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 18. zasedaní Zastupitelstva Ústeckého kraje - V. volební období 2016 - 2020, konaného dne
04.03.2019 od 10:15 hodin do 14:46 hodin, v zasedacím sále Krajského úřadu Ústeckého
kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 001/18Z/2019
2.1 Schválení návrhové a volební komise
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
návrhovou a volební komisi 18. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje V. volebního období
v tomto složení:
1. Radek Černý (KSČM) - předseda
2. Bc Hynek Hanza (ODS)
3. Ing. Petr Urbánek (ANO)
Hlasování:

pro:

40

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Usnesení č. 002/18Z/2019
3.1 Volba ověřovatelů
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
ověřovatele zápisu a usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje V. volebního
období:
1. PhDr. Martina Kliku, MBA, DBA (ČSSD)
2. Mgr. Bc. Petra Šmída (SPD+SPO)

1

Hlasování:

pro:

41

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 003/18Z/2019
4.1 Schválení programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
upravený program 18. Zastupitelstva Ústeckého kraje v V. volebním období.
Hlasování:

pro:

42

proti:

0

zdržel se:

3

Návrh byl přijat

Usnesení č. 004/18Z/2019
5.2 Kontrola plnění usnesení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
splnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje z IV. volebního období 2012
– 2016
1. Usnesení ZÚK č. 56/19Z/2014 Nakládání s majetkem
2. Usnesení ZÚK č. 35/28Z/2016 Nakládání s majetkem
3. Usnesení ZÚK č. 77/30Z/2016 Nakládání s majetkem
splnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje z V. volebního období 2016
– 2020
1. Usnesení ZÚK č. 087/6Z/2017 z 26.06.2017 Nakládání s majetkem
2. Usnesení ZÚK č. 106/6Z/2017 z 26.06.2017 Nakládání s majetkem
3. Usnesení ZÚK č. 114/6Z/2017 z 26.06.2017 Nakládání s majetkem
4. Usnesení ZÚK č. 053/7Z/2017 z 11.09.2017 Nakládání s majetkem
5. Usnesení ZÚK č. 065/7Z/2017 z 11.09.2017 Nakládání s majetkem
6. Usnesení ZÚK č. 057/8Z/2017 z 23.10.2017 Nakládání s majetkem
7. Usnesení ZÚK č. 058/8Z/2017 z 23.10.2017 Nakládání s majetkem
8. Usnesení ZÚK č. 059/8Z/2017 z 23.10.2017 Nakládání s majetkem
9. Usnesení ZÚK č. 062/8Z/2017 z 23.10.2017 Nakládání s majetkem
10. Usnesení ZÚK č. 067/8Z/2017 z 23.10.2017 Nakládání s majetkem
11. Usnesení ZÚK č. 084/8Z/2017 z 23.10.2017 Nakládání s majetkem
12. Usnesení ZÚK č. 021/9Z/2017 z 11.12.2017 Informace o plnění opatření v rámci Strategie
protidrogové politiky Ústeckého kraje na období 2015–2018
13. Usnesení ZÚK č. 022/9Z/2017 z 11.12.2017 Informace o stavu a možnostech rozvoje
poskytování sociálních služeb Ústeckým krajem za rok 2017
14. Usnesení ZÚK č. 062/9Z/2017 z 11.12.2017 Hlavní úkoly veřejné výzkumné instituce
Ústeckého kraje Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i. pro rok
2018, financované z institucionální podpory výzkumu a vývoje Ústeckého kraje
15. Usnesení ZÚK č. 093/9Z/2017 z 11.12.2017 Nakládání s majetkem
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16. Usnesení ZÚK č. 098/9Z/2017 z 11.12.2017 Nakládání s majetkem
17. Usnesení ZÚK č. 112/9Z/2017 z 11.12.2017 Nakládání s majetkem
18. Usnesení ZÚK č. 038/11Z/2018 z 26.02.2018 Zajištění výkonu regionálních funkcí
knihoven Ústeckého kraje
19. Usnesení ZÚK č. 039/11Z/2018 z 26.02.2018 Rozdělení finančních prostředků k zajištění
výkonu regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji na rok 2018
20. Usnesení ZÚK č. 043/11Z/2018 z 26.02.2018 Záměr získání pozemků pro rozvoj
Archeoskanzenu v Březně u Loun
21. Usnesení ZÚK č. 053/11Z/2018 z 26.02.2018 Nakládání s majetkem
22. Usnesení ZÚK č. 066/11Z/2018 z 26.02.2018 Nakládání s majetkem
23. Usnesení ZÚK č. 067/11Z/2018 z 26.02.2018 Nakládání s majetkem
24. Usnesení ZÚK č. 071/11Z/2018 z 26.02.2018 Nakládání s majetkem
25. Usnesení ZÚK č. 078/11Z/2018 z 26.02.2018 Nakládání s majetkem
26. Usnesení ZÚK č. 081/11Z/2018 z 26.02.2018 Nakládání s majetkem
27. Usnesení ZÚK č. 044/12Z/2018 z 23.04.2018 Program podpory aktivit stálých
profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících na území Ústeckého kraje
na rok 2018 – rozdělení dotací
28. Usnesení ZÚK č. 045/12Z/2018 z 23.04.2018 Program podpory regionální kulturní
činnosti na rok 2018 – rozdělení dotací
29. Usnesení ZÚK č. 046/12Z/2018 z 23.04.2018 Program na záchranu a obnovu drobných
památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2018 – rozdělení
dotací.
30. Usnesení ZÚK č. 047/12Z/2018 z 23.04.2018 Program na záchranu a obnovu kulturních
památek Ústeckého kraje pro rok 2018 – rozdělení dotací
31. Usnesení ZÚK č. 066/12Z/2018 z 23.04.2018 Nakládání s majetkem
32. Usnesení ZÚK č. 068/12Z/2018 z 23.04.2018 Nakládání s majetkem
33. Usnesení ZÚK č. 069/12Z/2018 z 23.04.2018 Nakládání s majetkem
34. Usnesení ZÚK č. 070/12Z/2018 z 23.04.2018 Nakládání s majetkem
35. Usnesení ZÚK č. 071/12Z/2018 z 23.04.2018 Nakládání s majetkem
36. Usnesení ZÚK č. 077/12Z/2018 z 23.04.2018 Nakládání s majetkem
37. Usnesení ZÚK č. 089/12Z/2018 z 23.04.2018 Nakládání s majetkem
38. Usnesení ZÚK č. 093/12Z/2018 z 23.04.2018 Nakládání s majetkem
39. Usnesení ZÚK č. 097/12Z/2018 z 23.04.2018 Nakládání s majetkem
40. Usnesení ZÚK č. 098/12Z/2018 z 23.04.2018 Nakládání s majetkem
41. Usnesení ZÚK č. 099/12Z/2018 z 23.04.2018 Nakládání s majetkem
42. Usnesení ZÚK č. 100/12Z/2018 z 23.04.2018 Nakládání s majetkem
43. Usnesení ZÚK č. 101/12Z/2018 z 23.04.2018 Nakládání s majetkem
44. Usnesení ZÚK č. 104/12Z/2018 z 23.04.2018 Nakládání s majetkem
45. Usnesení ZÚK č. 105/12Z/2018 z 23.04.2018 Nakládání s majetkem
46. Usnesení ZÚK č. 106/12Z/2018 z 23.04.2018 Nakládání s majetkem
47. Usnesení ZÚK č. 107/12Z/2018 z 23.04.2018 Nakládání s majetkem
48. Usnesení ZÚK č. 108/12Z/2018 z 23.04.2018 Nakládání s majetkem
49. Usnesení ZÚK č. 111/12Z/2018 z 23.04.2018 Nakládání s majetkem
50. Usnesení ZÚK č. 113/12Z/2018 z 23.04.2018 Nakládání s majetkem
51. Usnesení ZÚK č. 114/12Z/2018 z 23.04.2018 Nakládání s majetkem
52. Usnesení ZÚK č. 115/12Z/2018 z 23.04.2018 Nakládání s majetkem
53. Usnesení ZÚK č. 118/12Z/2018 z 23.04.2018 Nakládání s majetkem
54. Usnesení ZÚK č. 007/13Z/2018 z 25.06.2018 Cena hejtmana Ústeckého kraje 2017
55. Usnesení ZÚK č. 071/13Z/2018 z 25.06.2018 Nakládání s majetkem
56. Usnesení ZÚK č. 077/13Z/2018 z 25.06.2018 Nakládání s majetkem
57. Usnesení ZÚK č. 078/13Z/2018 z 25.06.2018 Nakládání s majetkem
58. Usnesení ZÚK č. 079/13Z/2018 z 25.06.2018 Nakládání s majetkem
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59. Usnesení ZÚK č. 080/13Z/2018 z 25.06.2018 Nakládání s majetkem
60. Usnesení ZÚK č. 081/13Z/2018 z 25.06.2018 Nakládání s majetkem
61. Usnesení ZÚK č. 086/13Z/2018 z 25.06.2018 Nakládání s majetkem
62. Usnesení ZÚK č. 087/13Z/2018 z 25.06.2018 Nakládání s majetkem
63. Usnesení ZÚK č. 088/13Z/2018 z 25.06.2018 Nakládání s majetkem
64. Usnesení ZÚK č. 089/13Z/2018 z 25.06.2018 Nakládání s majetkem
65. Usnesení ZÚK č. 090/13Z/2018 z 25.06.2018 Nakládání s majetkem
66. Usnesení ZÚK č. 091/13Z/2018 z 25.06.2018 Nakládání s majetkem
67. Usnesení ZÚK č. 092/13Z/2018 z 25.06.2018 Nakládání s majetkem
68. Usnesení ZÚK č. 093/13Z/2018 z 25.06.2018 Nakládání s majetkem
69. Usnesení ZÚK č. 095/13Z/2018 z 25.06.2018 Nakládání s majetkem
70. Usnesení ZÚK č. 096/13Z/2018 z 25.06.2018 Nakládání s majetkem
71. Usnesení ZÚK č. 103/13Z/2018 z 25.06.2018 Nakládání s majetkem
72. Usnesení ZÚK č. 104/13Z/2018 z 25.06.2018 Nakládání s majetkem
73. Usnesení ZÚK č. 105/13Z/2018 z 25.06.2018 Nakládání s majetkem
74. Usnesení ZÚK č. 106/13Z/2018 z 25.06.2018 Nakládání s majetkem
75. Usnesení ZÚK č. 107/13Z/2018 z 25.06.2018 Nakládání s majetkem
76. Usnesení ZÚK č. 108/13Z/2018 z 25.06.2018 Nakládání s majetkem
77. Usnesení ZÚK č. 109/13Z/2018 z 25.06.2018 Nakládání s majetkem
78. Usnesení ZÚK č. 110/13Z/2018 z 25.06.2018 Nakládání s majetkem
79. Usnesení ZÚK č. 111/13Z/2018 z 25.06.2018 Nakládání s majetkem
80. Usnesení ZÚK č. 115/13Z/2018 z 25.06.2018 Nakládání s majetkem
81. Usnesení ZÚK č. 116/13Z/2018 z 25.06.2018 Nakládání s majetkem
82. Usnesení ZÚK č. 117/13Z/2018 z 25.06.2018 Nakládání s majetkem
83. Usnesení ZÚK č. 054/14Z/2018 z 10.09.2018 Nakládání s majetkem
84. Usnesení ZÚK č. 055/14Z/2018 z 10.09.2018 Nakládání s majetkem
85. Usnesení ZÚK č. 056/14Z/2018 z 10.09.2018 Nakládání s majetkem
86. Usnesení ZÚK č. 057/14Z/2018 z 10.09.2018 Nakládání s majetkem
87. Usnesení ZÚK č. 058/14Z/2018 z 10.09.2018 Nakládání s majetkem
88. Usnesení ZÚK č. 059/14Z/2018 z 10.09.2018 Nakládání s majetkem
89. Usnesení ZÚK č. 073/14Z/2018 z 10.09.2018 Nakládání s majetkem
90. Usnesení ZÚK č. 085/14Z/2018 z 10.09.2018 Nakládání s majetkem
91. Usnesení ZÚK č. 088/14Z/2018 z 10.09.2018 Nakládání s majetkem
92. Usnesení ZÚK č. 096/14Z/2018 z 10.09.2018 B)1. Nakládání s majetkem
93. Usnesení ZÚK č. 096/14Z/2018 z 10.09.2018 B)2. Nakládání s majetkem
94. Usnesení ZÚK č. 099/14Z/2018 z 10.09.2018 Uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o
poskytnutí investiční dotace k realizaci projektu Labe aréna Štětí – etapa I.
95. Usnesení ZÚK č. 022/15Z/2018 z 22.10.2018 Korekce vyrovnávací platby poskytovatelů
sociálních služeb
96. Usnesení ZÚK č. 023/15Z/2018 z 22.10.2018 Individuální dofinancování sociálních
služeb
97. Usnesení ZÚK č. 024/15Z/2018 z 22.10.2018 Dotační program „Podpora Ústeckého kraje
na sociální služby 2019 – malý dotační program“ – vyhodnocení
98. Usnesení ZÚK č. 025/15Z/2018 z 22.10.2018 Dotační program „Podpora Ústeckého kraje
v oblasti prorodinných aktivit 2019“ – vyhodnocení
99. Usnesení ZÚK č. 026/15Z/2018 z 22.10.2018 Dotační program „Podpora Ústeckého kraje
na sociální služby protidrogové politiky 2019“ – vyhodnocení
100. Usnesení ZÚK č. 027/15Z/2018 z 22.10.2018 Domov Sněžník, z.ú. – žádost o podporu a
vydání budoucího příslibu k poskytování sociálních služeb
101. Usnesení ZÚK č. 039/15Z/2018 z 22.10.2018 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
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102. Usnesení ZÚK č. 040/15Z/2018 z 22.10.2018 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
103. Usnesení ZÚK č. 041/15Z/2018 z 22.10.2018 Podpora stálých profesionálních
divadelních souborů a hudebních těles působících na území Ústeckého kraje na rok 2019
104. Usnesení ZÚK č. 042/15Z/2018 z 22.10.2018 Program podpory regionální kulturní
činnosti na rok 2018 – rozdělení dotací
105. Usnesení ZÚK č. 044/15Z/2018 z 22.10.2018 Příspěvkové organizace zřizované
Ústeckým krajem v oblasti kultury
106. Usnesení ZÚK č. 045/15Z/2018 z 22.10.2018 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
107. Usnesení ZÚK č. 046/15Z/2018 z 22.10.2018 Program pro podporu odpadového
hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 – 1. výzva – změna smluvních
ujednání
108. Usnesení ZÚK č. 047/15Z/2018 z 22.10.2018 Fond vodního hospodářství a životního
prostředí ÚK – změna smluvního ujednání
109. Usnesení ZÚK č. 048/15Z/2018 z 22.10.2018 Aktualizace č. 42 Plánu rozvoje vodovodů
a kanalizací Ústeckého kraje (PRVKÚK) Podbořany – Buškovice
110. Usnesení ZÚK č. 050/15Z/2018 z 22.10.2018 Nakládání s majetkem
111. Usnesení ZÚK č. 059/15Z/2018 z 22.10.2018 Nakládání s majetkem
112. Usnesení ZÚK č. 060/15Z/2018 z 22.10.2018 Nakládání s majetkem
113. Usnesení ZÚK č. 061/15Z/2018 z 22.10.2018 Nakládání s majetkem
114. Usnesení ZÚK č. 014/16Z/2018 z 10.12.2018 Volba přísedících Krajského soudu v Ústí
nad Labem
115. Usnesení ZÚK č. 015/16Z/2018 z 10.12.2018 Změna pravidel pro tvorbu a provádění
zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje
116. Usnesení ZÚK č. 019/16Z/2018 z 10.12.2018 Ručitelské prohlášení ke Smlouvě o úvěru
pro DSÚK p.o.
117. Usnesení ZÚK č. 020/16Z/2018 z 10.12.2018 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č.
1118/17/LCD
118. Usnesení ZÚK č. 023/16Z/2018 z 10.12.2018 Povinně hlášené změny poskytovatelů
sociálních služeb
119. Usnesení ZÚK č. 026/16Z/2018 z 10.12.2018 Koncepce rodinné politiky Ústeckého
kraje 2019 - 2021
120. Usnesení ZÚK č. 027/16Z/2018 z 10.12.2018 Střednědobý plán rozvoje sociálních
služeb v Ústeckém kraji na období 2019 - 2021, Akční plán rozvoje sociálních služeb v
Ústeckém kraji na rok 2019 a Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019
– 2021 a revize Metodiky zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje
121. Usnesení ZÚK č. 028/16Z/2018 z 10.12.2018 Domov „Srdce v dlaních“ – sociální
služby Jiříkov, p.o. - žádost o vydání souhlasného stanoviska
122. Usnesení ZÚK č. 029/16Z/2018 z 10.12.2018 K srdci klíč – žádost o vydání souhlasného
stanoviska
123. Usnesení ZÚK č. 032/16Z/2018 z 10.12.2018 1. Poskytnutí finančního daru organizaci
WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.
124. Usnesení ZÚK č. 034/16Z/2018 z 10.12.2018 Změna usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 024/15Z/2018 ze dne 22.10.2018
125. Usnesení ZÚK č. 036/16Z/2018 z 10.12.2018 Výkon zakladatelských funkcí Ústeckého
kraje ke společnosti Krajská zdravotní, a.s.
126. Usnesení ZÚK č. 064/16Z/2018 z 10.12.2018 Změny zřizovacích listin příspěvkových
organizací Ústeckého kraje v oblasti kultury
127. Usnesení ZÚK č. 069/16Z/2018 z 10.12.2018 Změna usnesení Zastupitelstva Ústeckého
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kraje č. 042/15Z/2018 ze dne 22.10.2018
128. Usnesení ZÚK č. 070/16Z/2018 z 10.12.2018 Program pro podporu odpadového
hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 – 1. výzva – změna smluvních
ujednání
129. Usnesení ZÚK č. 071/16Z/2018 z 10.12.2018 Program na podporu vodního hospodářství
v Ústeckém kraji na období 2018 – 2025 (dále jen „Program“)
130. Usnesení ZÚK č. 096/16Z/2018 z 10.12.2018 Stanovení kritérií pro poskytnutí
mimořádných odměn členům Zastupitelstva Ústeckého kraje
131. Usnesení ZÚK č. 097/16Z/2018 z 10.12.2018 Poskytnutí mimořádné odměny členům
Zastupitelstva Ústeckého kraje
B) schvaluje
změnu termínů plnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje:
1. Usnesení č. 52/18Z/2014 Nakládání s majetkem na 31.12.2019
2. Usnesení č. 40/19Z/2014 Nakládání s majetkem na 31.12.2019
3. Usnesení č. 43/19Z/2014 Nakládání s majetkem na 31.12.2019
4. Usnesení č. 78/19Z/2014 Návrh na aktualizaci Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje
(ZÚR ÚK) na 31.12.2020
5. Usnesení č. 024/4Z/2017 SPZ Triangle – čerpání dotace na 31.3.2019
6. Usnesení ZÚK č. 076/6Z/2017 z 26.06.2017 Nakládání s majetkem na 31.12.2019
7. Usnesení ZÚK č. 076/8Z/2017 z 23.10.2017 Nakládání s majetkem na 31.12.2019
8. Usnesení ZÚK č. 080/8Z/2017 z 23.10.2017 Nakládání s majetkem na 31.12.2019
9. Usnesení ZÚK č. 076/9Z/2017 z 11.12.2017 Nakládání s majetkem na 4.4.2019
10. Usnesení ZÚK č. 059/11Z/2018 z 26.02.2018 Nakládání s majetkem na 31.1.2020
11. Usnesení ZÚK č. 060/11Z/2018 z 26.02.2018 Nakládání s majetkem na 31.1.2020
12. Usnesení ZÚK č. 086/14Z/2018 z 10.09.2018 Nakládání s majetkem na 30.11.2019
13. Usnesení ZÚK č. 089/14Z/2018 z 10.09.2018 Nakládání s majetkem na 31.12.2019
14. Usnesení ZÚK č. 077/15Z/2018 z 22.10.2018 Nakládání s majetkem na 30.6.2019

Hlasování:

pro:

43

proti:

0

zdržel se:

2

Návrh byl přijat

Usnesení č. 005/18Z/2019
6.3 Poskytnutí individuální finanční dotace z rozpočtu odboru kancelář hejtmana
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 a o uzavření veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí dotace ve
znění dle přílohy č. 2 tohoto usnesení a na základě předložené žádosti uvedené v příloze č. 1
tohoto materiálu s žadatelem:
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
IČO: 70886300
sídlo: Horova 1340/10, 40001 Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum
částka: 500.000,- Kč
Projekt: Nákup materiálu pro MR v požárním sportu
6

Hlasování:

pro:

43

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 006/18Z/2019
6.4 Poskytnutí individuálních finančních dotací z Fondu Ústeckého kraje - kancelář
hejtmana - program Rodinné stříbro Ústeckého kraje 2019
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. schválit výjimku ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu
Ústeckého kraje
v čl. 4 odst. 4.5 ve věci maximální výše poskytnutých finančních prostředků neinvestičních
dotací u žadatelů č. 2), 11), 12), 13), 16) a 19) předložených v bodě B) tohoto usnesení
2. schválit výjimku ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu
Ústeckého kraje
v čl. 4.7 ve věci zahrnutí finanční odměny účastníkům za umístění v soutěžích a akcích
podobného charakteru do uznatelných nákladů projektu u žadatele č. 17) předloženého v bodě
B) tohoto usnesení

B) rozhoduje
dle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí dotace a o uzavření veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí dotace dle
vzoru schváleného Radou Ústeckého kraje dne 13. 2. 2019, usnesením č. 008/61R/2019, na
základě předložených žádostí uvedených v příloze č. 1 tohoto materiálu s žadateli:
1) SEVEROČESKÁ FILHARMONIE TEPLICE
sídlo: Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice
IČ: 00083283
částka: 500.000,-Kč
projekt: 55. ročník Hudebního festivalu L. van Beethovena 2019
2) Městys Peruc
sídlo: Oldřichova 49, 439 07 Peruc
IČ: 265331
částka: 600.000,- Kč
projekt: XII. Krajské dožínky Ústeckého kraje
podíl dotace na celkových nákladech: 76,24 %
3) Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob
sídlo: Velká Hradební 3118, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 72045230
částka: 300.000,- Kč
projekt: Josefínské slavnosti 2019
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4) Krajská agrární komora Ústeckého kraje
sídlo: SNP 144, 431 44 Droužkovice
IČ: 70914214
částka: 500.000,- Kč
projekt: Setkání u památníku Přemysla oráče ve Stadicích
podíl dotace na celkových nákladech: 100 %
5) FINCORP s.r.o.
sídlo: Malkovského 590, 199 00 Praha 9 – Letňany
IČ: 25028057
částka: 300.000,- Kč
projekt: 50. Mezinárodní taneční festival
6) Dům kultury Česká Kamenice, příspěvková organizace
sídlo: Komenského 288, 407 21 Česká kamenice
IČ: 47274336
částka: 400.000,- Kč
projekt: Mezinárodní hudební festival Česká Kamenice 2019
7) AUTODROM MOST a.s.
sídlo: Tvrzova 5, 434 01 Most
IČ: 25419048
částka: 500.000,- Kč
projekt: Czech Truck Prix
8) ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o.
sídlo: Masarykova 94/209, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 25410075
částka: 500.000,-Kč
projekt: 17. Vinařské Litoměřice
9)ARBOR - spolek pro duchovní kulturu
sídlo: Žižkova 528/6, 470 01 Česká Lípa
IČ: 70820503
částka. 300.000,- Kč
projekt: MHF Lípa Musica 2019 - 18. ročník
10) INTERPORTA z.s.
sídlo: Višňová 2834/1, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem
IČ: 06575277
částka: 500.000,- Kč
projekt: INTERPORTA International Music Competition
11) Tempo Team Prague s.r.o.
sídlo: Praha 7, Holešovice, Františka Křížka 461/11
IČ: 25107615
částka: 800.000,- Kč
projekt: DM Rodinný běh Ústí nad Labem
podíl dotace na celkových nákladech: 100 %
12) Zahrada Čech s.r.o.
sídlo: Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice
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IČ: 22794701
částka: 700.000,- Kč
projekt: Zahrada Čech 2019
13) Okresní agrární komora Most
sídlo: Dělnická 33, 434 01 Most - Velebudice
IČ: 48293865
částka: 750.000,- Kč
projekt: Regionální potravina Ústeckého kraje a potravinářský výrobek Ústeckého kraje
podíl dotace na celkových nákladech: 100 %
14) Labe aréna, z.s.
sídlo: Račice 130, 411 08 Štětí
IČ: 03410447
částka: 500.000,- Kč
projekt: MEJ a U23 v rychlostní kanoistice & Česko vesluje
15) Město Kadaň
sídlo: Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň
IČ: 00261912
částka: 250.000,- Kč
projekt: Císařský den 2019
16) Krušnohorská bílá stopa, z.s.
sídlo: Lesná 25, 435 46 Nová Ves v Horách
IČ: 22687947
částka: 750.000,- Kč
projekt: Údržba Krušnohorské magistrály ÚK 2019
podíl dotace na celkových nákladech: 100 %
17) HIPODROM MOST a.s.
sídlo: K Hipodromu 213, 434 01 Most
IČ: 64653269
částka: 500.000,- Kč
projekt: Velká letní cena Ústeckého kraje
18) Městské divadlo Žatec
sídlo: Dvořákova 27, 43801 Žatec
IČ: 70201111
částka: 400.000,- Kč
projekt: Žatecká Dočesná 2019 (62. ročník)
19) Klub českých turistů, oblast Ústecký kraj
sídlo: Brněnská 1310/8, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 71165142
částka: 600.000,- Kč
projekt: KČT oblast Ústecký kraj - značení a významné akce
podíl dotace na celkových nákladech: 100 %
Hlasování:

pro:

42

proti:

0
9

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Usnesení č. 007/18Z/2019
6.5 Poskytnutí individuálních finančních dotací z Fondu Ústeckého kraje - kancelář
hejtmana - spolupráce UJEP v Ústí nad Labem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
1. vyjímku ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu
Ústeckého kraje v čl. 4 odst. 4.5 ve věci maximální výše poskytnutých finančních prostředků
neinvestičních dotací u žádostí č.1), 2), 3), 5) v bodě B) tohoto usnesení
2. vyjímku ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu
Ústeckého kraje v čl. 4 odst. 4.6 ve věci maximální výše osobních nákladů u žádostí č. 1),5) a
6) v bodě 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 a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle
vzoru schváleného Radou Ústeckého kraje dne 13. 2. 2019 usnesením č. 009/61R/2019, na
základě předložených žádostí uvedených v příloze č. 3 tohoto materiálu s Univerzitou Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pausterova 3544/1,
400 01 Ústí nad Labem, IČ: 44555601 na tyto projekty:
1) Podpora studentů Fakulty zdravotnických studií
částka: 2.000.000,- Kč osobní náklady: 77,83 % z celkových nákladů projektu
2) Podpora mladých doktorantů na UJEP
částka: 2.200.000,- Kč
podíl dotace na celkových nákladech projektu: 100 %
3) Edukace jako nástroj prevence sociální exkluze v Ústeckém kraji
částka:1.000.000,- Kč
4) Podpora rozvoje celoživotního vzdělávání v Ústeckém kraji:
částka: 300.000,- Kč
5) Podpora mladých vědců na UJEP
částka: 1.000.000,- Kč
osobní náklady: 100 % z celkových nákladů projektu
6) Internacionalizace vědy a výzkumu na UJEP
částka: 500.000,- Kč
osobní náklady: 100 % z celkových nákladů projektu
7) Učebna průmyslové automatizace ve vazbě na Průmysl 4.0
částka: 1.095.000,- Kč (z toho: neinvestiční náklady ve výši 375 tis. Kč, investiční náklady
720 tis. Kč)
podíl dotace na celkových nákladech: 100 %
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8) Gaudeamus 2019
částka: 250.000,- Kč
9) Dny vědy a umění
částka: 300.000,- Kč
Hlasování:

pro:

43

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 008/18Z/2019
9.1 Návrh 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (2aZÚR ÚK) schválení nejvhodnější varianty dle § 38 odst. 2 stavebního zákona
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
v souladu s § 38 odst. 2 stavebního zákona nejvhodnější variantu řešení koridoru „Silnice
II/240 Roudnice nad Labem, západní obchvat s mostem přes Labe“ v souladu se stanovisky
dotčených orgánů uplatněných v rámci společného projednání návrhu 2aZÚR ÚK a VV URÚ,
tzn. ve variantě „2“ s podmínkou (v souladu § 38 odst. 2 stavebního zákona), že bude
provedena úprava koridoru v jeho severní části umožňující realizaci stavby ve větší
vzdálenosti od zastavěného území obce Vědomice.
Hlasování:

pro:

36

proti:

0

zdržel se:

6

Návrh byl přijat

Usnesení č. 009/18Z/2019
13.1 Memorandum o spolupráci mezi Ústeckým krajem, Univerzitou J. E. Purkyně v
Ústí nad Labem a Krajskou zdravotní, a.s.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o uzavření memoranda o spolupráci mezi Ústeckým krajem, Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí
nad Labem a Krajskou zdravotní, a.s. dle upravené přílohy č. 2 tohoto usnesení, které
nahrazuje uzavřené memorandum na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č.20/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014, dle přílohy 1 tohoto materiálu
Hlasování:

pro:

39

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 010/18Z/2019
14.2 Výkon členských práv sdružení Terezín – město změny, zájmové sdružení
právnických osob
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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A) bere na vědomí
žádost o členský příspěvek od člena sdružení dle přílohy č. 1 tohoto materiálu
B) schvaluje
dle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
poskytnutí
členského příspěvku člena sdružení právnických osob s názvem "Terezín-město změny,
zájmové sdružení
právnických osob" se sídlem v Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, PSČ 400 02, ve výši
3 000 000
Kč na činnost sdružení se splatností 1 500 000 Kč do 15. 3. 2019 a 1 500 000 Kč do 15. 6.
2019.
Hlasování:

pro:

37

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Usnesení č. 011/18Z/2019
15.2 Změna smlouvy o vzájemné spolupráci při přípravě, realizaci a provozování
dopravního terminálu v Litvínově - Dodatek č. 1
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. d) z. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci při přípravě, realizaci a
provozování dopravního terminálu v Litvínově mezi Ústeckým krajem, IČ: 70892156 a
městem Litvínovem, IČ: 00266027, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

43

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 012/18Z/2019
16.1 Dotační program „PAŽIT 2019 – Podpora mimoškolních ozdravných výchovně
vzdělávacích pobytů žáků“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
a) Dotační program „PAŽIT 2019 – Podpora mimoškolních ozdravných výchovně
vzdělávacích pobytů žáků“ dle přílohy 1 tohoto usnesení
b) vymezené oblasti pro ozdravné výchovně vzdělávací pobyty dle přílohy 2 tohoto usnesení
c) vzor žádosti o dotaci dle přílohy 3 tohoto usnesení
d) vzor čestného prohlášení dle přílohy 4 tohoto usnesení
e) vzor závěrečné zprávy dle přílohy 5 tohoto usnesení
f) vzor finančního vypořádání dle přílohy 6 tohoto usnesení
g) vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy 7 tohoto usnesení.
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Hlasování:

pro:

36

proti:

0

zdržel se:

3

Návrh byl přijat

Usnesení č. 013/18Z/2019
16.2 Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací v rámci přenesené
působnosti – oblast školství
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
1. úpravu rozpočtů přímých nákladů příspěvkových organizací (UZ 33 353) na základě
povinného rozdělení rezervy dle příloh 1 a 2 předloženého materiálu
2. úpravu rozpočtů přímých nákladů na základě skutečného rozdělení finančních prostředků z
dotace pro soukromé školy a školská zařízení UZ 33 155 dle přílohy 3 předloženého materiálu
3. úpravu rozpočtů UZ 33 049 - Rozvojový program MŠMT na podporu odborného
vzdělávání dle přílohy 4 předloženého materiálu.
Hlasování:

pro:

28

proti:

0

zdržel se:

13

Návrh byl přijat

Usnesení č. 014/18Z/2019
16.4 Smlouva o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. letní olympiády dětí a
mládeže ČR 2019 v Libereckém kraji
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o uzavření smlouvy o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. letní olympiády dětí a
mládeže ČR 2019 v Libereckém kraji dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, která se uzavírá podle
§ 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
mezi těmito smluvními stranami:
Libereckým krajem, se sídlem: U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec, IČO: 70891508
a Ústeckým krajem, se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČO:
70892156.
Hlasování:

pro:

42

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 015/18Z/2019
16.5 Dotační program „Podpora talentovaných mladých sportovců 2019“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
a) dotační program „Podpora talentovaných mladých sportovců 2019“ dle přílohy 1 tohoto
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usnesení
b) vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy 2 tohoto usnesení
c) vzor žádosti o účelovou neinvestiční dotaci z dotačního programu „Podpora talentovaných
mladých sportovců 2019“ dle přílohy 3 tohoto usnesení
d) vzor závěrečné zprávy a finančního vypořádání projektu dle přílohy 4 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

42

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 016/18Z/2019
16.6 Krajská a okresní kola soutěží vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy ČR – rozdělení dotace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
přidělení finančních prostředků právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských
zařízení - poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2019, účelově určené
na zabezpečení vědomostních soutěží na rok 2019, pro organizace zřizované Ústeckým
krajem:
1. ve výši ostatní neinvestiční výdaje (dále jen ONIV) 95 000,- Kč, ostatní osobní náklady
(dále jen OON) 55 000,- Kč na rok 2019, účelově určené na zabezpečení okresních kol
soutěží MŠMT typu A, B pro: Dům dětí a mládeže, Teplice, Masarykova 70, příspěvkovou
organizaci, IČO: 46071253,
2. ve výši ONIV 115 000,- Kč, OON 55 000,- Kč na rok 2019, účelově určené na zabezpečení
okresních kol soutěží MŠMT typu A, B a ve výši ONIV 16 000,- Kč účelově určené pro
zabezpečení krajského kola Celostátní přehlídky dětských recitátorů - Dětská scéna – soutěž
MŠMT typ B, pro: Dům dětí a mládeže, Žatec, Obránců míru 638, příspěvkovou organizaci,
IČO:70226601,
3. ve výši ONIV 65 000,- Kč, OON 35 000,- Kč na rok 2019, účelově určené na zabezpečení
krajských kol Soutěží v cizích jazycích pro: Obchodní akademii a jazykovou školu s právem
státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci, IČO: 44556969,
4. ve výši ONIV 13 000,- Kč, OON 4 000,- Kč na rok 2019, účelově určené na zabezpečení
krajského kola soutěže MŠMT – Evropa ve škole, pro: Střední školu pedagogickou,
hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvkovou organizaci, IČO: 46773495,
5. ve výši ONIV 25 000,- Kč, OON 17 000,- Kč na rok 2019, účelově určené na zabezpečení
krajských kol soutěží MŠMT – Biologické olympiády, pro: Gymnázium, Teplice, Čs.
dobrovolců 11, příspěvkovou organizaci, IČO: 61515451,
6. ve výši ONIV 30 000,- Kč, OON 22 000,- Kč na rok 2019, účelově určené na zabezpečení
krajských kol soutěží MŠMT – Chemické olympiády, pro: Gymnázium a Střední odbornou
školu dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci, IČO: 44555512,
7. ve výši ONIV 125 000,- Kč, OON 38 000,- Kč na rok 2019, účelově určené na zabezpečení
krajských kol soutěže a přehlídek MŠMT – Umělecké soutěže, pro: Základní uměleckou
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školu Evy Randové, Ústí nad Labem, W. Churchilla 4, příspěvkovou organizaci, IČO:
00831085,
8. ve výši ONIV 16 000,- Kč, OON 7 000,- Kč na rok 2019, účelově určené na zabezpečení
krajského kola soutěže MŠMT – Programování, pro: Střední průmyslovou školu, Ústí nad
Labem, Resslova 5, příspěvkovou organizaci, IČO: 00082201,
9. ve výši ONIV 10 000,- Kč, OON 4 000,- Kč na rok 2019, účelově určené na zabezpečení
krajského kola soutěže MŠMT – Mistrovství ČR v grafických předmětech, pro: Střední
zdravotnickou školu a Obchodní akademii, Rumburk, příspěvkovou organizaci, IČO:
00673773,
B) bere na vědomí
přidělení finančních prostředků právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských
zařízení - poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2019 na základě
uzavřené smlouvy dle vzoru uvedeného v příloze č. 1 tohoto usnesení, účelově určené na
zabezpečení okresních a krajských kol vědomostních soutěží a přehlídek, vyhlášených MŠMT
pro rok 2019, pro organizace zřizované obcí:
1. Středisku volného času, Most, Albrechtická 414, příspěvkové organizaci, IČO: 72059419,
ve výši ONIV 90 000,- Kč, OON 51 000,- Kč na rok 2019, účelově určené na zabezpečení
okresních kol soutěží a přehlídek MŠMT typu A, B,
2. Středisku volného času Domeček Chomutov, příspěvkové organizaci, IČO: 71294147, ve
výši ONIV 100 000,- Kč, OON 50 000,- Kč na rok 2019, účelově určené na zabezpečení
okresních kol soutěží a přehlídek MŠMT typu A, B,
3. Domu dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad
Labem, příspěvkové organizaci, IČO: 75150131, ve výši ONIV 100 000,- Kč, OON 55 000,Kč na rok 2019, účelově určené na zabezpečení okresních kol soutěží MŠMT – typ A, B a ve
výši ONIV 104 000,- Kč, OON 63 000,- Kč na rok 2019 na zabezpečení krajských kol soutěží
a přehlídek MŠMT,
4. Domu dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvkové organizaci, IČO: 70949565,
ve výši ONIV 115 000,- Kč, OON 53 000,- Kč na rok 2019, účelově určené na zabezpečení
okresních kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT- typ A, B,
5. Domu dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, IČO: 62769693, ve výši
ONIV 105 000,- Kč, OON 53 000,- Kč na rok 2019, účelově určené na zabezpečení okresních
kol soutěží a přehlídek MŠMT – typ A, B,
6. Základní škole Litoměřice, Boženy Němcové 2, IČO: 46773312, ve výši ONIV 10 000,- Kč
na rok 2019, účelově určené na zabezpečení krajského kola Celostátní přehlídky školních
dětských pěveckých sborů a Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů soutěže
MŠMT – typ B,
C) bere na vědomí
přidělení finančních prostředků právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských
zařízení - poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2019, účelově určené
na zabezpečení sportovních soutěží na rok 2019, pro organizace zřizované Ústeckým krajem:
1. ve výši ONIV 139 000,- Kč, OON 98 500,- Kč na rok 2019, účelově určené na zabezpečení
okresních kol soutěží MŠMT typu B pro: Dům dětí a mládeže, Teplice, Masarykova 70,
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příspěvkovou organizaci, IČO: 46071253,
2. ve výši ONIV 170 200,- Kč, OON 68 600,- Kč na rok 2019, účelově určené na zabezpečení
okresních kol soutěží MŠMT typu B, pro: Dům dětí a mládeže, Žatec, Obránců míru 638,
příspěvkovou organizaci, IČO: 70226601,
D) bere na vědomí
přidělení finančních prostředků právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských
zařízení - poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2019 na základě
uzavřené smlouvy dle vzoru uvedeného v příloze č. 1 tohoto usnesení, účelově určené na
zabezpečení okresních a krajských kol sportovních soutěží, vyhlášených MŠMT pro rok
2019, pro organizace zřizované obcí:
1. Středisku volného času, Most, Albrechtická 414, příspěvkové organizaci, IČO: 72059419,
ve výši ONIV 160 489,- Kč, OON 76 701,- Kč na rok 2019, účelově určené na zabezpečení
okresních kol soutěží a přehlídek MŠMT typu B,
2. Středisku volného času Domeček Chomutov, příspěvkové organizaci, IČO: 71294147, ve
výši ONIV 168 500,- Kč, OON 70 000,- Kč na rok 2019, účelově určené na zabezpečení
okresních kol soutěží a přehlídek MŠMT typu B,
3. Domu dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad
Labem, příspěvkové organizaci, IČO: 75150131, ve výši ONIV 169 000,- Kč, OON 68 700,Kč na rok 2019, účelově určené na zabezpečení okresních kol soutěží MŠMT – typu B a ve
výši ONIV 151 250,- Kč, OON 123 750,- Kč na rok 2019 na zabezpečení krajských kol
soutěží a přehlídek MŠMT,
4. Domu dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvkové organizaci, IČO: 70949565,
ve výši ONIV 166 800,- Kč, OON 77 800,- Kč na rok 2019, účelově určené na zabezpečení
okresních kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT- typu B,
5. Domu dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, IČO: 62769693, ve výši
ONIV 189 710,- Kč, OON 49 000,- Kč na rok 2019, účelově určené na zabezpečení okresních
kol soutěží a přehlídek MŠMT – typu B,
Hlasování:

pro:

41

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 017/18Z/2019
17.1 Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje – Destinační agentury
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
výjimku ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého
kraje (bod 4.5) - horní hranice poskytnutého příspěvku a (bod 4.6) - procentuální podíl
osobních nákladů z celkových uznatelných nákladů
B) rozhoduje
dle ustanovení § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí těchto dotací těmto subjektům:
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• žadatel: České Švýcarsko o.p.s.
IČ: 25436911
sídlo: Krásná Lípa, Křinické náměstí 1161/10, PSČ 40746
výše neinvestiční dotace: 2 000 000 Kč
• žadatel: Destinační agentura Krušné hory o.p.s.
IČ: 28734220
sídlo: Klíny 61, PSČ 43601
výše neinvestiční dotace: 2 000 000 Kč
• žadatel: Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s.
IČ: Žatec, nám. Prokopa Velkého 1951, PSČ 43801
sídlo: 28750721
výše neinvestiční dotace: 2 000 000 Kč
• žadatel: Destinační agentura České středohoří, o.p.s.
IČ: 28750853
sídlo: Litoměřice, Komenského 748/4, PSČ: 412 01
výše neinvestiční dotace: 2 000 000 Kč
a o uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru uvedeného v příloze č. 1 tohoto usnesení
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 018/18Z/2019
17.2 České Švýcarsko o.p.s – návratná finanční výpomoc na profinancování projektu
„Turistika s výhledem“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o návratné finanční výpomoci dle přílohy č. 2
tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

29

proti:

0

zdržel se:

13

Návrh byl přijat

Usnesení č. 019/18Z/2019
17.3 Projekt „Nová komunikace u města Roudnice nad Labem“ v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
1. zařazení projektu s názvem "Nová komunikace u města Roudnice nad Labem" do rozpočtu
Fondu rozvoje Ústeckého kraje v předpokládané výši celkových výdajů projektu 391,814 mil.
Kč,
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2. realizaci projektu "Nová komunikace u města Roudnice nad Labem" a zajištění
předfinancování tohoto projektu v plné výši předpokládaných celkových výdajů projektu 391
813 481,41 Kč, zajištění povinného spolufinancování projektu ze strany Ústeckého kraje v
předpokládané výši 37 033 185,78 Kč (10 % z předpokládaných celkových způsobilých
výdajů projektu) a zajištění financování nezpůsobilých výdajů projektu v předpokládané výši
21 481 623,65 Kč.
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 020/18Z/2019
18.3 Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2018
– dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informace dle přílohy č. 1, 3, 5, 7 a 9 předloženého materiálu.
B) schvaluje
uzavření dodatků č. 1 k smlouvám o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci Programu na
záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2018 dle přílohy č. 2, 4, 6, 8 a
10 tohoto usnesení.
C) ukládá
Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zajistit část B) tohoto usnesení.
Termín: 30. 4. 2019
Hlasování:

pro:

43

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 021/18Z/2019
19.1 Program na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji – změny smluvních
ujednání
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů:
1) o uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě
16/SML4451/SoPD/ZPZ uzavřené s Obcí Srbice,
IČ: 00266591, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení;

o

poskytnutí

investiční

dotace

č.

2) o uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě
16/SML4450/SoPD/ZPZ uzavřené s Obcí Žalany,
IČ: 00266655, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení;

o

poskytnutí

investiční

dotace

č.
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3) o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě
17/SML3482/SoPD/ZPZ uzavřené s Obcí Veselé,
IČ: 00555908, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení;

o

poskytnutí

investiční

dotace

č.

4) o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č.
17/SML3483/SoPD/ZPZ uzavřené s Městem Košťany, IČ: 00266400 dle přílohy č. 4 tohoto
usnesení;
5) o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č.
16/SML4454/SoPD/ZPZ uzavřené s Městem Terezín, IČ: 00264474 dle přílohy č. 5 tohoto
usnesení;
6) o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č.
17/SML3477/SoPD/ZPZ uzavřené s Městys Měcholupy, IČ: 00265233 dle přílohy č. 6 tohoto
usnesení.
B) ukládá
Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje pro oblast kultury a památkové péče,
zemědělství, životního prostředí a venkova, zajistit patřičné úkony k zajištění realizace bodu
A) tohoto usnesení.
Termín: 4. 4. 2019
Hlasování:

pro:

43

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 022/18Z/2019
19.2 Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období
2017 až 2025 - Aktualizace programu, elektronické formuláře k žádosti o dotaci
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
podle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, aktualizaci Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v
Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení.
B) ukládá
Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje pro oblast kultury a památkové péče,
zemědělství, životního prostředí a venkova, zajistit v návaznosti na bod A) tohoto usnesení
zveřejnění aktualizovaného programu na webových stránkách Ústeckého kraje.
Termín: 22.3.2019

Hlasování:

pro:

42

proti:

0

Usnesení č. 023/18Z/2019
19

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

19.4 Aktualizace č. 44 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje (PRVKÚK)
– obec Vinařice, včetně místní části Divice
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
aktualizaci č. 44 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 obci Vinařice a místní části
Vinařice - Divice, dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto materiálu.
Hlasování:

pro:

41

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 024/18Z/2019
19.5 Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období
2017 až 2025 – obec Domoušice
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o nepřesnostech při přípravě podkladů rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o
poskytnutí dotací z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na
období 2017 až 2025, které bylo přijato usnesením pod č. 051/11Z/2018 dne 26.2. 2018,
obsaženou v důvodové zprávě tohoto materiálu;
B) potvrzuje
a to z důvodu odstranění pochybností, že dne 26. 2. 2018 usnesením č. 051/11Z/2018
rozhodlo o poskytnutí účelové dotace obci Domoušice z Programu pro podporu odpadového
hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 ve výši uvedené v přílohách č. 1
a č. 3 materiálu předloženého k citovanému usnesení.
Hlasování:

pro:

43

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

1
Usnesení č. 025/18Z/2019
20.1 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. 1448/3 o výměře 123 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek byl oddělen z p. p. č. 1448/1 o výměře 22482 m2 dle geometrického plánu č.
381-65/2018)
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obec Krásná Lípa, k. ú. Vlčí Hora, zapsané na LV č. 288 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, pro Ústecký kraj, za kupní cenu 4.300,- Kč + DPH (dle
ZP č. 302/2018 ze dne 4. 10. 2018 plus ostatní náklady ve výši 3.025,- 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:
41703, IČO: 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 zapsána v katastru
nemovitostí jako právo věcné.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) uvedený v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu Oldřichu
Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2019
Hlasování:

pro:

43

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 20.1.1 - 20.1.42
2
Usnesení č. 026/18Z/2019
20.1 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 prodeji (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje společnosti ČEZ
Distribuce, a.s., se sídlem: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ:
24729035, a to:
- pozemek: st.p.č. 126 o výměře 11 m2, druh pozemku: zastavěná plocha, způsob využití:
tech. vyb. (oddělen z pozemku p.č. 801/1 dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č.
228-46/2018 ze dne 5. 4. 2018)
obec Bitozeves, k. ú. Nehasice, zapsané na LV č. 137 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec, pro Ústecký kraj, za kupní cenu 4.400 Kč + DPH (dle ZP č.
49/799/2018-D2 ze dne 25. 10. 2018), a vyjmutí uvedené nemovité věci z hospodaření
příspěvkové organizace SPZ Triangle, příspěvková organizace, se sídlem: Velká Hradební
3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 71295011.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) uvedený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Oldřichu
Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 4. 9. 2019
Hlasování:

pro:

43

proti:

0

Společné hlasování k bodům: 20.1.1 - 20.1.42
3
21

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 027/18Z/2019
20.1 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 obci Údlice,
sídlo: Náměstí 12, 431 41 Údlice, IČ: 00262153, a to:
- pozemek: st. 23/2 o výměře 1508 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
součástí je stavba: Údlice, č.p. 1, občanská vybavenost, umístěná na st. 23/2
- pozemek: p.č. 80 o výměře 2269 m2, druh pozemku: zahrada
obec Údlice, k. ú. Údlice, zapsaných na LV č. 1240 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj za kupní cenu 8.500.000,- Kč (dle ZP č.
2018-01 – aktualizace č. 2 znaleckého posudku č. 2017-01 ke dni 31.12.2017 - viz důvodová
zpráva), a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové organizace Krajská
majetková, příspěvková organizace, se sídlem: Na Schodech 1535/4, 400 01 Ústí nad Labem,
IČ: 00829048.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) uvedený v bodu A) 2. tohoto usnesení k podpisu Oldřichu
Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 7. 2019
Hlasování:

pro:

43

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 20.1.1 - 20.1.42
4
Usnesení č. 028/18Z/2019
20.1 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, a v souladu s Pravidly pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého
kraje o prodeji (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje společnosti NOVÝ
PROJEKT s.r.o., se sídlem Žižkova 2479, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ: 25405489, a to:
- pozemek: p.č. 2003/3 o výměře 1060 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
součástí je stavba: bez čp/če, výroba, umístěna na pozemku p.č. 2003/3
- pozemek: p.č. 2003/4 o výměře 217 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
součástí je stavba: bez čp/če, průmyslový objekt, umístěna na pozemku p.č. 2003/4
- pozemek: p.č. 2003/5 o výměře 538 m2, druh pozemku: ostatní plocha, manipulační plocha
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsané na LV č. 3036
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro Ústecký kraj
za kupní cenu 3.504.700,- Kč (dle ZP č. 144/20744/2018 ze dne 1. 12. 2018 plus 10%
navýšení z důvodu přímého prodeje nepronajatých nemovitých věcí ve výši 254.700,- Kč –
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podrobněji viz důvodová zpráva) a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z hospodaření
příspěvkové organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad
Labem, Neklanova 1806, příspěvková organizace, IČ: 69411263.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu, jejímž
předmětem je prodej (převod) nemovitých věcí uvedený v bodu A) 2. tohoto usnesení k
podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 7. 2019
Hlasování:

pro:

43

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 20.1.1 - 20.1.42
5
Usnesení č. 029/18Z/2019
20.1 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
Hoštka, se sídlem náměstí Svobody 2, PSČ 411 72 Hoštka, IČO: 00263648, a to:
- pozemek: p.č. 2676/4 o výměře 27 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
obec Hoštka, k.ú. Hoštka, zapsané na LV č. 614 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovité věci z
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) uvedené v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2019
Hlasování:

pro:

43

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 20.1.1 - 20.1.42
6
Usnesení č. 030/18Z/2019
20.1 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
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Roudnice nad Labem, se sídlem Karlovo náměstí 21, PSČ 413 01 Roudnice nad Labem, IČO:
00264334, a to:
- pozemek: p.č. 4093/1 o výměře 3365 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
obec Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem, zapsané na LV č. 2496 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené
nemovité věci z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) uvedené v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2019
Hlasování:

pro:

43

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 20.1.1 - 20.1.42
7
Usnesení č. 031/18Z/2019
20.1 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
Štětí, se sídlem Mírové náměstí 163, PSČ 411 08 Štětí, IČO: 00264466, a to:
- pozemek: p.č. 1152/4 o výměře 819 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.č. 1152/5 o výměře 103 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha,
- pozemek: p.č. 1152/6 o výměře 679 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha,
(odděleny z p.č. 1152/1 o výměře 10141 m2 dle geometrického plánu č. 1732-651/2017
ze dne 25. 1. 2018),
obec Štětí, k.ú. Štětí I, zapsaných na LV č. 1552 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) uvedené v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2019
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Hlasování:

pro:

43

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 20.1.1 - 20.1.42
8
Usnesení č. 032/18Z/2019
20.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje obci
Píšťany, se sídlem Píšťany 64, PSČ 411 01 Píšťany, IČ: 00526789, a to:
- pozemek: p.č. 271/6 o výměře 598 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p.č. 271/7 o výměře 1087 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
obec Píšťany, k.ú. Píšťany, zapsaných na LV č. 140 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) uvedené v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2019
Hlasování:

pro:

43

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 20.1.1 - 20.1.42
9
Usnesení č. 033/18Z/2019
20.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje obci
Velké Březno, se sídlem: Děčínská 211, 403 23 Velké Březno, IČO: 00267139, a to:
- pozemek: p. č. 200/3 o výměře 50 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 200/1 o výměře 3550 m2 geometrickým
plánem č. 788-22/2017 ze dne 31. 5. 2017)
- pozemek: p. č. 200/4 o výměře 99 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 200/1 o výměře 3550 m2 geometrickým
plánem č. 788-22/2017 ze dne 31. 5. 2017)
- pozemek: p. č. 200/5 o výměře 228 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 200/1 o výměře 3550 m2
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geometrickým plánem č. 788-22/2017 ze dne 31. 5. 2017)
- pozemek: p. č. 200/6 o výměře 69 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 200/1 o výměře 3550 m2 geometrickým
plánem č. 788-22/2017 ze dne 31. 5. 2017)
- pozemek: p. č. 200/7 o výměře 135 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 200/1 o výměře 3550 m2
geometrickým plánem č. 788-22/2017 ze dne 31. 5. 2017)
- pozemek: p. č. 200/8 o výměře max. 2 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 200/1 o výměře 3550 m2
geometrickým plánem č. 788-22/2017 ze dne 31. 5. 2017)
- pozemek: p. č. 325/2 o výměře 410 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 325 o výměře 3420 m2
geometrickým plánem č. 788-22/2017 ze dne 31. 5. 2017)
- pozemek: p. č. 325/3 o výměře 333 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 325 o výměře 3420 m2
geometrickým plánem č. 788-22/2017 ze dne 31. 5. 2017)
- pozemek: p. č. 325/4 o výměře 100 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 325 o výměře 3420 m2
geometrickým plánem č. 788-22/2017 ze dne 31. 5. 2017)
- pozemek: p. č. 9/6 o výměře 692 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 9/1 o výměře 2935 m2 geometrickým
plánem č. 787-22/2017 ze dne 29. 5. 2017)
- pozemek: p. č. 9/7 o výměře 230 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 9/2 o výměře 1325 m2 geometrickým
plánem č. 787-22/2017 ze dne 29. 5. 2017)
- pozemek: p. č. 9/8 o výměře 231 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 9/2 o výměře 1325 m2 geometrickým
plánem č. 787-22/2017 ze dne 29. 5. 2017)
- pozemek: p. č. 9/9 o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 9/2 o výměře 1325 m2 geometrickým
plánem č. 787-22/2017 ze dne 29. 5. 2017)
- pozemek: p. č. 533/2 o výměře 2 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 533 o výměře 884 m2 geometrickým
plánem č. 787-22/2017 ze dne 29. 5. 2017)
- pozemek: p. č. 533/3 o výměře 123 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 533 o výměře 884 m2
geometrickým plánem č. 787-22/2017 ze dne 29. 5. 2017)
- pozemek: p. č. 533/4 o výměře 29 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 533 o výměře 884 m2 geometrickým
plánem č. 787-22/2017 ze dne 29. 5. 2017)
- pozemek: p. č. 542/2 o výměře 522 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 542 o výměře 14839 m2
geometrickým plánem č. 787-22/2017 ze dne 29. 5. 2017)
- pozemek: p. č. 542/3 o výměře 680 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 542 o výměře 14839 m2
geometrickým plánem č. 787-22/2017 ze dne 29. 5. 2017)
- pozemek: p. č. 542/4 o výměře 332 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 542 o výměře 14839 m2
geometrickým plánem č. 787-22/2017 ze dne 29. 5. 2017)
- pozemek: p. č. 542/5 o výměře 19 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 542 o výměře 14839 m2 geometrickým
plánem č. 787-22/2017 ze dne 29. 5. 2017)
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- pozemek: p. č. 542/6 o výměře 115 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 542 o výměře 14839 m2
geometrickým plánem č. 787-22/2017 ze dne 29. 5. 2017)
- pozemek: p. č. 542/7 o výměře 423 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 542 o výměře 14839 m2
geometrickým plánem č. 787-22/2017 ze dne 29. 5. 2017)
obec Velké Březno, k.ú. Velké Březno, zapsaných na LV č. 337 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj
- pozemek: p. č. 326/23 o výměře 60 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 326/1 o výměře 1417 m2
geometrickým plánem č. 536-22/2017 ze dne 29. 5. 2017)
- pozemek: p. č. 326/24 o výměře 71 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 326/1 o výměře 9417 m2
geometrickým plánem č. 536-22/2017 ze dne 29. 5. 2017)
- pozemek: p. č. 326/25 o výměře 114 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 326/1 o výměře 9417 m2
geometrickým plánem č. 536-22/2017 ze dne 29. 5. 2017)
- pozemek: p. č. 326/26 o výměře 5 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 326/1 o výměře 9417 m2 geometrickým
plánem č. 536-22/2017 ze dne 29. 5. 2017)
- pozemek: p. č. 326/27 o výměře 82 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 326/1 o výměře 9417 m2
geometrickým plánem č. 536-22/2017 ze dne 29. 5. 2017)
- pozemek: p. č. 326/28 o výměře 117 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 326/1 o výměře 9417 m2
geometrickým plánem č. 536-22/2017 ze dne 29. 5. 2017)
- pozemek: p. č. 326/29 o výměře 160 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 326/1 o výměře 9417 m2
geometrickým plánem č. 536-22/2017 ze dne 29. 5. 2017)
- pozemek: p. č. 326/30 o výměře 210 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 326/1 o výměře 9417 m2
geometrickým plánem č. 536-22/2017 ze dne 29. 5. 2017)
- pozemek: p. č. 326/31 o výměře 56 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 326/14 o výměře 1057 m2
geometrickým plánem č. 536-22/2017 ze dne 29. 5. 2017)
- pozemek: p. č. 475/2 o výměře 27 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 475 o výměře 9185 m2 geometrickým
plánem č. 536-22/2017 ze dne 29. 5. 2017)
- pozemek: p. č. 475/3 o výměře 27 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 475 o výměře 9185 m2 geometrickým
plánem č. 536-22/2017 ze dne 29. 5. 2017)
obec Velké Březno, k.ú. Valtířov nad Labem, zapsaných na LV č. 182 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj
- pozemek: p. č. 115/3 o výměře 430 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 115/1 o výměře 10614 m2
geometrickým plánem č. 309-22/2017 ze dne 31. 5. 2017)
- pozemek: p. č. 115/4 o výměře 126 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 115/1 o výměře 10614 m2
geometrickým plánem č. 309-22/2017 ze dne 31. 5. 2017)
obec Velké Březno, k.ú. Vítov u Velkého Března, zapsaných na LV č. 318 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj a vyjmutí
uvedených nemovitých věci z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
27

Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO:
00080837.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) uvedené v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2019
Hlasování:

pro:

43

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 20.1.1 - 20.1.42
10
Usnesení č. 034/18Z/2019
20.1 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
Statutárnímu městu Ústí nad Labem, se sídlem Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad
Labem, IČO: 00081531, a to:
- pozemek: p. č. 2/7 o výměře 447 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
- pozemek: p. č. 2/18 o výměře 109 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň
obec Ústí nad Labem, k.ú. Sebuzín, zapsaných na LV č. 563 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj.
- část vyřazené těleso komunikace č. III/24721 včetně příslušenství a součástí – v úseku od
0,000 km (křižovatka se silnicí II/261) – do km 0,133 (napojení na stávající silnici III/24721 –
u kapličky) v délce 0,133 km, která se nachází na pozemcích p.č. 2/18, p.č. 2/7, p.č. 2/19 a
p.č. 2/20 v k.ú. Sebuzín. Komunikace je nyní v režimu místní komunikace ve vlastnictví
Ústeckého kraje, vyřazena ze silniční sítě rozhodnutím č.j. 2104/DS/2012, JID:
151699/2018/KÚÚK ze dne 20. 9. 2018
a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí,
PSČ 417 03
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) uvedené v bodu A) tohoto usnesení k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2019
Hlasování:

pro:

43

proti:

0

Společné hlasování k bodům: 20.1.1 - 20.1.42
28

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

11
Usnesení č. 035/18Z/2019
20.1 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 Tisá,
se sídlem: Tisá 205, 403 36 Tisá, IČO: 00267082, a to:
- pozemek: p. č. 2303/3 o výměře 251 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 2303/1 o výměře 16895 m2
geometrickým plánem č. 1163-220/2017 ze dne 9.3.2018)
obec Tisá, k.ú. Tisá zapsané na LV č. 473 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovité věci z hospodaření
příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se
sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) uvedené v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2019

Hlasování:

pro:

43

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 20.1.1 - 20.1.42
12
Usnesení č. 036/18Z/2019
20.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 082/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018
B) rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje obci
Volevčice, se sídlem Volevčice č.p. 22, 434 01 Most, IČ: 00266175, a to:
- pozemek: p.č. 461 díl „c“ o výměře 208 m2, druh pozemku: ostatní plocha, ostatní
komunikace (oddělen z pozemku p.č. 461 a přisloučen k pozemku p.č. 55/1 dle
geometrického plánu č. 420-208/2016 ze dne 28.9.2018)
- pozemek: p.č. 270/1 díl „d“ o výměře 15 m2, druh pozemku: ostatní plocha, ostatní
komunikace (oddělen z pozemku p.č. 270/1 a přisloučen k pozemku p.č. 55/1 dle
geometrického plánu č. 420-208/2016 ze dne 28.9.2018)
obec Volevčice, k. ú. Volevčice, zapsaných na LV č. 46 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Most, pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.
C) ukládá
29

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) uvedené v bodu B) tohoto usnesení, k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 7. 2019
Hlasování:

pro:

43

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 20.1.1 - 20.1.42
13
Usnesení č. 037/18Z/2019
20.1 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
Kadaň, se sídlem Mírové náměstí 1, PSČ: 432 01 Kadaň, IČO: 00261912, a to:
- pozemek: p.č. 1046/28 o výměře 485 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 1046/1 o výměře 17880 m2 geometrickým
plánem č. 2651-304/2015 ze dne 20. 10. 2015),
- pozemek: p.č. 1046/29 o výměře 1152 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha (pozemek oddělen z p.č. 1046/1 o výměře 16583 m2 geometrickým plánem č.
2866-130/2018 ze dne 27. 7. 2018),
obec Kadaň, k. ú. Kadaň, zapsaných na LV č. 6939 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) uvedené v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2019
Hlasování:

pro:

43

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 20.1.1 - 20.1.42
14
Usnesení č. 038/18Z/2019
20.1 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
Statutárnímu městu Chomutov, se sídlem Zborovská 4602, PSČ: 430 28 Chomutov, IČO:
000261891, a to:
30

- pozemek: p.č. 4782/52 o výměře 150 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha,
obec Chomutov, k. ú. Chomutov I, zapsaný na LV č. 12916 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj,
- stavba středu kruhového objezdu umístěná na p. č. 5404/7 k. ú. Chomutov I (LV č. 1,
vlastník: Statutární město Chomutov) a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z hospodaření
příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se
sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je poskytnutí daru (převod) uvedené v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2019
Hlasování:

pro:

43

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 20.1.1 - 20.1.42
15
Usnesení č. 039/18Z/2019
20.1 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 města
Roudnice nad Labem, se sídlem: Karlovo náměstí 31, 41301 Roudnice nad Labem, IČO:
00264334, a to:
- pozemek: p.č. 3408/23 o výměře 10 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro město Roudnice nad Labem.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je přijetí daru (nabytí) uvedené v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu
Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2019
Hlasování:

pro:

43

proti:

0

Společné hlasování k bodům: 20.1.1 - 20.1.42
16
Usnesení č. 040/18Z/2019
20.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
31

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

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
Vrskmaň, se sídlem: č.p. 46, 43115 Vrskmaň, IČO: 00262218, a to:
- pozemek: p.č. 519/1 o výměře 1495 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 519/2 o výměře 170 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
obec Vrskmaň, k. ú. Vrskmaň, zapsaných na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov, pro obec Vrskmaň.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je přijetí daru (nabytí) uvedené v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu
Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2019
Hlasování:

pro:

43

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 20.1.1 - 20.1.42
17
Usnesení č. 041/18Z/2019
20.1 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 Malé
Březno, se sídlem č.p. 7, 40002 Malé Březno, IČO: 00556891, a to:
- pozemek: p.č. 680/2 o výměře 2567 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 680 o výměře 4035 m2 geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 457-187/2018 ze dne 24.9.2018)
obec Malé Březno, k. ú. Malé Březno nad Labem, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, pro obec Malé Březno.
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. 7. 2019
Hlasování:

pro:

43

proti:

0

Společné hlasování k bodům: 20.1.1 - 20.1.42
18
Usnesení č. 042/18Z/2019
32

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

20.1 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
Chodouny, se sídlem: č.p. 20, 411 71 Polepy, IČO: 00263699, a to:
- pozemek: p.č. 413/6 o výměře 127 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 413/5 o výměře 3697 m2 geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 292-246/2018 ze dne 4.12.2018 a je zatížen věcným
břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
obec Chodouny, k. ú. Lounky, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice, pro obec Chodouny.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je přijetí daru (nabytí) uvedené v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu
Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2019
Hlasování:

pro:

43

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 20.1.1 - 20.1.42
19
Usnesení č. 043/18Z/2019
20.1 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
Statutárního města Ústí nad Labem, se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad
Labem, IČO: 00081531, a to:
- pozemek: p.č. 97 o výměře 736 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
- pozemek: p.č. 962/2 o výměře 72 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
(pozemky jsou zatíženy věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
obec Velké Březno, k. ú. Velké Březno, zapsaných na LV č. 165 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, pro Statutární město Ústí nad Labem za
podmínky zřízení služebnosti, spočívající v právu chůze a jízdy, ve prospěch Statutárního
města Ústí nad Labem.
B) si vyhrazuje
dle ust. § 37 zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
rozhodnutí o zřízení služebnosti cesty a stezky dle bodu C) tohoto usnesení.
C) rozhoduje
o zřízení služebnosti cesty a stezky k nemovitým věcem (předmětu daru), a to:
33

- pozemek: p.č. 97 o výměře 736 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
- pozemek: p.č. 962/2 o výměře 72 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
(pozemky jsou zatíženy věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
obec Velké Březno, k. ú. Velké Březno, zapsaným na LV č. 165 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem.
Povinný: Ústecký kraj, se sídlem Velké Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČO:
70892156
Oprávnění pro:
- pozemek: p.č. 98, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: p.č. 99/1, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
- pozemek: p.č. 100/1, pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha
- pozemek: p.č. 101, pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní plocha
- pozemek: p.č. 103/3, pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha
- pozemek: p.č. 104, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
Služebnost stezky a cesty se zřizuje jako služebnost pozemková (in rem) v rozsahu 808 m2,
bezúplatně.
D) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje,předložit Darovací smlouvu a smlouvu o
zřízení služebnosti, jejímž předmětem je přijetí daru (nabytí) uvedené v bodu A) a zřízení
služebnosti uvedené v bodu C) tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi
Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2019
Hlasování:

pro:

43

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 20.1.1 - 20.1.42
20
Usnesení č. 044/18Z/2019
20.1 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 Statutárního
města Ústí nad Labem, se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem, IČO:
00081531, a to:
- pozemek: p.č. 2529/17 o výměře 70 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň (pozemek byl oddělen z p.č. 2529/1 o výměře 2853 m2 geometrickým plánem č.
2614-118/2018 ze dne 11.6.2018)
obec Ústí nad Labem, k. ú. Střekov, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, pro Statutární město Ústí nad Labem.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu, jejímž
předmětem je přijetí daru (nabytí) uvedené v bodu A) k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi,
hejtmanovi Ústeckého kraje.
34

Termín: 30. 9. 2019
Hlasování:

pro:

43

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 20.1.1 - 20.1.42
21
Usnesení č. 045/18Z/2019
20.1 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
organizace Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1 – Nové
Město, Dlážděná 1003/7, PSČ: 110 00, IČO: 70994234, a to:
- pozemek: p.č. 218/19 o výměře 67 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 218/3 o výměře 2234 m2 geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 320-80/2017 ze dne 11.10.2017)
- pozemek: p.č. 875/13 o výměře 39 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 875/16 o výměře 569 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
(pozemky byly odděleny z p.p.č. 875/1 o výměře 21109 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 320-80/2017 ze dne 11.10.2017)
- pozemek: p.č. 875/14 o výměře 522 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 875/15 o výměře 477 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
(pozemky byly odděleny z p.p.č. 875/2 o výměře 57509 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 320-80/2017 ze dne 11.10.2017 a jsou zatíženy věcným břemenem dle
aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
obec Moldava, k.ú. Moldava, zapsaných na LV č. 145 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice, pro Správu železniční dopravní cesty, ostatní organizace.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o bezúplatném
převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod uvedený v bodu A) tohoto usnesení k
podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2019
Hlasování:

pro:

43

proti:

0

Společné hlasování k bodům: 20.1.1 - 20.1.42
22
Usnesení č. 046/18Z/2019
20.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
35

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

A) rozhoduje
o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o bezúplatném převodu nemovitosti s omezujícími
podmínkami č. 10/11/UDC/BP (11/SML2571) ve znění Dodatku č. 1 uzavřené dne 16. 11.
2011 mezi Českou republikou, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha
2, IČO: 69797111 a Ústeckým krajem.
B) souhlasí
se zněním Dodatku č. 2 ke Smlouvě o bezúplatném převodu nemovitosti s omezujícími
podmínkami č. 10/11/UDC/BP (11/SML2571) ve znění Dodatku č. 1 dle přílohy č. 6.2 tohoto
usnesení, týkající se převodu nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p. p. č. 1502/38 o výměře 318 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p. p. č. 1502/39 o výměře 575 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p. p. č. 1502/1 díl „a“ o výměře 14 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
(pozemky byly odděleny z p. p. č. 1502/1 o výměře 62078 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 529-017/2018 ze dne 25. 3. 2018)
obec Malá Veleň, k. ú. Malá Veleň, zapsaných na LV č. 113 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro Ústecký kraj.
C) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Dodatek č. 2 ke Smlouvě o
bezúplatném převodu nemovitosti s omezujícími podmínkami č. 10/11/UDC/BP ve znění
Dodatku č. 1, uvedeného v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi,
hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2019
Hlasování:

pro:

43

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 20.1.1 - 20.1.42
23
Usnesení č. 047/18Z/2019
20.1 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 Staré
Křečany, se sídlem: 40761 Staré Křečany 38, IČO: 0026165, a to:
- stavba mostu ev. č. 2659-1, umístěna na pozemku p. č. 445/2, obec Staré Křečany, k. ú.
Kopec
a předání uvedené nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci 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 přijetí daru (nabytí) uvedené v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu
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Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2019
Hlasování:

pro:

43

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 20.1.1 - 20.1.42
24
Usnesení č. 048/18Z/2019
20.1 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. 1184/2 o výměře 528 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Úštěk, k.ú. Držovice, zapsaný na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Státní pozemkový úřad a předání uvedené nemovité věci k hospodaření
příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ:
00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o bezúplatném
převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod uvedený v bodu A) tohoto usnesení k
podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2020
Hlasování:

pro:

43

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 20.1.1 - 20.1.42
25
Usnesení č. 049/18Z/2019
20.1 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. 1124/20 o výměře 1495 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Úštěk, k.ú. Konojedy u Úštěku, zapsaný na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro
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Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Státní pozemkový úřad a předání uvedené nemovité věci k
hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o bezúplatném
převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod uvedený v bodu A) tohoto usnesení k
podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2020
Hlasování:

pro:

43

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 20.1.1 - 20.1.42
26
Usnesení č. 050/18Z/2019
20.1 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. 917/2 o výměře 4360 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 917/3 o výměře 1359 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 917/4 o výměře 33 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
- pozemek: p.č. 917/5 o výměře 40 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
- pozemek: p.č. 917/6 o výměře 192 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 917/7 o výměře 1790 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Janov, k.ú. Janov u Hřenska, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a předání
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.
18/U/VOB/2018 a doložky dle přílohy č. 2.4 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:
38

- pozemek: p.č. 917/2 o výměře 4360 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 917/3 o výměře 1359 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 917/4 o výměře 33 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
- pozemek: p.č. 917/5 o výměře 40 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
- pozemek: p.č. 917/6 o výměře 192 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 917/7 o výměře 1790 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Janov, k.ú. Janov u Hřenska, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
C) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o bezúplatném
převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod uvedený v bodu A) tohoto usnesení k
podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2019
Hlasování:

pro:

43

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 20.1.1 - 20.1.42
27
Usnesení č. 051/18Z/2019
20.1 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. 686/1 o výměře 2222 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.č. 692/1 o výměře 2023 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek je zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu z KN),
obec Dubí, k.ú. Dubí-Bystřice, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a předání 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.
185/18/4120 a doložky dle přílohy č. 2.6 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovitých
věcí z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
39

zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,
Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.č. 686/1 o výměře 2222 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.č. 692/1 o výměře 2023 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek je zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu z KN),
obec Dubí, k.ú. Dubí-Bystřice, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
C) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o bezúplatném
převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod uvedený v bodu A) tohoto usnesení k
podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2019
Hlasování:

pro:

43

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 20.1.1 - 20.1.42
28
Usnesení č. 052/18Z/2019
20.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o bezúplatném převodu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od
České republiky, právo hospodařit s majetkem státu vykonává Palivový kombinát Ústí, státní
podnik, IČ: 00007536, se sídlem Hrbovická 2, Chlumec, PSČ 403 39, a to:
- pozemek: p.č. 44/32 o výměře 110 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Světec, k.ú. Světec, zapsaný na LV č. 431 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, právo hospodařit s majetkem státu
vykonává Palivový kombinát Ústí, státní podnik 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 Darovací smlouvu, jejímž
předmětem je bezúplatný převod uvedený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Oldřichu
Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2019
Hlasování:

pro:

43

proti:

0

Společné hlasování k bodům: 20.1.1 - 20.1.42
40

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

29
Usnesení č. 053/18Z/2019
20.1 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. 493/1 o výměře 21 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha,
obec Vilémov, k.ú. Vilémov u Kadaně, zapsaný na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Státní pozemkový úřad a předání 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 uvedený v bodu A) tohoto usnesení k
podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2020
Hlasování:

pro:

43

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 20.1.1 - 20.1.42
30
Usnesení č. 054/18Z/2019
20.1 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. 192/15 o výměře 142 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.č. 662/14 o výměře 30 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Dubí, k.ú. Dubí u Teplic, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a předání 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
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se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č.
221/18/4120 a doložky dle přílohy č. 2.15 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. 192/15 o výměře 142 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.č. 662/14 o výměře 30 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Dubí, k.ú. Dubí u Teplic, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
C) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o bezúplatném
převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod uvedený v bodu A) tohoto usnesení k
podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2019
Hlasování:

pro:

43

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 20.1.1 - 20.1.42
31
Usnesení č. 055/18Z/2019
20.1 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. 393/2 o výměře 512 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Výsluní, k.ú. Třebíška, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a předání uvedené
nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
B) souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 192/2018 a
doložky dle přílohy č. 2.17 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. 393/2 o výměře 512 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
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silnice,
obec Výsluní, k.ú. Třebíška, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
C) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o bezúplatném
převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod uvedený v bodu A) tohoto usnesení k
podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2019
Hlasování:

pro:

43

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 20.1.1 - 20.1.42
32
Usnesení č. 056/18Z/2019
20.1 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. 1803/2 o výměře 148 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (oddělen z pozemku p.č. 1803 o výměře 917 m2 geometrickým plánem č.
751-89/2018 ze dne 4. 9. 2018, pozemek je zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu
z katastru nemovitostí),
obec Markvartice, k.ú. Markvartice u Děčína, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a předání
uvedené nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417
03.
B) souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č.
19/U/VOB/2018 a doložky dle přílohy č. 2.19 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. 1803/2 o výměře 148 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (oddělen z pozemku p.č. 1803 o výměře 917 m2 geometrickým plánem č.
751-89/2018 ze dne 4. 9. 2018, pozemek je zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu
z katastru nemovitostí),
obec Markvartice, k.ú. Markvartice u Děčína, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
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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 uvedený v bodu A) tohoto usnesení k
podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2019
Hlasování:

pro:

43

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 20.1.1 - 20.1.42
33
Usnesení č. 057/18Z/2019
20.1 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. 771/13 o výměře 3561 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 771/14 o výměře 257 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 771/15 o výměře 472 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 771/16 o výměře 1887 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 771/20 o výměře 306 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Huntířov, k.ú. Stará Oleška, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a předání
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.
20/U/VOB/2018 a doložky dle přílohy č.2.21 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. 771/13 o výměře 3561 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 771/14 o výměře 257 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
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silnice,
- pozemek: p.č. 771/15 o výměře 472 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 771/16 o výměře 1887 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 771/20 o výměře 306 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Huntířov, k.ú. Stará Oleška, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
C) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o bezúplatném
převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod uvedený v bodu A) tohoto usnesení k
podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2019
Hlasování:

pro:

43

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 20.1.1 - 20.1.42
34
Usnesení č. 058/18Z/2019
20.1 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 směně nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.č. 364/6 o výměře 15 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (pozemek oddělen z p. č. 364/4 o výměře 2619 m2 dle geometrického plánu č.
670-5396/2017 ze dne 29.1.2018),
obec Krásný Dvůr, k. ú. Krásný Dvůr, zapsané na LV č. 267 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovité věci
z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837
za
nemovitou
věc
ve
vlastnictví
***************************************************************************
************, a to:
- pozemek: p.č. 372/2 o výměře 19 m2, druh pozemku: zahrada,
obec Krásný Dvůr, k. ú. Krásný Dvůr, zapsaný na LV č. 52 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec a jeho předání k hospodaření příspěvkové organizaci Správa
a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260,
Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837, s tím, že směna bude provedena bez doplatku rozdílu
ceny nemovitých věcí.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit směnnou smlouvu, jejímž
předmětem je směna uvedená v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi,
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hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 7. 2019
Hlasování:

pro:

43

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 20.1.1 - 20.1.42
35
Usnesení č. 059/18Z/2019
20.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od společnosti
WINDTEX s.r.o., se sídlem náměstí Republiky 56, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO:
252 71 491, a to:
- pozemek: p.č. 187/7 o výměře 346 m2, druh pozemku: trvalý travní porost
- pozemek: p.č. 187/6 o výměře 10 m2, druh pozemku: trvalý travní porost
- pozemek: p.č. 192/5 o výměře 345 m2, druh pozemku: trvalý travní porost
- pozemek: p.č. 192/6 o výměře 10 m2, druh pozemku: trvalý travní porost
- pozemek: p.č. 200/10 o výměře 199 m2, druh pozemku: trvalý travní porost
- pozemek: p.č. 444/4 o výměře 144 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
(pozemky jsou zatíženy věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
obec Moldava, k.ú. Nové Město u Mikulova, zapsaných na listu vlastnictví č. 368 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, pro WINDTEX s.r.o. za
celkovou kupní cenu 286.951,50 Kč (1054 m2, 225,- Kč/m2 + DPH, cena sjednána dohodou,
viz důvodová zpráva).
B) si vyhrazuje
dle ust. § 37 zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
rozhodnutí o zřízení služebnosti cesty a stezky dle bodu C) tohoto usnesení.
C) rozhoduje
o zřízení služebnosti cesty a stezky k nemovitým věcem (předmětu koupě), a to:
- pozemek: p.č. 187/7 o výměře 346 m2, druh pozemku: trvalý travní porost
- pozemek: p.č. 192/5 o výměře 345 m2, druh pozemku: trvalý travní porost
- pozemek: p.č. 192/6 o výměře 10 m2, druh pozemku: trvalý travní porost
- pozemek: p.č. 200/10 o výměře 199 m2, druh pozemku: trvalý travní porost
- pozemek: p.č. 444/4 o výměře 144 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
obec Moldava, k.ú. Nové Město u Mikulova, zapsaným na listu vlastnictví č. 368 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice,
dále k nemovitým věcem ve vlastnictví Ústeckého kraje, a to
- pozemek: p.č. 74/4 o výměře 22 m2, druh pozemku: trvalý travní porost
- pozemek: p.č. 76/14 o výměře 33 m2, druh pozemku: lesní pozemek
- pozemek: p.č. 76/15 o výměře 2824 m2, druh pozemku: lesní pozemek
obec Moldava, k.ú. Nové Město u Mikulova, zapsaným na listu vlastnictví č. 449 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice
- pozemek: p.č. 645/5 o výměře 1175 m2, druh pozemku: trvalý travní porost
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- pozemek: p.č. 674/4 o výměře 41 m2, druh pozemku: trvalý travní porost
obec Mikulov, k.ú. Mikulov v Krušných Horách, zapsaným na listu vlastnictví č. 420 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice
Povinný: Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČO:
70892156
Oprávnění pro:
- pozemek: p.č. 444/3, druh pozemku: ostatní plocha,
- pozemek: p.č. 208/11, druh pozemku: ostatní plocha,
- pozemek: p.č. 208/12, druh pozemku: ostatní plocha,
- pozemek: p.č. 208/13, druh pozemku: ostatní plocha,
- pozemek: p.č. 11/7, druh pozemku: ostatní plocha,
obec Moldava, k.ú. Nové Město u Mikulova, zapsaných na listu vlastnictví č. 368 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice.
Služebnost stezky a cesty se zřizuje jako služebnost pozemková (in rem), v rozsahu 5.139 m2
za úplatu v celkové výši 310.909,50 Kč (50,00 Kč/m2 + DPH).
D) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Kupní smlouvu a smlouvu o
zřízení služebnosti, jejímž předmětem je nákup (nabytí) uvedené v bodu A) a zřízení
služebnosti uvedené v bodu C) tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi
Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2019
Hlasování:

pro:

43

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 20.1.1 - 20.1.42
36
Usnesení č. 060/18Z/2019
20.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o nákupu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Růžová, se
sídlem Růžová 30, PSČ 405 02, IČ: 00556017, to:
- pozemek: p.č. 2396/69 o výměře 557 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (oddělen z pozemku č. 2396/14 o výměře 884 m2 geometrickým plánem
č. 1216-108/2018 ze dne 9. 10. 2018, pozemek je zatížen věcným břemenem dle aktuálního
výpisu z katastru nemovitostí),
obec Růžová, k.ú. Růžová, zapsaný na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Děčín, za kupní cenu 33.420,--Kč (60,--Kč/m2, viz důvodová
zpráva) se závazkem bezplatného budoucího zřízení služebnosti k nově budované kanalizaci
na předmětném pozemku a předání uvedené nemovité věci k hospodaření příspěvkové
organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup uvedený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi,
47

hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2019
Hlasování:

pro:

43

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 20.1.1 - 20.1.42
37
Usnesení č. 061/18Z/2019
20.1 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. 61/9 o výměře 233 m2 (oddělený z pozemku p.č. 61/2 o výměře 394 m2
geometrickým plánem č. 106-52/2012 ze dne 31. 8. 2012),
obec Chožov, k.ú. Mnichovský Týnec, zapsaný na LV č. 152 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Louny, za kupní cenu 13.980,--Kč (60,--Kč/m2 viz
důvodová zpráva) a předání uvedené nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská
260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
B) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup uvedený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi,
hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 6. 2019
Hlasování:

pro:

43

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 20.1.1 - 20.1.42
38
Usnesení č. 062/18Z/2019
20.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od města
Litoměřice, se sídlem Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, PSČ 412 01, IČ:00263958, a to:
- pozemek: p.č. 2490/18 o výměře 376 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.č. 2490/22 o výměře 301 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.č. 2490/26 o výměře 91 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
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- pozemek: p.č. 2490/29 o výměře 347 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.č. 2490/33 o výměře 25 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsaných na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj Katastrálního pracoviště Litoměřice, za kupní cenu 68.400,--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 uvedený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi,
hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2019
Hlasování:

pro:

43

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 20.1.1 - 20.1.42
39
Usnesení č. 063/18Z/2019
20.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 107/12Z/2018 ze dne 23. 4. 2018.
B) rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od společnosti
Mondi Štětí a.s., se sídlem Litoměřická 272, Štětí, PSČ 411 08, IČ: 26161516, to:
- pozemek: p.č. 1557/10 o výměře 852 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z p.č. 1557/10 o výměře 875 m2 geometrickým plánem č. 1711-52/2017 ze
dne 26. 4. 2017),
- pozemek: p.č. 1606/2 o výměře 1550 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z p.č. 1606 o výměře 3160 m2 geometrickým plánem č. 1738-014/2018 ze
dne 25. 6. 2018),
obec Štětí, k.ú. Štětí I, zapsaných na LV č. 1306 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Litoměřice, za kupní cenu 178.200,--Kč (60,--Kč/m2 a 100,--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.
C) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup uvedený v bodu B) tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi,
hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 9. 2019
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Hlasování:

pro:

43

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 20.1.1 - 20.1.42
40
Usnesení č. 064/18Z/2019
20.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 056/19Z/2014 ze dne 29. 10. 2014.
B) rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od 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: st.p.č. 171 o výměře 38 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek: p.č. 123 o výměře 1489 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha,
- pozemek: p.č. 125 o výměře 921 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace,
- pozemek: p.č. 128/7 o výměře 1719 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha,
obec Snědovice, k.ú. Snědovice, zapsaných na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Litoměřice, za kupní cenu 583.420,--Kč (140,--Kč/m2
dle ZP, viz důvodová zpráva), s tím, že kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní
smlouvy a předání uvedených nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci Ústav
sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace, se sídlem
organizace: Snědovice 1, PSČ: 411 74, IČO: 70948062.
C) ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu, jejímž
předmětem je nákup uvedený v bodu B) tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi,
hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 12. 2019
Hlasování:

pro:

43

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 20.1.1 - 20.1.42
41
Usnesení č. 065/18Z/2019
20.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 040/19Z/2014 ze dne 29. 10. 2014.
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Hlasování:

pro:

43

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 20.1.1 - 20.1.42
42
Usnesení č. 066/18Z/2019
20.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 043/19Z/2014 bod A) 2. ze dne 29. 10. 2014.
Hlasování:

pro:

43

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 20.1.1 - 20.1.42
Usnesení č. 067/18Z/2019
23.1 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva ÚK za rok 2018
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti Kontrolního výboru a plnění plánu práce za rok 2018 dle přílohy č. 1 tohoto
materiálu
Hlasování:

pro:

43

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 068/18Z/2019
23.2 Plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva ÚK na rok 2019
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
Plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje na rok 2019 dle přílohy č. 1
tohoto materiálu
Hlasování:

pro:

43

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 069/18Z/2019
23.3 Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje za 2. pololetí
roku 2018 a Plán práce Finančního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje na 1. pololetí
roku 2019
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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A) bere na vědomí
zprávu o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje za 2. pololetí 2018 dle
přílohy č.1 tohoto materiálu,
B) bere na vědomí
plán práce Finančního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje na 1. pololetí 2019 dle přílohy
č.2 tohoto materiálu.
Hlasování:

pro:

42

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 070/18Z/2019
23.4 Zpráva o činnosti Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Ústeckého kraje
za rok 2018 a Plán práce Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Ústeckého
kraje na rok 2019
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
Zprávu o činnosti Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Ústeckého kraje za rok
2018
B) schvaluje
Plán práce Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Ústeckého kraje na rok 2019
Hlasování:

pro:

42

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 071/18Z/2019
23.5 Zpráva o činnosti a plnění Plánu práce Výboru pro výchovu, vzdělávání a
zaměstnanost Zastupitelstva Ústeckého kraje za rok 2018 a Plán práce Výboru pro
výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Ústeckého kraje na rok 2019
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
Zprávu o činnosti a plnění Plánu práce Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Zastupitelstva Ústeckého kraje na rok 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
B) schvaluje
Plán práce Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Ústeckého kraje na
rok 2019, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

43

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 072/18Z/2019
23.6 Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Ústeckého kraje – plán práce
52

pro I. pololetí 2019, zpráva o činnosti za rok 2018
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
plán práce Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Ústeckého kraje pro 1.
pololetí 2019 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
B) bere na vědomí
zprávu o činnosti Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Ústeckého kraje za
rok 2018 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

43

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 073/18Z/2019
23.7 Výbor pro zdravotnictví Zastupitelstva Ústeckého kraje – zpráva o činnosti výboru
za rok 2018 a plán práce výboru na rok 2019
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
předloženou zprávu o činnosti Výboru pro zdravotnictví ZÚK za rok 2018 dle přílohy 1
tohoto materiálu
B) schvaluje
plán práce Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Ústeckého kraje na rok 2019 dle přílohy 2
tohoto materiálu
Hlasování:

pro:

41

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Usnesení č. 074/18Z/2019
23.8 Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Ústeckého kraje personální záležitosti
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
rezignaci prof. Ing. Jiřiny Jílkové, CSc., členky Výboru pro výchovu, vzdělávání a
zaměstnanost Zastupitelstva Ústeckého kraje, ke dni 31. 12. 2018
B) volí
v souladu s § 35 odst. 2 písm. p) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, RNDr. Alenu Chvátalovou, Ph.D., členkou Výboru pro výchovu,
vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Ústeckého kraje
Hlasování:

pro:

42

proti:

0

53

zdržel se:

0

Návrh byl přijat
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9
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Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele:
Číslo smlouvy u příjemce:

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

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Luboš Trojna, vedoucí odboru kancelář hejtmana KÚÚK
E-mail/telefon: trojna.l@kr-ustecky.cz, tel. 475657754
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
Sídlo: Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupený: plk. Ing. Romanem Vyskočilem, ředitelem
Kontaktní osoba: plk. Ing. Hana Dudková, vedoucí OPSM
E-mail/telefon: jana.dudkova@ulk.izscr.cz, 950430260
IČ:
70886300
Bank. spojení:

Česká národní banka
číslo účtu:19-76547771
(výpis z registru ekonomických subjektů příjemce tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě)
(dále jen ,,příjemce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
(dále jen „smlouva“)
Preambule
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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 Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …………....
ze dne ……. poskytuje příjemci ze svého rozpočtu neinvestiční dotaci ve výši
500.000,- Kč (slovy: pětsettisíc korun českých), která bude převedena bezhotovostně
na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, pod UZ (účelovým znakem), za
podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději do 31. 12.
2019.

2.

Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne 9. 1. 2019.

3.

Dotace je poskytnuta na realizaci projektu „Nákup materiálu pro MR v požárním
sportu“ (dále jen ,,projekt“).

4.

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.
Článek II.
Podmínky použití dotace,
doba, v níž má být dosaženo účelu,
způsob poskytnutí dotace

1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace
předloženého projektu dle poskytovatelem odsouhlaseného rozpočtu všech
plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „plánovaný nákladový rozpočet“), a to v rozsahu
v něm uvedeného procentuálního podílu dotace na úhradě plánovaných uznatelných
nákladů za dodržení druhového členění plánovaného nákladového rozpočtu.
Plánovaný nákladový rozpočet je součástí Žádosti o poskytnutí dotace.
2. 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. V těchto případech nebude uzavírán dodatek ke
smlouvě.
3. Termínem ukončení realizace projektu je 31. 12. 2019. Pro příjemce je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
4. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1. smlouvy) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od 1.
1. 2019 do 31. 12. 2019 (termín realizace projektu).
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
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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)
f)
g)
h)

i)
j)

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 náklady (rautové, cateringové, alkohol atp.),
nájemné s následnou koupí (leasing),
cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, pro zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 tohoto právního
předpisu,
mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě,
náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc, svátek)

5. Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet příjemce uvedený
v záhlaví této smlouvy do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy.

6. Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech projektu v maximální výši 70 %. Závazný ukazatel musí být
dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu za dodržení druhového
členění plánovaného nákladového rozpočtu.

Článek III.
Práva a povinnosti příjemce
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace
poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
3. Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění
odpočtu této daně.
4. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, který je přílohou této smlouvy, a jejich
řádné a oddělené sledování v účetnictví, pod daným účelovým znakem (UZ),
vedeném v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, a to jak z hlediska nákladů projektu hrazených z dotace, tak z hlediska
celkových uznatelných nákladů projektu.
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5. Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály
účetních dokladů informací o tom, že projekt je spolufinancován Ústeckým krajem.
6. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace, a to
do 30 dnů od ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce
povinen předložit finanční vypořádání dotace. Ze závažných důvodů může být termín
předložení závěrečné zprávy na žádost příjemce, postupem dle Zásad, prodloužen.
Pokud byl projekt realizován před uzavřením této smlouvy, je příjemce povinen
předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace do 30 dnů od uzavření
této smlouvy.
I.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:

-

označení příjemce,

-

číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy,

-

popis realizace projektu včetně dodržování jeho harmonogramu,

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu,

-

přínos projektu pro cílové skupiny,

-

celkové zhodnocení projektu,

-

finanční vypořádání dotace, včetně účelového znaku.

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

přehled všech nákladů a výnosů projektu,

-

přehled nákladů projektu hrazených z dotace v členění dle účelového určení,
včetně dokladů o provedených platbách, tj. výpis z účtu nebo výdajový
pokladní doklad, a kopie účetních dokladů včetně podkladů pro vystavení
těchto dokladů (faktury, objednávky, smlouvy atp.)

-

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,

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 kancelář hejtmana
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. 6 smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace
překročen, vrátit. Tyto prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele,
z něhož mu byly poskytnuty, a to současně s předložením závěrečné zprávy.
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10. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla
poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady
uvedené v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně s předložením závěrečné
zprávy.

11. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na
realizaci projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7
kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně
informovat poskytovatele o vrácení dotace.
12. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad.
13. Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 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 %.
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c) předložení doplněné závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše
odvodu činí 3 %.
d) předložení doplněné závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše
odvodu činí 6 %.
e) nedodržení povinnosti vést dotaci v odděleném účetnictví – výše odvodu činí 10 %.
f)

nedodržení povinnosti vést celkové uznatelné náklady projektu v odděleném
účetnictví – výše odvodu činí 20%.

g) nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, že
projekt je spolufinancován Ústeckým krajem – výše odvodu činí 10 %.
h) nedodržení povinnosti uvádět na všech účetních dokladech 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 %.

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

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

1.

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

2.

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

3.

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

4. Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, a to nejméně
po dobu realizace projektu:
a) logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na – pozvánkách,
plakátech, programech, vstupenkách souvisejících s akcí (projektem),
b) verbální prezentace poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích
pořádaných u příležitosti akce (projektu),
c) oficiální pozvání zástupců poskytovatele, volný vstup do VIP prostor pro
zástupce poskytovatele,
d) viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místech konání akce
(realizace projektu) v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce (propagační
komponent s logem si příjemce může po domluvě zapůjčit od poskytovatele),
e) umístění reklamních panelů s prezentací poskytovatele v místě konání akce
(realizace projektu),
f) distribuce tiskových materiálů poskytovatele, budou-li poskytovatelem dodány,
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, pokud bude akce moderována

6.

Logo Ústeckého kraje (poskytovatele) je ochrannou známkou, která požívá ochrany
podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002
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Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých
dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon
o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.
Článek VII.
Ostatní ujednání
1. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních
údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru
smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně
s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly
znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv
provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy
byla zaslána příjemci do datové schránky ID……./na e-mail: ……@....... Smlouva
nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní
vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., správního řádu, případně
příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního
řádu.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
4. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. ………… ze dne 4. 3. 2019.

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman

Příjemce

Přílohy:
Příloha č. 1 – Výpis z registru ekonomických subjektů
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bod 13.1 priloha 2.pdf k usnesení č. 009/18Z/2019

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI
Zúčastněné strany:
Ústecký kraj
se sídlem Velká Hradební 3118/48,
400 02 Ústí nad Labem
zastoupený
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem
IČO: 70892156

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem
se sídlem Pasteurova 3544/1,
400 96 Ústí nad Labem
zastoupena
doc. RNDr. Martinem Balejem, Ph.D., rektorem
IČO: 44555601

Krajská zdravotní, a.s.
se sídlem Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem
zastoupena
Ing. Jiřím Novákem, předsedou představenstva
a Mgr. Radkem Scherferem, místopředsedou představenstva
IČO: 25488627
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 1550

Preambule
Zúčastněné strany uzavírají toto memorandum s přáním, aby jejich úzká spolupráce
a společné úsilí vedlo k rozvoji v oblasti vzájemných vztahů, získávání, výměně a prohlubování
zkušeností, znalostí a dovedností a zároveň i k propojování jednotlivých kompetencí zúčastněných
stran ve prospěch obyvatel Ústeckého kraje, studentů Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
Labem a pacientů v celém Ústeckém kraji. Zúčastněné strany budou vytvářet podmínky pro udržování
kontaktů, výměnu informací, upevňování vazeb a praktické formy spolupráce mezi regionální
samosprávou, univerzitou a poskytovateli zdravotních služeb, a to zejména v oblasti poskytování
zdravotní péče, vzdělávání ve zdravotnictví a s tím souvisejících činností.

Článek I.
Poskytovatelé zdravotních služeb v Ústeckém kraji se dlouhodobě potýkají s nedostatkem
lékařů a nelékařského zdravotnického personálu. Zúčastněné strany memoranda se shodly, že je
vhodné nadále usilovat společně o změnu tohoto nepříznivého stavu a deklarují zájem spolupracovat
při řešení dlouhodobého nedostatku lékařů a nelékařského zdravotnického personálu v Ústeckém
kraji a při souvisejícím rozšiřování možností celoživotního pregraduálního a postgraduálního
vzdělávání v oblasti zdravotnictví.

Článek II.
Zúčastněné strany se zavazují usilovat v souladu s platnou legislativou o získání postavení nemocnice
univerzitního/fakultního typu a o další rozšíření spolupráce s lékařskými fakultami v oblasti výkonu
praxe a výuky studentů lékařských fakult v Krajské zdravotní, a.s., tak, aby tyto vzdělávací aktivity
zvýšily možnost jejich pracovního zapojení v Ústeckém kraji po dokončení studia a reálně tak přispěly
ke zvýšení počtu lékařů v Ústeckém kraji.

Článek III.
Zúčastněné strany budou v souvislosti s řešením nedostatku nelékařského zdravotnického personálu
v Ústeckém kraji společně usilovat o vybudování nového objektu pro Fakultu zdravotnických studií
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v areálu Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Cílem této společné aktivity je zlepšení podmínek pro přípravu a
další vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu a posílení vzájemné spolupráce v oblasti
vzdělávání i vědeckovýzkumných aktivit.
Krajská zdravotní, a.s. úplatně poskytne pro výstavbu tohoto objektu pozemky a bude vytvářet
vhodné podmínky pro realizaci této výstavby.
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem zajistí přípravu a realizaci výstavby, včetně
jejího financování, a zavazuje se přenést po dokončení výstavby do nového objektu v areálu Krajské
zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., činnost Fakulty zdravotnických studií.
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, dále deklaruje záměr v rámci nového objektu
úzce spolupracovat s Krajskou zdravotní, a.s.
Ústecký kraj, jako jediný akcionář Krajské zdravotní, a.s., deklaruje záměr v souladu s právními
předpisy a usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 025/8Z/2017, vyslovit souhlas s úplatným
převodem pozemků pro výstavbu nového objektu a formou investiční podpory se podílet na řešení
současné nevyhovující situace s parkováním v areálu Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o.z., kterou je třeba v souvislosti s výstavbou nového objektu Fakulty
zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem urychleně řešit. Ústecký
kraj učiní, v souladu s právními předpisy, včetně pravidel veřejné podpory, kroky potřebné
k rozhodnutí, které by Krajské zdravotní, a.s. zabezpečilo prostředky na výstavbu nového parkovacího
domu v areálu Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Článek IV.
Memorandum o spolupráci lze měnit či doplnit pouze formou písemných dodatků, které
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek tohoto memoranda a podepsány
zástupci zúčastněných stran.
Memorandum vstoupí v platnost a účinnost dnem jeho uzavření a sjednává se na dobu
neurčitou s tím, že jej lze ukončit dohodou zúčastněných stran nebo písemnou výpovědí; výpovědní
doba činí tři měsíce a počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.
Tímto memorandem se v celém rozsahu ruší a nahrazuje memorandum uzavřené mezi
zúčastněnými stranami dne 8. 1. 2015, o kterém rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením
č. 20/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014.

Memorandum je vyhotoveno ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá
zúčastněná strana obdrží po jednom.
O uzavření tohoto memoranda bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením
č. …/…Z/2019 ze dne ……2019.

V Ústí nad Labem dne:

………………………………………………………………
za Ústecký kraj
hejtman Oldřich Bubeníček

V Ústí nad Labem dne:

………………………………………………………………
za Univerzitu J.E. Purkyně v Ústí nad Labem
doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., rektor

V Ústí nad Labem dne:

………………………………………………………………
………………………………………………………………
za Krajskou zdravotní, a.s.
předseda představenstva Ing. Jiří Novák a místopředseda představenstva Mgr. Radek Scherfer

bod 15.2 priloha 1.pdf k usnesení č. 011/18Z/2019
KT/9337/17/1

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI PŘI PŘÍPRAVĚ,
REALIZACI A PROVOZOVÁNÍ DOPRAVNÍHO TERMINÁLU V LITVÍNOVĚ
Číslo smlouvy (Ústecký kraj): 17/SML2711/SoS/DS
Číslo smlouvy (město Litvínov): KT/9337/17

uzavřený ve smyslu obecně závazných, platných a účinných právních předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi
těmito smluvními stranami:

Článek 1
Smluvní strany

Ústecký kraj
se sídlem: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ 400 02
IČO: 70892156
DIČ: CZ70892156
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 2500762/0800
zastoupen: Oldřichem Bubeníčkem - hejtmanem Ústeckého kraje
(dále jen „Kraj“)
a

Město Litvínov
se sídlem: Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01
IČO: 00266027
DIČ: CZ00266027
Bankovní spojení: 19-921491/0100
zastoupené: Mgr. Kamila Bláhová
(dále jen „Město“)

(Kraj a Město dále společně též „Smluvní strany“)

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě
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Článek 2
Předmět a účel dodatku
1.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci
při přípravě, realizaci a provozování dopravního terminálu v Litvínově ze dne 9.8.2017 (dále
jen „Smlouva“ a „Dodatek“) v návaznosti na potřebu prodloužení termínu pro vypracování
projektové dokumentace potřebné pro vydání zákonem vyžadovaných povolení nebo
souhlasů, a to nejpozději do 30.9.2019, a rovněž prodloužení termínu pro výběr zhotovitele a
technického dozoru stavby Terminálu připravit a realizovat zadávací řízení dle ZZVZ do 31.
3. 2020.

Článek 3
Změnová ujednání
2.1 Smluvní strany se dohodly, že dále uvedené změny nastávají nabytím účinnosti tohoto
Dodatku:
Článek III. Závazky Města – písmeno b) se mění takto:
b)
zajistit vypracování projektové dokumentace potřebné pro vydání zákonem
vyžadovaných povolení nebo souhlasů, a to nejpozději do 30. 9. 2019;
Článek III. Závazky Města – písmeno f) se mění takto:
f)
za účelem výběru zhotovitele a technického dozoru stavby Terminálu připravit
a zrealizovat zadávací řízení dle ZZVZ do 31. 3. 2020. V rámci ustavení komise pro
hodnocení nabídek v uvedeném zadávacím řízení Město bude jmenovat jednoho člena a
náhradníka této komise na návrh Kraje;

Článek 4
Závěrečná ustanovení
3.1. Vztahy, neupravené tímto Dodatkem se řídí příslušnými ustanoveními obecně
závazných platných právních předpisů. Ostatní ustanovení Smlouvy, Dodatkem nedotčená,
zůstávají beze změny.
3.2 Dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva města Litvínova dne …………………,
číslo Z/………..….….. a usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje dne …………………,
číslo ………………………..
3.3 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za
obchodní tajemství a udělují svolení k jeho zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a ve znění pozdějších předpisů a
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3.4 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uzavření.
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3.5 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž Kraj obdrží 2 vyhotovení
a Město 2 vyhotovení.
3.6 Tento Dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem
dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru
smluv provede Kraj, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění byla zaslána Městu do
datové schránky ID 8tybqzk.
3.7 Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně,
nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

V Litvínově dne: ……………

V Ústí nad Labem dne: ……………

………………………….
Město Litvínov
Mgr. Kamila Bláhová
starostka města

……………………………..
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček,
hejtman Ústeckého kraje
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Dotační program PAŽIT 2019

bod 16.1 příloha 1

Dotační program
PAŽIT 2019 - Podpora mimoškolních ozdravných
výchovně vzdělávacích pobytů žáků
Program „PAŽIT 2019 – Podpora mimoškolních ozdravných výchovně vzdělávacích pobytů žáků“
(dále jen „Program“) je vyhlášen na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
……………….. ze dne ……………...
Program se podpůrně řídí
 Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu
Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“), schválenými usnesením Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 013/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018.
 Zásadami Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje schválenými usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 036/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017.

I.
Název dotačního programu
PAŽIT 2019 - Podpora mimoškolních ozdravných výchovně vzdělávacích pobytů žáků

II.
Účel, na který mohou být peněžní prostředky z Programu poskytnuty
Účelem programu je podpora ozdravných výchovně vzdělávacích pobytů v oblastech
s vyhovující kvalitou ovzduší, během kterých se žáci zúčastní vzdělávacího programu zcela
odlišného od běžného školního programu, a který jim umožní získat nové vědomosti,
dovednosti, zážitky, upevní osobní vztahy v třídním kolektivu, zlepší vztah k životnímu prostředí
a zlepší tělesnou kondici.

III.
Důvody podpory stanoveného účelu






Zvýšení zájmu rodičů o ozdravné výchovně vzdělávací pobyty.
Ozdravný účinek.
Podpora pohybových schopností, dovedností a vědomostí žáků.
Zlepšení vztahů v třídním kolektivu, podpora rozvoje sociálních a komunikačních
dovedností žáků.
Prevence sociálně patologických jevů.

IV.
Okruh způsobilých žadatelů
Žadatelem o dotaci může být základní a střední škola zapsaná do rejstříku škol a školských
zařízení dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se sídlem na území Ústeckého
kraje, kterou nezřizuje Ústecký kraj.
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V.
Forma dotace, informace o povaze dotace



Dotace je neinvestiční.
Dotace poskytnuté dle tohoto dotačního programu jsou slučitelnou podporou ve smyslu
článku 107 Smlouvy o fungování Evropské unie.

VI.
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na
podporu stanoveného účelu
Na dotační program je předpokládaná výše celkové částky 500 000 Kč.

VII.
Výše dotace a kritéria
Maximální výše dotace na jednu základní či střední školu činí 35 000 Kč.
Výše dotace je určena následovně: nejvýše 150 Kč/žák/den pobytu, přičemž délka pobytu je
stanovena minimálně na 4 dny (3 noci) a maximálně na 5 dní (4 noci):
 4 denní pobyt: 600 Kč/žák/pobyt
 5 denní pobyt: 750 Kč/žák/pobyt.
Dotace je poskytována na úhradu neinvestičních uznatelných nákladů spojených s realizací
ozdravných výchovně vzdělávacích pobytů organizovaných příjemcem dotace.
Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
1. byl vynaložen prostřednictvím školy zákonnými zástupci žáků (resp. zletilými žáky)
základní / střední školy se sídlem na území Ústeckého kraje
2. byl vynaložen na:
a. ubytování v místě realizace pobytu
b. stravování po dobu realizace pobytu
3. byl zachycen v účetnictví příjemce na jeho účetních dokladech
4. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti
5. byl vynaložen v souladu s podmínkami vyhlášeného dotačního programu
6. vznikl příjemci v přímé souvislosti s realizací programu v období
od 7. 1. 2019 do 28. 6. 2019 nebo od 2. 9. 2019 do 4. 10. 2019.
Všechny ostatní náklady jsou neuznatelné.

VIII.
Podmínky pro poskytnutí dotace
1) Ozdravného výchovně vzdělávacího pobytu se zúčastnili žáci školy (cílová skupina) ve věku 7
- 19 let
2) Dotace se poskytuje ve vztahu ke konkrétnímu žákovi pouze 1x za kalendářní rok.
Pokud se žák v jednom kalendářním roce zúčastní více ozdravných výchovně vzdělávacích
pobytů, nemůže žadatel ve vztahu k tomuto žákovi další dotaci požadovat.
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3) Ozdravný výchovně vzdělávací pobyt byl realizován na území Ústeckého kraje, a to pouze
v zařízeních poskytujících ubytovací služby, která se nachází v oblastech s vyhovující kvalitou
ovzduší.
Oblast s vyhovující kvalitou ovzduší je pro účely tohoto programu území, na kterém 36.
nejvyšší denní koncentrace suspendovaných částic PM10 v pětiletém průměru kalendářních
let 2012 – 2016 nepřekročila 40 μg/m³. Mapa s vyznačením těchto oblastí je dostupná na
webových stránkách Českého hydrometeorologického ústavu:
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/16petileti/png/PM10m36/16PM10
m36_regU.png.
Území splňující dané podmínky jsou uvedeny v příloze č. 1.
4) Absolvování programu zaměřeného na některou z následujících aktivit, který je povinen
zajistit žadatel:
 poznávání fauny a flory (např. myslivost, lesnictví, rybářství)
 poznávání kultury, historie
 praktické činnosti (rukodělná tvorba)
 pohybové, rehabilitační a sportovní aktivity (turistika, jezdectví)
 environmentální výchova
 prevence sociálně patologických jevů
Dotace se neposkytuje na lyžařské, cyklistické a vodácké kurzy.
Pokud žadatel nesplní jakoukoliv podmínku programu, bude žádost vyřazena z dalšího
hodnocení.
Na poskytnutí dotace není právní nárok.

IX.
Lhůta pro podání žádosti
Žádosti lze podávat od DD. MM. 2019 do 11. 10. 2019 nebo do dne vyčerpání finanční alokace
dle bodu VI. na daný kalendářní rok, nastane-li tato skutečnost dříve. Informace o vyčerpání
finanční alokace bude uveřejněna na webových stránkách Ústeckého kraje (http://www.krustecky.cz/skolstvi-mladez-a-telovychova/ds-99605/p1=204744).

X.
Předkládání žádostí o dotaci
Žádost o dotaci (dále jen „žádost“) se předkládá ve stanovém termínu po uskutečnění
ozdravného výchovně vzdělávacího pobytu na předepsaném formuláři. Formulář žádosti je
přílohou č. 2 programu.
Počet žádostí podaných jedním žadatelem není omezen. Bude-li žadatelem uskutečněno více
ozdravných výchovně vzdělávacích pobytů, může žadatel podat více žádostí pouze v případě, že
součet požadovaných dotací za všechny žádosti nesmí být vyšší než je stanovená maximální
výše dotace uvedená v bodě VII. tohoto programu.
K vyplněné žádosti budou připojeny následující přílohy:
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1) Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby,
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele o dotaci
navenek (podepisování smluv), a to v kopii.
2) Doklady o přidělení IČ.
3) Identifikace žáků (seznam), kteří se účastnili pobytu, a pro které je dotace žádána.
4) Čestné prohlášení dle přílohy č. 3.
5) Závěrečná zpráva (denní program ozdravného výchovně vzdělávacího pobytu vč.
závěrečného zhodnocení) dle přílohy č. 4.
6) Kopie faktur za pobyt.
7) Doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouvy), a to v kopii (doloží
organizace, která není zřizována obcí)
Předložené žádosti (včetně vyřazených žádostí) se žadatelům nevracejí. Ústecký kraj žadatelům
nehradí případné náklady spojené s vypracováním a podáním žádosti o dotaci.
Projekt ve smyslu čl. VII. Zásad se nepředkládá.
Žádost je možno podat:
a) písemně - poštou
b) písemně - osobním doručením na podatelnu Krajského úřadu Ústeckého kraje
c) e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem žadatele na adresu epodatelna@krustecky.cz
d) prostřednictvím datové schránky (ID: t9zbsva), přičemž datová zpráva musí být
opatřena platným elektronickým podpisem statutárního zástupce žadatele.
Pro podání žádosti je rozhodující razítko přijetí podatelnou Krajského úřadu Ústeckého kraje,
nikoliv datum předání poštovní přepravě. Později nebo jiným způsobem doručené žádosti
nebudou přijaty do dalšího administrativního procesu.
Je-li žádost doručována poštou nebo osobně na podatelnu Krajského úřadu Ústeckého kraje,
musí být v zalepené obálce označené:
a) textem „NEOTVÍRAT“,
b) názvem dotačního programu „PAŽIT 2019“,
c) plným názvem žadatele o dotaci a jeho adresou.
Adresa pro doručení žádosti:
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

XI.
Kritéria pro hodnocení žádosti
1. Splnění podmínek programu
2. Pořadí přijetí žádosti
Pokud žadatel splní podmínky programu je dalším kritériem pro hodnocení žádosti pořadí přijetí
žádosti - žádosti jsou hodnoceny v pořadí, v jakém jsou přijaty Krajským úřadem Ústeckého
kraje. Rozhodující je datum přijetí podatelnou Krajského úřadu Ústeckého kraje. Pokud je
podaná žádost v souladu s podmínkami tohoto programu, je hodnocena kladně, až do vyčerpání
finanční alokace na program dle bodu VI. v daném kalendářním roce. Všechny administrativní
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postupy spojené s realizací programu, včetně kontroly formální správnosti žádosti a doložení
splnění podmínek programu, provede odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu
Ústeckého kraje, který následně žádost předloží příslušnému orgánu Ústeckého kraje k
rozhodnutí o poskytnutí dotace. Hodnocení projektu výběrovou komisí ve smyslu čl. IX. Zásad se
neprovádí.

XII.
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti
Žádost bude po přijetí zpracována odborem školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu
Ústeckého kraje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od přijetí žádosti, a následně
předložena k rozhodnutí o poskytnutí dotace. O poskytnutí dotace (včetně její výše) rozhodne
orgán Ústeckého kraje příslušný podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, na svém nejbližším plánovaném zasedání po předložení žádosti k
rozhodnutí.
Usnesení orgánu Ústeckého kraje o poskytnutí dotace bude zveřejněno do 10 kalendářních dnů
na úřední desce Krajského úřadu Ústeckého kraje a na internetových stránkách Ústeckého
kraje.

XIII.
Den zveřejnění programu
DD. MM. 2019

Program je zveřejněn na úřední desce poskytovatele způsobem umožňující dálkový přístup
nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádosti.

XIV.
Finanční vypořádání dotace
Do 60 dnů od obdržení dotace je příjemce povinen předložit poskytovateli finanční
vypořádání dotace. Vzor finančního vypořádání dotace je součástí programu (příloha č. 5) a
bude zveřejněn na webových stránkách Ústeckého kraje.
Nejpozději do 31. 1. 2020 je příjemce povinen vrátit nepoužité finanční prostředky na účet
poskytovatele, z něhož byla dotace poskytnuta a předat poskytovateli přehled o prostředcích
vrácených do rozpočtu poskytovatele.

XV.
Konzultační místo
Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem - Odbor školství,
mládeže a tělovýchovy (budova B).
Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Kolářová, e-mail: kolarova.l@kr-ustecky.cz; telefon: 475 657 418.
Přílohy dotačního programu:
Příloha č. 1 - Vymezené oblasti pro ozdravné výchovně vzdělávací pobyty
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Příloha č. 2 - Žádost o poskytnutí dotace
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení
Příloha č. 4 - Závěrečná zpráva
Příloha č. 5 - Finanční vypořádání dotace
Příloha č. 6 - Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
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Dotační program PAŽIT 2019 - Podpora mimoškolních ozdravných výchovně vzdělávacích

pobytů žáků
Vymezené oblasti pro ozdravné výchovně vzdělávací pobyty
Název KÚ
Kamenická Nová Víska
Kerhartice
Líska
Dolní Žleb
Maxičky
Velká Veleň
Prosetín u Dobkovic
Brložec
Dobrná
Blankartice
Fojtovice u Heřmanova
Horní Habartice
Hřensko
Mezná u Hřenska
Huntířov u Děčína
Nová Oleška
Stará Oleška
Janov u Hřenska
Janská
Jetřichovice u Děčína
Rynartice
Všemily
Vysoká Lípa
Kámen
Kunratice u České Kamenice
Studený u Kunratic
Dolní Falknov
Falknov
Kytlické Mlýny
Labská Stráň
Hliněná
Javory
Stará Bohyně
Markvartice u Děčína
Merboltice
Kamenická Stráň
Srbská Kamenice
Malý Šachov
Starý Šachov
Babětín
Valkeřice
Karlovka
Malá Bukovina

Název obec
Česká Kamenice
Česká Kamenice
Česká Kamenice
Děčín
Děčín
Děčín
Dobkovice
Dobrná
Dobrná
Heřmanov
Heřmanov
Horní Habartice
Hřensko
Hřensko
Huntířov
Huntířov
Huntířov
Janov
Janská
Jetřichovice
Jetřichovice
Jetřichovice
Jetřichovice
Kámen
Kunratice
Kunratice
Kytlice
Kytlice
Kytlice
Labská Stráň
Malšovice
Malšovice
Malšovice
Markvartice
Merboltice
Růžová
Srbská Kamenice
Starý Šachov
Starý Šachov
Těchlovice
Valkeřice
Velká Bukovina
Velká Bukovina

Název okres
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
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pobytů žáků
Čáslav u Verneřic
Loučky u Verneřic
Příbram pod Bukovou horou
Rychnov u Verneřic
Rytířov
Velké Stínky
Veselé
Horní Poustevna
Nová Víska u Dolní Poustevny
Doubice
Filipov u Jiříkova
Krásná Lípa
Krásný Buk
Kyjov u Krásné Lípy
Vlčí Hora
Zahrady
Lipová u Šluknova
Liščí
Lobendava
Severní
Brtníky
Kopec
Nové Křečany
Panský
Staré Křečany
Fukov
Kunratice u Šluknova
Nové Hraběcí
Knížecí
Dolní Podluží
Horní Podluží
Dolní Chřibská
Horní Chřibská
Chřibská
Krásné Pole u Chřibské
Jedlová
Jiřetín pod Jedlovou
Rozhled
Nová Chřibská
Rybniště
Studánka u Rumburku
Bečov
Blatno u Chomutova
Květnov u Chomutova
Mezihoří u Chomutova

Verneřice
Verneřice
Verneřice
Verneřice
Verneřice
Verneřice
Veselé
Dolní Poustevna
Dolní Poustevna
Doubice
Jiříkov
Krásná Lípa
Krásná Lípa
Krásná Lípa
Krásná Lípa
Krásná Lípa
Lipová
Lipová
Lobendava
Lobendava
Staré Křečany
Staré Křečany
Staré Křečany
Staré Křečany
Staré Křečany
Šluknov
Šluknov
Šluknov
Velký Šenov
Dolní Podluží
Horní Podluží
Chřibská
Chřibská
Chřibská
Chřibská
Jiřetín pod Jedlovou
Jiřetín pod Jedlovou
Jiřetín pod Jedlovou
Rybniště
Rybniště
Varnsdorf
Blatno
Blatno
Blatno
Blatno

Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Děčín
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Chomutov
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pobytů žáků
Radenov
Zákoutí
Orasín
Svahová
Hora Svatého Šebestiána
Jilmová
Nová Ves u Křimova
Pohraniční
Gabrielina Huť
Kalek
Načetín
Načetín u Kalku
Křimov
Menhartice u Křimova
Nebovazy
Stráž u Křimova
Strážky u Křimova
Suchdol u Křimova
Lideň
Vysoká u Chomutova
Vysoká Jedle
Sobětice u Výsluní
Třebíška
Úbočí u Výsluní
Volyně u Výsluní
Výsluní
Domašín u Klášterce nad Ohří
Louchov
Nová Víska u Domašína
Petlery
Podmilesy
Pastviny
Hradiště u Vernéřova
Klášterecká Jeseň
Kunov
Lestkov u Klášterce nad Ohří
Pavlov u Vernéřova
Potočná u Vernéřova
Velká Lesná
Kovářská
Černý Potok
Dolina
Kryštofovy Hamry
Přísečnice
Rusová

Blatno
Blatno
Boleboř
Boleboř
Hora Svatého Šebestiána
Hora Svatého Šebestiána
Hora Svatého Šebestiána
Hora Svatého Šebestiána
Kalek
Kalek
Kalek
Kalek
Křimov
Křimov
Křimov
Křimov
Křimov
Křimov
Málkov
Málkov
Místo
Výsluní
Výsluní
Výsluní
Výsluní
Výsluní
Domašín
Domašín
Domašín
Domašín
Domašín
Kadaň
Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří
Klášterec nad Ohří
Kovářská
Kryštofovy Hamry
Kryštofovy Hamry
Kryštofovy Hamry
Kryštofovy Hamry
Kryštofovy Hamry

Chomutov
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Chomutov
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pobytů žáků
Háj u Loučné pod Klínovcem
Loučná pod Klínovcem
Dobřenec
Konice u Mašťova
Horní Halže
Kamenné
Kotlina
Měděnec
Mýtinka
Kotvina
Krupice
Okounov
Oslovice
Černýš
Ondřejov u Perštejna
Perštejn
Rájov u Perštejna
Vykmanov u Měděnce
Háj u Vintířova
Kadaňský Rohozec
Sedlec u Radonic
Vojnín
České Hamry u Vejprt
Vejprty
Dolní Vysoké II
Levín u Litoměřic
Dolní Šebířov
Hlupice
Knínice u Touchořin
Levínské Petrovice
Lovečkovice
Mukařov u Úštěku
Náčkovice
Touchořiny
Bílý Kostelec
Brusov
Blatno u Podbořan
Malměřice
Dolní Záhoří
Horní Záhoří
Ležky
Libkovice
Přibenice
Vítkovice u Lubence
Dětaň

Loučná pod Klínovcem
Loučná pod Klínovcem
Mašťov
Mašťov
Měděnec
Měděnec
Měděnec
Měděnec
Měděnec
Okounov
Okounov
Okounov
Okounov
Perštejn
Perštejn
Perštejn
Perštejn
Perštejn
Radonice
Radonice
Radonice
Radonice
Vejprty
Vejprty
Levín
Levín
Lovečkovice
Lovečkovice
Lovečkovice
Lovečkovice
Lovečkovice
Lovečkovice
Lovečkovice
Lovečkovice
Úštěk
Úštěk
Blatno
Blatno
Lubenec
Lubenec
Lubenec
Lubenec
Lubenec
Lubenec
Nepomyšl

Chomutov
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Chomutov
Litoměřice
Litoměřice
Litoměřice
Litoměřice
Litoměřice
Litoměřice
Litoměřice
Litoměřice
Litoměřice
Litoměřice
Litoměřice
Litoměřice
Louny
Louny
Louny
Louny
Louny
Louny
Louny
Louny
Louny
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pobytů žáků
Chmelištná
Nová Ves u Podbořan
Podbořanský Rohozec
Lužec
Skytaly
Vesce u Drahonic
Vrbička
Brandov
Český Jiřetín
Fláje
Hora Svaté Kateřiny
Malý Háj
Rudolice v Horách
Svahová I
Klíny I
Klíny II
Lesná v Krušných horách
Mikulovice v Krušných horách
Mníšek v Krušných horách
Cínovec
Mohelnice u Krupky
Mikulov v Krušných horách
Moldava
Oldřiš u Moldavy
Pastviny u Moldavy
Mackov
Nová Ves u Oseka
Babiny II
Bláhov
Homole u Panny
Lipová pod Blanskem
Čermná u Libouchce
Krásný Les v Krušných horách
Nakléřov
Petrovice u Chabařovic
Větrov u Krásného Lesa
Slavošov
Šachov
Ostrov u Tisé
Luční Chvojno
Mnichov u Lučního Chvojna

Nepomyšl
Nepomyšl
Podbořanský Rohozec
Vroutek
Vroutek
Vroutek
Vroutek
Brandov
Český Jiřetín
Český Jiřetín
Hora Svaté Kateřiny
Hora Svaté Kateřiny
Hora Svaté Kateřiny
Hora Svaté Kateřiny
Klíny
Klíny
Nová Ves v Horách
Nová Ves v Horách
Nová Ves v Horách
Dubí
Krupka
Mikulov
Moldava
Moldava
Moldava
Osek
Osek
Homole u Panny
Homole u Panny
Homole u Panny
Chuderov
Libouchec
Petrovice
Petrovice
Petrovice
Petrovice
Povrly
Povrly
Tisá
Velké Chvojno
Velké Chvojno

Louny
Louny
Louny
Louny
Louny
Louny
Louny
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Most
Teplice
Teplice
Teplice
Teplice
Teplice
Teplice
Teplice
Teplice
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
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PAŽIT_2019 – Podpora mimoškolních ozdravných výchovně vzdělávacích
pobytů žáků
Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace
I. Identifikace žadatele
Název školy dle
rejstříků škol:
IČO:
Sídlo organizace
Ulice:

č.p.:

Obec:

PSČ:

Telefon:

E-mail:

Statutární zástupce žadatele (identifikace osoby zastupující školu)
Jméno, příjmení,
titul:
Funkce (právní
důvod zastoupení):
Telefon:

E-mail:

Kontaktní / zodpovědná osoba
Jméno, příjmení,
titul:
Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení
Název banky:
Číslo účtu:

Kód banky:

Zřizovatel:
Číslo účtu:
Identifikace osob
s podílem ve škole
(název, IČ)
Identifikace osob,
v nichž má škola
přímý podíl a výše
tohoto podílu ¹
1

pokud není relevantní, nevyplňuje se

Kód banky:

II. Účel, na který žadatel dotaci použije a odůvodnění žádosti
Účel, na který žadatel dotaci použije:

Odůvodnění žádosti:

III. Místo a doba pobytu
Název ubytovacího
zařízení:
Katastrální území,
obec, okres:
Termín pobytu:
IV. Požadovaná výše dotace v Kč
Požadovaná dotace²:

Počet žáků:

Třída:

Náklady na stravování
a ubytování:
Ostatní náklady:
Celkové náklady
pobytu:
² Maximálně 35 000,- Kč
Přílohy:
1. doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby,
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele o dotaci
navenek (podepisování smluv), a to v kopii
2. doklady o přidělení IČ
3. identifikace žáků (seznam), kteří se účastnili pobytu, a pro které je dotace žádána
4. čestné prohlášení,
5. závěrečná zpráva
6. kopie faktur za pobyt
7. doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouvy), a to v kopii (doloží
organizace, která není zřizována obcí)
V …………………………… dne …………….
……………………………………………………
Podpis statutárního zástupce, razítko
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Příloha č. 4

Čestné prohlášení
Žadatel
Název:
Sídlo:
IČO:
Statutární zástupce:
čestně prohlašuji, že
-

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

-

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

-

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

-

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

-

vůči žadateli nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;

-

na majetek žadatele nebyla nařízena exekuce;

-

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

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

V ……………………….. dne ………………
…………………..………………………
podpis statutárního zástupce (razítko)
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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Název žadatele:
IČO:
Sídlo:
Kontaktní osoba:
 jméno, příjmení
 telefon, e-mail
Termín pobytu:
Název zařízení:

Program pobytu:
Zhodnocení programu
Podrobný popis vybraných aktivit, vč. vyhodnocení a přínosu pro žáky
1. den pobytu

2. den pobytu
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3. den pobytu

4. den pobytu

5. den pobytu

…………………………
Datum

……………..………....………………
Podpis statutárního zástupce, razítko
Stránka 2 z 2
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FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE
PAŽIT 2019
Podpora mimoškolních ozdravných výchovně vzdělávacích pobytů žáků
Číslo smlouvy o poskytnutí
dotace:
Příjemce dotace:
IČO:
Sídlo:

Vyúčtování nákladů
0 Kč

Celkové náklady pobytu:
Z toho:

Na žáka za pobyt

Počet žáků

Celkem

Ubytování a stravování

0,00 Kč

další (doprava, …)*

0,00 Kč

Výše požadované dotace na
ubytování a stravování:

0,00 Kč

Výše poskytnuté dotace:

0,00 Kč

Skutečně vyčerpaná dotace:

0,00 Kč

* ostatní náklady spojené s pobytem (v případě potřeby vložte další řádky)

Vratka nevyčerpané dotace
Pouze v případě, že dotace nebyla vyčerpána v plné výši. Nevyčerpané finanční prostředky zašlete na účet 1630952/0800,
účelový znak: 00216

Výše:

0 Kč

Datum odeslání:

Zdůvodnění nevyužité dotace:

Povinné přílohy:
1. výpis z odděleného účetnictví (případně účetnictví vedeného pod účelovým znakem), jestliže je
Příjemce dotace povinen účetnictví vést
2. kopie dokladů prokazujících předání finanční podpory žákům (v případě nezletilosti zákonným
zástupcům), kteří se pobytu zúčastnili, případně kopie výpisů z bankovního účtu s vyznačením
dotčených plateb

…………………………
Datum

……………..………....………………
Podpis statutárního zástupce, razítko
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Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele:
Číslo smlouvy u příjemce:

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

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

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Dagmar Waicová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
Krajského úřadu Ústeckého kraje
waicova.d@kr-ustecky.cz / 475 657 212
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s.
1630952/0800

a
Příjemce:
(název)
Sídlo:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
k realizaci programu „PAŽIT 2019 – Podpora mimoškolních ozdravných výchovně
vzdělávacích pobytů žáků“
(dále jen „smlouva“)
Preambule
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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 z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“). Smlouva se uzavírá
v souladu s těmito Zásadami, které jsou pro příjemce závazné ve věcech touto smlouvou
neupravených.
Článek I.
Předmět smlouvy, účel a výše dotace
1.

varianta č. 1 - Poskytnutí dotace příspěvkové organizaci obce
Poskytovatel v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. ……….. ze dne ………..
poskytuje příjemci ze svého rozpočtu neinvestiční účelovou 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) 00216.
varianta č. 2 - Poskytnutí dotace organizaci, která není zřizována obcí
Poskytovatel v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. ……..….. ze dne ……….
poskytuje příjemci ze svého rozpočtu neinvestiční účelovou dotaci ve výši …………. Kč
(slovy: ……..korun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce
uvedený v záhlaví této smlouvy, pod UZ (účelovým znakem) 00216.

2. Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne ……. Žádost je
přílohou č. 1 této smlouvy.
3. Dotace je poskytnuta na úhradu nákladů (stravování, ubytování) vynaložených
prostřednictvím základní / střední školy (příjemce) zákonnými zástupci žáků (resp.
zletilými žáky) za pobyt, který se konal….. (místo, doba).
4. Poskytnutá dotace je slučitelnou podporou ve smyslu článku 107 Smlouvy o fungování
Evropské unie.
Článek II.
Podmínky použití dotace,
doba, v níž má být dosaženo účelu,
způsob poskytnutí dotace
1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem úhrady
vynaložených nákladů (ubytování, stravování) ozdravného výchovně vzdělávacího
pobytu žáků v rámci realizace dotačního programu „PAŽIT 2019 – Podpora mimoškolních
ozdravných výchovně vzdělávacích pobytů žáků“ (dále jen „Program“). Výše dotace je
stanovena v souladu s bodem VII. programu.
2. Doba, v níž má být dosaženo účelu, je stanovena do 60 dnů od obdržení dotace. Pro
příjemce dotace je tento termín stanoven jako závazný ukazatel.
3. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. I. odst. 3, čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na
úhradu uznatelných nákladů přímo souvisejících s účelem poskytnutí dotace a vzniklých
v době od 7. 1. 2019 do 28. 6. 2019 a/nebo od 2. 9. 2019 do 11. 10. 2019.
Uznatelný náklad je náklad vynaložený prostřednictvím základní / střední školy zákonnými
zástupci žáků (resp. zletilými žáky) na úhradu výdajů za ozdravný výchovně
vzdělávací pobyt žáků (ubytování, stravování), který splňuje všechny následující
podmínky:
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- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s realizací programu ve schváleném období
realizace,
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce na jeho účetních dokladech,
je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady,
- splňuje podmínky vyhlášení programu.
Jiné náklady jsou považovány za neuznatelné.
4. Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet zřizovatele příjemce
uvedený v čl. I. této smlouvy / na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 30 ti
dnů ode dne uzavření této smlouvy.
Článek III.
Práva a povinnosti příjemce
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít dotaci pouze k účelu, pro který byla dotace poskytnuta, a v souladu
s podmínkami sjednanými v této smlouvě.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
3. Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění
odpočtu této daně.
4. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků a jejich řádné a oddělené
sledování v účetnictví, pod daným účelovým znakem (UZ), vedeném v souladu se
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to jak
z hlediska nákladů hrazených z dotace, tak z hlediska celkových uznatelných
nákladů.
5. Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály
účetních dokladů informací o tom, že projekt je spolufinancován Ústeckým krajem.
6. Příjemce je povinen předložit poskytovateli písemnou zprávu o finančním vypořádání
dotace, a to do 60 dnů od obdržení dotace. Ze závažných důvodů může být termín
předložení finančního vypořádání dotace na žádost příjemce, postupem dle Zásad,
prodloužen.
Finanční vypořádání dotace (přehled o čerpání a použití poskytnuté dotace) musí
obsahovat:
-

číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy,

-

označení příjemce,

-

přehled nákladů,

-

přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele,

-

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

-

kopie dokladů prokazujících předání finanční podpory žákům (v případě
nezletilosti zákonným zástupcům), kteří se pobytu zúčastnili, nebo kopie
výpisů z bankovního účtu s vyznačením dotčených plateb.
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7. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace
poskytnuta, současně s předložením finančního vypořádání dotace.
8. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků dotace a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní evidence.
9. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor školství, mládeže a
tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje o všech změnách, týkajících se
identifikace příjemce nebo realizace účelu.
10. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad.
11. Veškeré změny týkající se smluvního vztahu neprodleně písemně oznámit
poskytovateli. Každá změna smluvních ujednání musí být řešena číslovaným
písemným dodatkem k původní smlouvě.
12. Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí o jeho
likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato až po
předchozím souhlasu poskytovatele. Příjemce je povinen poskytovateli poskytnout
veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru
poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace.
13. Příjemce je povinen s poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi.
Článek IV.
Porušení rozpočtové kázně
1. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních
prostředků poskytnutých jako dotace (§ 22 odst. 1 až 3 zákona č. 250/2000 Sb.).
V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně tím, že neoprávněně
použije nebo zadrží poskytnutou dotaci, bude poskytovatel postupovat dle § 22 zákona
č. 250/2000 Sb. a bude příjemci uložen odvod včetně penále za prodlení s odvodem ve
výši stanovené platnými právními předpisy a touto smlouvou.
2. Pokud příjemce předloží zprávu o finančním vypořádání dotace v termínu stanoveném
ve smlouvě, ale zpráva o finanční vypořádání dotace nebude obsahovat všechny
náležitosti stanovené ve smlouvě, dopustí se příjemce porušení rozpočtové kázně až v
případě, že nedoplní neúplnou zprávu o finančním vypořádání 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 finančního vypořádání do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou či dle odst. 6) čl. XII Zásad – výše odvodu činí 5 %,
b) předložení finančního vypořádání do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou či dle odst. 6) čl. XII Zásad – výše odvodu činí 10 %,
c) předložení doplněného finančního vypořádání do 15 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše
odvodu činí 3 %,
d) předložení doplněného finančního vypořádání do 30 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše
odvodu činí 6 %,
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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%

g) nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, že
projekt je spolufinancován Ústeckým krajem – výše odvodu činí 10 %,
h) nedodržení povinnosti uvádět na všech účetních dokladech účelový znak – výše
odvodu činí 5%,
i)

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

4. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají. Při
neoprávněném použití peněžních prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona
č. 250/2000 Sb. odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých
prostředků, mimo případů, kdy se podle této smlouvy (odst. 3 tohoto čl.) za porušení
méně závažné povinnosti uloží odvod nižší. Při porušení několika méně závažných
povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají. Odvody za porušení
rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše peněžních prostředků poskytnutých ke dni
porušení rozpočtové kázně. Při podezření na porušení rozpočtové kázně může
poskytovatel pozastavit poskytnutí peněžních prostředků, a to až do výše
předpokládaného odvodu. Pokud krajský úřad uloží odvod za porušení rozpočtové
kázně, v rozhodnutí uvede, že z uloženého odvodu bude odvedena pouze částka ve
výši rozdílu mezi uloženým odvodem a peněžními prostředky neposkytnutými z důvodu
podezření na porušení rozpočtové kázně. Pokud krajský úřad odvod neuloží,
poskytovatel poskytne pozastavené peněžní prostředky příjemci.
Článek V.
Výpověď a zrušení smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 30 dnů ode dne jejího doručení příjemci.
2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených
v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním
vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně, která
návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví souhlas,
smlouva nezaniká.
3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.
4. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správního řádu
Ministerstvo financí ČR.
Článek VI.
Publicita
1. Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o realizaci programu
uvést fakt, že byl podpořen Ústeckým krajem (poskytovatelem).

2. Zveřejňovat při všech příležitostech, že realizace programu je podporována Ústeckým
krajem a uvádět logo programu „PAŽIT“ na všech propagačních materiálech
souvisejících s realizací programu.
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3. Logo Ústeckého kraje i logo „PAŽIT“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle
zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o
soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších
zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o
ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.
Článek VII.
Ostatní ujednání
1. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího uzavření.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou
písemných a číslovaných dodatků.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní
vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., správního řádu, případně
příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního řádu.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž příjemce
obdrží 1 vyhotovení, poskytovatel 2 vyhotovení.
5. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje
usnesením č. ……….. ze dne ……………….

V Ústí nad Labem dne …………………

V …………………….…… dne …………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
(osoba zastupující Ústecký kraj)

Příjemce

Přílohy:
Žádost o poskytnutí dotace
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bod 16.4 priloha 1.pdf k usnesení č. 014/18Z/2019
bod 16.4 příloha 1

Smlouva
o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR
2019 v Libereckém kraji
evidenční číslo pro Liberecký kraje OLP/5693/2018
evidenční číslo pro Ústecký kraj..................................

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:
Liberecký kraj
se sídlem na adrese:

U Jezu 642/2a, Liberec, PSČ: 460 01

IČO:

70891508

DIČ:

CZ70891508

zastoupený:

Martinem Půtou, hejtmanem,
na základě plné moci: Petrem Tulpou, náměstkem hejtmana

číslo účtu:

19-7964200287/0100

dále jen „Liberecký kraj“
a
Ústecký kraj
se sídlem na adrese:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

IČO:

70892156

DIČ:

CZ70892156

zastoupený:

Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem

číslo účtu:

882733379/0800

dále jen„Ústecký kraj“
Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Liberecký kraj je na základě rozhodnutí Výkonného výboru Českého olympijského výboru
pořadatelem a organizátorem Her IX. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2019 (dále
jen „LODM 2019“), které se uskuteční v termínu od 23. 6. 2019 do 28. 6. 2019 v Libereckém kraji.
2. Podmínky pro organizaci a zajištění LODM 2019 jsou upraveny ve „Smlouvě o pořádání Her IX.
letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019“, která byla uzavřena mezi Libereckým krajem (IČO:
70891508), Českým olympijským výborem (IČO: 48546607) a Českou olympijskou a.s.
(IČO:25268708). Smlouva je zveřejněna v registru smluv pod ID 6450923.
Článek II.
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je komplexní zajištění podmínek pro účast sportovní reprezentace Ústeckého
kraje na LODM 2019 a výše a podmínky úhrady příspěvku Ústeckého kraje na organizaci LODM
2019.

Článek III.
Specifikace práv a povinností
1. Liberecký kraj se zavazuje:
1.1. Zorganizovat LODM 2019 v rozsahu definovaném ve Smlouvě o pořádání Her IX. letní
olympiády dětí a mládeže ČR 2019 uvedené v čl. I. odst. 2 této smlouvy.
1.2. Umožnit reprezentantům Ústeckého kraje plnohodnotnou účast na LODM 2019 zapojením se
do sportovních soutěží, zapojením se do doprovodných programů a využitím dalších výhod
určených pro akreditované účastníky LODM 2019.
1.3. Zajistit ubytování a stravování pro 295 členů sportovní reprezentace Ústeckého kraje.
Struktura a početní složení sportovní reprezentace Ústeckého kraje je uvedena v dokumentu:
„Přihláška „Bʺ Závazná přihláška počtu osob na Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže České
republiky 2019“, která je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.
1.4. Ubytování a stravování bude poskytnuto v kvalitě odpovídající parametrům daným vyhláškou
Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce
pro děti (ve znění pozdějších předpisů).
1.5. Zajistit po celou dobu konání LODM 2019 kvalifikovaný dohled nad reprezentantem
Ústeckého kraje, který se účastní soutěže v disciplíně Street Art.
1.6. Určit maximálně 2 osoby pro komunikaci s kontaktními osobami stanovenými Ústeckým
krajem (dále jen „vedoucí výpravy“) ve věci organizace přípravy a průběhu LODM 2019.
2. Ústecký kraj se zavazuje:
2.1. Poskytnout Libereckému kraji potřebnou přiměřenou součinnost pro úspěšnou organizaci
LODM 2019.
2.2. Stanovit maximálně 2 vedoucí výpravy oprávněné v průběhu organizace příprav a průběhu
LODM 2019 komunikovat jménem Ústeckého kraje s kontaktními osobami Libereckého
kraje.
2.3. Do termínu, který bude dodatečně sdělen dopisem předsedy organizačního výboru LODM
2019, nahlásit konkrétní složení své reprezentace. Rozsah poskytnutých dat musí umožnit
jednoznačnou identifikaci osob reprezentujících Ústecký kraj na LODM 2019 a jejich
akreditaci.
2.4. Zajistit u všech nezletilých osob reprezentujících Ústecký kraj kvalifikovaný dohled, a to po
celou dobu konání LODM 2019.
2.5. Nahlásit veškeré poruchy a škody zjištěné na zařízení v ubytovacím objektu neprodleně
kontaktní osobě stanovené Libereckým krajem, aby nedošlo k ohrožení zdraví a bezpečnosti
ubytovaných osob.
2.6. Do 30 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy uhradit Libereckému kraji částku ve výši 708 000
Kč pokrývající část předpokládaných výdajů vynaložených na účast reprezentace Ústeckého
kraje na LODM 2019. Částka je součinem částky 2.400 Kč a počtu reprezentantů Ústeckého
kraje uvedeného v dokumentu: „Přihláška „Bʺ Závazná přihláška počtu osob na Hry IX. letní
olympiády dětí a mládeže České republiky 2019“, která je nedílnou součástí této smlouvy.
Platba bude provedena na účet uvedený v záhlaví této smlouvy pod v.s. 5693201804.

Článek IV.

Kontaktní osoby a doručování písemností
1. Kontaktními osobami Libereckého kraje jsou:
1.1.
1.2.
2. Vedoucími výpravy Ústeckého kraje jsou:
2.1.
2.2.
3. Výše uvedené kontaktní osoby jednají za smluvní strany ve všech věcech souvisejících s plněním
této smlouvy.
4. Změna určení kontaktních osob nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana je však povinna
změnu kontaktní osoby bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.
5. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují osobní
doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či elektronickou poštou.
Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejích kontaktních osob nebo kontaktní
údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy písemně oznámily.
6. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování anebo
doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či elektronickou
poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití stejného
komunikačního kanálu.
Článek VI.
Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství
1. Smluvní strany jsou si vědomy, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH
včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, podléhají povinnosti
zveřejnění v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Ústecký kraj výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně
případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném rozsahu v registru smluv
Libereckým krajem zveřejněny. Liberecký kraj zašle Ústeckému kraji informaci o zveřejnění
smlouvy v registru smluv bez zbytečného odkladu do datové schránky na e-mail: drncova.l@krustecky.cz.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství
a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
Článek VII.
Závěrečná ustanovení
1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků.
2. Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit z důvodů stanovených zákonem.

3. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu
s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních
údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jedině že o to
požádá jedna ze smluvních stran.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu.
Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv Tato smlouva je uzavřena na
dobu do 31. 8. 2019.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy.
7. Smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. XYZ/19/ZK ze dne 29.
1. 2019
8. Smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ................... ze
dne.........................
v Liberci dne:

Liberecký kraj
Petr Tulpa
náměstek hejtmana

v ........................... dne:

Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček
hejtman

bod 16.5 priloha 1.pdf k usnesení č. 015/18Z/2019
bod 16.5 příloha 1

Dotační program
„PODPORA TALENTOVANÝCH MLADÝCH
SPORTOVCŮ 2019“
Ústecký kraj (dále také „Kraj“) na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ………….. ze dne
………………… vyhlašuje dotační program Podpora talentovaných mladých sportovců 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.

SPECIFIKACE DOTAČNÍHO PROGRAMU DLE OBLASTÍ
PODPORY:
děti, mládež, sport, tělovýchova (čl. IV. odst. 3 Zásad ve spojení s čl. 3 odst. 1 písm. a) Zásad
Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje)

DŮVODY PODPORY STANOVENÉHO ÚČELU:
-

Zvýšení výkonnosti reprezentantů Ústeckého kraje v nejvyšších republikových i zahraničních
soutěžích

ÚČEL PODPORY:
Zajištění kvalitní přípravy a zvyšování výkonnosti talentovaných amatérských mladých sportovců do
23 let v individuálních sportech1,, členů sportovních organizací, kteří soutěží ve svém sportu
v nejvyšších soutěžích v ČR.
Uznatelné náklady: náklady přímo spojené s přípravou sportovce na reprezentaci Ústeckého kraje
(zlepšení tréninkových podmínek); náklady přímo spojené s výjezdem na nejvyšší soutěže v ČR (resp.
v zahraničí)

FORMA DOTACE:
Dotace bude poskytnuta na úhradu neinvestičních uznatelných nákladů spojených s realizací
projektu podle předložené žádosti.

1

Individuálním sportem se pro potřeby Dotačního programu rozumí sport, při kterém je výsledek ovlivněn
výkonem každého sportovce samostatně.

PŘEDPOKLÁDANÝ CELKOVÝ OBJEM PENĚŽNÍCH
PROSTŘEDKŮ VYČLENĚNÝCH KRAJEM NA STANOVENÝ
ÚČEL:
3 mil. Kč

INFORMACE O POVAZE DOTACE:
Finanční prostředky poskytnuté v tomto programu nemají charakter veřejné podpory ve smyslu
článku 107 Smlouvy o fungování Evropské unie (Smlouva o založení Evropského společenství).

VÝŠE DOTACE, VÝŠE SPOLUÚČASTI PŘÍJEMCE:
Maximální výše dotace je 100 000,- Kč.
Spoluúčast žadatele nejméně 30 % celkových uznatelných nákladů projektu, vynaložených v daném
roce.

OKRUH ZPŮSOBILÝCH ŽADATELŮ:
Okruh možných žadatelů o dotaci je stanoven článkem IV. odst. 1 písmeno b) Zásad vyjma fyzických
osob, tj. právnická osoba, působící na území Kraje, s výjimkou právnických osob, zřizovaných Českou
republikou nebo Krajem, která je přímo odpovědná za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako
prostředník, jejíž hlavní činnost je zaměřena na sport, a v níž je členem (resp. je v ní registrován)
mladý talentovaný sportovec, o jehož podporu se jedná.

LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ:
Žádosti budou přijímány v době od 8. dubna 2019 do 30. dubna 2019

STANOVENÍ KONZULTAČNÍHO MÍSTA NA KRAJSKÉM
ÚŘADU ÚSTECKÉHO KRAJE:
Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem
- odbor školství mládeže a tělovýchovy (budova B)
kontaktní osoba:
Mgr. Petra Vaverková, e-mail: vaverkova.p@kr-ustecky.cz tel.: 475 657 951

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTI:
1. Trvalé bydliště sportovce, na kterého žadatel žádá podporu, v Ústeckém kraji

2. Připravenost a realizovatelnost Projektu
3. Nejvyšší dosažené výsledky sportovce, kterého se týká žádost, za poslední rok/sezónu

LHŮTA PRO ROZHODNUTÍ O ŽÁDOSTI:
do 31. července 2019
Žadatelé budou o výsledcích dotačního řízení informování prostřednictvím webových stránek
Ústeckého kraje, následně budou úspěšní i neúspěšní žadatelé informováni prostřednictvím e-mailu.

POSTUP PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ:
Žadatel nejprve vyplní žádost v elektronické podobě, která je dostupná na webových stránkách
Ústeckého kraje (www.kr-ustecky.cz / Dotace a granty / Školství, mládež a tělovýchova / Podpora
talentovaných mladých sportovců 2019). Dle instrukcí v žádosti tuto elektronicky odešle a vytiskne,
opatří razítkem a podpisem oprávněné osoby. Vytištěnou a podepsanou žádost následně doručí
s povinnými přílohami uvedenými v bodě „Povinné přílohy k žádosti“, tohoto programu na Krajský
úřad Ústeckého kraje.
V případě vyššího počtu talentovaných jednotlivců registrovaných pod jednou organizací podává tato
na každého sportovce žádost zvlášť.

1. Písemnou žádost spolu se všemi přílohami je nutné sešít, aby nemohlo dojít ke ztrátě přílohy
(přílohy musí být očíslované a ve stanoveném pořadí).

2. V případě, že jeden právní subjekt podává více žádostí, vloží všechny své písemné žádosti do
jedné obálky a přiloží pouze jedno paré povinných příloh. V průvodním dopise pak uvede
seznam všech přiložených žádostí a potvrdí, že povinné přílohy jsou platné pro všechny tyto
žádosti.

3. Pro každý dotační program je nutné podat žádosti s přílohami zvlášť, nelze zaslat v jedné obálce
žádosti do více dotačních programů!
Vytištěnou podobu žádosti v jednom podepsaném originále spolu s předepsanými přílohami lze:
1. Zaslat poštou
2. Podat osobně na podatelně Krajského úřadu Ústeckého kraje
v zalepené obálce označené plným názvem žadatele o dotaci a jeho sídlem a poznámkou
NEOTVÍRAT - „PODPORA TALENTOVANÝCH MLADÝCH SPORTOVCŮ 2 019“
Při podávání žádosti je rozhodující datum doručení písemné žádosti s přílohami tj. datum razítka
pošty, v případě osobního doručení datum razítka podatelny Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Adresa doručení:
Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE:
Hodnocení žádostí provede Komise pro sport a volný čas Rady Ústeckého kraje. O poskytnutí dotace
rozhodne Rada Ústeckého kraje.
Dotace může být poskytnuta jen účelově a lze ji použít pouze na úhradu uznatelných nákladů přímo
souvisejících s realizací projektu a vzniklých v rámci termínu realizace projektu. Uznatelné náklady
jsou definovány v čl. VIII. odst. 10 Zásad. Neuznatelné náklady jsou definovány v čl. VIII. odst. 11
Zásad. Dotaci dále také nelze použít na úhradu finančních odměn pro účastníky akce. Realizace
projektu musí být dokončena nejpozději do 31. 12. 2019, náklady jsou uznatelné od 1. 1. 2019.
Dotace bude poskytnuta na základě písemné Smlouvy o poskytnutí dotace. Znění textu smlouvy bude
zasláno žadateli na uvedenou e-mailovou adresu a musí být akceptováno do 30 dnů od jeho obdržení.
Akceptováním znění smlouvy se rozumí zaslání žadatelem podepsaného návrhu smlouvy na Krajský
úřad dle pokynů uvedených v zaslaném e-mailu. V případě nedodržení lhůty nárok na uzavření smlouvy
zaniká a poskytovatel dotaci neposkytne.
Dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce dotace je povinen dotaci použít na
financování projektu schváleného poskytovatelem, který realizuje vlastním jménem, na vlastní účet
a na vlastní odpovědnost.
Na dotaci není právní nárok.

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE:
dle přílohy tohoto programu

VZOR ŽÁDOSTI O DOTACI:
dle přílohy tohoto programu

VZOR ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY A FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ
DOTACE:
dle přílohy tohoto programu

DEN ZVEŘEJNĚNÍ PROGRAMU:
5. března 2019

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI:

1) Doklady osvědčující právní osobnost žadatele o Dotaci (např. výpis z obchodního rejstříku, výpis z
registru ekonomických subjektů) nebo další doklady (např. společenská smlouva, stanovy, statut,
živnostenský list, zřizovací listina), a to v kopii,
2) Doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, současně s
dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele o Dotaci navenek (podepisování
smluv), a to v kopii,
3) Doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační povinnost), a
to v kopii,
přílohy 1 – 3 lze nahradit úplným výpisem z Veřejného rejstříku platného nejpozději 1 měsíc před podepsáním
Žádosti o dotaci (Obchodní rejstřík, rejstřík obecně prospěšných společností, spolkový rejstřík, atd.) – v úplném
výpise musí být aktuální informace, zejména název, sídlo, IČ, statutární zástupce vč. způsobu jednání (v jiném
případě je nutné doložit jiné doklady dle bodů 1 – 3).

4) Doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to v kopii,
5) Čestné prohlášení o skutečnosti, že:
- vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení, v němž
bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl
zcela nepostačující,
- nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- na jeho majetek nebyla nařízena exekuce,
- vůči žadateli, ani vůči žádnému podniku ve skupině podniků (pokud je žadatel součástí skupiny
podniků, se kterými je propojen, včetně podniků zahraničních), nebyl vystaven inkasní příkaz pro
navrácení protiprávní a neslučitelné podpory, který dosud nebyl splacen, a to v originále,
6) Čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož
skutková podstata souvisí s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo
trestný čin proti majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán
nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního
orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby, a to v originále,
7) Čestné prohlášení o skutečnosti, že u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy
sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě
splatnosti, a to v originále,
8) Čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním
fondům, přičemž za závazky vůči státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního
prostředí, Pozemkovému fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady
dlužných závazků; a to v originále,
9) Čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu Kraje, tzn.
např., že bylo ve stanoveném termínu předloženo řádné vyúčtování v případě, že byly žadateli
finanční prostředky v předchozích obdobích poskytnuty; a to v originále,

10) Čestné prohlášení, že žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci Projektu a nepůsobí jako
prostředník, a to v originále,
11) Soupis jednotlivých projektů, které žadatel realizoval v průběhu předchozích 3 let za přispění
Kraje s uvedením názvu Projektu, čísla Smlouvy o poskytnutí dotace a uvedení finanční výše
poskytnuté Dotace, včetně informace o případných dalších žádostech týkajících se tohoto Projektu
podaných Poskytovateli v daném kalendářním roce, a to v originále,
12) Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis dle zveřejněného formuláře, a to
v originále.
13) Čestné prohlášení ve věci nároku na odpočet DPH v souvislosti s náklady Projektu, a to
v originále.
14) Projekt dle čl. VII Zásad, a to v originále.
Pro přílohy 5 – 14 jsou na webových stránkách Ústeckého kraje (Dotace a granty – Školství, mládež a tělovýchova
– Podpora talentovaných mladých sportovců 2019) zveřejněny formuláře.

bod 16.5 priloha 2.pdf k usnesení č. 015/18Z/2019

bod 16.5 příloha 2

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

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

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Mgr. Bc. Petrem Šmídem, náměstkem hejtmana Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Dagmar Waicová, vedoucí odboru
E-mail/telefon: waicova.d@kr-ustecky.cz/ 475 657 212
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce (název/obchodní firma/jméno a příjmení):
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:
Kopie dokladu o právní subjektivitě příjemce je součástí spisu č.j. …/SMT/2019 ,
uloženého na odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje.
(dále jen ,,příjemce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU
„PODPORA TALENTOVANÝCH MLADÝCH SPORTOVCŮ 2019“
(dále jen „smlouva“)
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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)
………………, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije
nejpozději do ...................

1.

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

2.

Dotace je poskytnuta na……………. (vypíše se účel) (dále jen ,,projekt“).

3.

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

5. Dotace je slučitelná s dotací poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných
celků, státního rozpočtu nebo fondů EU, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto
podpor nevylučují.
Článek II.
Podmínky použití dotace,
doba, v níž má být dosaženo účelu,
způsob poskytnutí dotace
1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace
předloženého projektu .................................... (dále jen „projekt“), dle poskytovatelem
odsouhlaseného rozpočtu všech plánovaných výdajů (dále jen „plánovaný nákladový
rozpočet“), a to v rozsahu v něm uvedeného procentuálního podílu dotace na úhradě
plánovaných uznatelných nákladů za dodržení druhového členění plánovaného
nákladového rozpočtu. Plánovaný nákladový rozpočet předložený příjemcem
v projektu je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.
2. V plánovaném nákladovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, se za neuznatelný
náklad označují následující náklady:
………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
……………
………………………………………………………………………………………………..
3. Změny v rámci druhového členění rozpočtu je možné provádět pouze za podmínek
stanovených čl. VIII. odst. 6 Zásad za předpokladu předchozího písemného souhlasu
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odboru školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu. V těchto případech nebude
uzavírán dodatek ke smlouvě.
4. Termínem ukončení realizace projektu je ….. . Pro příjemce je tento termín stanoven
jako závazný ukazatel.
5. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1. 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:
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 náklady (rautové, cateringové, alkohol atp.),
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,
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)
k) finanční odměny pro účastníky akce (finanční dar, výhra).
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

6. Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet příjemce uvedený
v záhlaví této smlouvy do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy.

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

Článek III.
Práva a povinnosti příjemce
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
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1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace
poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
3. Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění
odpočtu této daně.
4. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, který je přílohou této smlouvy, a jejich
řádné a oddělené sledování v účetnictví, pod daným účelovým znakem (UZ),
vedeném v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, a to jak z hlediska nákladů projektu hrazených z dotace, tak z hlediska
celkových uznatelných nákladů projektu.
5. Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály
účetních dokladů informací o tom, že projekt je spolufinancován Ústeckým krajem.
6. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace, a to
do 30 dnů od ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce
povinen předložit finanční vypořádání dotace. Ze závažných důvodů může být termín
předložení závěrečné zprávy na žádost příjemce, postupem dle Zásad, prodloužen.
Pokud byl projekt realizován před uzavřením této smlouvy, je příjemce povinen
předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace do 30 dnů od uzavření
této smlouvy.
I.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:

-

označení příjemce,

-

číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy,

-

popis realizace projektu včetně dodržování jeho harmonogramu,

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu,

-

přínos projektu pro cílové skupiny,

-

celkové zhodnocení projektu,

-

finanční vypořádání dotace, včetně účelového znaku.

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

přehled všech nákladů a výnosů projektu,

-

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

-

přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele,

-

výpis z odděleného účetnictví (případně účetnictví vedeného pod účelovým
znakem), jestliže je příjemce povinen účetnictví vést, jak z hlediska nákladů
projektu hrazených z dotace, tak z hlediska celkových uznatelných nákladů
projektu.

7. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit
nahlížet do účetní evidence. Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak i po
ukončení realizace projektu.
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8. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor školství, mládeže
a tělovýchovy krajského úřadu o všech změnách týkajících se tohoto smluvního
vztahu, včetně identifikace příjemce nebo podpořeného projektu.
9. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke
skutečným nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný
ukazatel (viz čl. II odst. 7 smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace
překročen, vrátit. Tyto prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele,
z něhož mu byly poskytnuty, a to současně s předložením závěrečné zprávy.
10. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla
poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady
uvedené v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně s předložením závěrečné
zprávy.
11. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na
realizaci projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7
kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně
informovat poskytovatele o vrácení dotace.
12. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad.
13. Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 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.
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3. V případě porušení rozpočtové kázně, které poskytovatel považuje za méně
závažné, bude vždy uložen odvod za tato porušení procentem z celkové částky
poskytnuté dotace následovně:
a) předložení závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou 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%.

g) nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, že
projekt je spolufinancován Ústeckým krajem – výše odvodu činí 10 %.
h) nedodržení povinnosti uvádět na všech účetních dokladech 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.
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Výpověď a zrušení smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 30 dnů. Ve výpovědní lhůtě bude
pozastaveno vyplácení dotace.
2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených
v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním
vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně,
která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví
souhlas, smlouva nezaniká.
3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.
4. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správního řádu
Ministerstvo financí ČR.
Článek VI.
Publicita

1.

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

2.

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

3.

Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského
vzkazu“ ke schválení poskytovateli, případně upravit návrh podle námitek
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:
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) 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),
d) 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
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Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých
dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon
o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.
Článek VII.
Ostatní ujednání
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
1.

Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních
údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru
smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně
s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly
znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv
provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy
byla zaslána příjemci do datové schránky ID……./na e-mail: ……@....... Smlouva
nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní
vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., správního řádu, případně
příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního
řádu.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
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
Mgr. Bc. Petr Šmíd,
náměstek hejtmana kraje
na základě pověření dle usnesení
Rady Ústeckého kraje č. 077/16R/2017

Příjemce

Přílohy:
Příloha č. 1 - Plánovaný nákladový rozpočet
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bod 16.5 priloha 3.pdf k usnesení č. 015/18Z/2019
bod 16.5 příloha 3

ŽÁDOST O DOTACI V DOTAČNÍM PROGRAMU
"PODPORA TALENTOVANÝCH MLADÝCH SPORTOVCŮ
2019"
ŽADATEL:
Název:
Sídlo:

Právní forma:
Kraj:
Ulice, číslo popisné:

Okres:

Město/obec:

IČO:
DIČ:
Peněžní ústav (banka):
Číslo účtu:
předčíslí:
kód banky:
Plátce DPH:
Odpočet DPH:
Identifikace osob s podílem v právnické osobě žadatele a výše tohoto podílu:
Identifikace právnických osob, v nichž má žadatel přímý podíl a výše tohoto podílu:
Statutární orgán:
Jméno, příjmení, titul:
Funkce:
Telefoní číslo:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Jméno, příjmení, titul:
Funkce:
Telefoní číslo:
E-mail:
Kontaktní adresa:
Jméno, příjmení, titul:
adresa:

PROJEKT:
Název projektu:
Cílová skupina - jméno talentovaného sportovce, na kterého žadatel žádá dotaci:
Trvalé bydliště sportovce:
Věk:
Sportovní odvětví podporovaného sportovce:
Největší úspěchy za předešlý rok/sezónu:
Účel, na který má být dotace poskytnuta:
Územní působnost projektu:
Termín zahájení a ukončení projektu

od:

do:

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU:
Zdroje financování:

Celkové náklady projektu:
Vlastní zdroje:
Požadovaná dotace:
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu:
Konkrétní vymezení nákladů:
Částka v Kč
konkrétní vymezení

%

Materiál:
Služby:
Cestovné
ON:
SEZNAM PŘÍLOH:
ŽÁDOST VYPLNIL:
PROHLÁŠENÍ:
Žadatel potvrzuje, že tuto žádost o dotaci schválil a doporučil k předložení do
dotačního programu Ústeckého kraje a potvrzuje pravdivost uváděných údajů.
Zároveň prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním uvedených identifikačních údajů
v žádosti a výše poskytnuté dotace na webových stránkách internetového
serveru Ústeckého kraje a se zařazením do databáze poskytovatele.
JMÉNO, PŘÍJMENÍ A TITUL STATUTÁRNÍHO ZÁSTUPCE:
DATUM, RAZÍTKO ŽADATELE, PODPIS STATUTÁRNÍHO ZÁSTUPCE ŽADATELE:

bod 16.5 priloha 4.pdf k usnesení č. 015/18Z/2019
bod 16.5 příloha 4

Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace
„Podpora talentovaných mladých sportovců 2019“
Název projektu:

Číslo smlouvy o poskytnutí dotace:

Příjemce dotace:

Výše celkových nákladů projektu (v Kč)

Výše přidělené dotace dle čl. I smlouvy (v Kč)

Závazný ukazatel (dle čl. II bod 7 smlouvy)

Popis postupu realizace projektu

Výstupy projektu:

Přínos projektu pro podpořeného sportovce:

Celkové zhodnocení:

Celkový přehled příjmů projektu
Zdroj příjmu (poskytovatel)

Částka

Celkem

0,00 Kč

Celkový přehled výdajů projektu
Uhrazeno
Číslo
dokladu

Datum
platby

Dodavatel
Účel platby

Částka v kč
plátci DPH uvádějí
částky bez DPH

Z toho dotace

Materiál
Materiál celkem
Služby

*

*

Služby celkem
Cestovné

*

Cestovné celkem
Osobní náklady
Osobní náklady celkem

*

0,00 Kč

Celkem

0,00Kč

*pravým tlačítkem myši a kliknutím na „Vložit ►“ a „Vložit řádky pod“ lze přidat další řádky

Celkový přehled financování
Celkové příjmy:
Celkové výdaje:
Výdaje hrazené z dotace:
Skutečný podíl dotace na celkových nákladech:

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

Vratka nevyčerpané části dotace
Pouze v případě, že dotace nebyla vyčerpána v plné výši

Celkem vráceno
Datum odesílání částky zpět na účet poskytovatele:

Datum:

Podpis:

Povinné přílohy: Povinnou přílohou je kopie účetního deníku

0,00 Kč

bod 16.6 priloha 1.pdf k usnesení č. 016/18Z/2019
bod 16.6 příloha 1

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

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

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Mgr. Bc. Petrem Šmídem, náměstkem hejtmana Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Dagmar Waicová, vedoucí odboru školství, mládeže a
tělovýchovy
E-mail/telefon: waicova.d@kr-ustecky.cz /+420 475 657 212
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká národní banka
číslo účtu:
20095-8423411/0710
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:
(dále jen ,,příjemce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
k realizaci soutěže
účelově určené na zabezpečení pořádání okresních/krajských kol soutěží a přehlídek
vyhlášených MŠMT v Ústeckém kraji pro rok 2019
(dále jen „smlouva“)
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Preambule
Poskytovatel je příjemcem neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky na
rok 2019 na základě Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České
republiky (dále jen „MŠMT“) č. …………… o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního
rozpočtu České republiky na rok 2019 ze dne …………….. (dále jen „rozhodnutí“).
Článek I.
Předmět smlouvy, účel a výše dotace
1.

Poskytovatel v souladu s rozhodnutím poskytuje příjemci 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) 33 166, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem
použije nejpozději do 31. 12. 2019.

2.

Dotace je poskytnuta na zabezpečení realizace okresních a krajských kol soutěží a
přehlídek vyhlášených MŠMT pro rok 2019 v Ústeckém kraji, které úzce navazují na
vzdělávací oblasti a obory a soutěže odborné a tvůrčí v zájmovém vzdělání v souladu
s § 111 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a
vyhláškou č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a
přehlídek v zájmovém vzdělávání (dále jen „soutěže“).

3.

Dotace se poskytuje v následujícím členění, přičemž všechny položky jsou závaznými
ukazateli:
Druh soutěže

Dotace v Kč
celkem

4.

Z toho ONIV

Z toho OPPP

Předmětové,
umělecké a
ostatní

XXXXXXXXX
(slovy: XXXXX
korun českých)

XXXXXXXXX
(slovy:
XXXXX
korun českých)

XXXXXXXXX
(slovy:
XXXXX
korun českých)

Sportovní

XXXXXXXXX
(slovy:
XXXXX
korun českých)

XXXXXXXXX
(slovy:
XXXXX
korun českých)

XXXXXXXXX
(slovy:
XXXXX
korun českých)

Celkem

XXXXXXXXX
(slovy:
XXXXX
korun českých)

XXXXXXXXX
(slovy:
XXXXX
korun českých)

XXXXXXXXX
(slovy:
XXXXX
korun českých)

Dotace nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování
Evropské unie
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Článek II.
Podmínky použití dotace,
doba, v níž má být dosaženo účelu,
způsob poskytnutí dotace
1. Účelu dotace musí být dosaženo do 31. 12. 2019. Pro příjemce je tento termín stanoven
jako závazný ukazatel.
2. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. I. odst. 2, II. odst. 1. smlouvy) a lze ji použít pouze
na úhradu uznatelných nákladů dle „Přílohy k Rozhodnutí č. …………….“, která je
nedílnou součástí Rozhodnutí přímo souvisejících s realizací účelu dotace a
prokazatelně vzniklých v době od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 (termín realizace účelu
dotace), a uhrazených nejpozději do 31. 12. 2019.
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
a) vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
b) vznikl příjemci v přímé souvislosti s realizací účelu dotace a v rámci termínu
realizace účelu dotace,
c) byl skutečně uhrazen v rámci termínu realizace účelu dotace a zachycen
v účetnictví příjemce na jeho účetních dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a
podložený prvotními podpůrnými doklady.
d) je v souladu s § 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a
financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání
Neuznatelný náklad je zejména náklad na:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)

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 náklady (rautové, cateringové, alkohol atp.),
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,
platy a mzdy,
náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc, svátek)

3. Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet zřizovatele
příjemce uvedený v čl. I. této smlouvy do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy.

Článek III.
Povinnosti příjemce
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1.

Dotaci používat maximálně účelně, efektivně a hospodárně.
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2.

Dodržet účel dotace - použít dotaci výhradně k účelu uvedenému v čl. I. odst. 2 tj. k
realizaci soutěže, pro kterou byla dotace poskytnuta, a to ve stanoveném termínu a
v souladu s dalšími podmínkami této smlouvy.

3.

Dotaci nepřevést na jiný subjekt. Neposkytovat prostředky dotace jiným právnickým
nebo fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady spojené s realizací účelu dotace.

4.

Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění
odpočtu této daně.

5.

Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu s touto
smlouvou. Vést účetnictví v souladu s platnými právními předpisy České republiky,
zejména se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a
výnosy a náklady související s účelem dotace sledovat v účetnictví řádně a
odděleně, pod stanoveným účelovým znakem, přičemž z vyúčtování a účetních
dokladů musí být patrno, které náklady byly hrazeny z prostředků dotace.

6.

Dodržovat závazné členění dotace podle čl. I. odst. 2 této smlouvy.

7.

Nehradit stejné náklady z více zdrojů.

8.

Zajistit, aby příslušné doklady vztahující se k účelu dotace splňovaly náležitosti
účetního dokladu ve smyslu ustanovení § 11 odst. 1 zákona o účetnictví (s výjimkou
písm. f) tohoto ustanovení), a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné,
srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich
trvanlivost. Uvádět na všech účetních dokladech stanovený účelový znak.
Označovat originály účetních dokladů informací o tom, že projekt je spolufinancován
z prostředků státního rozpočtu - MŠMT.

9.

Dokládat účetní záznamy vztahující se k účelu dotace při následných kontrolách
prováděných oprávněnými orgány, a tyto doklady uchovávat nejméně po dobu 10 let
od roku následujícího po roce, v němž došlo k finančnímu vypořádání dotace.

10. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu a zhodnocení soutěže v souladu
s rozhodnutím MŠMT o použití poskytnuté dotace, a to do ............ Spolu se
závěrečnou zprávou je příjemce povinen předložit finanční vypořádání dotace.
11. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků dotace a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní evidence.
Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak i po ukončení realizace projektu. Za
účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy nebo platných
právních předpisů vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k poskytnuté
dotaci, poskytnout veškeré doklady vážící se k poskytnuté dotaci a realizaci projektu,
umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu se skutečným stavem
v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem orgánům oprávněným
k provádění kontroly; těmito orgány jsou především Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy, Ministerstvo financí, orgány finanční správy a Nejvyšší kontrolní úřad,
případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly dle platných právních předpisů
ČR a Evropské unie.
12. Informovat poskytovatele písemně o všech provedených auditech a kontrolách, které
souvisejí s poskytnutou dotací, ze strany jiných subjektů, a to bezodkladně,
nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů od ukončení kontroly či auditu.
13. Poskytnout veškeré informace o výsledcích kontrol včetně kopií protokolů z kontrol,
které souvisejí s poskytnutou dotací, dále o všech navrhovaných nebo uložených
nápravných opatřeních a jejich splnění, a to bez zbytečného odkladu nebo ve lhůtě
stanovené poskytovatelem.
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14. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů od jejich uskutečnění,
odbor školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu o všech změnách týkajících
se tohoto smluvního vztahu, včetně změn všech identifikačních údajů příjemce nebo
realizace soutěže, jakož i o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na plnění
povinností podle této smlouvy.
15. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla
poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší, současně s
předložením závěrečné zprávy.
16. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na
realizaci projektu poskytnuta, v případě, že odpadne účel, na který se dotace
poskytla, nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti
dověděl, současně písemně informovat poskytovatele o vrácení dotace.
17. Vrátit poskytnutou dotaci v plné výši na účet poskytovatele v případě nedodržení
účelu dotace, a to do 30 dnů od okamžiku, kdy příjemci muselo být objektivně zřejmé,
že účel dotace nebude možné naplnit.
18. Před vrácením finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovateli vyrozumět
odbor školství, mládeže a tělovýchovy krajského úřadu o tomto vrácení
prostřednictvím avíza.
19. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem dle této smlouvy a
postupovat podle těchto kontrolních závěrů.
20. Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dodržovat v souvislosti
s čerpáním dotace veškeré další obecně závazné právní předpisy.
21. Zajistit, aby případné rozhodnutí o likvidaci nebo přeměně příjemce jako právnické
osoby 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.
22. Na žádost poskytovatele poskytnout další doplňující informace, případně doložit
další dokumenty, které souvisí s plněním účelu dotace. Příjemce je povinen
s poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže a Evropské komisi.
23. Uchovávat veškeré dokumenty související s realizací účelu dotace v souladu
s platnými právními předpisy ČR po dobu 10 let od roku následujícího po roce,
v němž došlo k finančnímu vypořádání dotace.
24. Vyplňovat výsledkové listiny v požadovaném rozsahu do elektronického systému na
adrese http:souteze.msmt.cz.
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
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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.
Článek V.
Výpověď a zrušení smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 30 dnů. Ve výpovědní lhůtě bude
pozastaveno vyplácení dotace.
2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených
v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním
vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně,
která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví
souhlas, smlouva nezaniká.
3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.
4. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správního řádu
Ministerstvo financí ČR.
Článek VI.
Publicita
1. Příjemce je povinen vhodným způsobem prezentovat finanční podporu MŠMT ve
všech informačních materiálech nebo předmětech, které souvisejí s podpořeným
projektem, a jsou určené pro veřejnost.
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 prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních
údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru
smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně
s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly
znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv
provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy
byla zaslána příjemci do datové schránky ID……./na e-mail: ……@....... Smlouva
nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
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.
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4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
1. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje
usnesením č. ………… ze dne …………….

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

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

Příjemce
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bod 17.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 017/18Z/2019

Příloha č. 1

Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
uzavřená v souladu s ust. § 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a v souladu s ust. §10a odst. 3 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. Pavel Hajšman, vedoucí odboru regionálního rozvoje
E-mail/telefon: 475 657 508, hajsman.p@kr-ustecky.cz
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2500762/0800
a
Příjemce: ……………………
Sídlo:
Zastoupený:
Telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:

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 D O T A C E
k realizaci projektu „.................................. “ (dále jen „smlouva“)
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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. 044/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018 (dále jen „Zásady“). Smlouva se
uzavírá v souladu s výše uvedenými Zásadami.

Článek I.
Poskytnutí dotace
Účel, na který je dotace určena, a výše dotace
1. Poskytovatel na základě této smlouvy a v souladu s usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. ..................... ze dne 4. 3. 2019 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. Dotace nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování
Evropské unie

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 nákladů. Plánovaný nákladový rozpočet je součástí Žádosti o příspěvek
z Fondu Ústeckého kraje předložené příjemcem.
2. 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. 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.
3. V případě vykázaného vyššího podílu dotace ve vztahu ke skutečným celkovým

uznatelným nákladům realizovaného Projektu, než jaký byl stanoven jako závazný
ukazatel (viz. odst. 2 čl. III. smlouvy), je příjemce povinen prostředky, o které byl
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dohodnutý podíl dotace překročen, vrátit. Tyto prostředky příjemce poukáže zpět na
účet poskytovatele, z něhož mu byly poskytnuty.
4. Případné vykázání zisku v rámci Projektu (příjmy převyšující výdaje (náklady)

projektu) je důvodem pro vrácení dotace/ její části ve výši dle Čl. 4, odst. 4.11 Zásad.
5. 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

6. Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem do 30 dnů od uzavření této
smlouvy na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy.

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) Spolupracovat s poskytovatelem dotace při realizaci projektu „Brána do Čech“,
včetně aktualizace v rámci turistického webového portálu www.branadocech.cz
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d)

e)

f)
g)

h)

Zveřejňovat při všech příležitostech, že činnost je podporována Ústeckým krajem
a uvádět turistické logo kraje – Brána do Čech na všech propagačních
materiálech souvisejících s podpořenou činností příjemce dotace.
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.
Dodržovat veškeré právní předpisy včetně zákona o veřejných zakázkách v
platném a účinném znění.
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
Předložit poskytovateli závěrečnou zprávu a finanční vypořádání (závěrečné
vyúčtování) 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
kraje“, 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.

Finanční vypořádání dotace musí obsahovat:
- přehled všech nákladů a výnosů Projektu
- přehled nákladů Projektu hrazených z dotace
- doklady o provedených platbách, tj. výpis z účtu nebo výdajový pokladní
doklad, a kopie účetních dokladů včetně podkladů pro vystavení těchto
- dokladů
- 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
- fotodokumentaci realizace Projektu
- 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
i)
j)

Předložit poskytovateli na vyžádání zprávu o průběhu realizace Projektu.
Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 15 dnů, odbor regionálního
rozvoje – oddělení cestovního ruchu o všech změnách, týkajících se identifikace
příjemce nebo realizace podpořeného Projektu.
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k)

l)

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.
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 – výše odvodu činí 5 %.
b) předložení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou – výše odvodu činí 10 %.
c) předložení doplněné závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše
odvodu činí 3 %.
d) předložení doplněné závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše
odvodu činí 6 %.
e) nedodržení povinnosti vést dotaci v odděleném účetnictví – výše odvodu činí 10%.
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.
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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.
Ostatní ujednání
1. Tato smlouva bude zveřejněna dle §10d odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. na úřední
desce poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne
uzavření smlouvy, což se týká i případných dodatků ke smlouvě, a to po dobu
nejméně 3 let ode dne zveřejnění, nebude-li postupováno následujícím způsobem (i)
Smlouva bude včetně všech jejích dodatků v úplném znění uveřejněna
Poskytovatelem prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Příjemce
prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této
smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje
souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů
v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění.
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
pozdějších předpisů a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád 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
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ..../…..../……….. ze dne ……………...
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž
jedno vyhotovení obdrží příjemce.
7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti uveřejněním v
registru smluv).
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V ……………….. dne

V Ústí nad Labem dne

…………………………………………….

………………………………………………

Příjemce
…………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje
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bod 17.2 priloha 2.pdf k usnesení č. 018/18Z/2019

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele:
Číslo smlouvy u příjemce:
Dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ
VÝPOMOCI
uzavřené v souladu s ust. §10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 159 a násl. zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, 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:
E-mail/telefon:
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2451462/0800
dále jako ,,poskytovatel“
a
Příjemce
České Švýcarsko o.p.s.
Sídlo:
Křinické náměstí 1161/10, 407 46 Krásná Lípa
Zastoupený:
Mgr. Tomášem Veselým, Ph.D., ředitelem
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
25436911
DIČ:
CZ25436911
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 927926319/0800
zapsaný v rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu v Ústí nad
Labem, pod sp. zn. O 101
dále jako „příjemce“
dále společně též jako „smluvní strany“
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Uvedené smluvní strany se dohodly na Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí návratné
finanční výpomoci, která byla uzavřena dne 16. 10. 2017
Článek I.
1.

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci se
mění takto:
Článek I. Odstavec 1, nově zní:
Poskytovatel touto smlouvou a na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 46/7Z/2017 ze dne 11. 9. 2017 poskytuje příjemci ze svého rozpočtu návratnou
finanční výpomoc ve výši 4 873 540,- Kč (slovy: čtyři miliony osm set sedmdesát tři
tisíc pět set čtyřicet korun českých), na účel stanovený v čl. II. (dále jen „výpomoc“).
Příjemce se zavazuje takto poskytnuté prostředky vrátit poskytovateli ve lhůtě a za
podmínek níže stanovených v čl. III.
Článek III. Odstavec 2, nově zní:
Vrátit poskytovateli poskytnuté peněžní prostředky (výpomoc), a to bankovním
převodem na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy ve splátkách a
lhůtách následovně:
-

1. splátka ve výši 620.000,- Kč

- do 30. 4. 2018

-

2. splátka ve výši 2.033.540,- Kč

- do 31. 7. 2019

-

3. splátka ve výši 2.220.000,- Kč

- do 31. 12. 2019.

V poslední den lhůty musí být splátka připsána na účet poskytovatele.
2.

Ostatní ustanovení Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci zůstávají beze
změny.

Článek II.
1. Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních
údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru
smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně
s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly
znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv
provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy
byla zaslána příjemci do datové schránky nebo na e-mail. Dodatek nabývá platnosti
dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
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3. O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. ………… ze dne …………….

V Ústí nad Labem dne …………………

V Krásné Lípě dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman kraje

Příjemce
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bod 18.3 příloha 2 black

bod 18.3 priloha 2.pdf k usnesení č. 020/18Z/2019

Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:
JID:
Č. j: 111/KP/2018

DODATEK Č. 1
ke smlouvě č. 18/SML2784/SoPD/KP o poskytnutí neinvestiční dotace
v rámci „Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2018“
uzavřené dne 11. 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
(dále jen „poskytovatel“)
a
Příjemce
Římskokatolická farnost Benešov nad Ploučnicí
Sídlo:
Kostelní 70, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
Zastoupený:
P. Ing. Františkem Hylmarem SJ, administrátor farnosti
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
46717544
Bank. spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu:
(dále jen „příjemce“)
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
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Termínem ukončení realizace projektu je 30. 11. 2018. Pro příjemce je tento termín stanoven
jako závazný ukazatel.
na text nový:
Termínem ukončení realizace projektu je 30. 11. 2019. Pro příjemce je tento termín stanoven
jako závazný ukazatel.

Článek 2
Ostatní ujednání
1. Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkám účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve
znění pozdějších předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých
osobních údajů obsažených v tomto dodatku, 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 zveřejnění tohoto
dodatku byla zaslána příjemci na e-mail:
. Dodatek nabývá
platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem 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 4. 3. 2019.

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

bod 18.3 priloha 4.pdf k usnesení č. 020/18Z/2019

bod 18.3 příloha 4 black

Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:
JID:
Č. j: 93/KP/2018

DODATEK Č. 1
ke smlouvě č. 18/SML2755/SoPD/KP o poskytnutí neinvestiční dotace
v rámci „Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2018“
uzavřené dne 27. 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
(dále jen „poskytovatel“)
a
Příjemce
Město Osek
Sídlo:
Zahradní 246, 417 05 Osek
Zastoupený:
Ing. Jiří Macháček, starosta města
Kontaktní osoba
E-mail/telefon:
IČ:
00266558
DIČ:
CZ00266558
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:
(dále jen „příjemce“)
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
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Termínem ukončení realizace projektu je 31. 12. 2018. Pro příjemce je tento termín stanoven
jako závazný ukazatel.
na text nový:
Termínem ukončení realizace projektu je 30. 6. 2019. Pro příjemce je tento termín stanoven
jako závazný ukazatel.

Článek 2
Ostatní ujednání
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 4. 3. 2019.

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

bod 18.3 priloha 6.pdf k usnesení č. 020/18Z/2019

bod 18.3 příloha 6 black

Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:
JID:
Č. j: 65/KP/2018

DODATEK Č. 1
ke smlouvě č. 18/SML2777/SoPD/KP o poskytnutí neinvestiční dotace
v rámci „Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2018“
uzavřené dne 27. 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
(dále jen „poskytovatel“)
a
Příjemce
David Balcar
Bydliště:
, 411 41 Žitenice
Kontaktní osoba: David Balcar
E-mail/telefon:
Datum narození:
Bank. spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu:
(dále jen „příjemce“)
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 30. 11. 2018. Pro příjemce je tento termín stanoven
jako závazný ukazatel.
na text nový:
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Termínem ukončení realizace projektu je 30. 5. 2019. Pro příjemce je tento termín stanoven
jako závazný ukazatel.

Článek 2
Ostatní ujednání
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 4. 3. 2019.

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

bod 18.3 priloha 8.pdf k usnesení č. 020/18Z/2019

bod 18.3 příloha 8 black

Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:
JID:
Č. j: 89/KP/2018

DODATEK Č. 1
ke smlouvě č. 18/SML2780/SoPD/KP o poskytnutí neinvestiční dotace
v rámci „Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2018“
uzavřené dne 22. 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
(dále jen „poskytovatel“)
a
Příjemce
Jana Eberle
Bydliště:
, 411 08 Úštěk
Kontaktní osoba: Jana Eberle
E-mail/telefon:
Datum narození:
Bank. spojení: Raiffeisenbank, a.s.
číslo účtu:
(dále jen „příjemce“)
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. 12. 2018. Pro příjemce je tento termín stanoven
jako závazný ukazatel.
na text nový:
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Termínem ukončení realizace projektu je 22. 3. 2019. Pro příjemce je tento termín stanoven
jako závazný ukazatel.

Článek 2
Ostatní ujednání
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 4. 3. 2019.

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

bod 18.3 priloha 10.pdf k usnesení č. 020/18Z/2019

bod 18.3 příloha 10 black

Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:
JID:
Č. j: 77/KP/2018

DODATEK Č. 1
ke smlouvě č. 18/SML2751/SoPD/KP o poskytnutí neinvestiční dotace
v rámci „Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2018“
uzavřené dne 18. 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
(dále jen „poskytovatel“)
a
Příjemce
Tomáš Husák
Bydliště:
České Kopisty 40, 412 01 Terezín
Kontaktní osoba: Tomáš Husák
E-mail/telefon:
Datum narození:
IČ:
63773023
DIČ:
CZ7512312676
Bank. spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu:
(dále jen „příjemce“)
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
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Termínem ukončení realizace projektu je 31. 12. 2018. Pro příjemce je tento termín stanoven
jako závazný ukazatel.
na text nový:
Termínem ukončení realizace projektu je 31. 5. 2019. Pro příjemce je tento termín stanoven
jako závazný ukazatel.

Článek 2
Ostatní ujednání
1. Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkám účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve
znění pozdějších předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých
osobních údajů obsažených v tomto dodatku, 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 zveřejnění tohoto
dodatku byla zaslána příjemci do datové schránky ID e6taue2. Dodatek nabývá
platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem 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 4. 3. 2019.

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

bod 19. 1 priloha 1.pdf k usnesení č. 021/18Z/2019

bod 19. 1 příloha 1

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: 16/SML4451/SoPD/ZPZ/02
JID dodatku:
200817/2018/KUUK
Číslo smlouvy u příjemce:

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE
uzavřená v souladu s ust. §10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“)

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
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: Bc. Michaela Sattlerová, referent odboru životního prostředí a zemědělství
E-mail/telefon: sattlerova.m@kr-ustecky.cz / 475 657 268
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 40184-883028399/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce
Obec Srbice
Sídlo/bydliště:
Srbice 62, 415 01 Srbice
Zastoupený:
Milanem Zykou, starostou obce Srbice
Kontaktní osoba: Milan Zyka, starosta obce
E-mail/telefon: srbice@volny.cz, 415 530 796
IČ:
00266591
DIČ:
Bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Teplice
číslo účtu: 6425501/0100
(dále jen ,,příjemce“)
I.
Smluvní strany se dohodly na změně článku článku II. odst. 3. a 4. smlouvy, uzavřené na základě
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 5. 9. 2016 č. 110/31Z/2016, kterým byla obci Srbice
poskytnuta dotace z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje na realizaci stavby „Kanalizace
v obci Srbice“, v souvislosti se změnou provedenou usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne
11. 12. 2017 č. 072/9Z/2017 a ze dne 4. 3. 2019 č. usn. Xxx/xZ/2019 takto:
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Článek II.
Podmínky použití dotace,
doba, v níž má být dosaženo účelu,
způsob poskytnutí dotace
3. Termínem ukončení realizace projektu je den splnění závazného technického ukazatele dle čl. II
odst. 7., nejpozději 31. 12. 2020. Pro příjemce je tento termín stanoven jako závazný ukazatel.
4. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu uznatelných
nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od 11. 7. 2016 do 31. 12. 2020
(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/xZ/2019 ze dne 4. 3. 2019.
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

Jméno a příjmení

Funkce a odbor

Bc. Michaela Sattlerová

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
Předchozí souhlas dle kompetence

Příjemce
Obec Srbice
Milan Zyka, starosta obce

Dle vzoru
není požadován

Zveřejněno v registru smluv
ID záznam uveřejnění smlouvy

Nepodléhá zveřejnění

Odkaz na usnesení orgánu kraje

usnesení č.: xxx/xZ/2019 ze dne 4. 3. 2019
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Podpis

bod 19. 1 priloha 2.pdf k usnesení č. 021/18Z/2019

bod 19. 1 příloha 2

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: 16/SML4450/SoPD/ZPZ/01
JID dodatku:
200819/2018/KUUK
Číslo smlouvy u příjemce:

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE
uzavřená v souladu s ust. § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“)

Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
Sídlo:
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: Bc. Michaela Sattlerová, referent odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: sattlerova.m@kr-ustecky.cz/ 475 657 268
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 40184-0883028399/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce
Obec Žalany
Sídlo/bydliště:
Pražská 93, 417 63 Žalany
Zastoupený:
Jindřichem Moukou, starostou obce Žalany
Kontaktní osoba: Jindřich Mouka, starosta obce
E-mail/telefon: starosta.zalany@volny.cz, 417 872 131
IČ:
00266655
DIČ:
CZ00266655
Bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu: 270389650/0300
(dále jen ,,příjemce“)
I.
Smluvní strany se dohodly na změně článku II. odst. 3) smlouvy, uzavřené na základě
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 5. 9. 2016 č. 110/31Z/2016, kterým byla
obci Žalany poskytnuta dotace z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje na realizaci
stavby „Dostavba kanalizace Žalany“, v souvislosti se změnou provedenou usnesením
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Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 26. 6. 2017 č. 059/6Z/2017a ze dne 4. 3. 2019 č.
xxx/xZ/2019 takto:
Článek II.
Financování
3.

Termínem ukončení realizace projektu je den splnění závazného technického ukazatele
dle čl. II odst. 7., nejpozději 31. 12. 2019. Pro příjemce je tento termín stanoven jako
závazný ukazatel.

4.

Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od 11. 7.
2016 do 31. 12. 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/xZ/2019 ze dne 4. 3. 2019.

V Ústí nad Labem 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
Právně posouzeno
Předchozí souhlas dle kompetence

………………………………………………
Příjemce
Obec Žalany
Jindřich Mouka, starosta obce Žalany

Jméno a příjmení

Funkce a odbor

Bc. Michaela Sattlerová

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

Dle vzoru
není požadován

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

V ………………… dne ………………..

usnesení č.: xxx/xZ/2019 ze dne 4. 3. 2019

Podpis

bod 19. 1 priloha 3.pdf k usnesení č. 021/18Z/2019

bod 19. 1 příloha 3

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: 17/SML3482/SoPD/ZPZ
JID dodatku:
200820/2018/KUUK
Číslo smlouvy u příjemce:

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE
uzavřená v souladu s ust. § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“)

Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
Sídlo:
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: Bc. Michaela Sattlerová, referent odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: sattlerova.m@kr-ustecky.cz/ 475 657 268
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 40184-0883028399/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce
Obec Veselé
Sídlo/bydliště:
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 II. odst. 3) smlouvy, uzavřené na základě
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 11. 9. 2017 č. 048/7Z/2017, kterým byla obci
Veselé poskytnuta dotace z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje na realizaci stavby
„Rozšíření vodovodní sítě v obci Veselé“, v souvislosti se změnou provedenou usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 4. 3. 2019 č. xxx/xZ/2019 takto:
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Článek II.
Financování
3. Termínem ukončení realizace projektu je den splnění závazného technického ukazatele dle
čl. II odst. 7., nejpozději 31. 12. 2019. Pro příjemce je tento termín stanoven jako závazný
ukazatel.
4. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu uznatelných
nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od 30. 6. 2017 do 31.
12. 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/xZ/2019 ze dne 4. 3. 2019.

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 Veselé

Datum
Zpracovatel
Vedoucí odboru
Číslo příslibu / správce rozpočtu
Právně posouzeno
Předchozí souhlas dle kompetence

Jméno a příjmení

Funkce a odbor

Bc. Michaela Sattlerová

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

Dle vzoru
není požadován

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

usnesení č.: xxx/xZ/2019 ze dne 4. 3. 2019
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Podpis

bod 19. 1 priloha 4.pdf k usnesení č. 021/18Z/2019

bod 19. 1 příloha 4

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: 17/SML3483/SoPD/ZPZ/01
JID dodatku:
200822/2018/KUUK
Číslo smlouvy u příjemce:

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE
uzavřená v souladu s ust. § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“)

Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
Sídlo:
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: Bc. Michaela Sattlerová, referent odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: sattlerova.m@kr-ustecky.cz/ 475 657 268
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 40184-0883028399/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce
Město Košťany
Sídlo/bydliště:
Teplická 297, 417 23, Košťany
Zastoupený:
Tomášem Svádou, starostou města
Kontaktní osoba: Tomáš Sváda, starosta města
E-mail/telefon: svada@kostany.cz, 417 568 183
IČ (RČ):
00266400
DIČ:
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 19-1060439319/0800
(dále jen ,,příjemce“)
I.
Smluvní strany se dohodly na změně článku II. odst. 3) smlouvy, uzavřené na základě
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 11. 9. 17 č. 048/7Z/2017, kterým byla městu
Košťany poskytnuta dotace z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje na realizaci stavby
„Kanalizace Košťany – Hampuš, Zámeček“, v souvislosti se změnou provedenou usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 4. 3. 2019 č. xxx/xZ/2019 takto:
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Článek II.
Financování
3. Termínem ukončení realizace projektu je den splnění závazného technického ukazatele dle
čl. II odst. 7., nejpozději 31. 12. 2019. Pro příjemce je tento termín stanoven jako závazný
ukazatel.
4. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu uznatelných
nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od 30. 6. 2017 do 31.
12. 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/xZ/2019 ze dne 4. 3. 2019.

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
Město Košťany
Tomáš Sváda, starosta města Košťany

Datum
Zpracovatel
Vedoucí odboru
Číslo příslibu / správce rozpočtu
Právně posouzeno
Předchozí souhlas dle kompetence

Jméno a příjmení

Funkce a odbor

Bc. Michaela Sattlerová

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

Dle vzoru
není požadován

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

usnesení č.: xxx/xZ/2019 ze dne 4. 3. 2019
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Podpis

bod 19. 1 priloha 5.pdf k usnesení č. 021/18Z/2019

bod 19. 1 příloha 5

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: 16/SML4454/SoPD/ZPZ/01
JID dodatku:
200823/2018/KUUK
Číslo smlouvy u příjemce

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE
uzavřená v souladu s ust. § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“)

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Bc. Michaela Sattlerová, referent odboru životního prostředí a zemědělství
E-mail/telefon: sattlerova.m@kr-ustecky.cz/ 475 657 268
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 40184-883028399/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce
Město Terezín
Sídlo/bydliště:
nám. ČSA 169, 411 55 Terezín
Zastoupený:
René Tomášek, starosta města Terezín
Kontaktní osoba: René Tomášek, starosta města
E-mail/telefon: starosta@terezin.cz, 416 782 227
IČ:
00264474
DIČ:
CZ00264474
Bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Litoměřice
číslo účtu: 237282050/0300
(dále jen ,,příjemce“)
I.
Smluvní strany se dohodly na změně článku II. odst. 3) smlouvy, uzavřené na základě
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 5. 9. 2016 č. 110/31Z/2016, kterým byla
městu Terezín poskytnuta dotace z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje na realizaci
stavby „Kanalizace obce a ČOV Počaply“, v souvislosti se změnou provedenou usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 4. 3. 2019 č. xxx/xZ/2019 takto:
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Článek II.
3. Termínem ukončení realizace projektu je den splnění závazného technického ukazatele
dle čl. II odst. 7., nejpozději 30. 10. 2019. Pro příjemce je tento termín stanoven jako
závazný ukazatel.
4. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu uznatelných
nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od 7. 7. 2016 do 30.
10. 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/xZ/2019 ze dne 4. 3. 2019.

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
Město Terezín
René Tomášek, starosta města Terezín

Datum
Zpracovatel
Vedoucí odboru
Číslo příslibu / správce rozpočtu
Právně posouzeno
Předchozí souhlas dle kompetence

Jméno a příjmení

Funkce a odbor

Bc. Michaela Sattlerová

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

Dle vzoru
není požadován

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

usnesení č.: xxx/xZ/2019 ze dne 4. 3. 2019
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Podpis

RV 2017-2020

bod 19. 1 priloha 6.pdf k usnesení č. 021/18Z/2019

bod 19. 1 příloha 6

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: 17/SML3477/SoPD/ZPZ/01
JID dodatku:
200825/2018/KUUK
Číslo smlouvy u příjemce:

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE
uzavřená v souladu s ust. § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“)

Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
Sídlo:
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: Bc. Michaela Sattlerová, referent odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: sattlerova.m@kr-ustecky.cz/ 475 657 268
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 40184-0883028399/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce
Městys Měcholupy
Sídlo/bydliště:
Měcholupy č. p. 12, 439 31 Měcholupy
Zastoupený:
Bc. Doris Černíkovou, DiS., starostkou městyse
Kontaktní osoba: Bc. Doris Černíková, DiS., starostka městyse
E-mail/telefon: podatelna@mecholupy-sc.cz, 415 722 536
IČ (RČ):
00265233
DIČ:
Bank. spojení: ČNB, pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu: 94-3818481/0710
(dále jen ,,příjemce“)
I.
Smluvní strany se dohodly na změně článku II. odst. 3) smlouvy, uzavřené na základě
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 11. 9. 2017 č. 048/7Z/2017, kterým byla
Městys Měcholupy poskytnuta dotace z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje na
realizaci stavby „Měcholupy – vybudování kanalizace v pravobřežní části obce a napojení na
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ČOV Měcholupy“, v souvislosti se změnou provedenou usnesením Zastupitelstva Ústeckého
kraje ze dne 4. 3. 2019 č. xxx/xZ/2019 takto:
Článek II.
Financování
3. Termínem ukončení realizace projektu je den splnění závazného technického ukazatele dle
čl. II odst. 7., nejpozději 31. 12. 2019. Pro příjemce je tento termín stanoven jako závazný
ukazatel.
4. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu uznatelných
nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od 28. 4. 2017 do 31.
12. 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/xZ/2019 ze dne 4. 3. 2019.

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
Městys Měcholupy
Bc. Doris Černíková, Dis, starostka
městyse Měcholupy

Datum
Zpracovatel
Vedoucí odboru
Číslo příslibu / správce rozpočtu
Právně posouzeno
Předchozí souhlas dle kompetence

Jméno a příjmení

Funkce a odbor

Bc. Michaela Sattlerová

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

Dle vzoru
není požadován

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

usnesení č.: xxx/xZ/2019 ze dne 4. 3. 2019
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Podpis

bod 19.2 priloha 1.pdf k usnesení č. 022/18Z/2019

bod 19.2 příloha 1

ÚSTECKÝ KRAJ
Program pro podporu odpadového hospodářství obcí
v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025
ZMĚNA č. 1/2019
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. xx/xxZ/0019 ze dne
4. 3. 2019 se mění Program pro podporu odpadového hospodářství obcí
v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025
A) V čl. 4 odst. 6 písm. e) se zpřesňuje termín uznatelnosti nákladů takto:
Období uznatelnosti výdajů: po dobu trvání projektu uvedenou žadatelem v žádosti v
kalendářním roce, v němž bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace, a dále v následujících
letech trvání víceletých projektů, při respektování nejzazšího termínu ukončení
realizace projektu. Předložené kopie faktur a ostatních účetních dokladů budou
uznatelné pouze s datem vystavení a uskutečněním zdanitelného plnění od data
podání žádosti do termínu ukončení realizace projektu.
B) V čl. 6 odst. 1 se upravuje forma předkládání žádosti takto:
Žadatel doručuje úplnou žádost o dotaci dle čl. 2 odst. 4 Programu vyplněnou na
předepsaných elektronických formulářích osobně, poštou, do datové schránky
Ústeckého kraje, nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem do
elektronické podatelny (epodatelna@kr-ustecky.cz) v termínu dle čl. 4 odst. 6
Programu.
C) V příloze č. 6 k Programu se zpřesňuje odkaz na smlouvu takto:
Zveřejnění podpory projektu Ústeckým krajem (čl. 3, písm. f) čl. VI smlouvy) bylo
zajištěno formou:
D) V příloze č. 1 závěrečné zprávy se upravuje tabulka vyúčtování v případě současného
čerpání investiční i neinvestiční dotace takto:
3) Skutečné financování projektu – investiční
Financování projektu

Kč

% celkových nákladů

Vlastní zdroje předkladatele
Ostatní zdroje
Poskytnutá dotace
Projekt celkem

4) Skutečné financování projektu - neinvestiční
Financování projektu
Vlastní zdroje předkladatele
Ostatní zdroje
Poskytnutá dotace
Projekt celkem

Kč

% celkových nákladů

bod 19.2 priloha 2.pdf k usnesení č. 022/18Z/2019

bod 19.2 příloha 2

ÚSTECKÝ KRAJ
Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v
Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 (dále jen
“Program“)
Čl. 1
Základní princip
1. Vyhlašovatelem Programu je Ústecký kraj se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02
Ústí nad Labem (dále jen „poskytovatel“).
2. Program v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a se Zásadami pro poskytování dotací a
návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“) upravuje
postupy při poskytování dotací (dále také jako „podpora“). Na poskytnutí podpory není
právní nárok.
3. Poskytování dotací z rozpočtu poskytovatele je vedeno snahou podporovat v rámci jeho
možností, v souladu s jeho prioritami, s Programem rozvoje Ústeckého kraje 2014 2020, v souladu s Plánem odpadového hospodářství České republiky pro období 2015 –
2024, s Plánem odpadového hospodářství Ústeckého kraje pro období 2016 – 2025, s
ustanoveními Smlouvy o fungování Evropské unie a závaznými předpisy Evropské unie,
upravujícími poskytování veřejné podpory, všestranný rozvoj území a uspokojování
potřeb občanů kraje v oblasti nakládání s komunálními odpady.

Čl. 2
Vymezení pojmů
1. Dotací jsou finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu poskytovatele příjemci dotace na
úhradu uznatelných výdajů na realizaci projektu, který byl předložen dle čl. 2 odst. 5
Programu, a který byl vybrán k podpoře způsobem dle čl. 8 Programu.
2. Žadatelem o dotaci (příjemcem) může být
a. obec v kraji,
b. svazek obcí v kraji,
c. právnická osoba zřízená dle zákona o obchodních korporacích, poskytující služby
v oblasti nakládání s odpady, v níž má obec v kraji majetkovou účast alespoň 51%,
d. příspěvková organizace obce v kraji.
Žadateli mimo takto vymezený okruh žadatelů nevzniká právo na hodnocení jeho žádosti.
3. Podpora de minimis - podporu malého rozsahu („de minimis“) upravuje Nařízení
Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití čl. 107 a 108 Smlouvy o
fungování Evropské unie na podporu „de minimis“.Výše podpory činí dle Nařízení Komise
(EU) č. 1407/2013 maximálně 200 000 EUR za rozhodné období (tj. dotčený fiskální rok
a za předchozí dva fiskální roky (účetní období)). Výši již poskytnuté podpory lze ověřit
ve veřejné části registru de minimis na portálu http://eagri.cz/.
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4. Úplnou žádostí o dotaci se rozumí vyplněný předepsaný formulář žádosti (příloha 2)
včetně nedílných příloh dle čl. 2 odst. 5 Programu. Žádost a přílohy jsou považovány za
úplné, pokud netrpí následujícími nedostatky:
a. podání žádosti subjektem nesplňujícím kritéria žadatele dle čl. 2 odst. 2 Programu,
b. absence, neúplnost a chyby v předepsaných formulářích,
c. nedodržení procentuálního podílu dotace a maximální výše požadované dotace dle
čl. 4 odst. 4 Programu;
d. zařazení neuznatelných výdajů dle čl. 2 odst. 8 Programu.
5. Nedílnými přílohami jsou
a. u právnických osob doklady osvědčující právní subjektivitu žadatele o dotaci (např.
výpis z obchodního rejstříku, výpis z živnostenského rejstříku, výpis z registru
ekonomických subjektů) a další doklady (např. společenská smlouva, stanovy, statut,
živnostenský list, zřizovací listina), a to v kopii,
b. doklady ustanovení (např. volba, jmenování) zástupce právnické osoby, současně
s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění zastupovat žadatele o dotaci navenek
(podepisování smluv), a to v kopii,
c. doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační
povinnost), a to v kopii,
d. doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to v kopii;
e. čestné prohlášení dle přílohy 5,
f. položkový rozpočet předmětu dotace dle přílohy 4, včetně vymezení struktury zdrojů
finančních prostředků k realizaci předmětu dotace (jednotlivé částky a jejich vyjádření
procentuálním podílem na celkových plánovaných výdajích projektu),
g. projekt a harmonogram realizace projektu, včetně čerpání finančních prostředků po
letech u projektů přesahujících aktuální rozpočtový rok,
h. je-li záměr spojen s prováděním stavby kopie stavebního povolení, kopie souhlasu s
provedením ohlášeného stavebního záměru,
i. dokumentace v takovém stupni přípravy, který umožní posouzení možnosti poskytnutí
dotace z technického, ekonomického, časového a ekologického hlediska (např.
projektová dokumentace pro stavební řízení),
j. doklad (příslib, smlouva, rozhodnutí atd.) o kofinancování projektu z jiného zdroje
(např. Ministerstvo zemědělství, státní fond životního prostředí apod.),
k. souhlas se zveřejněním svého jména, adresy, dotačního titulu a výše poskytnuté
dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně přístupného informačního registru
vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje (viz příloha 2),
l. soupis jednotlivých projektů, které žadatel realizoval v průběhu předchozích 3 let za
přispění poskytovatele s uvedením názvu projektu, čísla smlouvy o poskytnutí dotace
a uvedení finanční výše poskytnuté dotace, a to v originále.
6. Projektem je záměr žadatele popsaný na formuláři dle přílohy 3 a vybavený položkovým
rozpočtem s náležitostmi dle přílohy 4.
7. Uznatelný výdaj je nezbytný výdaj vynaložený na realizaci projektu, který není definován
jako neuznatelný v odst. 8 tohoto článku a který splňuje všechny následující podmínky:
a. vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
b. vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu ve schváleném období
realizace včetně technického dozoru,
c. byl uhrazen do konce realizace projektu,
d. byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace, je identifikovatelný,
ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady.
8. Neuznatelný výdaj je výdaj na
a. pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
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úroky, penále, pokuty a jiné sankce,
opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
nákupy pozemků nebo budov,
opravy nemovitostí,
ztráty z devizových kurzů,
občerstvení a reprezentativní pohoštění,
nájemné s následnou koupí (leasing),
cestovné nad rámec úpravy zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů,
j. mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě (zákon č. 143/1992 Sb.),
k. náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Čl. 3
Vymezení oblastí podpory
1. Oddělený sběr a využití materiálově využitelných složek komunálního odpadu.
2. Oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů.
3. Snižování produkce a podílu odstraňování směsného komunálního odpadu.

Čl. 4
Podmínky pro poskytnutí dotace a její použití
1. Účel a předmět dotace je konkrétně stanoven v příloze 1 Programu dle oblastí podpory
čl. 3 odst. 1, 2 a 3 Programu.
2. Forma dotace poskytovaná dle tohoto Programu je investiční nebo neinvestiční.
3. Dotace bude poskytována jako podpora de minimis (čl. 7 Programu).
4. Maximální procentuální podíl dotace a maximální výše poskytované dotace:
a. Maximální procentuální podíl dotace na celkových uznatelných výdajích projektu je
70 %. Konkrétní výše procentuálního podílu dotace bude stanovena rozhodnutím
orgánu Ústeckého kraje o poskytnutí dotace.
b. Maximální výše poskytované dotace činí pro všechny oblasti podpory (čl. 3
Programu) 500 000 Kč v případě běžných výdajů, 200 000,- EUR v případě
investičních výdajů za podmínek vymezených v čl. 7 Programu. Minimální výše
poskytované dotace činí 30 000,- Kč.
5. Souběžné poskytování účelové dotace z rozpočtu kraje s podporou ze Státního fondu
životního prostředí České republiky, státního rozpočtu, Operačního programu Životní
prostředí, iniciativ Společenství nebo jiných finančních zdrojů, není vyloučeno.
6. Závazné termíny
a. Termín vyhlášení Programu: 2. pololetí roku 2017.
b. Termín uzávěrky pro přijímání žádostí bude stanoven na základě výzvy zveřejněné
na webových stránkách poskytovatele.

3

c. Výsledek rozhodnutí orgánu Ústeckého kraje o poskytnutí dotace bude zveřejněn do
15 kalendářních dnů po ověření příslušného usnesení na webových stránkách
Ústeckého kraje.
d. Termín pro předložení závěrečné zprávy a vyúčtování je nejpozději do 30 dnů po
ukončení projektu.
e. Období uznatelnosti výdajů: po dobu trvání projektu uvedenou žadatelem v žádosti v
kalendářním roce, v němž bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace, a dále
v následujících letech trvání víceletých projektů, při respektování nejzazšího termínu
ukončení realizace projektu. Předložené kopie faktur a ostatních účetních dokladů
budou uznatelné pouze s datem vystavení a uskutečněním zdanitelného plnění od
data podání žádosti do termínu ukončení realizace projektu.
f. Období udržitelnosti projektu: 5 let (odst. 19 tohoto článku).
7. Dotace bude poskytnuta na základě písemné smlouvy odpovídající vzoru uvedenému
v příloze 7. Dotaci lze použít jen na účel uvedený ve smlouvě při dodržení ve smlouvě
uvedených závazných ukazatelů.
8. Dotaci na záměr spojený s prováděním stavby lze poskytnout pouze na podkladě
vydaného pravomocného povolení dle čl. 2 odst. 5 písm. h) Programu.
9. Dotaci lze poskytnout pouze na projekt, který je v souladu s Plánem odpadového
hospodářství Ústeckého kraje pro období 2016 - 2025, respektive s platným plánem
odpadového hospodářství obce, popřípadě přímo napomáhá splnění v nich stanovených
cílů. Projekt, který nebude ve shodě s platnými plány odpadového hospodářství, nebude
dále hodnocen.
10. Majetek podpořený dotací nelze převést po dobu odpisování na jiný subjekt, vyjma
převedení na subjekt, ve kterém má příjemce dotace majetkovou účast ve výši minimálně
51 %.
11. Dotace bude příjemci poskytnuta formou bezhotovostního převodu na jeho bankovní účet
jednorázově ex post na základě předložení závěrečné zprávy a vyúčtování projektu.
12. Dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen přijatou dotaci
použít na financování projektu schváleného poskytovatelem, který realizuje vlastním
jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.
13. Je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění odpočtu této daně, bude dotace
poskytnuta na plnění bez DPH.
14. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné použití dotačních prostředků v souladu se
schváleným rozpočtem projektu a za jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví jak z
hlediska poskytnuté výše dotace, tak z hlediska výdajů celého projektu.
15. Konkrétní termín ukončení realizace projektu bude uveden ve smlouvě a stanoví se pro
příjemce jako závazný ukazatel.
16. O změnách mezi různými druhy výdajů při dodržení stanoveného podílu dotace na
celkových uznatelných výdajích projektu, při dodržení výše celkových uznatelných výdajů
projektu a při splnění základního účelu dotace (čl. 4. odst. 1 Programu) rozhoduje na
základě odůvodněné žádosti příjemce odbor ZPZ. Změna musí být řešena číslovaným
písemným dodatkem k původní smlouvě.
17. V případě, že se projekt neuskuteční, je příjemce povinen obdržené finanční prostředky
neprodleně vrátit na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci projektu
poskytnuta, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti
dozvěděl. Současně je povinen předat odboru životního prostředí a zemědělství
informaci o vrácení dotace.
18. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
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19. Příjemce je povinen zajistit na svou odpovědnost po dobu 5 let následujících po roce
vyplacení dotace provoz a užívání provedených staveb a pořízených zařízení v souladu
s účelem dotace podle čl. 4 odst. 1. V případě nedodržení této povinnosti je příjemce
povinen vrátit poskytovateli část poskytnuté dotace o velikosti poměrně odpovídající
době, o kterou by závazek udržitelnosti projektu zkrácen.
20. Dotace nebude poskytnuta žadateli
a. vůči jehož majetku probíhá nebo v posledních 3 letech proběhlo insolvenční řízení, v
němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto,
že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs
zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa
podle zvláštních právních předpisů, nebo na jehož majetek byla nařízena exekuce,
b. vůči němuž či vůči některému podniku ze skupiny podniků, se kterými je žadatel
propojen, byl vystaven inkasní příkaz pro navrácení protiprávní a neslučitelné
podpory, který dosud nebyl splacen,
c. který má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
d. který byl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s
předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin
proti majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární
orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či
členem statutárního orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad
splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby,
e. který má splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění
nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti,
f. který má závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu poskytovatele,
g. kterému byla poskytnuta v předchozích letech dotace a nesplnil podmínky vymezené
Programem, Zásadami a smlouvou.

Čl. 5
Stanovení konzultačního místa
Doručovací adresa:
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Velká
Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
Datová schránka: t9zbsva
Pro osobní konzultace:
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, budova C,
Stroupežnického ul. 1326/16, č. dveří 309, kontaktní osoba: příslušný referent
životního prostředí a zemědělství (dále jen „ZPZ“).
Čl. 6
Předkládání žádosti o dotace
1. Žadatel doručuje úplnou žádost o dotaci dle čl. 2 odst. 4 Programu vyplněnou na
předepsaných elektronických formulářích osobně, poštou, do datové schránky Ústeckého
kraje, nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem do elektronické podatelny
(epodatelna@kr-ustecky.cz) v termínu dle čl. 4 odst. 6 Programu.
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2. Je-li úplná žádost doručována poštou nebo osobně na podatelnu Krajského úřadu
Ústeckého kraje, musí být v zalepené obálce označené:
a. názvem dotačního programu a oblastí podpory dle čl. 3 Programu,
b. plným jménem (názvem) žadatele o dotaci a jeho adresou,
c. textem „NEOTVÍRAT“.
Adresa doručení:
Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
3. Je-li úplná žádost doručována do datové schránky Ústeckého kraje nebo e-mailem se
zaručeným elektronickým podpisem do elektronické podatelny Ústeckého kraje, musí být
z označení datové zprávy nebo z emailu zřejmé, že je doručován Krajskému úřadu
Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství a dále, že se jedná o žádost o
dotaci na konkrétní oblast podpory dle čl. 3 Programu.
4. Úplné žádosti zaslané jakýmkoli jiným způsobem, než je uvedeno v odst. 1, 2 a 3 tohoto
článku (např. faxem nebo e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu), a žádosti
obdržené po termínu uzávěrky pro přijímání žádostí, nebudou hodnoceny.
5. Všechny došlé žádosti o dotaci a všechny jejich přílohy se archivují poskytovatelem a
žadatelům o dotaci se nevracejí.
Čl. 7
Podpora de minimis

1. Podpora projektů dle čl. 3 odst. 1 – 3 Programu je poskytována v režimu podpory malého
rozsahu (de minimis) dle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013, o
použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.
2. Žadatel o podporu malého rozsahu (de minimis) musí před podpisem smlouvy
poskytovateli předložit čestné prohlášení o výši veškerých podpor malého rozsahu (de
minimis), které za poslední 3 roky (tzn. předchozí dva rozpočtové roky a daný rozpočtový
rok) obdržel (podpora de minimis za toto období nesmí přesáhnout částku 200 000 EUR,
přičemž se sčítá veškerá poskytnutá podpora malého rozsahu, bez ohledu na odlišnost
poskytovatelů). Vzor čestného prohlášení k podpoře malého rozsahu (de minimis) je
přílohou 5.
3. Žadateli o podporu malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise (EU) č.
1407/2013 lze poskytnout dotaci pouze, pokud výše veškerých podpor de minimis, které
za uplynulé 3 roky obdržel, nepřesáhne částku 200 000 EUR.

Čl. 8
Hodnocení žádostí a projektů
1. Všechny žádosti řádně došlé dle čl. 6 odst. 1 Programu podléhají před projednáním
v orgánech kraje procesu formálního a kriteriálního hodnocení, které provede odbor ZPZ
v následujícím rozsahu:
a. Kontrola formální správnosti žádostí dle čl. 2 odst. 4 Programu a předběžná věcná
kontrola naplnění podmínek dle čl. 3 a 4 odst. 1 Programu, tj. zda žadatel, žádost a
povinné přílohy dle čl. 2 odst. 5 Programu a předmět dotace vyhovují podmínkám
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b.

c.

d.

e.

Programu. V rámci předložení žádosti o dotaci bude u plátce DPH prověřeno splnění
povinnosti dle § 96 (veřejný účet plátce DPH) a § 106a (informace o spolehlivosti
plátce DPH) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů. V rámci kontroly formální správnosti bude rovněž provedena kontrola a
vyhodnocení dosud příjemci poskytnutých podpor de minimis v Centrálním registru
podpor malého rozsahu.
V případě chybějících povinných příloh, uvedení nesprávných údajů v žádosti a
v případě projektů vykazujících v rozpočtu neuznatelné výdaje či početní chyby vyzve
odbor ZPZ žadatele k jejich opravě ve lhůtě do 10 kalendářních dnů od obdržení
výzvy. Po doplnění budou žádosti opět hodnoceny. Současně bude odborem ZPZ
provedeno věcné zhodnocení projektů z hlediska souladu s oblastí a účelem podpory
dle čl. 4 odst. 1 Programu a z hlediska souladu s plány odpadového hospodářství dle
čl. 4 odst. 9 Programu. Pokud žadatel ve stanovené lhůtě neodstraní zjištěné
nedostatky nebo pokud bude zjištěn nesoulad s předmětem dotace, budou dotčené
žádosti navrženy bez dalšího hodnocení k zamítnutí.
Předběžné kriteriální hodnocení projektů bude provedeno podle stanovených kritérií
uvedených v příloze 8. Programu. Hodnoceným projektům bude přiřazen za každé
kritérium bod v hodnotě 0 nebo 1. Následně bude stanoveno předběžné pořadí
projektů od nejvyššího dosaženého bodového hodnocení k nejnižšímu až do
vyčerpání aktuálních disponibilních prostředků Programu. Žádosti o podporu projektů,
jejichž pořadí přesáhne limit akutálních disponibilních prostředků Programu, budou
navrženy k zamítnutí.
V případě shody počtu bodového hodnocení u více projektů, u kterých bude nutno
vzhledem k disponibilnímu zůstatku Programu upřednostnit pouze některé projekty,
bude přistoupeno k jejich hodnocení na základě dílčího kritéria, spočívajícího v
časovém pořadí podání žádostí způsoby vymezenými dle čl. 6 Programu.
Zpracování výsledků předběžného kriteriálního hodnocení bude zaznamenáno do
hodnotící tabulky, ve které bude uveden seznam projektů jednotlivých žadatelů
navržených k poskytnutí dotace v členění: identifikační údaje žadatele, název
projektu, doporučená výše dotace a konkrétní procentuální podíl dotace na celkových
uznatelných výdajích vyjádřený v %, výše dosažených bodů a stručné anotace
jednotlivých projektů. Součástí tabulky bude seznam žadatelů navržených k zamítnutí
jejich žádostí dle odst. 1 bodu b) tohoto článku a dále dle čl. 6 odst. 4 Programu.

2. Postup projednání žádostí v orgánech kraje:
a. Komise Rady Ústeckého kraje pro životní prostředí, která má působnost výběrové
komise pro hodnocení žádostí podle čl. IX odst. 1 Zásad, provede konečné kriteriální
hodnocení žádostí přezkoumáním předběžného hodnocení shrnutého v hodnotící
tabulce dle odst. 1 písm. e) tohoto článku. Přitom se řídí hodnotícími kritérii
uvedenými v příloze č. 8 programu; pokud při přezkoumání předběžného hodnocení
dospěje u jednotlivých žádostí k odlišnému bodovému hodnocení, předběžné
hodnocení změní a výsledné pořadí v hodnotící tabulce příslušným způsobem upraví,
v opačném případě předběžné hodnocení potvrdí. Výsledek hodnocení bude
zpracován do konečné hodnotící tabulky, v níž bude uveden přehled hodnocených
projektů v rozsahu a členění dle odst. 1 písm. e. tohoto článku. Komise Rady
Ústeckého kraje pro životní prostředí podle výsledku hodnocení předkládá návrh na
rozhodnutí o poskytnutí dotace Radě Ústeckého kraje nebo Zastupitelstvu Ústeckého
kraje. Přílohou návrhu je konečná hodnotící tabulka. Činnost komise se řídí čl. IX
Zásad.
b. Žadatelé budou následně informováni o rozhodnutí Rady Ústeckého kraje nebo
Zastupitelstva Ústeckého kraje ve věci poskytnutí / neposkytnutí dotace v termínu
vymezeném v čl. 4 odst. 6 Programu na webových stránkách Ústeckého kraje v
přehledových tabulkách.
c. Rozhodnutí Rady Ústeckého kraje nebo Zastupitelstva Ústeckého kraje je konečné.
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3. Kritéria hodnocení žádostí uvedená v příloze č. 8 Programu mohou být aktualizována na
základě změny Programu schválené Zastupitelstvem Ústeckého kraje. Aktualizovaná
kritéria budou následně zveřejněna na webových stránkách Ústeckého kraje.

Čl. 9
Smlouva o poskytnutí dotace
1. Smlouva o poskytnutí dotace se uzavírá v souladu s ustanovením § 159 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a jako smlouva
veřejnoprávní (vzor je přílohou 7).
2. Pokud příjemcem podpory je subjekt, kterému byla podpora de minimis v rozhodném
období poskytnuta z jiného členského státu EU, je možno uzavřít smlouvu o poskytnutí
dotace pouze tehdy, pokud příjemce předloží při příležitosti jejího uzavírání prohlášení
dle přílohy 5.

Čl. 10
Kontrola využití dotace
Na poskytování a čerpání dotací dle Programu se vztahuje kontrola dle zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Kontrola se řídí čl. XI Zásad.

Čl. 11
Závěrečné vyhodnocení a vyúčtování dotace
1. Závěrečnou zprávu s vyúčtováním je příjemce povinen předložit do 30 dnů po ukončení
realizace projektu. Pokud byl projekt realizován před uzavřením smlouvy o poskytnutí
dotace, předloží příjemce vyúčtování do 30 dnů od jejího uzavření. V rámci závěrečné
zprávy je příjemce povinen předložit i závěrečné vyúčtování čerpání dotace na
předepsaných formulářích (příloha č. 6).
2. Nevyčerpané finanční prostředky z dotace příjemce poukáže zpět na účet kraje, ze
kterého mu byly prostředky poskytnuty, a to současně s předložením závěrečné zprávy s
vyúčtováním.
3. Pokud příjemce nepředloží ve stanoveném termínu závěrečnou zprávu s vyúčtováním
poskytnuté dotace dle vzoru uvedeného v příloze č. 6, ale doručí odůvodněnou žádost o
prodloužení termínu, posoudí odbor ZPZ důvody a může rozhodnout o prodloužení
termínu pro předložení, maximálně však o 10 dnů. Jestliže příjemce ve stanoveném
náhradním termínu nepředloží závěrečnou zprávu s vyúčtováním poskytnuté dotace
nebo nevrátí nevyčerpané prostředky, jedná se o porušení smlouvy o poskytnutí dotace a
příjemce má povinnost vrátit poskytnutou dotaci v plné výši.
4. V případě překročení procentuálního podílu dotace na celkových uznatelných výdajích
projektu, stanoveného jako závazný finanční ukazatel, musí být prostředky, o které byl
dohodnutý podíl dotace překročen, vráceny. Tyto prostředky jejich příjemce poukáže zpět
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na účet kraje, z něhož mu byly poskytnuty, a to současně s předložením závěrečné
zprávy s vyúčtováním.

Čl. 12
Závěrečné ustanovení
1. Údaje o žadatelích o dotace a poskytnutých dotacích budou v každém kalendářním roce
zapsány do veřejně přístupného informačního registru. Ústecký kraj jako orgán územní
samosprávy je povinen poskytovat informace, vztahující se k jeho působnosti dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
2. V odůvodněných případech může schválit výjimku z tohoto programu Zastupitelstvo
Ústeckého kraje, podle příslušných ustanovení zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento program byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 063/4Z/2017
ze dne 24.4.2017.
4. Tento program nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem Ústeckého
kraje.
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Příloha 1

Účel a předmět dotace pro jednotlivé oblasti podpory vymezené v čl. 3
Programu
1. Oddělený sběr a využití materiálově využitelných složek komunálního odpadu.
Účel dotace:
Snižování měrné produkce směsného komunálního odpadu zvýšením účinnosti odděleného sběru a
míry využití materiálově využitelných složek komunálního odpadu v obcích za účelem splnění
závazných cílů Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje pro období 2016 - 2025.
Předmět dotace:
Dotační titul č. 1:
Pořízení shromažďovacích či přepravních prostředků pro oddělený sběr či svoz a dopravu
materiálově využitelných složek komunálního odpadu, např.
 pořízení sběrových nádob a kontejnerů pro tříděný odpad,
 pořízení dopravních prostředků a integrovaných svozových systémů pro svoz a přepravu
tříděného odpadu včetně nezbytného provozního příslušenství.
Dotační titul č. 2:
Zřízení, vybavení, zlepšení dostupnosti či modernizace veřejných sběrných míst a překladišť pro
oddělený sběr a soustřeďování materiálově využitelných složek komunálního odpadu, např.
 projektová příprava, výstavba a stavební úpravy sběrných dvorů, skladů a překladišť pro
využitelné složky komunálního odpadu,
 technické vybavení sběrných dvorů, skladů a překladišť pro využitelné složky komunálního
odpadu (váhy, lisy, manipulační prostředky, vzduchotechnika, požární technika atd.),
 projektová příprava, výstavba a stavební úpravy veřejně přístupných stanovišť sběrových
nádob a kontejnerů pro tříděný odpad,
 projektová příprava, výstavba a stavební úpravy dopravního napojení veřejných sběrných
míst pro tříděný odpad na veřejnou dopravní síť.
Dotační titul č. 3:
Pořízení dotřiďovacích linek a zařízení pro úpravu komunálního odpadu před jeho využitím, např.
 pořízení linek pro dotřídění odděleně shromaždovaných složek komunálního odpadu,
 pořízení zařízení pro mechanickou úpravu vytříděných složek komunálního odpadu.
2. Oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů.
Účel dotace:
Snižování měrné produkce směsného komunálního odpadu zvýšením účinnosti odděleného sběru a
míry využití biologicky rozložitelných odpadů v obcích za účelem splnění závazných cílů Plánu
odpadového hospodářství Ústeckého kraje pro období 2016 – 2025.
Předmět dotace:
Dotační titul č. 4:
Zřízení či modernizace systémů komunitního kompostování a obecních kompostáren a/nebo jejich
technického vybavení, např.
 projektová příprava a realizace obecních kompostáren,
 modernizace obecních kompostáren (hygienizace, provzdušňování, vodohospodářské
zabezpečení, pořízení manipulačních prostředků, realizace opatření k eliminaci zápachu
atd.).
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Dotační titul č. 5:
Oddělený sběr biologicky rozložitelných komunálních odpadů, např.
 vybavení domácností kompostéry,
 vybavení domácností shromažďovacími prostředky na bioodpad,
 zřízení, zpřístupnění či modernizace veřejných sběrných míst pro biologicky rozložitelný
komunální odpad,
 pořízení technického vybavení pro svoz, přepravu a evidenci biologicky rozložitelných
komunálních odpadů.
Dotační titul č. 6:
Podpora využití obecního kompostu, např.
 zavedení místních systémů řízení produkce a distribuce kompostu,
 pořízení vybavení pro využívání kompostu při správě a údržbě obecního majetku a veřejných
prostranství.
3. Snižování produkce a podílu odstraňování směsného komunálního odpadu.
Účel dotace:
Snižování měrné produkce směsného komunálního odpadu zavedením motivačních prvků do
systémů jeho svozu v obcích; zvyšování míry využití směsného komunálního odpadu za účelem
splnění závazných cílů Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje pro období 2016 – 2025.
Předmět dotace:
Dotační titul č. 7:
Modernizace svozových systémů pro směsný komunální odpad, např.
 zavedení automatizovaných systémů řízení a registrace svozu směsného komunálního
odpadu (např. návrh a pořízení SW řešení a potřebné výpočetní a komunikační techniky),
 provedení podrobného podkladového šetření o struktuře produkce a složení směsného
komunálního odpadu v obci/svozové oblasti,
 zavedení objemově řízených systémů sběru a svozu směsného komunálního odpadu či
ověření jejich účinnosti v místních podmínkách (pořízení studie proveditelnosti, nákup a
distribuce shromažďovacích prostředků, nákup potřebných nástrojů provozní evidence a
registrace, vybavení přepravních prostředků váhou atd.),
 zavedení motivačních prvků ve správě poplatků a plateb při nakládání s komunálním
odpadem (např. nákup a vývoj SW řešení, vybavení svozových systémů technickými
prostředky potřebnými k diverzifikaci plateb za svoz odpadu atd.),
 zavedení sdílených systémů nakládání s komunálním odpadem a/nebo technická podpora
meziobecní spolupráce při přípravě a provozování takových systémů (pořízení studie
proveditelnosti, SW a technického vybavení, nákup služeb spojených s vypracováním návrhů
sdílených systémů atd.).
Dotační titul č. 8:
Vybudování zařízení pro využití směsného komunálního odpadu a/nebo jeho složek, např.
 projektová příprava a vybudování zařízení pro energetické využití směsného komunálního
odpadu,
 projektová příprava a vybudování zařízení pro oddělení výhřevné složky směsného
komunálního odpadu.
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Příloha 2

Žádost o dotaci
I. Identifikace žadatele
Žadatel (obec, městys, město, statutární město, svazek obcí, právnická osoba):
IČ:
Sídlo:

DIČ:

Statutární zástupce:
(jméno, příjmení, titul, funkce)

Zodpovědná osoba:
(jméno, příjmení, titul, funkce)

Bankovní ústav:

Telefon:

e-mail:

Telefon:

e-mail:

Číslo účtu:

Účetní období

od

do

Plátce DPH s nárokem na uplatnění odpočtu této daně *

ano

ne

Příjemce podpory de minimis z jiného státu EU
v rozhodném období*

ano

ne

II. Identifikace projektu
Název projektu:
Dotační titul:
Místo realizace projektu:
Termín zahájení projektu
(ve tvaru DD.MM.RRRR):

Termín ukončení projektu
(ve tvaru DD.MM.RRRR):

III. Celkové výdaje projektu, požadovaná dotace
Celkové náklady:
Požadovaná dotace:

Podíl podpory

%

IV. Prohlášení
Žadatel prohlašuje, že údaje uvedené v této žádosti (i ve všech přílohách) jsou pravdivé.
Souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy, dotačního titulu a výše
poskytnuté dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně přístupného informačního registru
vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje.

V. Seznam nedílných příloh žádosti (čl. 2 odst. 5 Programu)

V

* nehodící se škrtněte

Dne

Razítko a podpis statutárního zástupce
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Příloha 3

Popis projektu
Žadatel:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:
Název projektu:
Cíl projektu:
(stručně popsaný vztah projektu k účelu dotace a ke konkrétním opatřením plánů odpadového hospodářství, kvalifikovaný
odhad předpokládaných dopadů projektu na měrnou produkci směsného komunálního odpadu a na cíle a zásady plánů
odpadového hospodářství)

Územní působnost projektu a místo realizace:
(působnost v rámci kraje, okresu, obce, upřesnění místa realizace – obec, katastrální území, svozová oblast popř. číslo
parcely)

Popis výchozího stavu:
(stručný popis výchozího stavu v obci nebo obcích dotčených projektem v měrné produkci směsného komunálního odpadu a
v plnění cílů, zásad a opatření plánů odpadového hospodářství v oblasti nakládání s komunálním odpadem)

Měřítka projektu:
(*nehodící se škrtněte)

Projekt povede ke snížení měrné produkce směsného komunálního odpadu.
Výstupy projektu bude využívat více obcí.
Projekt povede ke snížení množství biologicky rozložitelného komunálního
odpadu ukládaného na skládky.

ANO*
ANO*
ANO*

NE*
NE*
NE*
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Realizací projektu vznikne nová kapacita ke konečnému využití směsného
komunálního odpadu.
Projekt je umístěn v obci, která vykazuje příjmy z odděleného sběru
využitelných složek komunálního odpadu.
Projekt je umístěn v obci, která vykazuje příjmy ze svozu směsného
komunálního odpadu z domácností.
Projekt povede ke zvýšení míry opětovného použití, recyklace nebo
materiálového využití komunálního odpadu.
Projekt povede ke zvýšení obchodní poptávky po produktech přepracování
komunálního odpadu a/nebo jejich konečného využití.
Projekt přispěje k posílení konkurence na místním trhu služeb v oblasti
nakládání s komunálním odpadem.
Projekt je umístěn v regionu s nadprůměrnými cenami na trhu služeb v oblasti
nakládání s komunálním odpadem.
Projekt zvýší obecnou dostupnost a využití zařízení pro oddělené
shromažďování využitelných složek komunálního odpadu.
Projekt zlepší hospodářský výsledek odpadového hospodářství obce.
Projekt zpřístupní dosud nedostupnou veřejnou službu či zajistí novou
kapacitu k nakládání s komunálním odpadem v regionu s identifikovaným
deficitem těchto kapacit.
Projektu je jmenovitě přiřazena vysoká priorita v závazné či směrné části
plánu odpadového hospodářství.
Přínosy projektu přímo ovlivní odpadové hospodářství obce či aglomerace o
minimální velikosti 2000 stálých obyvatel.

ANO*

NE*

ANO*

NE*

ANO*

NE*

ANO*

NE*

ANO*

NE*

ANO*

NE*

ANO*

NE*

ANO*

NE*

ANO*
ANO*

NE*
NE*

ANO*

NE*

ANO*

NE*

Navrhovaný postup realizace projektu:
(jednotlivé kroky a metody, které zajistí dosažení zmýšleného cíle projektu, věcná etapizace projektu)

Časový harmonogram projektu:
(časový rozpis jednotlivých etap realizace, zahájení a ukončení projektu, zpracování závěrečné zprávy a vyúčtování projektu)

Dne

Zpracoval:

Podpis:
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Příloha 4

Položkový rozpočet projektu
Žadatel:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:
Název projektu:
Položky rozpočtu

hrazeno
z dotace Kč

hrazeno
z jiných zdrojů Kč

Nákup materiálu (z toho rozepsat)

Nákup prací a služeb (z toho rozepsat)

Nákup stavebních prací (z toho rozepsat)

Ostatní náklady (z toho rozepsat)

Celkem

Financování projektu

Kč

% z celkových nákladů

Vlastní zdroje

Ostatní zdroje

Požadovaná dotace
Projekt celkem

V

dne
podpis statutárního zástupce žadatele
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Příloha 5

Čestné prohlášení k žádosti
Statutární
zástupce (jméno,
příjmení, titul)

Žadatele
Sídlo
IČ
Čestně prohlašuje že:

(platí pro právnické
osoby)
(platí pro právnické
osoby , kde statutárním
orgánem je právnická
osoba*)

V

vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo,
insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční
návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů
insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních
předpisů
vůči žadateli, ani vůči žádnému podniku ve skupině podniků (pokud je žadatel
součástí skupiny podniků, se kterými je propojen, včetně podniků zahraničních),
nebyl vystaven inkasní příkaz pro navrácení protiprávní a neslučitelné podpory,
který dosud nebyl splacen
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu nebyl pravomocně
odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti
majetku
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby
nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo
trestný čin proti majetku
u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení
a zdravotních pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě
splatnosti
žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž
za závazky vůči státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu
životního prostředí, Pozemkovému fondu a Celní správě, za vypořádání nelze
považovat posečkání úhrady dlužných závazků
žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu kraje, tzn. např.
že bylo ve stanoveném termínu předloženo řádné vyúčtování v případě, že byly
žadateli finanční prostředky v předchozích obdobích poskytnuty
žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako
prostředník
žadatelem předložený projekt odpovídá zásadám efektivnosti, účelnosti a
hospodárnosti
žadatel zajistí následnou péči a udržitelnost projektu po dobu 5 let
následujících obdržení dotace
žadatelem předložený projekt je v souladu s Plánem odpadového hospodářství
Ústeckého kraje pro období 2016 - 2025
dne
podpis statutárního zástupce

*Povinné prohlášení - zaškrtněte pole dle skutečnosti
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Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis
Žadatel - příjemce podpory
Obchodní firma/název/jméno a příjmení
Sídlo/adresa:
IČO/datum narození:
Statutární zástupce:
1. Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá
kalendářní rok.
hospodářský rok (začátek ……………………., konec ……………………).
2. Podniky1 propojené s žadatelem o podporu
Žadatel o podporu se považuje za propojený2 s jinými podniky, pokud i tyto subjekty mezi
sebou mají některý z následujících vztahů:
a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům,
v jiném subjektu;
b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího nebo
dozorčího orgánu jiného subjektu;
c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s
daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu;
d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu
s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 50 % hlasovacích
práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu.
Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím
jednoho nebo více dalších subjektů, se také považují za podnik propojený s žadatelem o podporu.
Do výčtu podniků propojených přímo či zprostředkovaně se žadatelem o podporu se zahrnují osoby
zapsané v základním registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci
("registr osob") v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších
předpisů.
Žadatel prohlašuje, že
není ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem.
je ve výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky:
Obchodní firma
podniku/název/jméno a příjmení

Sídlo/adresa

IČO/datum narození

3. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích
nevznikl spojením podniků či nabytím podniku.
vznikl spojením (fúzí splynutím3) níže uvedených podniků:
nabytím (fúzí sloučením4) převzal jmění níže uvedeného/ých podniku/ů:
Za podnik lze považovat podnikatele definovaného v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Bližší informace o propojeném podniku naleznete v METODICKÉ PŘÍRUČCE k aplikaci pojmu „jeden podnik“
z pohledu pravidel podpory de minimis na stránkách ÚOHS www.compet.cz .
3 Viz § 62 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o přeměnách obchodních společností a družstev“).
1
2
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Obchodní firma
podniku/název/jméno a příjmení

IČO/datum
narození

Sídlo/adresa

Výše uvedené změny spočívající ve spojení či nabytí podniků
jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
4. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích
nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením5) podniku.
vznikl rozdělením níže uvedeného podniku:
Obchodní firma
podniku/název/jméno a příjmení

IČO/datum
narození

Sídlo/adresa

a převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá podpora de minimis použita6.
Výše uvedené změny spočívající v rozdělení podniků
jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.
5. Podniku (žadateli) byly přiděleny následující (dříve poskytnuté) podpory:
5.1 Podpora dle Nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18.12.2013 o použití článků 107 a 108
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, nebo dle Nařízení Komise (ES) č.
1535/2007 ze dne 20. prosince 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu de minimis
v produkčním odvětví zemědělských produktů:
Žadatel – příjemce podpory
neobdržel
obdržel v rozhodném období podporu de minimis v celkové výši …………………….. € a tato
výše nepřesahuje limit stanovený Nařízením Komise (EU) č. 1408/2013 ve výši 15.000 €.
Poskytovatel podpory
obchodní firma /
IČO:
název / jméno

Datum
poskytnutí
podpory7

Výše podpory
v Kč

v €8

Celkem
5.2 Podpora dle Nařízení Komise (EU) č……….. ze dne 18.12.2013 o použití článků 107 a 108
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, nebo dle nařízení Komise (ES) č.
Viz § 61 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev .
Viz § 243 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev
6
Pokud by na základě převzatých činností nebylo možné dříve poskytnuté podpory de minimis rozdělit, rozdělí se
podpora poměrným způsobem na základě účetní hodnoty vlastního kapitálu nových podniků k datu účinku
rozdělení (viz čl. 3 odst. 9 nařízení Komise (EU) č. 1407/2013, č. 1408/2013 a nahrazujícího nařízení č.
875/2007).
7 Datem poskytnutí podpory se rozumí den vzniku právního nároku na podporu de minimis, tedy den účinnosti
právního úkonu, na základě kterého je podpora poskytována, zpravidla den uzavření příslušné smlouvy.
8 Pro přepočet se použije měnového kurzu Evropské centrální banky platného ke dni poskytnutí podpory. Kurzy
jsou zveřejněny v Úředním věstníku Evropské Unie.
4
5
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875/2007 ze dne 24. července 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis
v odvětví rybolovu a o změně nařízení (ES) č. 1860/2004.
Žadatel – příjemce podpory
neobdržel
obdržel v rozhodném období podporu de minimis v celkové výši …………………….. € a tato
výše nepřesahuje limit stanovený Nařízením Komise (EU) č.…………… ze dne ………………
(nařízením Komise (ES) č. 875/2007) ve výši 30.000 €.
Poskytovatel podpory
obchodní firma /
IČO:
název / jméno

Datum
poskytnutí
podpory7

Výše podpory
v Kč

v €8

Celkem
5.3
a)
b)

jsem
nejsem subjektem působícím v oblasti silniční dopravy ve smyslu ustanovení Nařízení
Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18.12.2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o
fungování Evropské unie na podporu de minimis.

a) Podpora dle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18.12.2013 o použití článků 107 a 108
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, nebo dle nařízení Komise (ES) č.
1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis v
odvětví silniční dopravy.
Žadatel – příjemce podpory
neobdržel
obdržel v rozhodném období podporu de minimis v celkové výši …………………€ a tato výše
nepřesahuje limit stanovený Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ve výši 100 000 €.
Poskytovatel podpory
obchodní firma /
IČO:
název / jméno

Den poskytnutí
podpory7

Výše podpory
v Kč

v €8

Celkem
b) Podpora dle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18.12.2013 o použití článků 107 a 108
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, nebo dle nařízení Komise (ES) č.
1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis
v ostatních odvětvích.
Žadatel – příjemce podpory
neobdržel
obdržel v rozhodném období podporu de minimis v celkové výši …………………€ a tato výše
nepřesahuje limit stanovený Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ve výši 200.000 €.
Poskytovatel podpory
obchodní firma /
IČO:
název / jméno

Datum
poskytnutí
podpory7

Výše podpory
v Kč

v €8

Celkem
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6. Podpora dle Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 26. dubna 2012 o použití článků 107 a 108
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím
služby obecného hospodářského zájmu.
Žadatel – příjemce podpory
neobdržel
obdržel v rozhodném období podporu de minimis v celkové výši …………………€ a tato výše
nepřesahuje limit stanovený Nařízením Komise (EU) č. 360/2012 ve výši 500.000 €.
Poskytovatel podpory
obchodní firma /
IČO:
název / jméno

Výše podpory

Datum
poskytnutí
podpory7

v Kč

v €8

Celkem
7. Subjekt činný ve více oblastech
Pokud subjekt (příjemce) podniká ve více sledovaných oblastech (dle různých nařízení na
podporu de minimis), je přidělení podpory v dané oblasti plně v odpovědnosti poskytovatele, který
o podpoře rozhoduje. Je možno poskytnout podporu jednomu podniku podle více nařízení,
maximálně do limitu 200 000 EUR v rozhodném období. Podpory pro zemědělskou prvovýrobu a
pro rybolov se do tohoto limitu načítají.
Subjektu (příjemci) poskytujícímu službu obecného hospodářského zájmu je možno poskytnout
podporu de minimis podle více nařízení maximálně do limitu 500 000 EUR v rozhodném období.
Podpory pro zemědělskou prvovýrobu, rybolov a pro ostatní odvětví poskytnuté na základě
nařízení č. 1407/2013 se do tohoto limitu načítají.
8. Žadatel níže svým podpisem
- potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně;
- se zavazuje k tomu, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního
procesu poskytnutí podpory de minimis bude neprodleně informovat poskytovatele dané
podpory o změnách, které u něj nastaly;
- souhlasí se zpracováním svých osobních údajů obsažených v tomto prohlášení ve smyslu
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění p. p., za účelem evidence
podpor malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů
v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p.
Tento souhlas uděluji správci a zpracovateli9, kterým je Ústecký kraj pro všechny údaje
obsažené v tomto prohlášení, a to po celou dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Zároveň si
je žadatel vědom svých práv podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Datum a místo podpisu

Jméno a podpis osoby
oprávněné zastupovat
žadatele

Razítko (pokud je
součástí podpisu
žadatele)

Správcem je koordinační orgán ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné
podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p., zpracovatelem je poskytovatel podpory
de minimis.
9
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Příloha 6

Závěrečná zpráva a vyúčtování projektu
Žadatel
Sídlo
IČ
DIČ
Bank. spojení:
Název projektu
Smlouva o poskytnutí dotace č.
Popis realizace projektu včetně dodržení harmonogramu

Kvalitativní a kvantitativní výstupy

Přínos projektu pro účel dotace

Celkové zhodnocení projektu

Zveřejnění podpory projektu Ústeckým krajem (čl. 3, písm. f) čl. VI smlouvy) bylo zajištěno
formou:
V

Přílohy:

dne

Zpracoval

1/ Závěrečné vyúčtování čerpání dotace
2/ sešité kopie všech účetních dokladů označené pořadovými čísly uvedenými ve vyúčtování a na originále opatřené
číslem smlouvy a textem: „Projekt spolufinancován Ústeckým krajem“.
3/ doklad o zaúčtování pod UZ (v případě povinnosti zaúčtování pod UZ)
4/ případné další přílohy jako fotodokumentace, CD atd.
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Příloha č.1 závěrečné zprávy

Závěrečné vyúčtování čerpání dotace
1/ přehled všech příjmů a výdajů projektu
Příjmová položka
název a číslo dokladu

Kč

Celkem

Výdajová položka
název a číslo dokladu

Kč

Celkem

2/ přehled výdajů projektu hrazených z dotace v členění podle plánovaného položkového
rozpočtu (dle přílohy smlouvy)
Položka plánovaného rozpočtu

Skutečné náklady v Kč

Číslo dokladu

Kč

% celkových nákladů

Kč

% celkových nákladů

Celkem

3) Skutečné financování projektu – investiční
Financování projektu
Vlastní zdroje předkladatele
Ostatní zdroje
Poskytnutá dotace
Projekt celkem

4) Skutečné financování projektu - neinvestiční
Financování projektu
Vlastní zdroje předkladatele
Ostatní zdroje
Poskytnutá dotace
Projekt celkem
Prohlášení: jsme plátci – neplátci* DPH. Byl – nebyl* uplatněn nárok na odpočet DPH u příslušného správce
daně v rámci realizace projektu celkem ve výši ……..…………………..…. Kč.
Dále prohlašujeme, že výše uvedená částka byla – nebyla* zahrnuta do nákladů na realizaci projektu, v rámci
kterého bude Ústeckým krajem poskytnuta dotace.
V
dne

Podpis st. zástupce příjemce dotace

*nehodící se škrtněte
22

Příloha 7

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

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

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4932032/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce (název/obchodní firma/jméno a příjmení):
Sídlo/bydliště:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ/Datum narození:
DIČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:
zapsaný v obchodním rejstříku u …………………, pod sp. zn. ........../ v.............. rejstříku
u ……………. úřadu v ……………../ v evidenci ………………………. v………………..
(výpis/kopie výpisu z obchodního rejstříku/z ……. rejstříku/ z ……… evidence příjemce tvoří
přílohu č. 1 k této smlouvě)
(dále jen ,,příjemce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
SMLOUVU O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ/NEINVESTIČNÍ DOTACE
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(dále jen „smlouva“)
Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č.27/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016 schváleny Zásady pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“). Pro účely
dotační podpory veřejného odpadového hospodářství byl usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje č…………. ze dne ………. schválen Program pro podporu odpadového
hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 – 2025 (dále jen „Program“).
Smlouva se uzavírá v souladu s těmito Zásadami a s tímto Programem. Program je pro
příjemce závazný ve věcech touto smlouvou neupravených, Zásady jsou pro příjemce
závazné ve věcech neupravených touto smlouvou ani Programem.
Článek I.
Předmět smlouvy, účel a výše dotace
1.

Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje………… č.
….. ze dne ……. poskytuje příjemci ze svého rozpočtu investiční/neinvestiční dotaci ve
výši ………….,- Kč (slovy: ……..korun českých), která bude převedena bezhotovostně
na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, pod UZ (účelovým znakem)
………………, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije
nejpozději do ...................
Ujednání pro případ poskytnutí dotace příspěvkové organizaci obce:
Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje………… č.
….. ze dne ……. poskytuje příjemci ze svého rozpočtu investiční/neinvestiční dotaci ve
výši ………….,- Kč (slovy: ……..korun českých), která bude převedena bezhotovostně
příjemci v souladu s ustanovením § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím
bankovního účtu zřizovatele příjemce, č. účtu:……., pod UZ (účelovým
znakem)……………, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije
nejpozději do ...................

2.

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

3.

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

4.

Dotace je poskytována za využití pravidla „de minimis“ ve smyslu nařízení Komise
(EU) č. 1407/2013. 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.

5. Dotace je slučitelná s dotací poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných
celků, státního rozpočtu nebo fondů EU, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor
nevylučují.
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Článek II.
Podmínky použití dotace,
doba, v níž má být dosaženo účelu,
způsob poskytnutí dotace
1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace
předloženého projektu ...................................., dle poskytovatelem odsouhlaseného
rozpočtu všech plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „plánovaný nákladový rozpočet“), a
to v rozsahu v něm uvedeného procentuálního podílu dotace na úhradě plánovaných
uznatelných nákladů za dodržení druhového členění plánovaného nákladového rozpočtu
(např. nákup materiálu, nákup prací a služeb, nákup stavebních prací, nákup technického
vybavení). Plánovaný nákladový rozpočet včetně harmonogramu příjmů a plateb
předložených příjemcem v projektu je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.
2. V plánovaném nákladovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, se za neuznatelný
náklad označují následující náklady:
………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
……………
………………………………………………………………………………………………..
3. Změny v rámci druhového členění rozpočtu je možné provádět pouze za podmínek
stanovených čl. 4 odst. 16 Programu.
4. Termínem ukončení realizace projektu je ….. . Pro příjemce je tento termín stanoven jako
závazný ukazatel.
5. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od ..........
do …… (účinnost uznatelných nákladů).
6. Dotace bude poskytnuta bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví této
smlouvy/účet zřizovatele příjemce uvedený v čl. I. této smlouvy jednorázově ve lhůtě do
…. dnů po předložení a kontrole finančního vypořádání poskytovatelem.
7. Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných uznatelných
nákladech projektu v maximální výši 70 %. Závazný ukazatel musí být dodržen ve vztahu
k celkovým uznatelným nákladům projektu za dodržení druhového členění plánovaného
nákladového rozpočtu (např. nákup materiálu, nákup prací a služeb, nákup stavebních
prací, nákup technického vybavení).

Článek III.
Práva a povinnosti příjemce
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
a) Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace
poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.
b) Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
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c) Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění
odpočtu této daně.
d) Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, který je přílohou této smlouvy, a jejich
řádné a oddělené sledování v účetnictví, pod daným účelovým znakem (UZ), vedeném
v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to
jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska nákladů celého projektu.
e) Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály účetních
dokladů informací o tom, že projekt je spolufinancován Ústeckým krajem.
f)

Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace a
finanční vypořádání dotace dle čl. 11 Programu, a to do 30 dnů od ukončení realizace
projektu. Ze závažných důvodů může být termín předložení závěrečné zprávy na
žádost příjemce postupem dle čl. 11 odst. 3 Programu prodloužen.

g) Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit
nahlížet do účetní evidence. Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak i po ukončení
realizace projektu.
h) Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor životního prostředí a
zemědělství krajského úřadu o všech změnách týkajících se tohoto smluvního vztahu,
včetně identifikace příjemce nebo podpořeného projektu.
i)

V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným
nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel (viz čl. II
odst. 7 smlouvy), poskytovatel nevyplatí příjemci prostředky, o které byl dohodnutý
podíl dotace překročen.

j)

V případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady uvedené
v plánovaném nákladovém rozpočtu, poskytovatel odpovídajícím způsobem pokrátí
poskytnutou dotaci o její nečerpanou část.

k) Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci
projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 14
kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně
informovat poskytovatele o vrácení dotace.
l)

Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad.

m) Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se příjemce stal dotovaným
zadavatelem ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 tohoto zákona a dodržovat v souvislosti
s čerpáním dotace veškeré další obecně závazné právní předpisy.
n) Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí o jeho
likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato až po
předchozím souhlasu poskytovatele. Příjemce je povinen poskytovateli poskytnout
veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru
poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace.
o) Příjemce je povinen s poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi.
p) Příjemce je povinen zajistit na svou odpovědnost po dobu 5 let následujících po roce
vyplacení dotace provoz a užívání provedených staveb a pořízených zařízení v souladu
s účelem dotace podle čl. 4 odst. 1. V případě nedodržení této povinnosti je příjemce
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povinen vrátit poskytovateli část poskytnuté dotace o velikosti poměrně odpovídající
době, o kterou by závazek udržitelnosti projektu zkrácen.

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

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

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

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

Článek V.
Výpověď a zrušení smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 15 dnů. Ve výpovědní lhůtě bude
pozastaveno vyplácení dotace.
2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených v §
167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním
vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně, která
návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví souhlas,
smlouva nezaniká.
3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.
4. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správního řádu
Ministerstvo financí ČR.

Článek VI.
Publicita

1.

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

2. Na výstupech projektu typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů
uvede příjemce skutečnost, že projekt podpořil poskytovatel (dále „Sponzorský
vzkaz“) v provedení respektující logomanuál poskytovatele. Příjemce podpisem
smlouvy výslovně prohlašuje, že se s daným logomanuálem seznámil.
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3.

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

4.

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

5.

Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, a to nejméně
po dobu udržitelnosti projektu dle čl. 4 odst. 6 Programu:
a) logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na – pozvánkách,
plakátech, programech, vstupenkách souvisejících s akcí (projektem),
b) verbální prezentace poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích
pořádaných u příležitosti akce (projektu),
c) oficiální pozvání zástupců poskytovatele, volný vstup do VIP prostor pro zástupce
poskytovatele,
d) viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místech konání akce
(realizace projektu) v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce (propagační
komponent s logem si příjemce může po domluvě zapůjčit od poskytovatele),
e) umístění reklamních panelů s prezentací poskytovatele v místě konání akce
(realizace projektu),
f) distribuce tiskových materiálů poskytovatele, které dodá poskytovatel mezi hosty
akce,
g) v případě videoprojekce odvysílání videospotu poskytovatele na (celoplošné)
obrazovce (videospot si příjemce po domluvě vyzvedne u poskytovatele),
h) prezentace poskytovatele moderátorem akce,
i) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách
souvisejících s konáním akce (realizací projektu),
j)
………………………….. (případné další povinnosti příjemce vyplývající
z charakteru podpořené akce, projektu)
(Pozn.: Zpracovatel smlouvy upraví požadavky na rozsah publicity uvedené
v odst. 5 s ohledem na charakter podpořené akce (projektu) vždy po konzultaci
s oddělením mediální komunikace odboru kancelář hejtmana.)

6.

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

Článek VII.
Ostatní ujednání
1.

Var. 1 - Tato smlouva bude zveřejněna dle §10d odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. na úřední desce
poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy, což
se týká i případných dodatků ke smlouvě, a to po dobu nejméně 3 let ode dne zveřejnění. (Pozn.:
U smluv nad 50 000,- Kč či přesahujících tuto částku uzavřeným dodatkem – platí pouze pro
smlouvy uzavírané s fyzickou osobou jednající mimo rámec své podnikatelské činnosti, s obcí
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nevykonávající rozšířenou působnost, příspěvkovou organizací zřízenou touto obcí nebo
právnickou osobou, v níž má taková obec sama nebo s jinými takovými obcemi většinovou účast).
Var. 2 - Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle
zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede
poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána příjemci
do datové schránky ID……./na e-mail: ……@....... (Pozn.: U smluv nad 50 000,- Kč či přesahujících
tuto částku uzavřeným dodatkem.)

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

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman kraje

Příjemce

Přílohy:
Příloha č. 1 - Výpis/ kopie výpisu z ……… rejstříku/ evidence příjemce
Příloha č. 2 - Plánovaný nákladový rozpočet včetně harmonogramu příjmů a plateb
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Příloha 8

Kritéria pro hodnocení projektu
Kritéria hodnocení

Počet bodů

Projekt povede ke snížení měrné produkce směsného komunálního odpadu.

0/1

Výstupy projektu bude využívat více obcí.

0/1

Projekt povede ke snížení množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu
ukládaného na skládky.

0/1

Realizací projektu vznikne nová kapacita ke konečnému využití směsného
komunálního odpadu.

0/1

Projekt je umístěn v obci, která vykazuje příjmy z odděleného sběru využitelných
složek komunálního odpadu.

0/1

Projekt je umístěn v obci, která vykazuje příjmy ze svozu směsného komunálního
odpadu z domácností.

0/1

Projekt povede ke zvýšení míry opětovného použití, recyklace nebo materiálového
využití komunálního odpadu.

0/1

Projekt povede ke zvýšení obchodní poptávky po produktech přepracování
komunálního odpadu a/nebo jejich konečného využití.

0/1

Projekt přispěje k posílení konkurence na místním trhu služeb v oblasti nakládání
s komunálním odpadem.

0/1

Projekt je umístěn v regionu s nadprůměrnými cenami na trhu služeb v oblasti
nakládání s komunálním odpadem.

0/1

Projekt zvýší obecnou dostupnost a využití zařízení pro oddělené shromažďování
využitelných složek komunálního odpadu.

0/1

Projekt zlepší hospodářský výsledek odpadového hospodářství obce.

0/1

Projekt zpřístupní dosud nedostupnou veřejnou službu či zajistí novou kapacitu
k nakládání s komunálním odpadem v regionu s identifikovaným deficitem těchto
kapacit.

0/1

Projektu je jmenovitě přiřazena vysoká priorita v závazné či směrné části plánu
odpadového hospodářství.

0/1

Přínosy projektu přímo ovlivní odpadové hospodářství obce či aglomerace o
minimální velikosti 2000 stálých obyvatel.

0/1
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bod 20.1 priloha 6.2.pdf k usnesení č. 046/18Z/2019

DOLOŽKA
ve smyslu ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 129/2000 Sb.“)

Ústecký kraj, ve smyslu ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb. potvrzuje, že u právních jednání
obsažených v Dodatku č. 2 ke Smlouvě o bezúplatném převodu nemovitosti s omezujícími
podmínkami č. 10/11/UDC/BP, který upravuje podmínky uvedené v Čl. III. odst. 1 a 2 uvedené
smlouvy byly ze strany nabyvatele splněny veškeré zákonem č. 129/2000 Sb. či jinými obecně
závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či
odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
Předmětný Dodatek č. 2 ke Smlouvě o bezúplatném převodu nemovitosti s omezujícími podmínkami
č. 10/11/UDC/BP byl schválen usnesením č. ……….……. ze zasedání Zastupitelstva Ústeckého
kraje dne ……………...............…
V Ústí nad Labem dne
Ústecký kraj

................................................................
Oldřich Bubeníček
hejtman
Ústeckého kraje

bod 20.1 priloha 2.4.pdf k usnesení č. 050/18Z/2019

bod 20.1 priloha 2.6.pdf k usnesení č. 051/18Z/2019

bod 20.1 priloha 2.15.pdf k usnesení č. 054/18Z/2019

bod 20.1 priloha 2.17.pdf k usnesení č. 055/18Z/2019

bod 20.1 priloha 2.19.pdf k usnesení č. 056/18Z/2019

bod 20.1 priloha 2.21.pdf k usnesení č. 057/18Z/2019

bod 23.5 priloha 2.pdf k usnesení č. 071/18Z/2019
bod 23.5 příloha 2

bod 23.6 priloha 1.pdf k usnesení č. 072/18Z/2019

Bod 23.6 příloha č. 1

Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Ústeckého kraje
PLÁN PRÁCE PRO I. pololetí 2019
8. 1. 2019 – od 10 hodin
Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě, v.v.i.
Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles
působících na území Ústeckého kraje na rok 2019
Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven Ústeckého kraje v roce 2019
Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace Ústavu archeologické památkové péče
severozápadních Čech, v.v.i.
26. 2. 2019 – od 10 hodin
KÚÚK Ústí nad Labem
dotační program Ústeckého kraje v oblasti kultury


Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2019

12. 3. 2019 – od 10 hodin
KÚÚK Ústí nad Labem
dotační program Ústeckého kraje v oblasti památkové péče



Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní
krajinu Ústeckého kraje pro rok 2019
Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2019

9. 4. 2019 – od 10 hodin
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace
Otázka jezuitské koleje
Prohlídka prostor galerie
14. 5. 2019 – od 10 hodin
Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace
Prohlídka prostor muzea a remorkéru
11. 6. 2019 – od 10 hodin
Zámek v Ploskovicích / Libochovicích – Národní kulturní památka
Organizační záležitosti – plán práce pro II. pololetí 2019
Péče o národní kulturní památky Ústeckého kraje
Prohlídka prostor zámku
Výbor bude při svých zasedáních v průběhu roku reagovat na potřebu projednání
aktuální problematiky a materiálů předkládaných do orgánů kraje v oblasti kultury a
památkové péče.

bod 23.6 priloha 2.pdf k usnesení č. 072/18Z/2019

Bod 23.6 příloha č. 2

Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Ústeckého
kraje v roce 2018
11. zasedání
16. 1. 2018 od 10 hodin v prostorách Národního památkového ústavu, územního odborného
pracoviště v Ústí nad Labem






Zajištění regionálních funkcí knihoven Ústeckého kraje:
Nové Zásady zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven Ústeckého kraje a vzorová smlouva
v návaznosti na převedení pod Fond Ústeckého kraje jako individuální dotace + rozdělení
finančních prostředků mezi jednotlivé pověřené knihovny
Informace z oblasti památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje 2017 – 2018 – Mgr. Jana
Kuráňová
Informace o činnosti Národního památkového ústavu - PhDr. Petr Hrubý
Prohlídka národní kulturní památky - Kostel svatého Floriána v Krásném Březně

12. zasedání
27. 2. 2018 od 11 do 11:45 hodin v zasedací místnosti č. 04 v přízemí budovy B Krajského úřadu
Ústeckého kraje


Dotační programy v oblasti kultury a památkové péče pro rok 2018
Seznámení s podmínkami podaných žádostí a s formálním hodnocením podání odborem KP
u:
o Programu podpory stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles
působících na území Ústeckého kraje na rok 2017
o Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2017
o Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní
krajinu Ústeckého kraje pro rok 2017



Informace z jednání orgánů kraje:
Regionální funkce knihoven Ústeckého kraje
odstoupení od smlouvy s manželi Zemanovými – sbírka FLORSALON

13. zasedání
6. 3. 2018 od 10 do 10:45 hodin v zasedací místnosti č. 04 v přízemí budovy B Krajského úřadu
Ústeckého kraje



Dotační programy v oblasti památkové péče:
o Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2018
Cena hejtmana Ústeckého kraje pro rok 2018 - informace o ukončení podání nominací
k hodnocení Ceny hejtmana – v oblasti kultury a památkové péče 9 osobností

14. zasedání
10. 4. 2018 od 10:00 do 12:45 hodin v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvkové
organizaci


Cena hejtmana Ústeckého kraje pro rok 2018

Bod 23.6 příloha č. 2
n á v r h pro Radu a následně Zastupitelstvo Ústeckého kraje se třemi kandidáty na cenu
hejtmana v tomto pořadí:

1. prof. PhDr. Vlastimil Kobrle

2. Severočeská filharmonie Teplice

3. PhDr. František Ledvinka



Informace o aktivitách Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Prohlídka prostor galerie

Problematika dalšího využití prostor zámku v Milešově
Výbor po projednání
ukládá
Ing. Jaroslavu Dubskému projednat problematiku dalšího využití prostor zámku v Milešově s paní radní
Jitkou Sachetovou a s náměstkem hejtmana PhDr. Martinem Klikou, MBA, DBA, a na příštím zasedání
seznámit ostatní členy o jejich postoji k dané problematice.
Termín: 15. května 2018

SPLNĚNO

15. zasedání
15. 5. 2018 od 10:00 do 13:15 hodin v prostorách Regionálního muzea v Teplicích, příspěvkové
organizaci





Informace z jednání o problematice dalšího využití prostor zámku v Milešově
Informace z jednání orgánů Ústeckého kraje
Informace o aktivitách Regionálního muzea v Teplicích, příspěvkové organizace
Prohlídka prostor muzea

Problematika oznámení neposkytnutí dotace
Výbor po projednání
ukládá
Ing. Jaroslavu Dubskému projednat s Ing. Jaroslavou Kusznirukovou, z odboru strategie přípravy a
realizace projektů, otázku formulace vyrozumění o neposkytnutí dotací z fondu Ústeckého kraje pro
žadatele o dotaci.
Termín: 19. června 2018

SPLNĚNO

16. zasedání
21. 6. 2018 od 10:00 do 13:45 hodin v prostorách zámku Krásný Dvůr


Nakládání s majetkem kraje
o o došlé písemné nabídce starostky Města Žatec, s pověřením členů Rady Města Žatec
usnesením č. 701/17 ze dne 16. 10. 2017, k převzetí zřizovatelských funkcí
Regionálního muzea K. A. Polánka – nedoporučující stanovisko výboru

Bod 23.6 příloha č. 2
o





o projeveném zájmu zpětného odkupu městem Žatec (za původně stanovených
podmínek) objektu bývalé sušárny chmele v Žatci, která byla pořízena za účelem
vybudování galerie pro uměleckou sbírku manželů Zemanových
o o došlé písemné nabídce pro možnost prohlídky budovy bývalé jezuitské koleje
v Litoměřicích zřizovateli Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích,
příspěvkové organizace, která o daný objekt jeví zájem
Informace k dotačním programům v oblasti kultury a památkové péče
Informace o aktivitách zámku
prohlídka prostor zámku a zámecké zahrady

17. zasedání
11. 9. 2018 od 10:00 do 12:30 hodin v prostorách Oblastního muzea v Lounech, příspěvkové
organizace


Analýza variantního řešení organizačního uspořádání příspěvkových organizací GVU MO +
OM MO
Výbor po projednání dne 11. září 2018
potvrzuje
své původní doporučení Zastupitelstvu Ústeckého kraje ze dne 14. listopadu 2017 usnesením
Výboru č. 5/9/2017 a následně 12. prosince 2017 usnesením č. 4/10/2017 - rozhodnout o
sloučení Galerie výtvarného umění v Mostě, příspěvkovou organizaci, s Oblastním muzeem
v Mostě, příspěvkovou organizací, v souladu s předloženým doporučením vyplývajícím
z provedené analýzy odbornou firmou.



Depozitáře příspěvkových organizací kraje v oblasti kultury
Výbor po projednání dne 11. září 2018 na základě odborné analýzy současných depozitních
prostor Oblastního muzea v Lounech, příspěvkové organizace, v Oboře
doporučuje
zajistit opravu získané budovy v ulici Poděbradova, v Lounech, pro účel zajištění nových
depozitních prostor muzea.




Informace o aktivitách muzea
Prohlídka depozitáře Oblastního muzea v Lounech

Úkol pro předsedu Výboru:
 Ing. Jaroslav Dubský bude hledat možnosti dalšího využití chátrající budovy ozdravovny
v Jetřichovicích.
Termín: do konce roku 2018
PLNĚNO PRŮBĚŽNĚ
Úkoly pro vedoucího odboru KP:
 Zajistit konání průběžných fyzických kontrol depozitářů příspěvkových organizací Ústeckého
kraje.
Termín: průběžně
PLNĚNO PRŮBĚŽNĚ
 Zajistit spolu s tiskovým oddělením publicitu v médiích k projednávané problematice slučování
výše zmíněných příspěvkových organizací s vysvětlením celé situace v přímé spojitosti
s projednáním v Radě Ústeckého kraje, aby se předešlo negativní zpětné reakci.
Termín: říjen 2018
SPLNĚNO

Bod 23.6 příloha č. 2

18. zasedání
9. října 2018 od 10:00 do 12:30 hodin v prostorách zámku v Klášterci nad Ohří
 Informace z jednání orgánů Ústeckého kraje
 Dotační programy v oblasti kultury a památkové péče na rok 2019




Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních
těles působících na území Ústeckého kraje na rok 2019
Výbor po projednání dne 9. října 2018
doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit vyhlášení a změnu harmonogramu Programu
podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles
působících na území Ústeckého kraje na rok 2019.
doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit vyhlášení dotačních programů v oblasti kultury
a památkové péče na rok 2019:
o
o
o

Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2019
Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok
2019
Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející
kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2019

 Informace o aktivitách na zámku
 Prohlídka prostor zámku v Klášterci nad Ohří
 Odsouhlasení změny termínu a místa konání zasedání Výboru z původního:
 6. 11. 2018 v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvkové
organizaci
na:


25. 10. 2018 v prostorách Výstaviště Zahrada Čech v Litoměřicích s prohlídkou
připravených pavilonů k oslavě 100. výročí samostatného Československého státu.

Úkol:
Výbor žádá paní radní Jitku Sachetovou, aby vyvolala jednání s představiteli Statutárního města Ústí
nad Labem o dalším fungování Severočeského divadla v Ústí nad Labem.
BUDE PLNĚNO AŽ PO USTANOVENÍ VEDENÍ MĚSTA
Úkol pro Ing. Jaroslava Dubského:
vyvolat jednání k řešení situace pro získání navýšení finančních prostředků do Programu na záchranu a
obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro účely zajištění
oprav pomníků a památníků obětem 1. světové války, s tím, že nebudou pokráceny jiné požadavky na
dotační programy v oblasti kultury a památkové péče.
SPLNĚNO A HLEDÁNÍ ŘEŠENÍ DO BUDOUCNA

Bod 23.6 příloha č. 2
Proběhla jednání – pro letošní rok nedojde v Programu na záchranu a obnovu drobných památek a
architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje k žádné úpravě – opravy pomníků nebudou do
programu zařazeny.
Ing. Dubský hledá i jiné finanční zdroje pro účely zajištění oprav pomníků obětem 1. světové války na
území Ústeckého kraje.

19. zasedání
25. října 2018 od 10:00 do 12:15 hodin v prostorách výstaviště Zahrady Čech v Litoměřicích



Příprava akce spojené s oslavou 100. výročí od vzniku samostatného Československého státu
Prohlídka prostor výstaviště

20. zasedání
11. prosince 2019 od 10:00 hodin v Informačním centru v Krupce


Organizační záležitosti – schválení plánu práce na 1. pololetí 2019
8. 1. 2019 – od 10 hodin - Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě,
v.v.i.
26. 2. 2019 – od 10 hodin - KÚÚK Ústí nad Labem
12. 3. 2019 – od 10 hodin KÚÚK Ústí nad Labem
10. 4. 2019 – od 10 hodin - Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková
organizace
14. 5. 2019 – od 10 hodin - Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace
11. 6. 2019 – od 10 hodin - Zámek v Ploskovicích / Libochovicích – Národní kulturní památka
Výbor bude při svých zasedáních v průběhu roku reagovat na potřebu projednání aktuální
problematiky a materiálů předkládaných do orgánů kraje v oblasti kultury a památkové péče.





Tradiční lidová kultura Ústeckého kraje
Hodnocení činnosti Výboru v roce 2018
Informace o aktivitách v Krupce

