652

41301 Roudnice nad
1761469
Labem

Pečovatelská služba

17 504,00

Fokus Labe, z.ú.

44226586

Stroupežnického 1372

40001 Ústí nad
Labem

3267891

sociální rehabilitace

81 685,00

Fokus Labe, z.ú.

44226586

Stroupežnického 1372

40001 Ústí nad
Labem

2365503

sociálně terapeutické dílny 17 017,00

Fokus Labe, z.ú.

44226586

Stroupežnického 1372

40001 Ústí nad
Labem

8981594

Sociální rehabilitace

Fokus Labe, z.ú.

44226586

Stroupežnického 1372

40001 Ústí nad
Labem

5844827

sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby se
17 017,00
zdravotním postižením

Fokus Labe, z.ú.

44226586

Stroupežnického 1372

40001 Ústí nad
Labem

9071773

odborné sociální
poradenství

5 348,00

Fokus Labe, z.ú.

44226586

Stroupežnického 1372

40001 Ústí nad
Labem

3935206

Chráněné bydlení

28 799,00

38.2

38.3

39.1

39.2

61 264,00

39.3

39.4

39.5

39.6
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Fokus Labe, z.ú.

44226586

Stroupežnického 1372

400 01 Ústí nad
Labem

1214275

Sociální rehabilitace

27 228,00

Fokus Labe, z.ú.

44226586

Stroupežnického 1372

400 01 Ústí nad
Labem

1621637

odborné sociální
poradenství

6 418,00

Fokus Labe, z.ú.

44226586

Stroupežnického 1372

400 01 Ústí nad
Labem

2046626

sociálně terapeutické dílny 17 698,00

39.7

39.8

39.9

421 248,00
Fokus Labe, z.ú.

44226586

Stroupežnického 1372/18

400 01 Ústí nad
Labem

9462377

Sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby se
8 849,00
zdravotním postižením

Fokus Labe, z.ú.

44226586

Stroupežnického 1372

400 01 Ústí nad
Labem

1657475

Sociální rehabilitace

13 614,00

Fokus Labe, z.ú.

44226586

Stroupežnického 1372

400 01 Ústí nad
Labem

9425002

odborné sociální
poradenství

6 685,00

Fokus Labe, z.ú.

44226586

Stroupežnického 1372

400 01 Ústí nad
Labem

4265731

Sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby se
8 849,00
zdravotním postižením

Fokus Labe, z.ú.

44226586

Stroupežnického 1372

400 01 Ústí nad
Labem

9131484

odborné sociální
poradenství

Fokus Labe, z.ú.

44226586

Stroupežnického 1372

40001 Ústí nad
Labem

3097184

Sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby se
8 849,00
zdravotním postižením

Fokus Labe, z.ú.

44226586

Stroupežnického 1372

400 01 Ústí nad
Labem

6303516

sociální rehabilitace

13 614,00

Fokus Labe, z.ú.

44226586

Stroupežnického 1372

400 01 Ústí nad
Labem

3376667

sociální rehabilitace

61 264,00

Fokus Labe, z.ú.

44226586

Stroupežnického 1372

400 01 Ústí nad
Labem

5188376

sociální rehabilitace

30 632,00

HEWER, z.s.

66000653

Černokostelecká 2020

100 00 Praha

4076320

Osobní asistence

93 822,00

39.10

39.11

39.12

39.13

6 418,00

39.14

39.15

39.16

39.17

39.18

40

93 822,00
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Hospic sv. Štěpána, z.s.

65081374

Rybářské náměstí 662

412 01 Litoměřice

5419883

sociální služby
poskytované ve zdrav.
zařízeních lůžkové péče

32 988,00

41.1

86 083,00
Hospic sv. Štěpána, z.s.

65081374

Rybářské náměstí 662

412 01 Litoměřice

6770385

odlehčovací služby

53 095,00

HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.

25419561

Svážná 1528

434 01 Most

4743378

odlehčovací služby

52 512,00

HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.

25419561

Svážná 1528

434 01 Most

5291951

sociální služby
poskytované ve zdrav.
zařízeních lůžkové péče

12 828,00

HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.

25419561

Svážná 1528

434 01 Most

3441974

odborné sociální
poradenství

2 674,00

Charitní sdružení Děčín, z. s.

26590719

Zbrojnická 779

405 02 Děčín

7674174

sociálně aktivizační služby
16 677,00
pro rodiny s dětmi

41.2

42.1
68 014,00

42.2

42.3

43.1

39 675,00
Charitní sdružení Děčín, z. s.

26590719

Zbrojnická 779

405 02 Děčín

6511261

odborné sociální
poradenství

Indigo Děčín, z.s.

68975244

Sněžnická 94

407 01 Jílové u
Děčína

9082399

Nízkoprahové zařízení pro
29 951,00
děti a mládež

29 951,00

JIPRO-CASH s.r.o.

28744349

Na Jílech 2637

470 06 Česká Lípa

5037445

Domov se zvláštním
režimem

58 436,00

58 436,00

JUDr. Hana Kozáková

69637539

Klučov 168

282 01 Klučov

3635249

odlehčovací služby

81 685,00

22 998,00

43.2

44

45

46.1

151 701,00
JUDr. Hana Kozáková

69637539

Klučov 168

282 01 Klučov

6803645

Pečovatelská služba

70 016,00

JURTA, o.p.s.

63778718

Pěší 9

405 02 Děčín

5807228

chráněné bydlení

9 163,00

JURTA, o.p.s.

63778718

Pěší 9

405 02 Děčín

4715430

sociálně terapeutické dílny 30 632,00

46.2

47.1

47.2

88 416,00
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88 416,00
JURTA, o.p.s.

63778718

Pěší 9

405 02 Děčín

1066948

sociální rehabilitace

34 035,00

JURTA, o.p.s.

63778718

Pěší 9

405 02 Děčín

9100031

podpora samostatného
bydlení

14 586,00

K srdci klíč, o.p.s.

27000222

U Jezera 1

434 01 Horní Jiřetín

6455949

noclehárny

15 316,00

K srdci klíč, o.p.s.

27000222

U Jezera 1

434 01 Horní Jiřetín

1499845

noclehárny

15 316,00

47.3

47.4

48.1

48.2

106 871,00
K srdci klíč, o.p.s.

27000222

U Jezera 1

434 01 Horní Jiřetín

9763724

domy na půl cesty

24 505,00

K srdci klíč, o.p.s.

27000222

U Jezera 1

434 01 Horní Jiřetín

8836274

azylové domy

51 734,00

Kamarád - LORM, přísoěvková organizace

830437

Zeyerova 859

438 01 Žatec

2207393

týdenní stacionáře

31 941,00

Kamarád - LORM, přísoěvková organizace

830437

Zeyerova 859

438 01 Žatec

7334865

sociálně terapeutické dílny 22 123,00

Kamarád - LORM, přísoěvková organizace

830437

Zeyerova 859

438 01 Žatec

2803757

podpora samostatného
bydlení

14 586,00

Kamarád - LORM, přísoěvková organizace

830437

Zeyerova 859

438 01 Žatec

8570486

odlehčovací služby

2 217,00

Kamarád - LORM, přísoěvková organizace

830437

Zeyerova 859

438 01 Žatec

1165395

chráněné bydlení

15 656,00

Kamarád - LORM, přísoěvková organizace

830437

Zeyerova 859

438 01 Žatec

3210011

domovy pro osoby se
zdravotním postižením

70 689,00

Kamarád - LORM, přísoěvková organizace

830437

Zeyerova 859

438 01 Žatec

1372355

denní stacionáře

6 126,00

48.3

48.4

49.1

49.2

49.3

49.4

49.5

49.6

49.7

163 338,00
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Kleja, z.s.

1181491

Varšavská 694

400 03 Ústí nad
Labem

9338405

terénní programy

20 421,00

Kostka Krásná Lípa, p.o.

75139090

Masarykova 1094/4

407 46 Krásná Lípa

3153600

sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

35 124,00

Kostka Krásná Lípa, p.o.

75139090

Masarykova 1094/4

407 46 Krásná Lípa

6363165

Nízkoprahové zařízení pro
44 246,00
děti a mládež

Kostka Krásná Lípa, p.o.

75139090

Masarykova 1094/4

407 46 Krásná Lípa

1928007

terénní programy

8 168,00

KRUH pomoci, o.p.s.

28747330

Okružní 943

43401 Most

3492950

Sociální rehabilitace

27 228,00

Květina, z. s.

27038645

Na Vypichu 180 417 25 Lahošť

40502 Děčín

6251794

SAS pro rodiny s dětmi

27 228,00

Květina, z. s.

27038645

Na Vypichu 180 417 25 Lahošť

417 25 Lahošť

5829590

terénní programy

13 614,00

Květina, z. s.

27038645

Na Vypichu 180 417 25 Lahošť

18100 Praha

3536223

Nízkoprahové zařízení pro
27 228,00
děti a mládež

Maltézská pomoc, o.p.s.

26708451

Lázeňská 485 11800 Praha

11800 Praha

9905305

Osobní asistence

32 090,00

Masopust, z.s.

26604205

náměstí Dr. Beneše 1919

43001 Chomutov

1989766

Sociální rehabilitace

13 614,00

20 421,00

50.1

51.1
87 538,00

51.2

51.3

27 228,00

52.1

53.1
68 070,00

53.2

53.3

32 090,00

54.1

55.1

32 333,00
Masopust, z.s.

26604205

náměstí Dr. Beneše 1919

43001 Chomutov

6538434

sociálně terapeutické dílny 18 719,00

Městská knihovna Louny, příspěvková organizace

65108477

Mírové náměstí 1

44001 Louny

6963367

sociálně terapeutické dílny 20 421,00

Městská správa sociálních služeb Kadaň

65642481

Věžní 958

432 01 Kadaň

9009774

Pečovatelská služba

55.2

20 421,00

56.1

64 181,00

57.1
352 510,00
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Městská správa sociálních služeb Kadaň

65642481

Věžní 958

432 01 Kadaň

8021779

Domovy pro seniory

285 062,00

Městská správa sociálních služeb Kadaň

65642481

Věžní 958

432 01 Kadaň

8756058

odlehčovací služby

3 267,00

Městská správa sociálních služeb Vejprty

46789863

S. K. Neumanna 842

431 91 Vejprty

9925245

chráněné bydlení

28 799,00

Městská správa sociálních služeb Vejprty

46789863

S. K. Neumanna 842

431 91 Vejprty

9493656

Domovy se zvláštním
režimem

241 392,00

Městská správa sociálních služeb Vejprty

46789863

S. K. Neumanna 842

431 91 Vejprty

6278016

Domovy pro seniory

41 890,00

Městská správa sociálních služeb Vejprty

46789863

S. K. Neumanna 842

431 91 Vejprty

7891821

Domovy pro osoby se
zdravotním postižením

300 000,00

Městský ústav sociálních služeb Jirkov

46787682

U Dubu 1562

43111 Jirkov

7032621

Domovy se zvláštním
režimem

124 361,00

Městský ústav sociálních služeb Jirkov

46787682

U Dubu 1562

43111 Jirkov

1590533

odlehčovací služby

91 896,00

352 510,00

57.2

57.3

58.1
612 081,00

58.2
58.3
58.4

59.1

59.2

496 396,00
Městský ústav sociálních služeb Jirkov

46787682

U Dubu 1562

43111 Jirkov

3890327

Domov pro seniory

166 251,00

Městský ústav sociálních služeb Jirkov

46787682

U Dubu 1562

43111 Jirkov

5655847

Domovy pro osoby se
zdravotním postižením

113 888,00

Most k naději, z.s.

63125137

Petra Jilemnického 1929

434 01 Most

4876605

Telefonická krizová pomoc 37 439,00

59.3

59.4

60.1

44 124,00
Most k naději, z.s.

63125137

Petra Jilemnického 1929

434 01 Most

4641267

Odborné sociální
poradenství

NADĚJE

570931

K Brance 11

15500 Praha

2503341

sociálně terapeutické dílny 26 547,00

NADĚJE

570931

K Brance 11

15500 Praha

6087352

chráněné bydlení

6 685,00

60.2

61.1

61.2

35 973,00
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NADĚJE

570931

K Brance 11

15500 Praha

9593299

Sociálně aktivizační služby
27 228,00
pro rodiny s dětmi

NADĚJE

570931

K Brance 11

15500 Praha

1256783

Chráněné bydlení

20 945,00

NADĚJE

570931

K Brance 11

15500 Praha

8870904

terénní programy

13 614,00

NADĚJE

570931

K Brance 11

15500 Praha

3072534

Terénní programy

27 909,00

NADĚJE

570931

K Brance 11

15500 Praha

4166865

Sociálně terapeutické dílny 13 614,00

NADĚJE

570931

K Brance 11

15500 Praha

4528359

terénní programy

6 043,00

61.3

61.4

61.5

61.6

61.7

30 632,00

61.8

327 854,00
NADĚJE

570931

K Brance 11

15500 Praha

6772756

Odborné sociální
poradenství

NADĚJE

570931

K Brance 11

15500 Praha

4534118

Terénní programy

13 614,00

NADĚJE

570931

K Brance 11

15500 Praha

7055199

Chráněné bydlení

20 945,00

NADĚJE

570931

K Brance 11

15500 Praha

9057704

Odborné sociální
poradenství

6 043,00

NADĚJE

570931

K Brance 11

15500 Praha

5625611

Nízkoprahová denní
centra

23 825,00

NADĚJE

570931

K Brance 11

15500 Praha

2925439

noclehárny

20 761,00

NADĚJE

570931

K Brance 11

15500 Praha

6562208

Nízkoprahová denní
centra

26 547,00

61.9

61.10

61.11

61.12

61.13

61.14

61.15
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NADĚJE

570931

K Brance 11

15500 Praha

1074769

Terénní programy

13 614,00

Oblastní charita Česká Kamenice

70818134

Tyršova 350

40721 Česká
Kamenice

7629312

Domovy se zvláštním
režimem

86 398,00

Oblastní charita Most

70828920

P.Jilemnického 2457/1

434 01 Most

4704201

Nízkoprahové zařízení pro
20 421,00
děti a mládež

Oblastní charita Most

70828920

P.Jilemnického 2457/1

434 01 Most

5370162

Nízkoprahové zařízení pro
34 035,00
děti a mládež

Oblastní charita Most

70828920

P.Jilemnického 2457/1

434 01 Most

8389381

terénní programy

20 421,00

Oblastní charita Most

70828920

P.Jilemnického 2457/1

434 01 Most

3475445

Odborné sociální
poradenství

5 348,00

Oblastní charita Most

70828920

P.Jilemnického 2457/1

434 01 Most

5778636

Odborné sociální
poradenství

5 348,00

Oblastní charita Most

70828920

P.Jilemnického 2457/1

434 01 Most

8522670

Sociální rehabilitace

13 614,00

Oblastní charita Most

70828920

P.Jilemnického 2457/1

434 01 Most

5798742

Pečovatelská služba

43 760,00

Oblastní charita Most

70828920

P.Jilemnického 2457/1

434 01 Most

7323829

osobní asistence

19 254,00

Oblastní charita Most

70828920

P.Jilemnického 2457/1

434 01 Most

8190994

Nízkoprahové denní
centrum

20 421,00

Oblastní charita Most

70828920

P.Jilemnického 2457/1

434 01 Most

5476963

Azylové domy

44 246,00

Oblastní charita Most

70828920

P.Jilemnického 2457/1

434 01 Most

7544686

terénní programy

8 168,00

61.16

86 398,00

63.1

64.1

64.2

64.3

64.4

64.5

64.6

64.7

64.8

64.9

64.10

64.11

542 153,00
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Oblastní charita Most

70828920

P.Jilemnického 2457/1

434 01 Most

9253322

terénní programy

40 842,00

Oblastní charita Most

70828920

P.Jilemnického 2457/1

434 01 Most

5361940

odborné sociální
poradenství

9 627,00

Oblastní charita Most

70828920

P.Jilemnického 2457/1

434 01 Most

2450357

SAS pro rodiny s dětmi

13 614,00

Oblastní charita Most

70828920

P.Jilemnického 2457/1

434 01 Most

1158642

SAS pro rodiny s dětmi

13 614,00

Oblastní charita Most

70828920

P.Jilemnického 2457/1

434 01 Most

3383589

SAS pro rodiny s dětmi

20 421,00

Oblastní charita Most

70828920

P.Jilemnického 2457/1

434 01 Most

6776446

SAS pro rodiny s dětmi

34 035,00

Oblastní charita Most

70828920

P.Jilemnického 2457/1

434 01 Most

8583484

odborné sociální
poradenství

6 150,00

Oblastní charita Most

70828920

P.Jilemnického 2457/1

434 01 Most

1826142

noclehárny

5 445,00

Oblastní charita Most

70828920

P.Jilemnického 2457/1

434 01 Most

2570590

Nízkoprahová zařízení pro
23 825,00
děti a mládež

Oblastní charita Most

70828920

P.Jilemnického 2457/1

434 01 Most

1012725

Nízkoprahová zařízení pro
13 614,00
děti a mládež

Oblastní charita Most

70828920

P.Jilemnického 2457/1

434 01 Most

8217675

domy na půl cesty

10 210,00

Oblastní charita Most

70828920

P.Jilemnického 2457/1

434 01 Most

6239239

Azylové domy

44 246,00

Oblastní charita Most

70828920

P.Jilemnického 2457/1

434 01 Most

5690901

azylové domy

44 246,00

64.12

64.13

64.14

64.15

64.16

64.17

64.18

64.19

64.20

64.21

64.22

64.23

64.24

542 153,00
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Oblastní charita Most

70828920

P.Jilemnického 2457/1

434 01 Most

3043143

SAS pro rodiny s dětmi

27 228,00

Oblastní charita Teplice v Čechách

70806837

Thámova 711, 41501 Teplice

41501 Teplice

8489399

azylové domy

30 632,00

Oblastní charita Ústí nad Labem

44225512

Štefánikova 246

40001 Ústí nad
Labem

3125201

Nízkoprahová zařízení pro
20 421,00
děti a mládež

Oblastní charita Ústí nad Labem

44225512

Štefánikova 246

40001 Ústí nad
Labem

2179469

domovy se zvláštním
režimem

31 941,00

Oblastní charita Ústí nad Labem

44225512

Štefánikova 246

40001 Ústí nad
Labem

7141935

domovy pro seniory

63 882,00

Oblastní charita Ústí nad Labem

44225512

Štefánikova 246

40001 Ústí nad
Labem

1001488

Azylové domy

36 077,00

Oblastní charita Ústí nad Labem

44225512

Štefánikova 246

40001 Ústí nad
Labem

2145028

Nízkoprahová denní
centra

25 186,00

64.25

30 632,00

65

66.1

66.2

66.3

66.4

66.5

238 769,00
Oblastní charita Ústí nad Labem

44225512

Štefánikova 246

40001 Ústí nad
Labem

9832613

terénní programy

13 614,00

Oblastní charita Ústí nad Labem

44225512

Štefánikova 246

40001 Ústí nad
Labem

6631017

SAS pro rodiny s dětmi

13 614,00

Oblastní charita Ústí nad Labem

44225512

Štefánikova 246

40001 Ústí nad
Labem

3831791

noclehárny

10 210,00

Oblastní charita Ústí nad Labem

44225512

Štefánikova 246

40001 Ústí nad
Labem

9288131

Nízkoprahová zařízení pro
10 210,00
děti a mládež

Oblastní charita Ústí nad Labem

44225512

Štefánikova 246

40001 Ústí nad
Labem

3255982

SAS pro rodiny s dětmi

13 614,00

Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín

426067

Mírové náměstí 234/3

40501 Děčín

8882028

domovy pro seniory

0,00

66.6

66.7

66.8

66.9

66.10

67.1
100 086,00

Příloha č. 5

Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín

426067

Mírové náměstí 234/3

40501 Děčín

2794196

domovy se zvláštním
režimem

53 409,00

Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín

426067

Mírové náměstí 234/3

40501 Děčín

2740854

Pečovatelská služba

46 677,00

Oblastní spolek Českého červeného kříže Louny

426113

Mírové náměstí 129

44001 Louny

5658772

Azylové domy

30 632,00

100 086,00

67.2

67.3

68.1

61 264,00
Oblastní spolek Českého červeného kříže Louny

426113

Mírové náměstí 129

44001 Louny

1427288

Azylové domy

30 632,00

Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

21551413

Mírová 111

435 21 Obrnice

1991853

nízkoprahová zařízení pro
34 035,00
děti a mládež

OPORA

63154935

Jungmannova 1024

41301 Roudnice nad
3964750
Labem

odlehčovací služby

12 836,00

OPORA

63154935

Jungmannova 1024

41301 Roudnice nad
8743040
Labem

odlehčovací služby

11 377,00

68.2

34 035,00

69

70.1

70.2

159 286,00
OPORA

63154935

Jungmannova 1024

41301 Roudnice nad
4302274
Labem

Pečovatelská služba

58 055,00

OPORA

63154935

Jungmannova 1024

41301 Roudnice nad
9223369
Labem

Pečovatelská služba

77 018,00

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s.

70100691

Ječná 548

12000 Praha

7212518

Sociálně aktivizační služby
23 825,00
pro rodiny s dětmi

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s.

70100691

Ječná 548

12000 Praha

7406243

nízkoprahová zařízení pro
21 442,00
děti a mládež

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s.

70100691

Ječná 548

12000 Praha

2230344

terénní programy

70.3

70.4

71.1

71.2

46 969,00

71.3

122 187,00
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s.

71.4

70100691

Ječná 548

12000 Praha

9564563

terénní programy

14 295,00

122 187,00
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Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s.

70100691

Ječná 548

12000 Praha

3190373

Sociálně aktivizační služby
4 765,00
pro rodiny s dětmi

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s.

70100691

Ječná 548

12000 Praha

7160480

Sociálně aktivizační služby
10 891,00
pro rodiny s dětmi

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň, z. s.

22723030

Mírové náměstí 120

432 01 Kadaň

1066993

odborné sociální
poradenství

6 953,00

6 953,00

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s.

26670763

Prokopa Diviše 1605

40001 Ústí nad
Labem

4095789

odborné sociální
poradenství

13 371,00

13 371,00

Programy občanské pomoci a sociální intervence, z. s.

69898588

Bezručova 87

405 02 Děčín

2702489

odborné sociální
poradenství

9 359,00

9 359,00

Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu

69411239

Fügnerova 355/16

405 02 Děčín

5509784

odborné sociální
poradenství

17 115,00

Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu

69411239

Fügnerova 355/16

405 02 Děčín

4709041

Pečovatelská služba

18 671,00

71.5

71.6

72

73

74

75.1

75.2

73 711,00
Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu

69411239

Fügnerova 355/16

405 02 Děčín

3192313

centra denních služeb

20 421,00

Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu

69411239

Fügnerova 355/16

405 02 Děčín

4467601

centra denních služeb

17 504,00

Romano jasnica, spolek

68974922

Fügnerova 282/11

400 04 Trmice

6394439

nízkoprahová zařízení pro
23 825,00
děti a mládež

Romano jasnica, spolek

68974922

Fügnerova 282/11

400 04 Trmice

1280221

terénní programy

Romano jasnica, spolek

68974922

Fügnerova 282/11

400 04 Trmice

2714387

sociálně aktivizační služby
13 614,00
pro rodiny s dětmi

Romano jasnica, spolek

68974922

Fügnerova 282/11

400 04 Trmice

9817183

sociálně aktivizační služby
34 035,00
pro rodiny s dětmi

75.3

75.4

76.1

6 807,00

76.2

76.3

76.4

98 702,00

98 702,00
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Romano jasnica, spolek

68974922

Dobrovského nám. 379/11

408 01 Rumburk

1014491

nízkoprahová zařízení pro
20 421,00
děti a mládež

Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže

65607368

Rovná 277

415 01 Teplice

7425112

sociálně aktivizační služby
15 384,00
pro rodiny s dětmi

Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže

65607368

Rovná 277

415 01 Teplice

9772872

Nízkoprahová zařízení pro
11 163,00
děti a mládež

Salesiánský klub mládeže, z. s. Rumburk-Jiříkov

62231294

Dobrovského nám. 379/11

408 01 Rumburk

3861378

Nízkoprahová zařízení pro
18 719,00
děti a mládež

Sociální agentura, o.p.s.

26540495

Varšavská 688

400 03 Ústí nad
Labem

6288509

odborné sociální
poradenství

Sociální agentura, o.p.s.

26540495

Varšavská 688

400 03 Ústí nad
Labem

8611170

sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby se
3 403,00
zdravotním postižením

4452113

sociální rehabilitace

7 487,00

76.5

26 547,00

77.1

77.2

18 719,00

78

4 011,00

79.1

79.2

22 923,00
Sociální agentura, o.p.s.

26540495

Varšavská 688

400 03 Ústí nad
Labem

Sociální agentura, o.p.s.

26540495

Varšavská 688

400 03 Ústí nad
Labem

8052393

odborné sociální
poradenství

8 022,00

Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace

46789944

Písečná 5030

43004 Chomutov

1049767

domovy pro seniory

300 000,00

Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace

46789944

Písečná 5030

43004 Chomutov

8986384

domovy pro osoby se
zdravotním postižením

110 066,00

Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace

46789944

Písečná 5030

43004 Chomutov

4810034

denní stacionáře

13 653,00

Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace

46789944

Písečná 5030

43004 Chomutov

7359147

Pečovatelská služba

93 938,00

Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace

46789944

Písečná 5030

43004 Chomutov

8611619

azylové domy

44 995,00

79.3

79.4

80.1

80.2

80.3

80.4

80.5

562 652,00
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Spirála, Ústecký kraj, z. s.

68954221

K Chatám 22

40340 Ústí nad
Labem

9381472

krizová pomoc

Spirála, Ústecký kraj, z. s.

68954221

K Chatám 22

40340 Ústí nad
Labem

1901964

Telefonická krizová pomoc 28 590,00

9031562

intervenční centra

46 969,00

47 990,00

81.1

81.2

127 292,00
Spirála, Ústecký kraj, z. s.

68954221

K Chatám 22

40340 Ústí nad
Labem

Spirála, Ústecký kraj, z. s.

68954221

K Chatám 22

40340 Ústí nad
Labem

9736016

odborné sociální
poradenství

3 743,00

SPOLEČNÝ ŽIVOT

26613468

Pod strání 170

43513 Meziboří

1348497

terénní programy

17 698,00

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.,Krajská organizace Ústeckého
70942412kraje, p.s.
K.H.Borovského 1853

434 01 Most

7902701

sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby se
9 530,00
zdravotním postižením

Světlo Kadaň z.s.

65650701

Husova 1325

43201 Kadaň

4830342

terénní programy

Světlo Kadaň z.s.

65650701

Husova 1325

43201 Kadaň

9813289

sociálně aktivizační služby
30 632,00
pro rodiny s dětmi

Světlo Kadaň z.s.

65650701

Husova 1325

43201 Kadaň

6987486

Nízkoprahové zařízení pro
5 786,00
děti a mládež

Světlo Kadaň z.s.

65650701

Husova 1325

43201 Kadaň

6268396

Nízkoprahové zařízení pro
16 609,00
děti a mládež

Světlo Kadaň z.s.

65650701

Husova 1325

43201 Kadaň

5486070

Nízkoprahové zařízení pro
24 301,00
děti a mládež

Světlo Kadaň z.s.

65650701

Husova 1325

43201 Kadaň

4903149

Nízkoprahové zařízení pro
40 366,00
děti a mládež

Světlo Kadaň z.s.

65650701

Husova 1325

43201 Kadaň

4617622

nízkoprahové zařízení pro
8 372,00
děti a mládež

81.3

81.4

17 698,00

82

9 530,00

83

20 421,00

84.1

84.2

84.3

84.4

84.5

84.6

84.7

146 487,00
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Šance Lovosice, z.s.

70809828

Školní 476

41002 Lovosice

1806649

Pečovatelská služba

23 338,00

Šance Lovosice, z.s.

70809828

Školní 476

41002 Lovosice

7363041

Sociálně terapeutické dílny 3 403,00

Šance Lovosice, z.s.

70809828

Školní 476

41002 Lovosice

5093498

denní stacionáře

17 504,00

TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s.

25453629

Hrnčířská 64

40001 Ústí nad
Labem

7124970

průvodcovské a
předčitatelské služby

10 502,00

Vaše Harmonie, o.p.s.

22794581

Sídliště 1019

40777 Šluknov

9585709

Pečovatelská služba

14 703,00

78 439,00

85.1
44 245,00

85.2

85.3

10 502,00

86

88.1

93 142,00
Vaše Harmonie, o.p.s.

22794581

Sídliště 1019

40777 Šluknov

3293142

domovy se zvláštním
režimem

Vavřinec, z. s.

1539353

Tuchořice 133

43969 Tuchořice

1351398

azylové domy

40 842,00

Vavřinec, z. s.

1539353

Tuchořice 133

43969 Tuchořice

8051646

odborné sociální
poradenství

5 348,00

Vavřinec, z. s.

1539353

Tuchořice 133

43969 Tuchořice

2001131

sociálně aktivizační služby
29 951,00
pro rodiny s dětmi

Žatecký spolek Handicap z.s.

26595575

Stavbařů 2696

43801 Žatec

5355584

terénní programy

88.2

89.1
76 141,00

89.2

89.3

90

13 614,00

13 614,00
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Přehled organizací podpořených v programu Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2019 -

500 000

číslo
žádosti

žadatel
adresa (dle RES)

číslo aktivity

dotace v kompetenci ZÚK
166 667

5 623 830

-

název aktivity

dotace ÚK v roce
2018

celkové náklady v roce
2018

1

Přednášky, Psychosociální aktivity,
Konzultační informační činnost,
Besedy, Poradenství, Terénní
aktivity.

33 333,33

1 904 794

400 01 Ústí nad
Labem

1

Centrum pro rodinu Ovečka

33 333,33

Chomutovská
1619

432 01 Kadaň

1

Mateřské centrum

62231294

Dobrovského
nám. 379/11

408 01 Rumburk

1

Spirála, Ústecký kraj, z. s.

68954221

K Chatám 22

40340 Ústí nad
Labem

YMCA Ústí nad Labem

26533839

Vaníčkova 835

40001 Ústí nad
Labem

název (dle RES)

IČ

5

Oblastní charita Most

6

ulice, číslo

PSČ, obec

70828920

P.Jilemnickéh
o 2457/216

434 01 Most

Oblastní charita Ústí nad
Labem

44225512

Štefánikova
246/1

8

RADKA z. s.

26637260

13

Salesiánský klub mládeže,
z. s. Rumburk-Jiříkov

17

19

274 444

157 890

celkové náklady aktivity v požadavek na dotaci
návrh dotace na aktivitu v roce 2019
roce 2019
na aktitivu v roce 2019

1 970 051

44444

26 315,00

1 340 456

1 362 312

60000

26 315,00

33 333,33

1 540 000

1 847 000

60000

26 315,00

Mateřského centrum Koťátko

33 333,33

523 580

1 970 052

60000

26 315,00

1

Šance pro všechny

33 333,33

315 000

1 362 313

1

Mateřské centrum YMCA

-

1

-

505 000

50 000

60000

26 315,00

26 315,00
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VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY
PROTIDROGOVÉ POLITIKY 2019

2 999 997

2 999 997

číslo žádosti

Žadatel
sídlo (dle RES)
Název (dle RES)

IČ

Identifikátor
ulice, číslo

Druh služby

Název služby

Návrh dotace na
službu

PSČ, obec

1.1

Centrum sociálních
služeb Děčín,
příspěvková
organizace

1.2

Centrum sociálních
služeb Děčín,
příspěvková
organizace

1.3

Centrum sociálních
služeb Děčín,
příspěvková
organizace

71235868 28.října 1155/2

405 02 Děčín 1

7392909

odborné sociální
poradenství

Děčínské doléčovací
centrum - odborné
sociální poradenství

11 314

1.4

Centrum sociálních
služeb Děčín,
příspěvková
organizace

71235868 28.října 1155/2

405 02 Děčín 1

6849315

služby následné
péče

Děčínské doléčovací
centrum - služby
následné péče

94 689

2.1

DRUG - OUT Klub,
z.s.

44554559 Velká Hradební 13/47

400 01 Ústí nad
Labem

4677905

kontaktní centra

Kontaktní centrum pro
drogově závislé

71235868 28.října 1155/2

71235868 28.října 1155/2

CELKEM ZA
ORGANIZACI

405 02 Děčín 1

405 02 Děčín 1

7461655

9695946

kontaktní centra

Kontaktní a
poradenské centrum
pro drogově závislé,
poradna pro rodiče

118 182

terénní programy

Kontaktní a
poradenské centrum
pro drogově závislé,
poradna pro rodiče terénní programy

120 000
344 185

159 661

358 877

VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY
PROTIDROGOVÉ POLITIKY 2019

2 999 997

2 999 997

číslo žádosti

Žadatel
sídlo (dle RES)
Název (dle RES)

IČ

Identifikátor
ulice, číslo

Druh služby

Název služby

Návrh dotace na
službu

CELKEM ZA
ORGANIZACI

PSČ, obec

2.2

DRUG - OUT Klub,
z.s.

44554559 Velká Hradební 13/47

400 01 Ústí nad
Labem

7108907

terénní programy

Terénní program

2.3

DRUG - OUT Klub,
z.s.

44554559 Velká Hradební 13/47

400 01 Ústí nad
Labem

9258026

odborné sociální
poradenství

Krajská adiktologická
ambulance pro děti a
dorost

140 189

358 877

59 027

344 185
3.1

Most k naději, z.s.

63125137

Petra
Jilemnického1929/9

434 01 Most

8582685

kontaktní centra

K – centrum Most

201 140

3.2

Most k naději, z.s.

63125137

Petra
Jilemnického1929/9

434 01 Most

4741952

terénní programy

Terénní protidrogový
program pro okres
Most, Teplice a Louny

300 000

3.3

Most k naději, z.s.

63125137

Petra
Jilemnického1929/9

434 01 Most

4417327

kontaktní centra

K – centrum Žatec

145 506

3.4

Most k naději, z.s.

63125137

Petra
Jilemnického1929/9

434 01 Most

1916764

služby následné
péče

Centrum pro rodinu a
následnou péči

18 446

754 862

VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY
PROTIDROGOVÉ POLITIKY 2019

2 999 997

754 862

Žadatel

číslo žádosti

2 999 997

sídlo (dle RES)
Název (dle RES)

IČ

Identifikátor
ulice, číslo

3.5

Most k naději, z.s.

4.1

Oblastní spolek
ČČK Litoměřice

Petra
63125137
Jilemnického1929/9

426105 Tylova 1239/16

Druh služby

Název služby

Návrh dotace na
službu

CELKEM ZA
ORGANIZACI

PSČ, obec

434 01 Most

6384214

odborné sociální
poradenství

412 01 Litoměřice Předměstí

2467540

kontaktní centra

Protidrogové
programy v
penitenciárních
zařízeních

Kontaktní centrum
Litoměřice

89 770

108 306

167 333
344 185
4.2

Oblastní spolek
ČČK Litoměřice

5.1

Světlo Kadaň, z.s.

5.2

Světlo Kadaň, z.s.

412 01 Litoměřice Předměstí

2997661

terénní programy

Terénní program
Litoměřicka

65650701 Husova 1325

432 01 Kadaň

9046179

kontaktní centra

K - centrum Kadaň

115 549

65650701 Husova 1325

432 01 Kadaň

5425697

terénní programy

Terénní program
Kadaňsko

109 938

426105 Tylova 1239/16

59 027

569 514

VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY
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2 999 997

2 999 997

číslo žádosti

Žadatel
sídlo (dle RES)
Název (dle RES)

IČ

Identifikátor
ulice, číslo

Druh služby

Název služby

Návrh dotace na
službu

CELKEM ZA
ORGANIZACI

PSČ, obec

569 514

5.3

Světlo Kadaň, z.s.

65650701 Husova 1325

432 01 Kadaň

1348958

kontaktní centra

K-centrum Chomutov

177 767

5.4

Světlo Kadaň, z.s.

65650701 Husova 1325

432 01 Kadaň

6042330

terénní programy

Terénní program
Chomutovsko

134 287

344 185
5.5

Světlo Kadaň, z.s.

65650701 Husova 1325

432 01 Kadaň

6964061

odborné sociální
poradenství

Poradna Světlo

6.1

WHITE LIGHT I.,
z.ú.

64676803 Pražská 166/47

400 01 Ústí nad
Labem - Vaňov

6427324

kontaktní centra

Kontaktní centrum
WHITE LIGHT I.
Teplice

6.2

WHITE LIGHT I.,
z.ú.

64676803 Pražská 166/47

400 01 Ústí nad
Labem - Vaňov

9535462

terénní programy

Terénní program
WHITE LIGHT I.
Teplicko

31 973

154 065

72 062

805 226

VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY
PROTIDROGOVÉ POLITIKY 2019

2 999 997

2 999 997

číslo žádosti

Žadatel
sídlo (dle RES)
Název (dle RES)

IČ

Identifikátor
ulice, číslo

6.3

WHITE LIGHT I.,
z.ú.

6.4

WHITE LIGHT I.,
z.ú.

6.5

WHITE LIGHT I.,
z.ú.

6.6

WHITE LIGHT I.,
z.ú.

6.7

WHITE LIGHT I.,
z.ú.

Druh služby

Název služby

Návrh dotace na
službu

CELKEM ZA
ORGANIZACI

PSČ, obec

64676803 Pražská 166/47

400 01 Ústí nad
Labem - Vaňov

64676803 Pražská 166/47

400 01 Ústí nad
Labem - Vaňov

64676803 Pražská 166/47

400 01 Ústí nad
Labem - Vaňov

64676803 Pražská 166/47

400 01 Ústí nad
Labem - Vaňov

64676803 Pražská 166/47

400 01 Ústí nad
Labem - Vaňov

9185704

9684988

kontaktní centra

Kontaktní a
poradenské centrum
WHITE LIGHT I.
Rumburk

terénní programy

Terénní program
WHITE LIGHT I.
Šluknovsko

91 738

241 027

7968327

terapeutické
komunity

Terapeutická
komunitaWHITE
LIGHT I.

5291489

služby následné
péče

Následná péče o
exuživatele drog s
podporovaným
bydlením

7975725

odborné sociální
poradenství

Ambulantní léčba a
poradenství pro osoby
ohrožené závislostním
chováním

79 337

805 226

344 185

54 354

112 643

bod 11.1 priloha c. 1.pdf k usnesení č. 028/15Z/2018

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

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ/INVESTIČNÍ DOTACE
z Fondu Ústeckého kraje
uzavřená dle 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:
Sídlo:
Zastoupený:

Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
RSDr. Stanislavem Rybákem, náměstkem hejtmana Ústeckého
kraje, na základě pověření dle usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 016/13R/2017 ze dne 3. 5. 2017
Ing. Iva Tomešová, vedoucí oddělení projektů, odbor strategie,
přípravy a realizace projektů Krajského úřadu Ústeckého kraje
tomesova.i@kr-ustecky.cz/ 475 657 734
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2500762/0800

a
Příjemce (název/obchodní firma/jméno a příjmení):
………………………………………..
Sídlo/bydliště:
........................................... (právnická osoba/fyzická osoba)
Zastoupený:
...................................(Jméno, funkce osoby, která příjemce zastupuje)
IČ/datum narození:
DIČ:
Bank. spojení:

.................. (právnická osoba, podnikající fyzická osoba/fyzická osoba)
…………………
……………………

číslo účtu:
zapsaný v obchodním rejstříku u …………………, pod sp. zn. ........../ v.............. rejstříku
u ……………. úřadu v ……………../ v evidenci ………………………. v………………..

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

S M L O U V U O P O S K Y T N U T Í NEINVESTIČNÍ/INVESTIČNÍ
D O T A C E k realizaci projektu „.................................. “ (dále jen
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„smlouva“)
Preambule
Pro účely poskytování podpory byly schváleny Zásady pro poskytování účelových
finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje, a to usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. ……………. ze dne …………………….. (dále jen „Zásady“). Smlouva
se uzavírá v souladu s výše uvedenými Zásadami, které jsou pro příjemce závazné ve
věcech touto smlouvou neupravených.

Článek I.
Poskytnutí dotace
Účel, na který je dotace určena, a výše dotace
1.

Poskytovatel na základě této smlouvy a v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. ..................... ze dne ...................... poskytuje příjemci
investiční/neinvestiční dotaci ve výši ................ Kč (slovy: ...............................korun
českých) z Fondu Ústeckého kraje za účelem realizace akce či činnosti uvedené
v předložené žádosti „.............................“ (dále jen „Projekt“).

2.

Var. 1 - Dotace nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy o
fungování Evropské unie/ Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107
Smlouvy o fungování Evropské unie.*

2.

Var. 2 - Dotace je poskytována za využití pravidla „de minimis“ ve smyslu
NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a
108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (zveřejněno
v Úředním věstníku Evropské unie č.352/2013 na straně L). Poskytovatel uzavírá tuto
smlouvu na základě následujícího prohlášení příjemce.
Příjemce prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy se nezměnily okolnosti týkající
se příjemcem přijatých podpor de minimis, jenž příjemce uvedl ve formuláři žádosti o
dotaci a není mu známa překážka, která by bránila poskytnutí podpory de minimis dle
výše uvedeného nařízení Evropské komise. **

Poznámka */**– ve smlouvě je třeba použít odpovídající text. Dotaci, která je neslučitelnou
podporou, lze poskytnout pouze v případě, že jsou splněny podmínky příslušného pravidla
de minimis. V takovém případě se ve smlouvě neužije text označený žlutým polem a značkou
*
, ale pouze text v zeleném poli označeném značkou **.

Článek II.
Doba realizace, účinnost uznatelných nákladů
Příjemce se zavazuje dokončit Projekt nejpozději do .................. (termín finančního
ukončení Projektu). Podmínkou uznatelnosti nákladů je jejich vynaložení a uhrazení
příjemcem v období od ........... do ...............
Článek III.
Financování
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
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nákladů. Plánovaný nákladový rozpočet je součástí Žádosti o příspěvek z Fondu
Ústeckého kraje předložené příjemcem.
2. Maximální výše osobních nákladů je 40 % z celkových uznatelných nákladů.
3. Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech Projektu v maximální výši ......... %. Závazný finanční ukazatel
musí být dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům Projektu za dodržení
druhového členění plánovaného nákladového rozpočtu. Celková výše dotace, kterou
poskytovatel příjemci podle této smlouvy poskytuje, je uvedena v čl. I. smlouvy.
Celkové plánované uznatelné náklady Projektu podle žádosti činí ................... Kč.
4. V případě vykázaného vyššího podílu dotace ve vztahu ke skutečným celkovým
uznatelným nákladům realizovaného Projektu, než jaký byl stanoven jako závazný
ukazatel (viz odst. 3 čl. III. smlouvy), je příjemce povinen prostředky, o které byl
dohodnutý podíl dotace překročen, vrátit. Tyto prostředky příjemce poukáže zpět na
účet poskytovatele, z něhož mu byly poskytnuty.
5. Případné vykázání zisku v rámci Projektu (příjmy převyšující výdaje (náklady) projektu)
je důvodem pro vrácení dotace/ její části ve výši dle Čl. 4, odst. 4.10 Zásad.
6. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. I.) a lze ji použít pouze na úhradu uznatelných
nákladů přímo souvisejících s realizací Projektu. Dotaci nelze použít na úhradu DPH,
je-li příjemce plátcem DPH. Plátcům DPH je dotace poskytnuta pouze na plnění bez
DPH.
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 uhrazen v období realizace Projektu
byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho
účetních dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními
podpůrnými doklady.

Neuznatelný náklad je zejména náklad na:
-

-

jakékoliv provize pro příjemce dotace
odměna zpracovateli žádosti o příspěvek
daň z přidané hodnoty nebo její část, pokud existuje zákonný nárok na její
odpočet
manka, škody
sankční poplatky, pokuty, úroky a penále, případně další sankční výdaje, ať
už jsou sjednané ve smlouvách nebo vznikající z jiných příčin
opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy
pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku
ztráty z devizových kurzů
nájemné s následnou koupí (leasing)
cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů, pro zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3
tohoto právního předpisu
výdaje nesouvisející s realizací projektu
finanční odměny účastníkům za umístění v soutěžích a akcích podobného
charakteru.

Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem do 30 dnů od uzavření této
smlouvy na bankovní účet příjemce/účet zřizovatele příjemce uvedený v záhlaví
této smlouvy.
7.
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Článek IV.
Povinnosti příjemce
Příjemce je povinen:
a) Použít dotaci za účelem realizace předloženého Projektu, pro který byla dotace
poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.
b) Vynaložit prostředky určené na realizaci Projektu hospodárně, účelně a efektivně.
c) Vést a sledovat prostředky poskytnuté dotací v odděleném účetnictví, 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.
d) Dodržovat veškeré právní předpisy včetně zákona o veřejných zakázkách
v platném a účinném znění.
e) Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen:
- poskytnout poskytovateli veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny,
které mohou dle poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace,
- zajistit, aby případné rozhodnutí o jeho likvidaci nebo přeměně podle
příslušných právních předpisů bylo přijato až po předchozím souhlasu
poskytovatele
f) Předložit poskytovateli závěrečnou zprávu a finanční vypořádání (závěrečné
vyúčtování) všech nákladů a výnosů souvisejících s realizací projektu včetně
poskytnuté dotace na elektronicky vyplněném formuláři „Závěrečná zpráva a
finanční vypořádání dotace“ který je k dispozici na webových stránkách
poskytovatele www.kr-ustecky.cz v sekci „Dotace a granty – Fond Ústeckého krajeIndividuální dotace“, a to do 3 měsíců od uplynutí lhůty stanovené v článku II.
Závěrečná zpráva musí obsahovat:
-

označení příjemce dotace
číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně této smlouvy)
popis realizace Projektu
přínos Projektu
celkové zhodnocení Projektu
finanční vypořádání poskytnuté dotace
doložení splnění publicity dle čl. VII.
fotodokumentaci realizace Projektu

Finanční vypořádání dotace musí obsahovat:
-

-

-

přehled všech výnosů Projektu
přehled všech uznatelných nákladů Projektu, včetně kopií účetních dokladů a
podkladů pro vystavení těchto dokladů a dokladů o provedených platbách, tj.
výpis z účtu nebo výdajový pokladní doklad,
přehled nákladů Projektu hrazených z dotace
kopie vydaných rozhodnutí správních úřadů, souvisejících s realizací Projektu
doklad o přijetí dotace (kopie výpisu z účtu)
dokumentaci ke všem realizovaným zadávacím řízením v souvislosti s
Projektem dle zákona o veřejných zakázkách
účetní doklad prokazující uvedení do stavu způsobilého k užívání v souladu s
příslušnou vyhláškou MF ČR provádějící zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů (pozn.: u investiční dotace)
přehled o vrácení nepoužitých prostředků do Fondu Ústeckého kraje
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g) Uvádět na všech dokladech včetně originálů účetních dokladů souvisejících
s realizací Projektu, že byl “Projekt podpořen Ústeckým krajem“, a zároveň
výdaje hrazené z dotace budou označeny větou „Hrazeno z dotace č. .........“.
h) Plnit Publicitu dle článku VII. vyjma akcí, které byly ukončeny před podpisem
smlouvy o poskytnutí dotace.
i) Předložit poskytovateli na vyžádání „Průběžnou monitorovací zprávu“ o průběhu
realizace Projektu.
j) Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 15 dnů, odbor strategie,
přípravy a realizace projektů o všech změnách, týkajících se identifikace příjemce
nebo realizace podpořeného Projektu.
k) 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 žádosti příjemce o poskytnutí Příspěvku, a to současně s předložením
závěrečné zprávy.
l) Vrátit dotaci/její část na výzvu zpět na účet poskytovatele, z něhož byla poskytnuta,
v případě, že Projekt vykáže zisk, a to v termínu určeném ve výzvě.
Článek V.
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
či Výzvou k provedení opatření k nápravě dle odst. 2 tohoto článku – výše odvodu
činí 5 %.
b) předložení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené smlouvou
či Výzvou k provedení opatření k nápravě dle odst. 2 tohoto článku – výše odvodu
činí 10 %.
c) předložení doplněné závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve Výzvě poskytovatele k provedení opatření k nápravě
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 k provedení opatření k nápravě
dle odst. 2 tohoto článku – výše odvodu činí 6 %.
e) nedodržení povinnosti vést dotaci v odděleném účetnictví – výše odvodu činí 10 %.
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f)

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

g) nedodržení povinnosti publicity dle čl. VII. této 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.
Článek VI.
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 1 měsíc ode dne doručení výpovědi
příjemci.
2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených
v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním
vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně,
která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví
souhlas, smlouva nezaniká.
Článek VII.
Publicita
1.

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

2.

Na hmotných výstupech projektu a na ostatních 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.*

*Poznámka - v případě neinvestiční dotace se daný odstavec vypustí.

4.

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

5.

Příjemce dotace 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),
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b) verbální prezentace poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích
pořádaných u příležitosti akce (projektu),
c) oficiální pozvání zástupců poskytovatele, volný vstup do VIP prostor pro zástupce
poskytovatele,
d) viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místech konání akce
(realizace projektu) v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce (propagační
komponent s logem si příjemce může po domluvě zapůjčit od poskytovatele),
e) umístění reklamních panelů s prezentací poskytovatele v místě konání akce
(realizace projektu),
f)

distribuce tiskových materiálů poskytovatele, které dodá poskytovatel, mezi hosty
akce,

g) v případě videoprojekce odvysílání videospotu poskytovatele na (celoplošné)
obrazovce (videospot si příjemce po domluvě vyzvedne u poskytovatele),
h) prezentace poskytovatele moderátorem akce,
i)

umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách
souvisejících s konáním akce (realizací projektu),

*Poznámka - zpracovatel smlouvy upraví požadavky na rozsah publicity uvedené v odst. 5
s ohledem na charakter podpořené akce (projektu) vždy po konzultaci s oddělením
mediální komunikace odboru kancelář hejtmana. V případě, že bude požadována „velká
publicita“, bude ve Smlouvě použit i odst. 5).

6.

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

1. Varianta 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. (Pozn.: U smluv nad 50 000,- Kč či přesahujících tuto částku uzavřeným
dodatkem, která je zveřejňována pouze na úřední desce)
Varianta 2 - 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. 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. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv. (Pozn.: Použije se pouze v případě, že smlouva je
uveřejňována v registru smluv)
Varianta 3 - Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. (Pozn.: U
smluv do 50 000,- Kč)
2. Využití dotace podléhá režimu veřejnosprávní kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění
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pozdějších předpisů a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění
pozdějších předpisů, ze strany poskytovatele. Příjemce je povinen umožnit
pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití prostředků
dotace a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní evidence.
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou
písemných a číslovaných dodatků.
4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní
vyplývající příslušná ustanovení správního řádu, zákona č. 250/2000 Sb., případně
příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního
řádu. Příslušným správním orgánem k rozhodování sporů z právních poměrů při
poskytnutí dotace dle této smlouvy je Ministerstvo financí ČR.
5. Poskytovatel potvrzuje, že tato smlouva je uzavírána v souladu s usnesením
Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ..../…..../……….. ze dne ……………...
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

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
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bod 12.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 030/15Z/2018

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 58
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, usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 19/32/2002 ze dne 22. května 2002 (dodatek č. 1), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 11/34/2002 ze dne 3. července 2002 (dodatek č. 2), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 2/51/2002 ze dne 18. prosince 2002 (dodatek č. 3), usnesení Rady Ústeckého kraje
č.14/66/2003 ze dne 9. července. 2003 (dodatek č. 4), usnesení Rady Ústeckého kraje
č.16/96/2004 ze dne 19. května 2004 (dodatek č. 5), usnesení Rady Ústeckého kraje
č.20/101/2004 ze dne 7. července 2004 (dodatek č. 6), usnesení Rady Ústeckého kraje
č.16/104/2004 ze dne 22. září 2004 ( dodatek č. 7), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 16/23R/2005 ze dne 7. prosince 2005 (dodatek č. 8), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 9/40R/2006 ze dne 17. května 2006 (dodatek č. 9), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 18/77R/2007 ze dne 14. března 2007 (dodatek č. 10), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 19/106R/2008 ze dne 12. března 2008 (dodatek č. 11), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 50/12R/2009 ze dne 11.3.2009 (dodatek č. 12), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 13), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 14), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 40/45R/2010 ze dne 21.4.2010 (dodatek č. 15), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 48/54R/2010 ze dne 18.8.2010 (dodatek č. 16), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 53/58R/2010 ze dne 29.9.2010 (dodatek č. 17), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 59/65R/2010 ze dne 8.12.2010 (dodatek č. 18), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 45/72R/2011 ze dne 9.3.2011(dodatek č. 19), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 64/81R/2011 ze dne 20.7.2011 (dodatek č. 20), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 74/90R/2011 ze dne 23.11.2011 (dodatek č. 21), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 58/98R/2012 ze dne 29.2.2012 (dodatek č. 22), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 76/103R/2012 ze dne 9.5.2012 (dodatek č. 23), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 29/103R/2012 ze dne 9.5.2012 (dodatek č. 24), usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 49/114R/2012 ze dne 3.10.2012 (dodatek č. 25), 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), 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), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 030/11Z/2018 ze dne 26.2.2018 (dodatek č. 54), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 026/12Z/2018 ze dne 23.4.2018 (dodatek č. 55), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 044/13Z/2018 ze dne 25.6.2018 (dodatek č. 56) a usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 032/14Z/2018 ze dne 10.9.2018 (dodatek č. 57)
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ………………..... ze dne 22. 10. 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.
226
Hostěnice u Brozan
227/1
Hostěnice u Brozan
694/30
Levousy
335/14
Prosmyky
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice
p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.
1014/49
Koštice
614/4
Koštice
470/20
Malnice
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny

p.č./st.p.č.
72/6
458
1325/3

k.ú.
Černý Potok
Černý Potok
Jindřišská

p.č./st.p.č.
k.ú.
445/3
Černý Potok
1/4
Jindřišská
3958/5
Mašťov
2

283/26
Radonice u Kadaně
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov
p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.
787/6
Líska
787/7
Líska
868
Líska
870/2
Líska
1748/1
Líska
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín
p.č./st.p.č.
k.ú.
1133/23
Krásný Buk
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk
p.č./st.p.č.
k.ú.
1326/7
Nová Ves v Horách
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most
p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.
447/20
Mstišov
545/2
Mstišov
613/1
Všechlapy u Zabrušan
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice
p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.
912/2
Roudníky
912/3
Roudníky
912/4
Roudníky
912/9
Roudníky
912/10
Roudníky
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 22. 10. 2018

V Ústí nad Labem dne 22. 10. 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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Příloha č.1

Dodatek č. 1 k
Memorandu o spolupráci na národním produktu
„Pískovcová skalní města v České republice“
uzavřený mezi
Královéhradeckým krajem
se sídlem:
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 3
IČ: 70889546
zastoupeným: PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem
a
Libereckým krajem
se sídlem:
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
IČ: 70891508
zastoupeným: Martinem Půtou, hejtmanem
a
Ústeckým krajem
se sídlem:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
IČ: 70892156
zastoupeným: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem
a
Středočeským krajem
se sídlem:
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 70891095
zastoupeným: Ing. Jaroslavou Pokornou Jermanovou, hejtmankou
(společně dále též jen „kraje“)
Společnost pro destinační management Broumovska o.p.s.
se sídlem:
Klášterní 1, 550 01 Broumov,
IČ: 02326159
zastoupena: Milanem Brandejsem, ředitelem
(dále též jen „koordinátor“)
Uvedené smluvní strany se dohodly na Dodatku č. 1 k Memorandu o spolupráci na národním
produktu „Pískovcová skalní města v České republice“ (dále jen „Memorandum“), které
mezi sebou uzavřely dne 12. 10. 2017:
1

I.
1) Smluvní strany se dohodly, že Memorandum se mění takto:
Článek I. odstavec 3. nově zní:
Předmětem vzájemné spolupráce je zejména:
- vzájemná participace a spolupráce krajů a koordinátora na produktu
- finanční participace krajů na produktu po dobu let 2017 – 2018 v rozložení
ročně:
Královéhradecký kraj – 100 000 Kč
Liberecký kraj – 75 000 Kč
Ústecký kraj – 75 000 Kč
Středočeský kraj – 50 000 Kč
-

finanční participace krajů na produktu po dobu let 2019 – 2022 v rozložení
ročně:
Královéhradecký kraj – 100 000 Kč
Liberecký kraj – 75 000 Kč
Ústecký kraj – 75 000 Kč
Středočeský kraj – 50 000 Kč.

Finanční prostředky budou uvolněny vždy v 1. čtvrtletí daného kalendářního roku na
účet koordinátora produktu, č.ú.: 3651218349/0800
Článek IV. odstavec. 1. nově zní:
Toto Memorandum se uzavírá na dobu do 31. 12. 2022.
2) Ostatní ustanovení Memoranda zůstávají beze změn.

II.
1) Tento Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s:
usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č…… ze dne…………..,
usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. …………...ze dne ……..,
usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ……………. ze dne ……..,
usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. ………...ze dne ……..
2) Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v osmi vyhotoveních, z nichž každý kraj obdrží dvě
vyhotovení.
3) Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv v souladu se
zákonem 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, které provede Královéhradecký kraj do 30 dnů od jeho podpisu.
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V Hradci Králové dne ……………………..

V Liberci dne ……………………..

………………………………………..

……………………………………..

Královéhradecký kraj
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

Liberecký kraj
Martin Půta
hejtman

V Ústí nad Labem dne …………………..

V Praze dne …………………………

……………………………………..

….…………………………………..

Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček
hejtman

Středočeský kraj
Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová
hejtmanka

V Broumově dne…………………

………………………………………
Společnost pro destinační
management Broumovska o.p.s.,
Milan Brandejs
ředitel
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Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele:
Číslo smlouvy u příjemce:

18/SML4632/SoPD/RR

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
Sídlo:
Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupená:
Bc. Pavlem Csonkou, předsedou Regionální rady regionu
soudržnosti Severozápad
e-mail/telefon:
jaroslav.komínek@nuts2severozapad.cz
IČ:
75082136
DIČ:
CZ75082136
Bankovní spojení: 4361022/0800, Česká spořitelna, a.s.
(dále jen „příjemce“)
a
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Hajšman, vedoucí odboru regionálního rozvoje
Krajského úřadu Ústeckého kraje
e-mail/telefon:
hajsman.p@kr-ustecky.cz, 475 657 508
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bankovní spojení: 2451462/0800, Česká spořitelna, a.s.
(dále jen „poskytovatel“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 10a zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“), tuto

S M L O U V U O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
(dále jen „Smlouva“)
I.
Obecné ustanovení
1. Touto smlouvou je poskytována dotace ve smyslu zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 10 odst. 1 písm. k)
zákona č. 250/2000 Sb. a zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje,
ve znění pozdějších předpisů, na účel uvedený v čl. II. této smlouvy.
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II.
Výše dotace a její účel, doba, v níž má být dosaženo účelu
1. Účelem této dotace je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z rozpočtu
Ústeckého kraje (dále jen „dotace“) na realizaci projektu „Činnost Regionální rady
Regionu soudržnosti Severozápad v roce 2019“ (dále jen „projekt“).
2. Poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
…………….. ze dne 22.10.2018 poskytuje příjemci ze svého rozpočtu účelově
vázanou neinvestiční dotaci ve výši 517 000 Kč (slovy: pětsetsedmnácttisíckorun
českých) a příjemce tuto dotaci přijímá.
3. Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne 24.9.2018
Dotace je určena na výdaje definované v § 16c písm. b) zákona č. 248/2000 Sb.,
o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů.
Výdaji na vlastní činnost příjemce jsou:
Název

Částka

5137

drobný hm. majetek

53336

5139

nákup materiálu

16667,50

5166

konzultační služby

36668,50

5167

vzdělávání

33335

5168

služby zpracování dat 136006,80

5169

nákup ost. služeb

29334,80

5173

cestovné

10000,50

5175

pohoštění

16667,50

Tvorba soc. fondu

184983,40

Položka RS

4. Příjemce je povinen použít dotaci stanoveným způsobem nejpozději do 31. 12.
2019 (doba dosažení stanoveného účelu dotace). Účinnost uznatelných výdajů je
od 1. 1. 2019.
III.
Základní povinnosti příjemce, porušení rozpočtové kázně
1. Příjemce se zavazuje, že dotaci použije výhradně k účelu uvedenému v čl. II této
smlouvy a do 15. 2. 2020 doručí poskytovateli finanční vypořádání dotace (přehled
o čerpání a použití poskytnuté dotace). Nepoužité peněžní prostředky budou
vráceny na účet poskytovatele č. 2451462/0800, vedený u České spořitelny, a.s.
ve lhůtě pro doručení finančního vypořádání dotace.
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2. Každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých
jako dotace je porušením rozpočtové kázně (§ 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.
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 finančního vypořádání dotace do 15 kalendářních dnů po lhůtě
stanovené smlouvou – výše odvodu činí 5 %.
b) předložení finančního vypořádání dotace do 30 kalendářních dnů po lhůtě
stanovené smlouvou – výše odvodu činí 10 %.

IV.
Způsob poskytnutí dotace
1. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově bankovním převodem na účet
příjemce uvedený v úvodu smlouvy do 28.2.2019.
V.
Podmínky použití dotace
1. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a je povinen projekt
zrealizovat nejpozději do 31. 12. 2019.
2. Uznatelné výdaje na realizaci projektu vznikají nejdříve od 1. 1. 2019.
3. Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových výdajů
souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako
výdaje neuznatelné. Celkové výdaje projektu ve skutečné výši musí být
vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví příjemce nejpozději do dne
uvedeného v Čl. V odst. 1 této smlouvy.
4. Neuznatelné výdaje projektu jsou:
a) úhrada úvěrů a půjček,
b) náhrady škod a manka,
c) dotace a dary.
5. Uznatelné výdaje projektu jsou nezpůsobilé výdaje, které nelze hradit
z Operačního programu technická pomoc 2014–2020 a související s účelem
dotace (zejména drobný hm. majetek, nákup materiálu, konzultační služby, služby
zpracování dat, nákup ost. služeb, tvorba soc. fondu).
5. Pokud dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. V. odst. 4 a odst. 5 této smlouvy
případně nebudou-li některé výdaje uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se
jedná o výdaje neuznatelné.
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VI.
Kontrola
1. Poskytovatel je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu
ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „kontrola“).
2. Poskytovatel je oprávněn provádět kontrolu dle ust. odst. 1 tohoto článku
v průběhu realizace projektu i po jeho ukončení, a to po dobu deseti let počítaných
od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední
z povinností stanovených Čl. III. odst. 1 až 3.
3. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. VI.
této smlouvy.
VII.
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 kalendářních dní ode
dne následujícího po doručení výpovědi druhé straně.
2. Smluvní strany mohou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů
uvedených v § 167 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „zákon č.
500/2004 Sb.“). 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 zákona
č. 500/2004 Sb. Ministerstvo financí ČR.
VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy
z ní vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., zákona č. 500/2004
Sb., správní řád; nevylučuje-li to povaha a účel této smlouvy, případně se použijí
přiměřeně příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
s výjimkou ustanoveních uvedených v § 170 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
2. Strany souhlasí s tím, že tato smlouva bude vedena v evidenci smluv Krajského
úřadu Ústeckého kraje a v evidenci smluv Úřadu Regionální rady regionu
soudržnosti Severozápad.
3. 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
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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 na e-mail:
ridiciorgan@nuts2severozapad.cz. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží
poskytovatel a dvě vyhotovení příjemce.
5. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou
písemných a číslovaných dodatků.
6. O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. ………………..ze dne 22.10.2018
Za příjemce

Za poskytovatele

V Ústí nad Labem dne………

V Ústí nad Labem dne …………..

…….……………………………….

……………………………………..

Bc. Pavel Csonka,

Oldřich Bubeníček

předseda Regionální rady regionu
soudržnosti Severozápad

hejtman Ústeckého kraje
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Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:
JID:
Č.j.: 26/KP/2018

DODATEK Č. 1
k smlouvě č. 18/SML2735/SoPD/KP o poskytnutí neinvestiční dotace
v rámci „Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2016“
uzavřené dne 25. 6. 2018

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Jitkou Sachetovou, členkou Rady Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: PhDr. Adam Šrejber, Ph.D., vedoucí odboru kultury a památkové péče
E-mail/telefon: srejber.a@kr-ustecky.cz / +420 475 657 286
IČ:
70892156
DIČ:
CZ 70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s.,
číslo účtu: 94-882993349/0800
a
Příjemce:
Název:
Město Šluknov
Sídlo:
nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
Zastoupený:
Mgr. Evou Džumanovou, starostkou Města Šluknov
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon
IČ:
00261688
DIČ:
CZ00261688
Bank. spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy a dohodly se na těchto
změnách:

Článek 1
Mění text v Článku II. odstavec 7 takto,
z původního
Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných uznatelných
nákladech projektu v maximální výši 21,9 %. Závazný ukazatel musí být dodržen ve vztahu
k celkovým uznatelným nákladům projektu, které činí 2 447 552,60 Kč.
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na text nový:
Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných uznatelných
nákladech projektu v maximální výši 22 %. Závazný ukazatel musí být dodržen ve vztahu
k celkovým uznatelným nákladům projektu, které činí 2 727 629,80 Kč.
Článek 2
1. Tento dodatek 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 dodatku, což se týká i případných dalších dodatků ke smlouvě, a to po dobu
nejméně 3 let ode dne zveřejnění. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho
uzavření.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž příjemce
dotace obdrží 1 a poskytovatel dotace 2 vyhotovení.
3. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem neměněné, zůstávají nedotčeny.
4. O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. ……………ze dne 22. 10. 2018.

V Ústí nad Labem dne……….

Ve Šluknově dne…………

……………………………………

………………………………………….

Poskytovatel
Ústecký kraj
Jitka Sachetová, členka Rady Ústeckého
kraje pro oblast kultury a památkové péče,
zemědělství, životního prostředí a venkova
na základě pověření dle usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 067/18R/2017 ze dne
28. 6. 2017

Příjemce
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Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:
JID:
Č.j.: 23/KP/2018

DODATEK Č. 1
k smlouvě č. 18/SML2769/SoPD/KP o poskytnutí neinvestiční dotace
v rámci „Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2016“
uzavřené dne 8. 8. 2018

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Jitkou Sachetovou, členkou Rady Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: PhDr. Adam Šrejber, Ph.D., vedoucí odboru kultury a památkové péče
E-mail/telefon: srejber.a@kr-ustecky.cz / +420 475 657 286
IČ:
70892156
DIČ:
CZ 70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s.,
číslo účtu: 94-882993349/0800
a
Příjemce:
Název:
Cisterciácké opatství Osek
Sídlo:
Rooseveltova 1, 417 05 Osek
Zastoupený:
MVDr. Jindřichem Koskou
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon
IČ:
49086910
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy a dohodly se na těchto
změnách:

Článek 1
Mění text v Článku II. odstavec 4 takto,
z původního
Termínem ukončení realizace projektu je 31. 10. 2018. Pro příjemce je tento termín stanoven
jako závazný ukazatel.
na text nový:
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Termínem ukončení realizace projektu je 28. 2. 2019. Pro příjemce je tento termín stanoven
jako závazný ukazatel.

Článek 2
1. 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 o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních
údajů obsažených v tomto dodatku, 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 byla zaslána příjemci do datové schránky s8qjak9. Dodatek nabývá platnosti
dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž příjemce
dotace obdrží 1 a poskytovatel dotace 2 vyhotovení.
3. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem neměněné, zůstávají nedotčeny.
4. O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. ……………ze dne 22. 10. 2018.

V Ústí nad Labem dne……….

V…………………. dne…………

……………………………………

………………………………………….

Poskytovatel
Ústecký kraj
Jitka Sachetová, členka Rady Ústeckého
kraje pro oblast kultury a památkové péče,
zemědělství, životního prostředí a venkova
na základě pověření dle usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 067/18R/2017 ze dne
28. 6. 2017

Příjemce
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Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:
JID:
Č.j.: 56/KP/2018

DODATEK Č. 1
k smlouvě č. 18/SML2805/SoPD/KP o poskytnutí neinvestiční dotace
v rámci „Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2016“
uzavřené dne 28. 5. 2018

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Jitkou Sachetovou, členkou Rady Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: PhDr. Adam Šrejber, Ph.D. – vedoucí odboru kultury a památkové péče
E-mail/telefon: srejber.a@kr-ustecky.cz / +420 475 657 286
IČ:
70892156
DIČ:
CZ 70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s.,
číslo účtu: 94-882993349/0800
a
Příjemce:
Název:
Město Jirkov
Sídlo:
Nám. Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov
Zastoupený:
Ing. Radkem Štejnarem, starostou města
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon
IČ:
00261904
DIČ:
CZ00261904
Bank. spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu:
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy a dohodly se na těchto
změnách:

Článek 1
Mění text v Článku II. odstavec 4 takto,
z původního
Termínem ukončení realizace projektu je 31. 8. 2018. Pro příjemce je tento termín stanoven
jako závazný ukazatel.
na text nový:
strana 1 / 2

Termínem ukončení realizace projektu je 30. 11. 2018. Pro příjemce je tento termín stanoven
jako závazný ukazatel.

Článek 2
1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž příjemce
dotace obdrží 1 a poskytovatel dotace 2 vyhotovení.
3. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem neměněné, zůstávají nedotčeny.
4. O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. ……………ze dne 22. 10. 2018.

V Ústí nad Labem dne……….

V Jirkově dne…………

……………………………………

………………………………………….

Poskytovatel
Ústecký kraj
Jitka Sachetová, členka Rady Ústeckého
kraje pro oblast kultury a památkové péče,
zemědělství, životního prostředí a venkova
na základě pověření dle usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 067/18R/2017 ze dne
28. 6. 2017

Příjemce
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Dotační program

„Program podpory aktivit stálých profesionálních
divadelních souborů a hudebních těles působících
na území Ústeckého kraje na rok 2019“
Program se řídí „Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
Ústeckým krajem“ (dále jen „Zásady“), schválenými usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. 013/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018, Zásadami Regionálního
podpůrného fondu Ústeckého kraje, schválenými Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 036/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017 a Koncepcí rozvoje kultury a
památkové péče v Ústeckém kraji 2014 - 2020 schválenou usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. 88/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014, které jsou zveřejněny na
internetové adrese www.kr-ustecky.cz, pokud v tomto programu není stanoveno
jinak.

Předmět podpory
Finanční prostředky z rozpočtu Ústeckého kraje jsou určeny k podpoře stálých
profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících na území
Ústeckého kraje, na jednoleté projekty spojené s hostováním stálého
divadelního souboru či hudebního tělesa v různých místech Ústeckého kraje a
pro svozy diváku na domácí scénu tak, aby byla pokryta poptávka a byla
zabezpečená dostupnost kulturních služeb všem obyvatelům Ústeckého kraje.

Obsah
Název dotačního programu

I.

„Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a
hudebních těles působících na území Ústeckého kraje na rok 2019“

II.

Zařazení dotačního programu do oblasti
Kultura

III. Účel, na který mohou být peněžní prostředky z programu
poskytnuty
Finanční prostředky z rozpočtu Ústeckého kraje prostřednictvím Regionálního
podpůrného fondu jsou určeny k podpoře stálých profesionálních divadelních
souborů a hudebních těles působících na území Ústeckého kraje. Čerpání
prostředků je určeno především k zajištění působení těchto organizací na území
Ústeckého kraje (náklady spojené se zájezdovou činností na území kraje –
ubytování, stravné, apod.), ale může být použito i k zajištění svozu diváků, posílení
atraktivnosti repertoáru (hostování sólistů).
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Uznatelným nákladem je nezbytný náklad, který není definován jako neuznatelný
náklad a splňuje všechny následující podmínky:
a) Vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
b) Vznikl Příjemci dotace v přímé souvislosti s prováděním Projektu a v rámci
termínu realizace Projektu,
c) Byl skutečně uhrazen v rámci termínu realizace Projektu a zachycen
v účetnictví Příjemce dotace na jeho účetních dokladech, je
identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady.
Neuznatelným nákladem je náklad na:
a) Pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
b) Úroky, penále, pokuty a jiné sankce,
c) Opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
d) Nákupy pozemků nebo budov,
e) Ztráty z devizových kurzů,
f)

Reprezentativní náklady (rautové, cateringové, alkohol atp.)

g) Nájemné s následnou koupí,
h) Cestovné nad rámec úpravy v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve
znění pozdějších předpisů, pro zaměstnavatele, který je uveden v § 109
odst. 3 tohoto právního předpisu
i) Mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve
veřejných službách a správě,
j)

Náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc,
svátek), vyjma oblasti sociálních věcí

IV. Důvody podpory stanoveného účelu
podpora šíření profesionální divadelní a koncertní tvorby po celém území
Ústeckého kraje
reprezentace kraje v oblasti kultury
rozvíjení uměleckého prostředí, kulturního podvědomí a rovného přístupu
občanů ke kulturnímu bohatství
zachování a rozvoj kulturně uměleckých tradic

V.

Forma dotace, informace o povaze dotace
neinvestiční dotace

Finanční prostředky poskytnuté v tomto programu nemají charakter veřejné podpory
ve smyslu článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie
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VI. Předpokládaný celkový objem peněžních
vyčleněných krajem na stanovený účel

prostředků

7 000 000 Kč

VII. Výše dotace, výše spoluúčasti příjemce dotace
Maximální výše dotace je 70% z celkových uznatelných nákladů projektu.
Procentuální podíl dotace je závazným finančním ukazatelem v rámci celkových
uznatelných nákladů projektu.

VIII. Okruh způsobilých žadatelů o dotaci
Profesionální divadelní a hudební umělecká tělesa a soubory sídlící a působící na
území Ústeckého kraje a poskytující služby regionálního či nadregionálního rozsahu,
s výjimkou právnických osob, jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je Česká
republika a Ústecký kraj.

IX. Lhůta pro podání žádosti o dotaci
od 22. 11. 2018 do 21. 12. 2018

X.

Den zveřejnění programu
23. 10. 2018

Program je zveřejněn na úřední desce poskytovatele způsobem umožňující dálkový
přístup nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádostí.
Program bude zpřístupněn nejméně po dobu 90 dnů ode dne zveřejnění.

XI. Způsob podání žádosti o dotaci
Zpracovanou žádost, jejíž součástí je i projekt, a požadované přílohy, v zalepené
obálce, označené nápisem:
Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a
hudebních těles působících na území Ústeckého kraje na rok 2019
plné jméno (název) žadatele o dotaci a jeho adresa
„NEOTVÍRAT“
doručí žadatel na adresu:

Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor kultury a památkové péče
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Pro podání žádosti je rozhodující razítko přijetí podatelnou Krajského úřadu.
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Žádost o dotaci je také možno doručit se všemi povinnými přílohami do datové
schránky Ústeckého kraje s elektronickým podpisem statutárního zástupce, nebo
e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem do e-podatelny.

Uzávěrka přijímání projektových žádostí:

21. 12. 2018

XII. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti
V závislosti na zasedání Rady a Zastupitelstva Ústeckého kraje v průběhu
1. čtvrtletí roku 2019.

XIII. Podmínky pro poskytnutí dotace
Dotace je určena na úhradu uznatelných nákladů, vzniklých v rámci termínu realizace
projektu.
Dotace bude poskytnuta na základě písemné smlouvy o poskytnutí dotace.
Dotaci lze použít jen na účel uvedený ve smlouvě při dodržení závazných ukazatelů.
Termín ukončení realizace projektu bude uveden ve smlouvě a stanoví se pro
příjemce dotace jako závazný ukazatel. Změny týkající se termínů realizace projektu,
termínu doložení závěrečné zprávy včetně vyúčtování a výše závazného ukazatele
podílu dotace na celkových uznatelných nákladech, jsou řešeny uzavřením dodatku
ke smlouvě.
Dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen přijatou dotaci
použít na financování projektu schváleného poskytovatelem, který realizuje vlastním
jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.
Je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění odpočtu této daně, bude dotace
poskytnuta na plnění bez DPH.
Příjemce odpovídá za účelné, efektivní a hospodárné použití dotace v souladu
s předloženým rozpočtem projektu a za jejich řádné a oddělené sledování
v účetnictví jak z hlediska nákladů projektu hrazených z dotace, tak z hlediska
celkových uznatelných nákladů projektu.
Dotace bude příjemci poskytnuta formou bezhotovostního převodu na jeho bankovní
účet způsobem stanoveným ve smlouvě. Příspěvkové organizaci obce je dotace
poskytnuta prostřednictvím bankovního účtu jejího zřizovatele v souladu s § 28 odst.
15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.
V případě, že se projekt neuskuteční, je příjemce povinen obdržené peněžní
prostředky neprodleně vrátit poskytovateli dle podmínek smlouvy o poskytnutí
dotace. Současně je povinen předat příslušnému odboru Krajského úřadu Ústeckého
kraje informaci o vrácení dotace.

XIV. Konzultační místo na Krajském úřadu Ústeckého kraje
Odbor kultury a památkové péče, budova B
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Kontaktní osoby:
pracovníci odboru kultury a památkové péče KÚ Ústeckého kraje
Karina Strnadová

e-mail: strnadova.k@kr-ustecky.cz

telefon: 475 657 242

Mgr. František Mlnařík

e-mail: mlnarik.f@kr-ustecky.cz

telefon: 475 657 919

Gabriela Smrčková

e-mail: smrckova.g@kr-ustecky.cz

telefon: 475 657 198

XV. Hodnotící kritéria
Za řádně a včas podanou žádost se považuje žádost (jejíž součástí je projekt)
doručená ve lhůtě stanovené v tomto programu a se všemi povinnými přílohami
stanovenými v tomto programu.
Žádosti, které nebudou podány ve stanovené lhůtě pro podání žádosti dle čl. IX.
Dotačního programu, budou z hodnocení bez dalšího vyřazeny.
U řádně a včas podaných žádostí o dotaci bude provedena kontrola formální
správnosti a požadovaných náležitostí.
Z dalšího hodnocení bude vždy vyřazena žádost o dotaci žadatele, který naplní
podmínky uvedené v čl. IX. odst. 5 „Zásad“.
V případě formálních nedostatků řádně podaných žádostí vyzve příslušný odbor
žadatele k odstranění nedostatků žádosti a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu. Za
formální nedostatky se považují:
a) nesprávné a chybné uvedení předepsaných údajů (např. identifikační údaje
žadatele, adresa apod.)
b) chyby v psaní a počtech působící nesprávný celkový údaj.
Pokud žadatel ve stanovené lhůtě formální nedostatky žádosti neodstraní, bude tato
žádost z hodnocení bez dalšího vyřazena.
Správné a úplné žádosti budou předloženy výběrové komisi a hodnoceny dle
následujících kritérií:
význam projektu pro rozvoj kultury Ústeckého kraje
význam pro zajištění rovného přístupu občanům po celém území Ústeckého
kraje
rozsah působení projektu
návštěvnost

XVI. Žádost a požadované přílohy
Žadatel vyplní žádost v elektronické podobě, která je dostupná na webových
stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz (granty a dotace /kultura a památková
péče/Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a
hudebních těles působících na území Ústeckého kraje na rok 2019). Vyplněnou
elektronickou žádost žadatel odešle elektronicky, ale zároveň ji i vytiskne, opatří
podpisem a razítkem oprávněné osoby.
Tuto signovanou žádost následně doručí ve lhůtě pro podání žádosti dle článku
IX. s povinnými přílohami uvedenými v příloze A), dle článku XI. tohoto programu,
osobně nebo poštou do podatelny Ústeckého kraje, případně datovou schránkou či
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e-mailem s elektronickým podpisem statutárního zástupce do e-podatelny Krajského
úřadu Ústeckého kraje.

XVII. Vzor smlouvy o poskytnutí dotace
dle přílohy B) tohoto programu

Přílohy Dotačního programu
Příloha 1 A) - Žádost o neinvestiční dotaci a povinné přílohy
Příloha 1 B) - Vzor smlouvy
Příloha 1 C) - Vzor závěrečné zprávy a finančního vypořádání

Tento Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles
působících v Ústeckém kraji na rok 2019, byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje dne
22. 10. 2018.
Zveřejněn dne: 23. 10. 2018
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Příloha A)
k Programu podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních
těles působících na území Ústeckého kraje na rok 2019

Žádost o neinvestiční dotaci a povinné přílohy
Žádost v elektronické podobě, která je dostupná na webových stránkách Ústeckého kraje
www.kr-ustecky.cz (granty a dotace) a jejíž součástí je i projekt dle čl. VII. Zásad - odeslat
elektronicky a zároveň vytištěnou a signovanou spolu s ostatními povinnými přílohami
doručit poštou nebo osobně do podatelny Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Další možnost doručení je vždy se zaručeným elektronickým podpisem buď do datové
schránky Ústeckého kraje, nebo e-mailem do e-podatelny.
č. 1
Kopie aktuálních dokladů osvědčující právní osobnost žadatele o dotaci (např. výpis
z obchodního rejstříku, výpis z registru ekonomických subjektů) a další doklady (např.
společenská smlouva, stanovy, statut, zřizovací listina, živnostenský list, zřizovací listina) –
NETÝKÁ SE OBCÍ
č. 2
Kopie dokladů o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby,
současně s dokladem osvědčujícím oprávnění zástupce jednat jménem žadatele o dotaci
navenek (podepisování smluv).
č. 3
Kopie aktuálních dokladů o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má
registrační povinnost). Je nutné hlásit případné změny v průběhu roku!
č. 4
Kopie dokladů o zřízení běžného účtu žadatele u peněžního ústavu (smlouva, nebo
potvrzení příslušného bankovního ústavu). U příspěvkových organizací je třeba doložit
doklad o zřízení běžného účtu zřizovatele.
č. 5 – č. 11
Čestná prohlášení v originále
Viz níže
č. 12
Soupis jednotlivých projektů v originále
Viz níže

Bod 15.3 příloha 1 A)

č. 5
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji tímto, že u žadatele (fyzické / právnické osoby)
jméno / název …………………………………………………………………………………...
adresa / sídlo …………………………………………………………………………………….
IČ : ……………...
DIČ : ………………
případně jiná identifikace subjektu (ČOP, č. pasu, datum narození) …………………………..


v současné době neprobíhá, nebo v posledních 3
majetku, insolvenční řízení, v němž bylo vydáno
insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek
insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen
nepostačující.



nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.



nebyla na majetek nařízená 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.

letech neproběhlo, vůči jeho
rozhodnutí o úpadku, nebo
nepostačuje k úhradě nákladů
proto, že majetek byl zcela

Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení a je si vědoma
možných právních důsledků, zamlčí-li nějakou skutečnost nebo uvede-li nepravdivý údaj.

V ……………… dne ………………
……………………………………
(jméno a podpis oprávněné osoby

Bod 15.3 příloha 1 A)

č. 6
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji tímto, že u žadatele (fyzické / právnické osoby)
jméno / název …………………………………………………………………………………...
adresa / sídlo …………………………………………………………………………………….
IČ : ……………...
DIČ : ………………
případně jiná identifikace subjektu (ČOP, č. pasu, datum narození) …………………………..
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 této právnické osoby.
Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení a je si vědoma
možných právních důsledků, zamlčí-li nějakou skutečnost nebo uvede-li nepravdivý údaj.

V ……………… dne ………………
……………………………………
(jméno a podpis oprávněné osoby)

č. 7
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji tímto, že žadatel (fyzická / právnická osoba)
jméno / název …………………………………………………………………………………...
adresa / sídlo …………………………………………………………………………………….
IČ : ……………...
DIČ : ………………
případně jiná identifikace subjektu (ČOP, č. pasu, datum narození) …………………………..
nemá v době podpisu tohoto prohlášení žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti u
místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních
pojišťoven.
Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení a je si vědoma
možných právních důsledků, zamlčí-li nějakou skutečnost nebo uvede-li nepravdivý údaj.

V ……………… dne ………………
……………………………………
(jméno a podpis oprávněné osoby)
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č. 8
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji tímto, že žadatel (fyzická / právnická osoba)
jméno / název …………………………………………………………………………………...
adresa / sídlo …………………………………………………………………………………….
IČ : ……………...
DIČ : ………………
případně jiná identifikace subjektu (ČOP, č. pasu, datum narození) …………………………..
nemá v době podpisu tohoto prohlášení žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním
fondům, přičemž za závazky vůči státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu
životního prostředí, Pozemkového fondu a Celní správě. Za vypořádání nelze považovat
posečkání úhrady dlužných závazků.
Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení a je si vědoma
možných právních důsledků, zamlčí-li nějakou skutečnost nebo uvede-li nepravdivý údaj.

V ……………… dne ………………
……………………………………
(jméno a podpis oprávněné osoby)

č. 9
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji tímto, že fyzická / právnická osoba
jméno / název …………………………………………………………………………………...
adresa / sídlo …………………………………………………………………………………….
IČ : ……………...
DIČ : ………………
případně jiná identifikace subjektu (ČOP, č. pasu, datum narození) …………………………..
nemá v době podpisu tohoto prohlášení žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu k
Kraje, tzn. např., že bylo ve stanoveném termínu předloženo řádné vyúčtování v případě, že
byly žadateli finanční prostředky v předchozích obdobích poskytnuty.
Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení a je si vědoma
možných právních důsledků, zamlčí-li nějakou skutečnost nebo uvede-li nepravdivý údaj.
V ……………… dne ………………
……………………………………
(jméno a podpis oprávněné osoby)

Bod 15.3 příloha 1 A)

č. 10
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji tímto, že žadatel (fyzická / právnická osoba)
jméno / název …………………………………………………………………………………...
adresa / sídlo …………………………………………………………………………………….
IČ : ……………...
DIČ : ………………
případně jiná identifikace subjektu (ČOP, č. pasu, datum narození) …………………………..
je přímo odpovědný za přípravu, realizaci projektu (jedná vlastním jménem, na vlastní účet a
na vlastní odpovědnost) a nepůsobí jako prostředník.
Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení a je si vědoma
možných právních důsledků, zamlčí-li nějakou skutečnost nebo uvede-li nepravdivý údaj.
V ……………… dne ………………
……………………………………
(jméno a podpis oprávněné osoby)

č. 11
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji tímto, že u žadatele (fyzické / právnické osoby)
jméno / název …………………………………………………………………………………...
adresa / sídlo …………………………………………………………………………………….
IČ : ……………...
DIČ : ………………
případně jiná identifikace subjektu (ČOP, č. pasu, datum narození) …………………………..



bude uplatněn
nebude uplatněn

odpočet DPH v souvislosti s náklady Projektu.
Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení a je si vědoma
možných právních důsledků, zamlčí-li nějakou skutečnost nebo uvede-li nepravdivý údaj.

V ……………… dne ………………
……………………………………
(jméno a podpis oprávněné osoby)

(Nehodící se škrtněte)

Bod 15.3 příloha 1 A)

č. 12
SOUPIS JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ realizovaných v průběhu předchozích 3 let za
přispění Ústeckého kraje v oblasti kultury
jméno / název …………………………………………………………………………………...
adresa / sídlo …………………………………………………………………………………….
IČ : ……………...
DIČ : ………………
případně jiná identifikace subjektu (ČOP, č. pasu, datum narození ) …………………………..
název projektu

číslo smlouvy

finanční výše dotace

název projektu

číslo smlouvy

finanční výše dotace

název projektu

číslo smlouvy

finanční výše dotace

V ……………… dne ………………
……………………………………
(jméno a podpis oprávněné osoby)

Vzor smlouvy (barevně či varianty – na výběr) bod 15.3 příloha 1 B)

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:
Jitkou Sachetovou, členkou Rady Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Karina Strnadová, referentka oddělení kultury Krajského úřadu
Ústeckého kraje
E-mail/telefon: strnadova.k@kr-ustecky.cz/ +420 475 657 242
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/Datum narození:
DIČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:
zapsaný v obchodním rejstříku u …………………, pod sp. zn. ........../ v.............. rejstříku
u ……………. úřadu v ……………../ v evidenci ………………………. v………………..
(dále jen ,,příjemce“)
Kopie dokladu o právní subjektivitě je součástí spisu č.j. ……. Uloženého na odboru
kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
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(dále jen „smlouva“)

NÁZEV PROJEKTU
Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
013/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018 schváleny Zásady pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí Ústeckým krajem (dále jen „Zásady“). Smlouva se uzavírá v souladu
s těmito Zásadami, které jsou pro příjemce závazné ve věcech touto smlouvou
neupravených.
Článek I.
Předmět smlouvy, účel a výše dotace
1.

Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje…………
č. ….. ze dne ……. poskytuje příjemci ze svého rozpočtu neinvestiční dotaci ve výši
………….,- Kč (slovy: ……..korun českých), která bude převedena bezhotovostně na
účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, pod UZ (účelovým znakem) 93, za
podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději do
...................
Ujednání pro případ poskytnutí dotace příspěvkové organizaci obce:
Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje…………
č. ….. ze dne ……. poskytuje příjemci ze svého rozpočtu neinvestiční dotaci ve výši
………….,- Kč (slovy: ……..korun českých), která bude převedena bezhotovostně
příjemci
v souladu s ustanovením § 28 odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb.
prostřednictvím bankovního účtu zřizovatele příjemce, č. účtu:……., pod UZ
(účelovým znakem) 93, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem
použije nejpozději do ...................

2.

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

3.

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

4.

(varianta č. 1) Dotace nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy
o fungování Evropské unie/Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107
Smlouvy o fungování Evropské unie/..případně uvést informaci v případě
Dotace ve formě vyrovnávací platby.*

4. (varianta č. 2) Dotace je poskytována za využití pravidla „de minimis“ ve smyslu
…….. (doplní se označení příslušného pravidla de minimis – viz Zásady článek
II. odst. 9) Poskytovatel uzavírá tuto smlouvu na základě následujícího prohlášení
příjemce.
Příjemce prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy se nezměnily okolnosti týkající
se příjemcem přijatých podpor de minimis, jenž příjemce uvedl ve formuláři žádosti o
dotaci a není mu známa překážka, která by bránila poskytnutí podpory de minimis dle
výše uvedeného nařízení Evropské komise. **
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Pozn.: */**– ve smlouvě je třeba použít odpovídající text. Dotaci, která je neslučitelnou
podporou, lze poskytnout pouze v případě, že jsou splněny podmínky příslušného pravidla
de minimis. V takovém případě se ve smlouvě neužije text označený žlutým polem a
značkou *, ale pouze text v zeleném poli označeném značkou **.
5. Dotace je slučitelná s dotací poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných
celků, státního rozpočtu nebo fondů EU, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor
nevylučují.
Článek II.
Podmínky použití dotace,
doba, v níž má být dosaženo účelu,
způsob poskytnutí dotace
1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace
předloženého projektu, dle poskytovatelem odsouhlaseného rozpočtu všech
plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „plánovaný nákladový rozpočet“), a to v rozsahu
v něm uvedeného procentuálního podílu dotace na úhradě plánovaných uznatelných
nákladů za dodržení druhového členění plánovaného nákladového rozpočtu.
2. V plánovaném nákladovém rozpočtu, který je přílohou podané žádosti, se za
neuznatelný náklad označují následující náklady:
………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
……………
………………………………………………………………………………………………..
3. Změny v rámci druhového členění rozpočtu je možné provádět pouze za podmínek
stanovených čl. VIII. odst. 6 Zásad za předpokladu předchozího písemného souhlasu
příslušného odboru krajského úřadu.
4. Termínem ukončení realizace projektu je ….. . Pro příjemce je tento termín stanoven
jako závazný ukazatel.
5. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1. smlouvy) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od
.......... do …… (termín realizace projektu).
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
a) vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
b) vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu a v rámci termínu
realizace projektu,
c) byl skutečně uhrazen v rámci termínu realizace projektu a zachycen v účetnictví
příjemce na jeho účetních dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený
prvotními podpůrnými doklady.
Neuznatelný náklad je náklad na:
a)
b)
c)
d)
e)

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,
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f) reprezentativní náklady (rautové, cateringové, alkohol atp.),
g) nájemné s následnou koupí (leasing),
h) 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,
i) mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě,
j) náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc, svátek)
6. Dotace bude poskytnuta
-

jednorázově bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví této
smlouvy/účet zřizovatele příjemce 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 …………. %. Závazný ukazatel musí
být dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu, které činí……… Kč
.

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 podané žádosti, 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 nákladů projektu hrazených z dotace, tak z hlediska
celkových uznatelných nákladů projektu.
5. Uvádět na účetních dokladech souvisejících s dotací 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,
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-

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 uznatelných 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, jak z hlediska nákladů
projektu hrazených z dotace, tak z hlediska celkových uznatelných nákladů
projektu,

-

další náležitosti, pokud tak stanoví podmínky poskytnutí peněžních prostředků
od třetích osob (např. státní účelová dotace).

7. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit
nahlížet do účetní evidence. Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak i po
ukončení realizace projektu.
8. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor kultury a
památkové péče krajského úřadu o všech změnách týkajících se tohoto smluvního
vztahu, včetně identifikace příjemce nebo podpořeného projektu.
9. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke
skutečným nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný
ukazatel (viz čl. II odst. 7 smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace
překročen, vrátit. Tyto prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele,
z něhož mu byly poskytnuty, a to do 15 dnů od doručení žádosti poskytovatele o
vrácení peněžních prostředků příjemci dotace.
10. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla
poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady
uvedené v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně s předložením závěrečné
zprávy.

11. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na
realizaci projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7
kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně
informovat poskytovatele o vrácení dotace.
12. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad.

strana 5 / 9

bod 15.3 příloha 1 B)
13. 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.
14. Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí o jeho
likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato až po
předchozím souhlasu poskytovatele. Příjemce je povinen poskytovateli poskytnout
veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru
poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace.
15. Příjemce je povinen s poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi.

Článek IV.
Porušení rozpočtové kázně
1. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení
peněžních prostředků poskytnutých jako dotace (§ 22 odst. 1 až 3 zákona č.
250/2000 Sb.). V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně tím, že
neoprávněně použije nebo zadrží poskytnutou dotaci, bude poskytovatel postupovat
dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. a bude příjemci uložen odvod včetně penále za
prodlení s odvodem ve výši stanovené platnými právními předpisy a touto smlouvou.
2. Pokud příjemce předloží závěrečnou zprávu včetně finančního vypořádání v termínu
stanoveném ve smlouvě, ale finanční vypořádání nebo závěrečná zpráva nebudou
obsahovat všechny náležitosti stanovené ve smlouvě, dopustí se příjemce porušení
rozpočtové kázně až v případě, že nedoplní neúplnou závěrečnou zprávu nebo
finanční vypořádání ani po marném uplynutí náhradní lhůty 10 dnů ode dne doručení
výzvy poskytovatele k nápravě.
3. V případě porušení rozpočtové kázně, které poskytovatel považuje za méně
závažné, bude vždy uložen odvod za tato porušení procentem z celkové částky
poskytnuté dotace následovně:
a) předložení závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou či dle odst. 6) čl. XII Zásad – výše odvodu činí 5 %.
b) předložení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou či dle odst. 6) čl. XII Zásad – 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 vést celkové uznatelné náklady projektu v odděleném
účetnictví – výše odvodu činí 20%.
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g) nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů souvisejících s dotací
informací o tom, že projekt je spolufinancován Ústeckým krajem – výše odvodu
činí 10 %.
h) nedodržení povinnosti uvádět na h účetních dokladech souvisejících s dotací
účelový znak – výše odvodu činí 5%.
i)

nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků –
výše odvodu činí 5 %.

j)

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.
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.
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Publicita
1.

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

2.

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

3.

V případě pochybností příjemce o způsobu použití a umístění 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 trvání projektu ode dne uzavření této smlouvy:...........................:
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) prezentace poskytovatele moderátorem akce,
f) distribuce tiskových materiálů poskytovatele, které dodá poskytovatel mezi hosty
akce,
g) 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. Varianta 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. (Pozn.: U smluv nad 50 000,- Kč či přesahujících tuto částku uzavřeným
dodatkem, která je zveřejňována pouze na úřední desce)
Varianta 2 - 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
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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: ……@....... Smlouva
nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
(Pozn.: Použije se pouze v případě, že smlouva je uveřejňována v registru smluv)
Varianta 3 - Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. (Pozn.: U
smluv do 50 000,- Kč)
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 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž příjemce
obdrží 1 vyhotovení, poskytovatel 2 vyhotovení.
4. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou/Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. ………… ze dne …………….

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
(osoba zastupující Ústecký kraj)

Příjemce
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Závěrečná zpráva
k čerpání dotace v rámci „Podpory aktivit stálých profesionálních divadelních
souborů a hudebních těles působících na území Ústeckého kraje na rok 2019“
Název projektu:

Příjemce dotace:

Jméno a funkce statutárního zástupce:

Číslo smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace (číslo uvedené na str. 1 uzavřené smlouvy):

Popis realizace projektu:

Harmonogram projektu včetně jeho dodržování:

Kvalitativní výstupy projektu:

Kvantitativní výstupy projektu:

Přínos projektu pro cílové skupiny:

Celkové zhodnocení projektu:

Příjemce dotace může k závěrečné zprávě přiložit samotné výstupy z projektu, propagační materiály, fotodokumentaci,
publicitu v médiích apod.

bod 15.3 příloha č. 1 C)
Finanční vypořádání
dotace v rámci „Podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a
hudebních těles působících na území Ústeckého kraje na rok 2019“
Vyúčtování předkládá příjemce dotace!
Přehled všech nákladů a výnosů
Projektu:

,- Kč

Celkové uznatelné náklady uvedené
ve smlouvě:

,- Kč

Celkové příjmy /výnosy projektu:

,- Kč

Výše poskytnuté neinvestiční
dotace:
Přehled nákladů Projektu hrazených
z dotace v členění dle účelového
určení

,- Kč

Účelový znak:

93

Číslo faktury, bank. výpisu,
pokladního dokladu, smlouvy

Výdaje v Kč

Nákup materiálu:

Celkem:
Nákup služeb:

Celkem:
Cestovné:

Celkem:
Osobní náklady:
Mzdy včetně odvodů
Ostatní platy za odvedenou práci
(budou doloženy DPP a DPČ,
nikoliv fakturami)
Celkem:
Nevyčerpané prostředky:
Přehled o vrácení nepoužitých
prostředků do rozpočtu
poskytovatele

Zdůvodnění nečerpání:
, - Kč

,- Kč

Přehled všech nákladů a výnosů projektu (příjemci, kteří jsou povinni vést účetnictví, doloží
sestavu odděleného účetnictví nákladů a výdajů celého projektu, příjemci, na které se povinnost
nevztahuje, doloží průkaznou evidenci nákladů (výdajů) a výnosů (příjmů) celého projektu)
Kopie účetních dokladů hrazených z dotace Ústeckého kraje (kopie originálů účetních dokladů
označených ve smyslu bodu 5. článku III. Smlouvy),
Prohlášení o uložení všech účetních dokladů vázajících se k projektu na organizaci, s tím, že
jsou kdykoliv k dispozici k nahlédnutí.
V …………………………………. dne ………………
……………………………………………..
podpis zástupce, razítko

Bod 15.4 priloha 3.pdf k usnesení č. 042/15Z/2018

Bod 15.4 příloha 3

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

18/SML3030/SOPD/KP

DODATEK Č. 1
k smlouvě č. 18/SML3030/SOPD/KP o poskytnutí neinvestiční dotace
v rámci „Programu regionální kulturní činnosti pro rok 2018“ uzavřené dne 19. 7. 2018

Smluvní strany
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Jitkou Sachetovou, členkou Rady Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: PhDr. Adam Šrejber, Ph.D., vedoucí odboru kultury a památkové péče
E-mail/telefon: srejber.a@kr-ustecky.cz / +420 475 657 446
IČ:
70892156
DIČ:
CZ 70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s.,
číslo účtu: 1630952/0800
a
Příjemce:
Poradna pro integraci, z.ú.
Sídlo:
Opletalova 921/6, 110 00 Praha
Zastoupený:
Mgr. Monikou Korábovou, ředitelkou
Kontaktní osoba: Jan Kubíček, ředitel KMC PPI Ústí nad Labem
E-mail/telefon
jan.kubicek@p-p-i.cz/ 603 856 375
IČ :
673 626 21
DIČ:
001-67362621
Číslo účtu:
3396315319/0800
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy a dohodly se na těchto
změnách:

Článek 1
Mění text v Článku I. prvním odstavci smlouvy takto,
z původního
Poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 045/12Z/2018 ze
dne 23. 4. 2018 poskytuje příjemci ze svého rozpočtu neinvestiční dotaci ve výši 62 000,- Kč
(slovy: šedesát dva tisíc korun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet
příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, pod UZ (účelovým znakem) 95, za podmínky, že
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ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději do konce roku 2018 za účelem
pokrytí přímých nákladů na realizaci festivalu.
na text nový:
Poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 000/00Z/2018 ze
dne 22. 10. 2018 poskytuje příjemci ze svého rozpočtu neinvestiční dotaci ve výši
92 000,- Kč (slovy: devadesát dva tisíc korun českých), která bude převedena
bezhotovostně na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, pod UZ (účelovým
znakem) 95, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději do
konce roku 2018 za účelem pokrytí přímých nákladů na realizaci festivalu.

Článek 2
1. Tento dodatek odsouhlasilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č.
000/00Z/2018 ze dne 22. 10. 2018.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž příjemce
dotace obdrží 1 a poskytovatel dotace 3 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá účinností dnem jeho uzavření a účinností dnem uveřejnění
v registru smluv.
4. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem neměněné, zůstávají nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne

V

……………………………………

dne

………………………………………….
Příjemce

Poskytovatel
Ústecký Kraj
Jitka Sachetová, členka Rady
Ústeckého kraje, pro oblast kultury
a památkové péče, zemědělství,
životního prostředí a venkova na
základě pověření dle usnesení
Rady Ústeckého kraje č.
067/18R/2017 ze dne 28. 6. 2017
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bod 15.5 priloha 2.pdf k usnesení č. 044/15Z/2018

Bod 15.5 příloha č. 2

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č. 26
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 244/2003
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace
se sídlem v Čsl. armády 1360/35, 434 01 Most, IČ: 00080730
(dále jen organizace)
ze dne 12. 3. 2003, usnesení č. 120/57/2003 Rady Ústeckého kraje
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 142/105/2004 ze dne 13. 10. 2004 (dodatek č. 1)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 53/16/R/2005 ze dne 24. 8. 2005
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/73R/2007 ze dne 31. 1. 2007 (dodatek č. 2)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 37/14R//2009 ze dne 8. 4. 2009 (dodatek č. 3)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 37/14R/2009 ze dne 8. 4. 2009
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7. 10. 2009 (dodatek č. 4)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.14/35R/2009 ze dne 16. 12. 2009(dodatek č. 5)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje Č. 32/44R/2010 ze dne 7. 4. 2010 (dodatek č. 6)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/44R/2010 ze dne 7. 4. 2010
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 35/56R/2010 ze dne 15. 9. 2010 (dodatek č. 7)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.37/74R/2011 ze dne 30. 3. 2011 (dodatek č. 8)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 55/103R/2012 ze dne 9. 5. 2012 (dodatek č. 9)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23. 5. 2012 (dodatek č. 10)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 55/105R/2012 ze dne 13. 6. 2012
(úplné znění zřizovací listiny)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27. 3. 2013 (dodatek č. 11)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 177/13R/2013 ze dne 10. 4. 2013 (dodatek č. 12)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 85/10Z/2013 ze dne 30. 10. 2013
(dodatek č. 13)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 65/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014
(dodatek č. 14)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014
(dodatek č. 15)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 5. 8. 2014
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 112/23Z/2015 ze dne 29. 6. 2015
(dodatek č. 16)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 88/24Z/2015 ze dne 7. 9. 2015
(dodatek č. 17)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 65/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015
(dodatek č. 18)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 4. 1. 2016
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 86/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016
(dodatek č. 19)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 116/31Z/2016 ze dne 27. 6. 2016
(dodatek č. 20)

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 43/2Z/2016 ze dne 19. 12. 2016
(dodatek č. 21)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2017
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 017/3Z/2017 ze dne 20. 2. 2017
(dodatek č. 22)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 056/6Z/2017 ze dne 26. 6. 2017
(dodatek č. 23)
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 063/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017
(dodatek č. 24)
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2018
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 066/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018
(dodatek č. 25)
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/..Z/2018 ze dne 22. 10. 2018 se výše
uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
1. Článek II. „Název organizace“ po změně zní:
Název organizace zní: Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace.
2. Článek VII. „Předmět činnosti organizace“ po změně zní:
Předmětem činnosti příspěvkové organizace je:
1. Shromažďovat, doplňovat, rozšiřovat a trvale uchovávat sbírky v oblasti hmotných
dokladů vývoje v oblasti přírodních věd, společenských věd a umění, zejména z oblasti
severozápadních Čech, případně celého území Čech v oborech, které takový územní
záběr vyžadují. Tvořit sbírku na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce
sbírkotvorné činnosti.
2. Spravovat historický knižní fond (sbírkový) a veřejně přístupnou odbornou muzejní
knihovnu, která zajišťuje veřejné knihovnické služby.
3. Ke sbírkovým předmětům pořizovat odbornou dokumentaci písemnou, obrazovou,
případně zvukovou a filmovou.
4. Sbírkové předměty jako přírodniny a lidské výtvory odborně zpracovávat a vytěžovat
z nich poznatky o vývoji přírody, společnosti a umění.
5. Sbírkové předměty, jejich napodobeniny, odbornou dokumentaci k nim a poznatky
získané jejich odborným zpracováním prezentovat prostřednictvím stálých expozic,
krátkodobých tematických výstav, vlastní publikační a přednáškovou činností v České
republice i v zahraničí a dalšími kulturně výchovnými aktivitami, které jsou určeny
nejširší veřejnosti, se zaměřením zejména na děti a mládež, seniory a handicapované
občany.
6. Provádět vědecký výzkum v oblasti přírodních věd, společenských věd a umění,
zejména s ohledem na charakter sbírkového fondu a koncepci sbírkotvorné činnosti.
7. Zapůjčovat sbírkové předměty do expozic a na výstavy, pořádané také jinými subjekty
v České republice i v zahraničí nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání,
preparování, konzervování a restaurování, a to za předpokladu, že bude zajištěna jejich
bezpečnost a ochrana ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., a umožňovat studium svých
sbírek badatelům za podmínek stanovených tímto zákonem a badatelským řádem,
který organizace sama vydá.
8. Vydávat a veřejně šířit periodické a neperiodické publikace ve vazbě na odbornou
činnost.
9. Pořádat samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými či fyzickými osobami
odborné konference, sympozia a semináře, vztahující se k předmětu činnosti, a výstavy
vypůjčených předmětů přírodní či kulturní hodnoty.

2

10. Spolupracovat s dobrovolníky nebo jejich uskupeními, jejichž činnost souvisí se
zaměřením odborné činnosti organizace.
11. Pořádat kulturní a vzdělávací programy, vyplývající z předmětu činnosti a dále provádět
přednáškovou a vzdělávací činnost.
12. Vstupovat do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti.
13. Spolupracovat v oboru své činnosti s tuzemskými i zahraničními partnery.
14. Vykonávat činnosti vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu
veřejně přístupných prostor. Umožňovat za úplatu návštěvy expozic, výstav a jiných
kulturních akcí. Vybírat poplatky z fotografování, filmování a videozáznamů, pořizování
kopií dokumentů, poskytování fotografií, negativů a ektachromů. Prodávat katalogy,
upomínkové předměty a další zboží propagující předmět činnosti, kopie, repliky a další
rozmnoženiny sbírkových předmětů, výrobky z ušlechtilých materiálů s odpovídající
uměleckou úrovní, nosiče audio a videozáznamů. Poskytovat na základě požadavku za
úplatu restaurátorské, konzervátorské a preparátorské služby fyzickým a právnickým
osobám. Pronajímat dočasně nevyužívané prostory v objektech, k nimž vykonává
právo hospodaření, pokud to není v rozporu s jejím kulturním posláním. Poskytovat
reklamní služby při zpřístupňování svých sbírek. Zpracovávat odborné posudky,
rešerše a expertízy a dále poskytovat informační služby související s předmětem
činnosti.
15. Plnit povinnosti, vyplývající z ustanovení zákona č. 122/2000 Sb. A dále poskytovat
standardizované veřejné služby podle zákona č. 122/2000 Sb.
16. Sbírky a sbírkové předměty jsou hmotným majetkem, s nímž organizace hospodaří
podle zvláštních předpisů.
3. Článek XIV. „Přeměna nebo zánik organizace“ po změně zní:
1. K rozdělení, sloučení, splynutí nebo zrušení organizace dochází dnem určeným
zřizovatelem v rozhodnutí, jímž též určí, v jakém rozsahu přecházejí práva a závazky
na nové anebo přejímající organizace. Rozhodne-li zřizovatel o zrušení organizace,
přecházejí uplynutím dne uvedeného v jeho rozhodnutí o zrušení její majetek, práva a
závazky na zřizovatele. Ke sloučení nebo splynutí organizace může dojít pouze u
organizací téhož zřizovatele.
2. Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. ../..Z/2018 ze dne 22. října 2018 s
účinností od 1. ledna 2019 rozhodlo o sloučení příspěvkové organizace Galerie
výtvarného umění v Mostě, příspěvková organizace s příspěvkovou organizací
Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace.
Majetek, práva a závazky Galerie výtvarného umění v Mostě, příspěvkové organizace,
přecházejí dnem sloučení 1. ledna 2019 na Oblastní muzeum v Mostě, příspěvkovou
organizaci.
Dnem sloučení příspěvkových organizací 1. ledna 2019 pozbývá zřizovací listina
příspěvkové organizace Galerie výtvarného umění v Mostě, příspěvková organizace,
č.j. 123/2001 ze dne 5. září 2001, ve znění všech pozdějších změn a dodatků, platnosti.
Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1. 1. 2019.
V Ústí nad Labem dne
.................
Jitka Sachetová
členka Rady Ústeckého kraje
na základě pověření dle usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 005/24R/2017 ze dne 20. 9. 2017
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bod 16.1 - priloha 1.pdf k usnesení č. 045/15Z/2018

bod 16.1 - příloha 1

bod 16.2 priloha 1.pdf k usnesení č. 046/15Z/2018

bod 14.3 příloha č. 1

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: 18/SML2422/SoPD/ZPZ – dodatek č. 1
Číslo smlouvy u příjemce:

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ
DOTACE
uzavřený 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:
Zastoupený:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Jitkou Sachetovou, členkou Rady Ústeckého kraje pro oblast kultury a
památkové péče, zemědělství, životního prostředí a venkova
Kontaktní osoba: Ing. Jaromír Šefl
E-mail/telefon: sefl.j@kr-ustecky.cz / 475 657 194
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4932032/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce:
Obec Hrobce
Sídlo:
Ke Hřišti 14, 411 83 Hrobce
Zastoupený:
Bc. Petrem Křížem, místostarostou
Kontaktní osoba: Bc. Petr Kříž
E-mail/telefon: petrkrizrohatce@seznam.cz / 608 981 002
IČ:
00263664
DIČ:
Bank. spojení: Československá obchodní banka a.s.
číslo účtu: 266652129/0300
(dále jen ,,příjemce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE
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I.
Smluvní strany se dohodly na změně článku č. I. a článku č. II. bodu 4 a 5 smlouvy,
uzavřené na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 051/11Z/2018 ze dne
26.2.2018, kterou byla Obci Hrobce poskytnuta dotace ve výši 384 368,60 Kč na
realizaci projektu „Zlepšení separace a nakládání s BRKO a materiálově využitelných
složek odpadu na území obce Hrobce“, v souvislosti se změnou č. 1 provedenou
usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne … č. xxx/xxZ/2018 takto:

Článek I.
Předmět smlouvy, účel a výše dotace
1. Poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
051/11Z/2018 ze dne 26.2.2018 poskytuje příjemci ze svého rozpočtu investiční
dotaci ve výši 384 368,60 Kč (slovy: třistaosmdesátčtyřitisícetřistašedesátosm korun
českých šedesát haléřů), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce
uvedený v záhlaví této smlouvy, pod UZ (účelovým znakem ) 00271, za podmínky,
že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději do 31.3.2019.

Článek II.
Podmínky použití dotace,
doba, v níž má být dosaženo účelu,
způsob poskytnutí dotace
4. Termínem ukončení realizace projektu je 31.3.2019. Pro příjemce je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
5. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od
1.4.2018 do 31.3.2019 (účinnost uznatelných nákladů).

II.
Tento dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 166 odst. 1 správního řádu.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. xxx/xxZ/2018 ze dne 10.9.2018.
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V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Jitka Sachetová
členka Rady Ústeckého kraje pro oblast
kultury a památkové péče, zemědělství,
životního prostředí a venkova, na základě
pověření dle usnesení Rady Ústeckého
kraje č. 067/18R/2017 ze dne 28. 6. 2017
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Příjemce
Obec Hrobce
Bc. Petr Kříž
místostarosta

Datum

Jméno a příjmení

Funkce a odbor

Ing. Jaromír Šefl

referent životního prostředí a zemědělství

Ing. Monika Zeman, MBA

zástupce ředitele KÚ pro přenesenou působnost,
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Zdenka Novotná

referent ekonomického odboru

Zpracovatel
Vedoucí odboru
Číslo příslibu / správce rozpočtu

18/RP140022

Právně posouzeno

Dle vzoru

Předchozí souhlas dle kompetence

není požadován

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

Ing. Anna Lehká
nepodléhá zveřejnění
usnesení č.: xxx/xxZ/2018 ze dne 10.9.2018

referentka ZPZ

Podpis

bod 16.2 priloha 2.pdf k usnesení č. 046/15Z/2018

bod 14.3 příloha č. 2

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: 18/SML2431/SoPD/ZPZ – dodatek č. 1
Číslo smlouvy u příjemce:

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ
DOTACE
uzavřený 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:
Zastoupený:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Jitkou Sachetovou, členkou Rady Ústeckého kraje pro oblast kultury a
památkové péče, zemědělství, životního prostředí a venkova
Kontaktní osoba: Ing. Jaromír Šefl
E-mail/telefon: sefl.j@kr-ustecky.cz / 475 657 194
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4932032/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce:
Obec Vchynice
Sídlo:
Vchynice 46, 410 02 Lovosice
Zastoupený:
Ing. Otou Baudlerem, starostou
Kontaktní osoba: Ing. Ota Baudler
E-mail/telefon: obec@vchynice.cz / 739 228 055
IČ:
00554847
DIČ:
Bank. spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 35628471/0100
(dále jen ,,příjemce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE
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I.
Smluvní strany se dohodly na změně článku č. I. bodu 1 a článku č. II. bodu 4 a 5
smlouvy, uzavřené na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
051/11Z/2018 ze dne 26.2.2018, kterou byla Obci Vchynice poskytnuta dotace ve výši
136 000,00 Kč na realizaci projektu „Vybavení sběrného překladiště“, v souvislosti se
změnou č. 1 provedenou usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne … č.
xxx/xxZ/2018 takto:

Článek I.
Předmět smlouvy, účel a výše dotace
1. Poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
051/11Z/2018 ze dne 26.2.2018 poskytuje příjemci ze svého rozpočtu investiční
dotaci ve výši 136 000,- Kč (slovy: jednostotřicetšesttisíc korun českých), která bude
převedena bezhotovostně na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, pod UZ
(účelovým znakem ) 00271, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem
použije nejpozději do 31.12.2018.

Článek II.
Podmínky použití dotace,
doba, v níž má být dosaženo účelu,
způsob poskytnutí dotace
4. Termínem ukončení realizace projektu je 31.12.2018. Pro příjemce je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
5. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od
1.4.2018 do 31.12.2018 (účinnost uznatelných nákladů).

II.
Tento dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 166 odst. 1 správního řádu.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. xxx/xxZ/2018 ze dne ….
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V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Jitka Sachetová
členka Rady Ústeckého kraje pro oblast
kultury a památkové péče, zemědělství,
životního prostředí a venkova, na základě
pověření dle usnesení Rady Ústeckého
kraje č. 067/18R/2017 ze dne 28. 6. 2017
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Příjemce
Obec Vchynice
Ing. Ota Baudler
starosta

Datum

Jméno a příjmení

Funkce a odbor

Ing. Jaromír Šefl

referent životního prostředí a zemědělství

Ing. Monika Zeman, MBA

zástupce ředitele KÚ pro přenesenou působnost,
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Zdenka Novotná

referent ekonomického odboru

Zpracovatel
Vedoucí odboru
Číslo příslibu / správce rozpočtu

18/RP140031

Právně posouzeno

Dle vzoru

Předchozí souhlas dle kompetence

není požadován

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

Ing. Anna Lehká
nepodléhá zveřejnění
usnesení č.: 051/11Z/2018 ze dne 26.2.2018

referentka ZPZ

Podpis

bod 16.2 priloha 3.pdf k usnesení č. 046/15Z/2018

bod 14.3 příloha č. 3

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: 18/SML2423/SoPD/ZPZ – dodatek č. 1
Číslo smlouvy u příjemce:

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ
DOTACE
uzavřený 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:
Zastoupený:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Jitkou Sachetovou, členkou Rady Ústeckého kraje pro oblast kultury a
památkové péče, zemědělství, životního prostředí a venkova
Kontaktní osoba: Ing. Jaromír Šefl
E-mail/telefon: sefl.j@kr-ustecky.cz / 475 657 194
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4932032/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce:
Obec Libotenice
Sídlo:
Libotenice 37, 412 01 Litoměřice
Zastoupený:
Ing. Ladislavou Rejškovou, starostkou
Kontaktní osoba: Ing. Ladislava Rejšková
E-mail/telefon: starosta@libotenice.cz / 724 155 358
IČ:
00263940
DIČ:
Bank. spojení: Československá obchodní banka a.s.
číslo účtu: 1263363/0300
(dále jen ,,příjemce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE
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I.
Smluvní strany se dohodly na změně článku č. I. a článku č. II. bodu 4 a 5 smlouvy,
uzavřené na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 051/11Z/2018 ze dne
26.2.2018, kterou byla Obci Libotenice poskytnuta dotace ve výši 384 368,60 Kč na
realizaci projektu „Zlepšení separace a nakládání s BRKO a materiálově využitelných
složek odpadu na území obce Libotenice“, v souvislosti se změnou č. 1 provedenou
usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne … č. xxx/xxZ/2018 takto:

Článek I.
Předmět smlouvy, účel a výše dotace
1. Poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
051/11Z/2018 ze dne 26.2.2018 poskytuje příjemci ze svého rozpočtu investiční
dotaci ve výši 384 368,60 Kč (slovy: třistaosmdesátčtyřitisícetřistašedesátosm korun
českých šedesát haléřů), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce
uvedený v záhlaví této smlouvy, pod UZ (účelovým znakem ) 00271, za podmínky,
že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději do 31.3.2019.

Článek II.
Podmínky použití dotace,
doba, v níž má být dosaženo účelu,
způsob poskytnutí dotace
4. Termínem ukončení realizace projektu je 31.3.2019. Pro příjemce je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
5. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od
1.4.2018 do 31.3.2019 (účinnost uznatelných nákladů).

II.
Tento dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 166 odst. 1 správního řádu.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. xxx/xxZ/2018 ze dne 10.9.2018.
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V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Jitka Sachetová
členka Rady Ústeckého kraje pro oblast
kultury a památkové péče, zemědělství,
životního prostředí a venkova, na základě
pověření dle usnesení Rady Ústeckého
kraje č. 067/18R/2017 ze dne 28. 6. 2017
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Příjemce
Obec Libotenice
Ing. Ladislava Rejšková
starostka

Datum

Jméno a příjmení

Funkce a odbor

Ing. Jaromír Šefl

referent životního prostředí a zemědělství

Ing. Monika Zeman, MBA

zástupce ředitele KÚ pro přenesenou působnost,
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Zdenka Novotná

referent ekonomického odboru

Zpracovatel
Vedoucí odboru
Číslo příslibu / správce rozpočtu

18/RP140023

Právně posouzeno

Dle vzoru

Předchozí souhlas dle kompetence

není požadován

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

Ing. Anna Lehká
nepodléhá zveřejnění
usnesení č.: 051/11Z/2018 ze dne 26.2.2018

referentka ZPZ

Podpis

bod 16.2 priloha 4.pdf k usnesení č. 046/15Z/2018

bod 14.3 příloha č. 4

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: 18/SML2426/SoPD/ZPZ – dodatek č. 1
Číslo smlouvy u příjemce:

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ
DOTACE
uzavřený 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:
Zastoupený:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Jitkou Sachetovou, členkou Rady Ústeckého kraje pro oblast kultury a
památkové péče, zemědělství, životního prostředí a venkova
Kontaktní osoba: Ing. Jaromír Šefl
E-mail/telefon: sefl.j@kr-ustecky.cz / 475 657 194
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4932032/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce:
Obec Havraň
Sídlo:
Havraň 11, 435 01 Havraň
Zastoupený:
Zdeňkou Smetanovou, starostkou
Kontaktní osoba: Zdeňka Smetanová
E-mail/telefon: ou_havran@volny.cz / 606 557 573
IČ:
00265918
DIČ:
Bank. spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 94-614491/0710
(dále jen ,,příjemce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE
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I.
Smluvní strany se dohodly na změně článku č. II. bodu 4 a 5 smlouvy, uzavřené na
základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 051/11Z/2018 ze dne 26.2.2018,
kterou byla Obci Havraň poskytnuta dotace ve výši 578 131,- Kč na realizaci projektu
„Sběrný dvůr obce Havraň“, v souvislosti se změnou č. 1 provedenou usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 10.9.2018 č. xxx/xxZ/2018 takto:

Článek I.
Předmět smlouvy, účel a výše dotace
Poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 051/11Z/2018
ze dne 26.2.2018 poskytuje příjemci ze svého rozpočtu investiční dotaci ve výši
578 131,- Kč (slovy: pětsetsedmdesátosmtisícjednostotřicetjedna koruna česká), která
bude převedena bezhotovostně na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, pod
UZ (účelovým znakem ) 00271, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem
použije nejpozději do 31.12.2018.

Článek II.
Podmínky použití dotace,
doba, v níž má být dosaženo účelu,
způsob poskytnutí dotace
4. Termínem ukončení realizace projektu je 31.12.2018. Pro příjemce je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
5. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od
1.4.2018 do 31.12.2018 (účinnost uznatelných nákladů).

II.
Tento dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 166 odst. 1 správního řádu.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. xxx/xxZ/2018 ze dne 10.9.2018.
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V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Jitka Sachetová
členka Rady Ústeckého kraje pro oblast
kultury a památkové péče, zemědělství,
životního prostředí a venkova, na základě
pověření dle usnesení Rady Ústeckého
kraje č. 067/18R/2017 ze dne 28. 6. 2017
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Příjemce
Obec Havraň
Zdeňka Smetanová
starostka

Datum

Jméno a příjmení

Funkce a odbor

Ing. Jaromír Šefl

referent životního prostředí a zemědělství

Ing. Monika Zeman, MBA

zástupce ředitele KÚ pro přenesenou působnost,
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Zdenka Novotná

referent ekonomického odboru

Zpracovatel
Vedoucí odboru
Číslo příslibu / správce rozpočtu

18/RP140026

Právně posouzeno

Dle vzoru

Předchozí souhlas dle kompetence

není požadován

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

Ing. Anna Lehká
nepodléhá zveřejnění
usnesení č.: xxx/xxZ/2018 ze dne 10.9.2018

referentka ZPZ

Podpis

bod 16.3_priloha 1.pdf k usnesení č. 047/15Z/2018

Bod 16.3 příloha 1

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: 18/SML0301/SoPD/ZPZ/01 – dodatek č. 1
Číslo smlouvy u příjemce:
JID:

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE
uzavřený 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:
Zastoupený:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Jitkou Sachetovou, členkou Rady Ústeckého kraje pro oblast kultury a
památkové péče, zemědělství, životního prostředí a venkova
Kontaktní osoba: Ing. Romana Maturkaničová, referent odboru životního prostředí a
zemědělství
E-mail/telefon: maturkanicova.r@kr-ustecky.cz / 475 657 637
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 40184-883028399/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce
Obec Údlice
Sídlo:
Náměstí 12, 431 41 Údlice
Zastoupený:
Ing. Milošem Pavlíkem, starostou obce
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Pavlík, starosta obce
E-mail/telefon: ou_udlice@volny.cz, 606 602 731
IČ (RČ):
00262153
DIČ:
Bank. spojení: Česká národní banka, Praha 1
číslo účtu: 94-3819441/0710
(dále jen ,,příjemce“)

I.
Smluvní strany se dohodly na změně článku č. II. bodu 3) smlouvy, uzavřené na základě
rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 11. 12. 2017 č. 073/9Z/2017, kterou byla
Obci Údlice poskytnuta dotace ve výši 2 943 047 Kč z Fondu vodního hospodářství Ústeckého
kraje na podporu realizace stavby „Přečaply – tlaková splašková kanalizace“, v souvislosti se
změnou č. 1 provedenou usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 22. 10. 2018 č.
xxx/xxZ/2018 takto:
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Článek II.
Financování
3) Termínem ukončení realizace projektu je den splnění závazného technického ukazatele
dle čl. II. odst. 8), nejpozději do 15. 11. 2018.
II.
Tento dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 166 odst. 1 správního řádu.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. xxx/xxZ/2018 ze dne 22. 10. 2018.
V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Jitka Sachetová
členka Rady Ústeckého kraje pro oblast
kultury a památkové péče, zemědělství,
životního prostředí a venkova, na základě
pověření dle usnesení Rady Ústeckého
kraje č. 067/18R/2017 ze dne 28. 6. 2017
Datum
Zpracovatel
Vedoucí odboru
Číslo příslibu / správce rozpočtu

Příjemce
Obec Údlice
Ing. Miloš Pavlík
starosta obce

Jméno a příjmení

Funkce a odbor

Ing. Romana Maturkaničová

referent životního prostředí a zemědělství

Ing. Monika Zeman, MBA

zástupce ředitele KÚ pro přenesenou působnost,
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Zdenka Novotná

referent ekonomického odboru

Právně posouzeno

Dle vzoru

Předchozí souhlas dle kompetence

není požadován

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

Nepodléhá zveřejněná
usnesení č.: xxx/xxZ/2018 ze dne 22. 10. 2018
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Podpis

Rozpočet 2018

bod 16.3_priloha 2.pdf k usnesení č. 047/15Z/2018

Bod 16.3 příloha 2

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: 18/SML0300/SoPD/ZPZ/02 – dodatek č. 2
Číslo smlouvy u příjemce:
JID:

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE
uzavřený 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:
Zastoupený:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Jitkou Sachetovou, členkou Rady Ústeckého kraje pro oblast kultury a
památkové péče, zemědělství, životního prostředí a venkova
Kontaktní osoba: Ing. Romana Maturkaničová, referent odboru životního prostředí a
zemědělství
E-mail/telefon: maturkanicova.r@kr-ustecky.cz / 475 657 637
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 40184-883028399/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce
Obec Pesvice
Sídlo:
Pesvice 7, 431 11 Jirkov
Zastoupený:
Marií Žovinovou, starostkou obce
Kontaktní osoba: Marie Žovinová, starostka obce
E-mail/telefon: ou_pesvice@volny.cz, 604 115 254
IČ (RČ):
00673323
DIČ:
Bank. spojení: Česká národní banka, Praha 1
číslo účtu: 94-3018441/0710
(dále jen ,,příjemce“)

I.
Smluvní strany se dohodly na změně článku č. II. bodu 3. smlouvy, uzavřené na základě
rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 11. 12. 2017 č. 073/9Z/2017, kterou byla
Obci Pesvice poskytnuta dotace ve výši 2 613 126 Kč z Fondu vodního hospodářství
Ústeckého kraje na podporu realizace stavby „Oprava stávající kanalizace, výstavba nové
ČOV + prodloužení kanalizačního řadu“, v souvislosti se změnou č. 1 provedenou usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 25. 6. 2018 č. 070/13Z/2018 a ze dne 22. 10. 2018 č.
xxx/xxZ/2018 takto:
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Článek II.
Financování
3.

Termínem ukončení realizace projektu je den splnění závazného technického ukazatele
dle čl. II. odst. 8), nejpozději do 30. 11. 2018.
II.

Tento dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 166 odst. 1 správního řádu.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. xxx/xxZ/2018 ze dne 22. 10. 2018.
V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Jitka Sachetová
členka Rady Ústeckého kraje pro oblast
kultury a památkové péče, zemědělství,
životního prostředí a venkova, na základě
pověření dle usnesení Rady Ústeckého
kraje č. 067/18R/2017 ze dne 28. 6. 2017
Datum
Zpracovatel
Vedoucí odboru
Číslo příslibu / správce rozpočtu

Příjemce
Obec Pesvice
Marie Žovinová
starostka obce

Jméno a příjmení

Funkce a odbor

Ing. Romana Maturkaničová

referent životního prostředí a zemědělství

Ing. Monika Zeman, MBA

zástupce ředitele KÚ pro přenesenou působnost,
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Zdenka Novotná

referent ekonomického odboru

Právně posouzeno

Dle vzoru

Předchozí souhlas dle kompetence

není požadován

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

Nepodléhá zveřejněná
usnesení č.: xxx/xxZ/2018 ze dne 22. 10. 2018
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Podpis

Rozpočet 2018

bod 16.3_priloha 3.pdf k usnesení č. 047/15Z/2018

Bod 16.3 příloha 3

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: 17/SML3481/SoPD/ZPZ/01 – dodatek č. 1
Číslo smlouvy u příjemce:
JID:

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE
uzavřený 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:
Zastoupený:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Jitkou Sachetovou, členkou Rady Ústeckého kraje pro oblast kultury a
památkové péče, zemědělství, životního prostředí a venkova
Kontaktní osoba: Ing. Romana Maturkaničová, referent odboru životního prostředí a
zemědělství
E-mail/telefon: maturkanicova.r@kr-ustecky.cz / 475 657 637
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 40184-883028399/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce:
Jméno:
Obec Veselé
Sídlo:
Veselé 153, 405 02 Veselé
Zastoupený:
Radkem Zralým, starostou obce
Kontaktní osoba: Jaroslav Havlín, místostarosta obce
E-mail/telefon: vesele@volny.cz, 412 585 275, 721 782 632
IČ (RČ):
00555908
DIČ:
CZ00555908
Bank. spojení: Komerční banka, pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu: 15628431/0100
(dále jen ,,příjemce“)

I.
Smluvní strany se dohodly na změně článku č. II. bodu 3. Smlouvy a změna přílohy č. 1,
uzavřené na základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 11. 12. 2017 č.
073/9Z/2017, kterou byla Obci Veselé poskytnuta dotace ve výši 839 700 Kč z Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje na podporu realizace stavby „Úpravna vody v obci Veselé“,
v souvislosti se změnou č. 1 provedenou usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne
22. 10. 2018 č. xxx/xxZ/2018 takto:
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Článek II.
Financování
3.

Termínem ukončení realizace projektu je den splnění závazného technického ukazatele
dle čl. II. odst. 8), nejpozději do 28. 2. 2019.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet projektu
II.
Tento dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 166 odst. 1 správního řádu.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. xxx/xxZ/2018 ze dne 22. 10. 2018.
V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Jitka Sachetová
členka Rady Ústeckého kraje pro oblast
kultury a památkové péče, zemědělství,
životního prostředí a venkova, na základě
pověření dle usnesení Rady Ústeckého
kraje č. 067/18R/2017 ze dne 28. 6. 2017

Příjemce
Obec Veselé
Radek Zralý
starosta obce

Přílohy:
Příloha č. 1 – položkový rozpočet projektu

Datum
Zpracovatel
Vedoucí odboru
Číslo příslibu / správce rozpočtu

Jméno a příjmení

Funkce a odbor

Ing. Romana Maturkaničová

referent životního prostředí a zemědělství

Ing. Monika Zeman, MBA

zástupce ředitele KÚ pro přenesenou působnost,
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Zdenka Novotná

referent ekonomického odboru

Právně posouzeno

Dle vzoru

Předchozí souhlas dle kompetence

není požadován

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

Nepodléhá zveřejněná
usnesení č.: xxx/xxZ/2018 ze dne 22. 10. 2018
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Podpis

18/RP140034

bod 17.1 priloha 2.3.pdf k usnesení č. 066/15Z/2018

bod 17.1 priloha 2.5.pdf k usnesení č. 067/15Z/2018

bod 17.1 priloha 2.8.pdf k usnesení č. 073/15Z/2018

Smlouva o smlouvě budoucí směnné a dohoda o řešení střetu zájmů
(dále jen „Smlouva o smlouvě budoucí“) uzavřená v souladu s ustanoveními § 1785 a násl. a § 2184 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), a podle § 17 odst. 2
zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZoHČ“), a § 33 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství
(horní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „HZ“), mezi:

Ústecký kraj
IČO: 70892156
DIČ: CZ70892156
se sídlem: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem 400 01
zastoupený: Oldřich Bubeníček, hejtman kraje
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č.ú.: 882733379/0800
(dále jen „UK“)
a
Severočeské doly a.s.
IČO: 49901982
DIČ: CZ49901982
se sídlem: Boženy Němcové 5359, Chomutov 430 01
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 495
zastoupena: Ing. Ladislav Feber, místopředseda představenstva
Ing. Pavel Sluka, člen představenstva
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu 34005491/0100
(dále jen „SD“)
(UK a SD dále společně též „Smluvní strany“, samostatně dále též „Smluvní strana“)

Preambule
Vzhledem k tomu, že
a) SD je držitelem oprávnění k dobývání výhradního ložiska a má zájem na udělení souhlasu ze strany UK
pro zahájení řízení o povolení hornické činnosti podle Plánu otvírky, přípravy a dobývání lomu Bílina na
období 2019 – 2035 s prováděním hornických činností a činností prováděných hornickým způsobem,
b) UK je vlastníkem nemovitých věcí uvedených v článku I., odst. I.1. a 1.2. Smlouvy o smlouvě budoucí,
které budou pokračováním těžby hnědého uhlí v rámci schváleného dobývacího prostoru v lomu Bílina
zasaženy a aby UK nevznikla pokračováním těžby hnědého uhlí škoda na nemovitých věcech v jeho
vlastnictví,
dohodly se Smluvní strany na následujícím:
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I. Úvodní ustanovení
I.1.

UK prohlašuje a činí nepochybným, že je výlučným vlastníkem nemovitých věcí – pozemků (vše dále
jen „Pozemky UK“):
a) parc.č. 173/3 o výměře 12828 m2, ostatní plocha,
b) parc.č. 211/2 o výměře 5342 m2, ostatní plocha,
vše zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Most na LV č. 293 pro katastrální území Pařidla,
c) parc.č. 874/15 o výměře 29942 m2, ostatní plocha,
d) parc.č. 946/5 o výměře 439 m2, ostatní plocha,
e) parc.č. 1196/3 o výměře 248 m2, ostatní plocha,
vše zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Most na LV č. 159 pro katastrální území Libkovice u Mostu.
Pozemky UK jsou barevně zvýrazněny na snímku ortofotomapy uvedené v příloze č. 1 Smlouvy o
smlouvě budoucí.

I.2.

UK prohlašuje a činí nepochybným, že je výlučným vlastníkem stavby komunikace: úsek silnice č.
II/256, v délce cca 1,8 km - od konce obce Braňany po napojení na nově budovanou komunikaci
Most-Braňany, (dále jen „Komunikace UK“) postavené mj. na:
a) Pozemcích UK,
b) pozemku parc.č. 638/5 o výměře 20228 m2, ostatní plocha, zapsaného v katastru nemovitostí
vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most na LV č. 503 pro
katastrální území Braňany,
c) pozemku parc.č. 1284 o výměře 6056 m2, ostatní plocha, zapsaného v katastru nemovitostí
vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice na LV č. 3079 pro
katastrální území Jenišův Újezd.
Komunikace UK je barevně zvýrazněna na snímku ortofotomapy uvedené v příloze č. 1 Smlouvy o
smlouvě budoucí (Pozemky UK a Komunikace UK dále také jen „Ohrožené objekty“).

I.3.

SD prohlašuje, že má zájem zhotovit v rámci dohody o řešení střetu zájmů ve lhůtě do 31.12.2025
stavbu komunikace „Přeložka komunikace Braňany – Mariánské Radčice, II. část“ (dále jen
„Komunikace SD“) s parametry komunikace III. třídy. Komunikace SD je barevně zvýrazněna na
snímku katastrální mapy uvedené v příloze č. 1 Smlouvy o smlouvě budoucí.

I.4.

SD prohlašuje, že Komunikace SD se bude nacházet na pozemcích (částech pozemků), které jsou
k datu podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí ve výlučném vlastnictví SD (vše dále jen „Pozemky SD“):
a) parc.č. 488/5 o výměře 3495 m2, ostatní plocha,
b) parc.č. 488/76 o výměře 3299 m2, ostatní plocha,
c) parc.č. 650 o výměře 535 m2, ostatní plocha,
d) parc.č. 629/15 o výměře 584 m2, ostatní plocha,
e) parc.č. 692/4 o výměře 6144 m2, orná půda,
vše zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Most na LV č. 503 pro katastrální území Braňany,
f) parc.č. 163/188 o výměře 117841 m2, ostatní plocha, zapsaném v katastru nemovitostí vedeném
Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most na LV č. 4112 pro katastrální
území Střimice,
g) parc.č. 130/3 o výměře 28665 m2, orná půda,
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h) parc.č. 130/82 o výměře 5513 m2, lesní pozemek,
oba zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Most na LV č. 345 pro katastrální území Pařidla,
i) parc.č. 75/35 o výměře 14114 m2, ostatní plocha, zapsaném v katastru nemovitostí vedeném
Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most na LV č. 320 pro katastrální
území Konobrže.
Pozemky SD jsou barevně zvýrazněny na snímku ortofotomapy uvedené v příloze č. 1 Smlouvy o
smlouvě budoucí.
I.5.

SD prohlašuje, že Komunikace SD se bude nacházet na pozemcích (částech pozemků), které nejsou
k datu podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí ve výlučném vlastnictví SD (vše dále jen „Pozemky cizí“):
a) parc.č. 75/12 o výměře 88562 m2, ostatní plocha,
b) parc.č. 75/15 o výměře 28978 m2, ostatní plocha,
vše zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Most na LV č. 317 pro katastrální území Konobrže,
c) parc.č. 130/1 o výměře 1007060 m2, ostatní plocha,
d) parc.č. 130/63 o výměře 96 000 m2, ostatní plocha,
e) parc.č. 130/64 o výměře 32179 m2, ostatní plocha,
vše zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Most na LV č. 351 pro katastrální území Pařidla,
f) parc.č. 130/8 o výměře 33343 m2, lesní pozemek, zapsaném v katastru nemovitostí vedeném
Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most na LV č. 296 pro katastrální
území Pařidla,
g) parc.č. 163/12 o výměře 1977 m2, lesní pozemek, zapsaném v katastru nemovitostí vedeném
Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most na LV č. 2644 pro katastrální
území Střimice.
Pozemky cizí jsou barevně zvýrazněny na snímku ortofotomapy uvedené v příloze č. 1 Smlouvy o
smlouvě budoucí.

I.6.

Po zaměření Komunikace SD má SD zájem na:
a) oddělení částí Pozemků SD ležících pod Komunikací SD z Pozemků SD (dále jen „Směňované
pozemky SD vlastní“),
b) oddělení částí Pozemků cizích ležících pod Komunikací SD z Pozemků cizích a na jejich nabytí do
svého vlastnictví (dále jen „Směňované pozemky SD cizí“).
Směňované pozemky SD vlastní a Směňované pozemky SD cizí jsou barevně zvýrazněny na snímku
ortofotomapy uvedené v příloze č. 2 Smlouvy o smlouvě budoucí.

I.7.

Smluvní strany mají zájem na směně Komunikace SD, Směňovaných pozemků SD cizích a
Směňovaných pozemků SD vlastních za Komunikaci UK a Pozemky UK (společně dále jen „Směňované
nemovitosti“).
II. Budoucí smlouva směnná

II.1.

Předmětem Smlouvy o smlouvě budoucí je závazek Smluvní strany uzavřít budoucí směnnou smlouvu
(dále jen „Vlastní smlouva“) na směnu Směňovaných Nemovitostí za podmínek Smlouvou o smlouvě
budoucí sjednaných.

II.2.

Smluvní strana je oprávněna do 31.12.2025 zaslat druhé z těchto Smluvních stran písemnou výzvu
k uzavření Vlastní smlouvy. Přílohou výzvy bude návrh textu Vlastní smlouvy, geometrické plány dle
3

tohoto odst. Smlouvy o smlouvě budoucí a kopie znaleckých posudků Směňovaných nemovitostí,
jejichž vyhotovení nebude předcházet o více než 90 dní den odeslání výzvy. V případě prodlení
Smluvní strany se zasláním shora uvedené výzvy povinnost druhé Smluvní strany uzavřít Vlastní
smlouvu zaniká, pokud nebude písemně Smluvními stranami sjednáno prodloužení lhůty. Takovou
výzvu k uzavření Vlastní smlouvy může podat kterákoliv ze Smluvních stran po splnění všech těchto
podmínek:
a) budou vyhotoveny příslušné geometrické plány, které budou oddělovat Směňované pozemky SD
vlastní z Pozemků SD;
b) budou vyhotoveny příslušné geometrické plány, které budou oddělovat pozemky Směňované
pozemky SD cizí z Pozemků cizích;
c) SD bude vlastníkem Směňovaných pozemků SD cizích;
d) bude zkolaudována Komunikace SD;
e) budou vyhotoveny příslušné znalecké posudky pro ocenění Směňovaných nemovitostí.
II.3.

Smluvní strana, která obdrží výzvu dle odst. II.2. Smlouvy o smlouvě budoucí, se zavazuje nejpozději
do 90 dnů od obdržení takové výzvy uzavřít za podmínek sjednaných Smlouvou o smlouvě budoucí
Vlastní smlouvu.

II.4.

Nedojde-li ve lhůtě stanovené v odst. II.3. Smlouvy o smlouvě budoucí k uzavření Vlastní smlouvy,
může se Smluvní strana, která zaslala výzvu dle odst. II.2. Smlouvy o smlouvě budoucí do jednoho
roku domáhat u soudu, aby určil obsah Vlastní smlouvy.

II.5.

Obsah Vlastní smlouvy je sjednán takto:

SMĚNNÁ SMLOUVA
(dále jen „Smlouva“), kterou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2184
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)
Ústecký kraj
IČO: 70892156
DIČ: CZ70892156
se sídlem: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem 400 01
zastoupený: [●]
bankovní spojení: [●]
(dále jen „UK“)
a
Severočeské doly a.s.
se sídlem: Boženy Němcové 5359, Chomutov 430 01
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 495
IČO: 49901982
DIČ: CZ49901982
zastoupena: [●]
bankovní spojení: [●]
(dále jen „SD“)
(UK a SD společně dále též „Smluvní strany“, jednotlivě dále též „Smluvní strana“)
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I.
Úvodní ustanovení
I.1.

UK prohlašuje a činí nepochybným, že je výlučným vlastníkem nemovitých věcí – pozemků (vše
dále jen „Pozemky UK“):
a) parc. č. 173/3 o výměře 12828 m2, ostatní plocha;
b) parc. č. 211/2 o výměře 5342 m2, ostatní plocha;
vše zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Most na LV č. 293 pro katastrální území Pařidla;
c) parc. č. 874/15 o výměře 29942 m2, ostatní plocha;
d) parc. č. 946/5 o výměře 439 m2, ostatní plocha;
e) parc. č. 1196/3 o výměře 248 m2, ostatní plocha,
vše zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Most na LV č. 159 pro katastrální území Libkovice u Mostu.
Pozemky UK jsou barevně zvýrazněny na snímku ortofotomapy uvedené v příloze č. 1 Smlouvy.

I.2.

UK prohlašuje a činí nepochybným, že je výlučným vlastníkem stavby komunikace úsek silnice č.
II/256, v délce cca 1,8 km - od konce obce Braňany po napojení na nově budovanou
komunikaci Most-Braňany, (dále jen „Komunikace UK“) postavené mj. na:
a) Pozemcích UK,
b) pozemku parc.č. 638/5 o výměře 20228 m2, ostatní plocha, zapsaného v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most na
LV č. 503 pro katastrální území Braňany,
c) pozemku parc.č. 1284 o výměře 6056 m2, ostatní plocha, zapsaného v katastru nemovitostí
vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice na LV č. 3079
pro katastrální území Jenišův Újezd.
Komunikace UK je barevně zvýrazněna na snímku ortofotomapy uvedené v příloze č. 1 Smlouvy.

I.3.

SD prohlašuje, že je vlastníkem stavby komunikace „Přeložka komunikace Braňany – Mariánské
Radčice, II. část“ s parametry komunikace III. třídy (dále jen „Komunikace SD“). Komunikace SD
je barevně zvýrazněna na snímku ortofotomapy uvedené v příloze č. 1 Smlouvy.

I.4.

SD prohlašuje, že Komunikace SD se nachází na pozemcích, které jsou ve výlučném vlastnictví
SD (vše dále jen „Pozemky SD“):
[● – pozemkové parcely, na kterých je umístěna stavba Komunikace SD a které se případně
oddělily příslušnými geometrickými plány z těchto pozemkových parcel vedených na příslušných
LV ke dni podpisu této Smlouvy:
a) parc. č. 488/5 o výměře 3495 m2, ostatní plocha;
b) parc. č. 488/76 o výměře 3299 m2, ostatní plocha;
c) parc. č. 650 o výměře 535 m2, ostatní plocha;
d) parc. č. 629/15 o výměře 584 m2, ostatní plocha;
e) parc. č. 692/4 o výměře 6144 m2, orná půda,
vše zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Most na LV č. 503 pro katastrální území Braňany,
f) parc. č. 163/188 o výměře 117841 m2, ostatní plocha;
g) parc. č. 163/12 o výměře 1977 m2, lesní pozemek,
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oba zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Most pro katastrální území Střimice;
h) parc. č. 130/3 o výměře 28665 m2, orná půda;
i) parc. č. 130/82 o výměře 5513 m2, lesní pozemek;
j) parc. č. 130/8 o výměře 33343 m2, lesní pozemek;
k) parc. č. 130/1 o výměře 1007060 m2, ostatní plocha;
l) parc. č. 130/63 o výměře 96 000 m2, ostatní plocha;
m) parc.č. 130/64 o výměře 32179 m2, ostatní plocha;
vše zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Most pro katastrální území Pařidla;
n) parc. č. 75/35 o výměře 14114 m2, ostatní plocha,
o) parc. č. 75/12 o výměře 88562 m2, ostatní plocha;
p) parc. č. 75/15 o výměře 28978 m2, ostatní plocha,
vše zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Most pro katastrální území Konobrže.]
Pozemky SD jsou barevně zvýrazněny na snímku ortofotomapy uvedené v příloze č. 1 Smlouvy.
I.5.

Komunikace UK a Pozemky UK jsou popsány ve znaleckém posudku č. [●] ze dne [●] (dále jen
„ZP1“) ), které vyhotovil soudní znalec [●], jmenovaný rozhodnutím [●] soudu v [●] ze dne [●]
pod č.j. [●] pro základní odbor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí.

I.6.

Komunikace SD a Pozemky SD jsou popsány ve znaleckém posudku č. [●] ze dne [●] (dále jen
„ZP2“), které vyhotovil soudní znalec [●], jmenovaný rozhodnutím [●] soudu v [●] ze dne [●]
pod č.j. [●] pro základní odbor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí.
II.
Předmět Smlouvy

II.1.

SD převádí na UK vlastnické právo ke Komunikaci SD a k Pozemkům SD s veškerými součástmi a
příslušenstvím a UK Komunikaci SD a Pozemky SD do svého vlastnictví přijímá.

II.2.

UK převádí na SD vlastnické právo ke Komunikaci UK a k Pozemkům UK s veškerými součástmi
a příslušenstvím a SD Komunikaci UK a Pozemky UK do svého vlastnictví přijímá.
III.
Cena

III.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že rozdíl v cenách směňovaných nemovitých věcí,
tj. Ohrožených objektů na straně jedné a ceny směňovaných Komunikace SD a Pozemků SD na
straně druhé, byl vypořádán v rámci Smlouvy o smlouvě budoucí směnné a dohody o řešení
střetu zájmů uzavřené mezi smluvními stranami dne [● – datum uzavření Smlouvy o smlouvě
budoucí směnné a dohoda o řešení střetu zájmů].
III.2. Po provedení směny jsou tedy Smluvní strany mezi sebou zcela vyrovnáni a nemají vůči sobě
v souvislosti se Smlouvou žádné další nároky.

6

IV.
Prohlášení a závazky Smluvních stran
IV.1. Smluvní strana prohlašuje a ujišťuje druhou Smluvní stranu, že na Smlouvou směňovaných
nemovitostech ve vlastnictví Smluvní strany neváznou žádné dluhy, věcná břemena, zástavní
práva či jiná práva (zejm. nájemní či pachtovní) či povinnosti, která by druhé Smluvní straně
jakkoliv ztěžovala, omezovala nebo znemožňovala výkon vlastnického práva k těmto
nemovitostem, vyjma věcných břemen zapsaných ke dni podpisu Smlouvy v katastru
nemovitostí.
IV.2. Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní
obsažené.
IV.3. SD se jako nabyvatel Smlouvou směňovaných nemovitostí zavazuje podat daňové přiznání
k dani z nabytí nemovitých věcí a zaplatit daň z nabytí nemovitých věcí v zákonné výši a lhůtě
u příslušného finančního úřadu. UK je od placení této daně osvobozen.
IV.4. Smluvní strana prohlašuje, že je jí faktický stav Smlouvou směňovaných nemovitostí, které
nabývá do svého vlastnictví dobře znám.
IV.5. Smluvní strana prohlašuje, že stav Smlouvou směňovaných nemovitostí v jejím vlastnictví strany
odpovídá jejich užívání, a že jí nejsou známy žádné vady, na které by měla zvláště upozornit.
IV.6. Smluvní strany berou na vědomí, že podepsáním Smlouvy jsou svými projevy vázány až do dne
rozhodnutí o vkladu vlastnického práva dle Smlouvy do příslušného katastru nemovitostí.
IV.7. Smlouvou směňované nemovitosti nabývá Smluvní strana dnem vkladu vlastnického práva do
příslušného katastru nemovitostí, přičemž právní účinky vkladu nastanou na základě
pravomocného rozhodnutí o povolení vkladu vlastnického práva podle Smlouvy k okamžiku, kdy
bude návrh na vklad vlastnického práva doručen příslušnému katastrálnímu úřadu.
IV.8. Smluvní strany prohlašují, že zároveň se Smlouvou podepsaly návrh na vklad vlastnického práva
dle Smlouvy do katastru nemovitostí. Smluvní strany se dohodly, že návrh na zahájení řízení o
povolení vkladu vlastnického práva do příslušného katastru nemovitostí podle Smlouvy doručí
UK bez zbytečného odkladu po podpisu Smlouvy.
IV.9. SD se zavazuje k úhradě veškerých nákladů spojených se sepsáním Smlouvy, vyhotovením ZP1 a
ZP2 a se správním poplatkem za řízení o povolení vkladu vlastnického práva do příslušného
katastru nemovitostí podle Smlouvy.
IV.10. V případě, že katastrální úřad zamítne, a to z jakéhokoliv důvodu, návrh na povolení vkladu
vlastnického práva do katastru nemovitostí dle Smlouvy, zavazují se Smluvní strany poskytnout
si vzájemně součinnost, aby v takovém případě došlo k odstranění příslušných vad, event.
k uzavření nové směnné smlouvy, jejíž obsah bude v podstatných náležitostech, po odstranění
zjištěných vad, odpovídat obsahu Smlouvy, a to nejpozději do 1 měsíce od právní moci
zamítavého rozhodnutí katastrálního úřadu.
IV.11. Smluvní strana se vzdává práva dle § 2129 odst. 1 věta první OZ.
V.
Závěrečná ustanovení
V.1. 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. SD prohlašuje, že
souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených ve 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 UK, který zároveň
zajistí, aby informace o uveřejnění této Smlouvy byla zaslána SD do datové schránky ID [●].
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V.2. Smlouva byla vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, dvě vyhotovení pro každou
Smluvní stranu a jedno vyhotovení pro účely vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
vedeného příslušným katastrálním úřadem.
V.3. Smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí
OZ.
V.4.

UK prohlašuje, že jsou splněny zákonné podmínky pro směnu Smlouvou směňovaných
nemovitostí z/do majetku UK, tj. záměr směnit Smlouvou určených nemovitostí byl zveřejněn
vyvěšením na úřední desce UK dne [●] a sejmut dne [●] a směna těchto nemovitostí byla
schválena Zastupitelstvem UK dne [●] usnesením číslo [●].

V.5. Stane-li se některé ustanovení Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních
ustanovení Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu
ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných
právních předpisů České republiky.
V.6. Změny a doplňky ke Smlouvě lze činit pouze písemně, a to číslovanými dodatky, podepsanými
Smluvními stranami.
V.7. O uzavření Smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje svým usnesením č. [●] ze dne [●].
V.8. Nedílnou součástí Smlouvy je Příloha č. 1: Ortofotomapa se zákresem Pozemků UK, Komunikace
UK, Pozemků SD a Komunikace SD.

III. Dohoda o řešení střetu zájmů
III.1. Smluvní strany konstatují, že jsou si vědomy, s ohledem na postup těžby hnědého uhlí v lomu Bílina,
že jsou ve smyslu ustanovení § 33 odst. 1 HZ ohroženy výše specifikované Ohrožené objekty tak, že
pokračující těžba bude mít negativní dopad na Ohrožené objekty, kdy tyto ztratí svůj původní účel.
Smluvní strany vědomy si tohoto negativního dopadu se dohodly na vyřešení střetu zájmů.
III.2. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na vyřešení střetu zájmů ve smyslu ustanovení § 33 odst. 1
HZ tak, že uzavřou Smlouvu o smlouvě budoucí a výše uvedenou Vlastní smlouvu, kdy Smluvní strany
spolu smění Ohrožené objekty, které jsou ve vlastnictví UK, za Komunikaci SD a Pozemky SD, které
jsou/budou ve vlastnictví SD.
III.3. UK uděluje SD pro řízení o povolení hornické činnosti podle Plánu otvírky, přípravy a dobývání lomu
Bílina na období 2019 – 2035 souhlas s prováděním hornických činností a činností prováděných
hornickým způsobem ve smyslu ZoHČ a HZ na Pozemcích UK, a v případě, že by UK nabyl do svého
vlastnictví část pozemku parc. č. 130/33, nyní o výměře 14640 m2, ostatní plocha, zapsaného
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most
na LV 1 pro katastrální území Pařidla, pak UK uděluje pro řízení o povolení hornické činnosti podle
Plánu otvírky, přípravy a dobývání lomu Bílina na období 2019 – 2035 souhlas s prováděním
hornických činností a činností prováděných hornickým způsobem i pro tuto část pozemku, která bude
ve vlastnictví UK.
III.4. UK uděluje SD souhlas dle odst. III.3. Smlouvy o smlouvě budoucí s výhradou, že SD nezruší
Komunikaci UK před tím, než dojde věcněprávní účinnosti Vlastní smlouvy a převzetím řádně
zkolaudované Komunikace SD ze strany UK.
IV. Ostatní ujednání
IV.1. Vyskytnou-li se okolnosti, které některé ze Smluvních stran částečně nebo zcela znemožní plnění dle
Smlouvy o smlouvě budoucí, je povinna o tom bez zbytečného odkladu informovat druhou Smluvní
stranu.
IV.2. Stane-li se některé z ustanovení Smlouvy o smlouvě budoucí neplatné či neúčinné, nedotýká se tato
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neplatnost či neúčinnost ostatních ustanovení Smlouvy o smlouvě budoucí. Smluvní strany se
v takovém případě zavazují nahradit neplatná či neúčinná ustanovení novými ustanoveními, které
nejlépe odpovídají původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatných či neúčinných.
IV.3. Do doby uzavření Vlastní smlouvy jsou Smluvní strany vázány Smlouvou o smlouvě budoucí,
a zavazují se, že neučiní žádné právní ani jiné kroky, které by vedly ke zmaření účelu Smlouvy
o smlouvě budoucí.
IV.4. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy o smlouvě budoucí přecházejí na právní nástupce obou
Smluvních stran. Smluvní strany se zavazují své právní nástupce seznámit s obsahem Smlouvy
o smlouvě budoucí.
IV.5. Smlouva o smlouvě budoucí 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.
SD prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v Smlouvě o smlouvě
budoucí, 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 UK,
který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této Smlouvy o smlouvě budoucí byla zaslána SD do
datové schránky ID 58gchbx.
V. Závěrečná ujednání
V.1. Smlouva o smlouvě budoucí může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně
číslovaných písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami; jakákoliv ústní ujednání
o změnách Smlouvy budou považována za právně neplatná a neúčinná.
V.2. Smlouva o smlouvě budoucí je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou ze Smluvních
stran.
V.3. O uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje svým usnesením
č. ……………….. ze dne ………….
V.4. Nedílnou součástí Smlouvy o smlouvě budoucí je Příloha č. 1: Ortofotomapa se zákresem Pozemků
UK, Komunikace UK, Pozemků SD a Pozemků cizích.

UK:

SD:

V Ústí nad Labem dne __________

V Chomutově dne__________

_________________________________________
Oldřich Bubeníček
hejtman kraje

__________________________________________
Ing. Ladislav Feber
místopředseda představenstva

_________________________________________
Ing. Pavel Sluka
člen představenstva
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Příloha č. 1
Ortofotomapa se zákresem Pozemků UK, Komunikace UK, Pozemků SD a Pozemků cizích
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bod 17.2 priloha 1.pdf k usnesení č. 080/15Z/2018

Příloha č. 17 k bodu č. 90

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č. 75
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 213/2002
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Krajská majetková, příspěvková organizace
se sídlem Na Schodech 1535/4, Ústí nad Labem - centrum, 400 01 Ústí nad Labem,
IČ: 00829048
(dále jen organizace)
vydané Okresním úřadem Louny dne 1. 10. 1991,
ve znění doplňku č. 1 ze dne 1. 1.1992,
doplňku č. 2 ze dne 1. 12. 1996,
doplňku č. 3 ze dne 1. 1. 1999,
doplňku č. 4 ze dne 1. 1. 2001,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 182/49/2002 ze dne 4. 12. 2002 (dodatek č. 5),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 85/54/2003 ze dne 12. 2. 2003 (dodatek č. 6),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 113/57/2003 ze dne 12. 3. 2003 (dodatek č. 7),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/60/2003 ze dne 8. 4. 2003 (dodatek č. 8),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 56/65/2003 ze dne 18. 6. 2003 (dodatek č. 9),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 107/88/2004 ze dne 10. 3. 2004 (dodatek č. 10),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 2/90/2004 ze dne 31. 3. 2004 (dodatek č. 11),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 66/91/2004 ze dne 7. 4. 2004 (dodatek č. 12),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 2/100/2004 ze dne 23. 6. 2004 (dodatek č. 13),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 239/8R/2005 ze dne 11. 5. 2005 (dodatek č. 14),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 239/8R/2005 ze dne 11. 5. 2005 (dodatek č. 15),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 147/18R/2005 ze dne 21. 9. 2005 (dodatek č. 16),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 60/32R/2006 ze dne 8. 3. 2006 (dodatek č. 17),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 99/38R/2006 ze dne 26. 4.2006 (dodatek č. 18),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 131/43R/2006 ze dne 7. 6. 2006 (dodatek č. 19),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 115/58R/2006 ze dne 27. 9. 2006 (dodatek č. 20),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 84/73R/2007 ze dne 31. 1. 2007 (dodatek č. 21),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 123/79R/2007 ze dne 11. 4. 2007 (dodatek č. 22),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 109/87R/2007 ze dne 4. 7. 2007 (dodatek č. 23),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 2/89R/2007 ze dne 29. 8. 2007 (dodatek č. 24),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 150/94R/2007 ze dne 24. 10. 2007 (dodatek č. 25),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 133/106R/2008 ze dne 12. 3. 2008 (dodatek č. 26),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 189/115R/2008 ze dne 11. 6. 008 (dodatek č. 27),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 137/124R/2008 ze dne 20. 8. 2008 (dodatek č. 28),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 363/9R/2009 ze dne 14. 1. 2009 (dodatek č. 29),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 68/21R/2009 ze dne 1. 7. 2009 (dodatek č. 30),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7. 10. 2009 (dodatek č. 31),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16. 12. 2009 (dodatek č. 32),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 164/39R/2010 ze dne 3. 2. 2010 (dodatek č. 33),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 216/44R/2010 ze dne 7. 4. 2010 (dodatek č. 34),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 65/49R/2010 ze dne 16. 6. 2010 (dodatek č. 35),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 222/56R/2010 ze dne 15. 9. 2010 (dodatek č. 36),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 158/62R/2010 ze dne 3. 11. 2010 (dodatek č. 37),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 191/72R/2011 ze dne 9. 3. 2011 (dodatek č. 38),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 66/85R/2011 ze dne 21. 9. 2011 (dodatek č. 39),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 252/90R/2011 ze dne 23. 11. 2011 (dodatek č. 40),

usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012 (dodatek č. 41),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 253/103R/2012 ze dne 9. 5. 2012 (dodatek č. 42),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23. 5. 2012 (dodatek č. 43),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 301/105R/2012 ze dne 13. 6. 2012 (dodatek č. 44),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 266/111R/2012 ze dne 22. 8. 2012 (dodatek č. 45),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 36/12R/2013 ze dne 27. 3. 2013 (dodatek č. 46),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27. 3. 2013 (dodatek č. 47),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 200/13R/2013 ze dne 10. 4. 2013 (dodatek č. 48),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 82/10Z/2013 ze dne 30. 10. 2013 (dodatek č. 49),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013 (dodatek č. 50),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 75/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013 (dodatek č. 51),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 63/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014 (dodatek č. 52),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 164/14Z/2014 ze dne 23. 4. 2014 (dodatek č. 53),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 64/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014 (dodatek č. 54),
úplné znění zřizovací listiny ke dni 1. 4. 2014,
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 164/14Z/2014 ze dne 23. 4. 2014 (dodatek č. 55),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 184/17Z/2014 ze dne 25. 6. 2014 (dodatek č. 56),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 85/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014 (dodatek č. 57),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 74/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014 (dodatek č. 58)
úplné znění zřizovací listiny ke dni 1. 3. 2015,
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 75/22Z/2015 ze dne 20. 4. 2015 (dodatek č. 59)
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 6/23Z/2015 ze dne 29. 6. 2015 (dodatek č. 60)
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.108/23Z/20015 ze dne 29. 6. 2015 (dodatek č. 61),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 85/24Z/2015 ze dne 29. 6. 015 (dodatek č. 62),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 79/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016 (dodatek č. 63),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 80/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016 (dodatek č. 64),
úplné znění zřizovací listiny ze dne 1. 3. 2016,
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 115/29Z/2016 ze dne 25. 4. 2016 (dodatek č. 65),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 93/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016 (dodatek č. 66),
úplné znění zřizovací listiny ke dni 18. 1. 2017,
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 017/3Z/2017 ze dne 20. 2. 2017 (dodatek č. 67),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 131/3Z/2017 ze dne 24. 4. 2017 (dodatek č. 68),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 097/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017 (dodatek č. 69),
úplné znění zřizovací listiny ke dni 31. 1. 2018,
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 086/11Z/2018 ze dne 26. 2. 2018 (dodatek č. 70),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 086/11Z/2018 ze dne 26. 2. 2018 (dodatek č. 71),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 120/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018 (dodatek č. 72),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. / Z/2018
ze dne
(dodatek č. 73),
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
/ Z/2018 ze dne 2018 se výše
uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
I.

Článek VII. odstavec 3, po změně zní:

3. Zemědělská výroba:
a) rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování
zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro
technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných
na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků,
b) živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za
účelem získávání, zpracování a výroby živočišných produktů, chov hospodářských
zvířat k tahu, chov a výcvik sportovních a dostihových koní,
c) produkce chovných a plemenných zvířat, využití jejich genetického materiálu a
získávání zárodečných produktů, pokud jde o zvířata uvedená v písmenu b),
d) výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin,

e)
f)
g)
h)

II.

úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby,
hospodaření v lese, na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na
základě jiného právního důvodu.
výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- chov včel za účelem výroby medu
- agroturistika
V článku VII. Se doplňuje nový odstavec, který zní:

4. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
III.

Článek VIII. odstavec 4 po změněn zní:

4. Zřizovatel nepovoluje organizaci žádnou doplňkovou činnost

Tento dodatek nabývá účinnosti dne: 2018.
V Ústí nad Labem dne: 2018
Ing. Ladislav Drlý
člen Rady Ústeckého kraje na
základě usnesení Rady Ústeckého
kraje č. 005/24R/2017 ze dne
20.9.2017

