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. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

Ústecký kraj

Zastupitelstvo Ústeckého kraje
Usnesení
z 29. zasedaní Zastupitelstva Ústeckého kraje - V. volební období 2016 - 2020, konaného dne
20.04.2020 od 10:15 hodin do 16:30 hodin, v zasedacím sále Krajského úřadu Ústeckého
kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 001/29Z/2020
2.1 Schválení návrhové a volební komise
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
návrhovou a volební komisi 29. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje V. volebního období
v tomto složení:
1. Bc. Jan Jelínek - předseda
2. Ing. Radek Štejnar, člen Rady Ústeckého kraje (ČSSD) - člen
3. Vladimír Kossakowski (ANO) - člen
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 002/29Z/2020
3.1 Volba ověřovatelů
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
volí
ověřovatele zápisu a usnesení z 29. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje V. volebního
období:
Ing. Jaroslava Dubského (KSČM)
Bc. Pavla Csonku (ČSSD)
1

Hlasování:

pro:

46

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 003/29Z/2020
4.1 Schválení programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
s vystoupením MUDr. Lenky Šimůnkové, ředitelky Krajské hygienické stanice Ústeckého
kraje a plk. Ing. Romana Vyskočila, ředitele Krajského ředitelství Hasičského záchranného
sboru Ústeckého kraje a plk. Mgr. Jaromíra Kníže, ředitele Krajského ředitelství policie
Ústeckého kraje a pplk. Ing. Jana Schwarzbacha z Krajského vojenského velitelství, Ústí nad
Labem, na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje.
Hlasování:

pro:

45

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 004/29Z/2020
4.1 Schválení programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
upravený program 29. Zastupitelstva Ústeckého kraje v V. volebním období.
Hlasování:

pro:

43

proti:

0

zdržel se:

4

Návrh byl přijat

Usnesení č. 005/29Z/2020
5.2 Kontrola plnění usnesení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
splnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje z V. volebního období 2016
– 2020
1. Usnesení ZÚK č. 033/16Z/2018 z 10.12.2018 B)2. Poskytnutí finančního daru organizaci
WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.
2. Usnesení ZÚK č. 020/26Z/2020 z 27.01.2020 Dotační program „PAŽIT 2020 – Podpora
mimoškolních ozdravných výchovně vzdělávacích pobytů žáků“
3. Usnesení ZÚK č. 024/26Z/2020 z 27.01.2020 Program na záchranu a obnovu kulturních
památek Ústeckého kraje pro rok 2019 - dodatky ke smlouvám
4. Usnesení ZÚK č. 025/26Z/2020 z 27.01.2020 Program na záchranu a obnovu drobných
památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2019 - odstoupení
od smlouvy
2

5. Usnesení ZÚK č. 030/26Z/2020 z 27.01.2020 C)1., 2. Fond vodního hospodářství a
životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – městys Měcholupy
6. Usnesení ZÚK č. 052/26Z/2020 z 27.01.2020 Dotační program „Podpora sociálních služeb
v rámci projektu POSOSUK 3“
7. Usnesení ZÚK č. 019/27Z/2020 z 09.03.2020 ,,Dotační program „Asistenční vouchery
Ústeckého kraje“ – schválení dotace“
8. Usnesení ZÚK č. 027/27Z/2020 z 09.03.2020 Žádosti o finanční příspěvek z Fondu
Ústeckého kraje – Destinační agentury
9. Usnesení ZÚK č. 056/27Z/2020 z 09.03.2020 Vyhlášení dotačního programu „Podpora
rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji 2020“

Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 006/29Z/2020
5.3 Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady Ústeckého kraje od 6. 2. 2020 do 18. 3. 2020.
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 007/29Z/2020
5.4 Zpráva ředitele o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu ředitele Ing. Milana Zemaníka o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje
Hlasování:

pro:

46

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 008/29Z/2020
6.4 Zrušení částí usnesení v rámci poskytování dotací v programu Rodinné stříbro
Ústeckého kraje 2020
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
ruší
níže uvedené části usnesení č. 009/27Z/2020 ze dne 9. 3. 2020 ve věci poskytnutí dotací v
rámci programu Rodinné stříbro Ústeckého kraje u níže uvedených žadatelů:
1. Severočeská filharmonie, p.o.
3

sídlo: Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice
IČ: 00083283
částka: 500.000,- Kč
projekt: 56. ročník Hudebního festivalu L. van Beethovena 2020
7. Sdružení pro obnovu hasičských tradic z.s.
sídlo: Tisá 470, 403 36 Tisá
IČ: 69291217
částka: 300.000,- Kč
projekt: Hasičské slavnosti Litoměřice 2020
podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: 75 %
16. 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 %
Hlasování:

pro:

46

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 009/29Z/2020
6.5 Změna zásad Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
Zásady Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje dle upravené přílohy č. 1 tohoto
usnesení
Hlasování:

pro:

46

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 010/29Z/2020
7.1 Volba přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) volí
do funkce přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem tohoto kandidáta:
Daniela France, ***************************************************.
B) ukládá
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, informovat předsedu Krajského soudu v
Ústí nad Labem o volbě přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem dle bodu A) tohoto
usnesení.
Termín: 15. 5. 2020
4

Hlasování:

pro:

46

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 011/29Z/2020
9.4 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k „Protipovodňovému opatření v povodí
Vilémovského potoka/Sebnitz – studie proveditelnosti
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
žádost Povodí Ohře, s. p., o projednání studie proveditelnosti s názvem „Protipovodňová
opatření v povodí Vilémovského potoka/Sebnitz – studie proveditelnosti“ (dále jen „studie“) v
orgánech kraje dle přílohy č. 1 tohoto materiálu a studii dle přílohy č. 2 až č. 8 tohoto
materiálu a informaci o projektu protipovodňových opatření, který je předmětem této studie,
dle tohoto materiálu.
B) podporuje
projekt protipovodňových opatření v povodí Vilémovského potoka/Sebnitz, který je
předmětem studie.
Hlasování:

pro:

46

proti:

0

zdržel se:

2

Návrh byl přijat

Usnesení č. 012/29Z/2020
9.5 Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, příspěvková organizace –
informace o nevyhovění žádosti Ústeckého kraje o převod pozemků z majetku státu a o
spolupráci školy s Lesy ČR
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
1. informaci o nevyhovění žádosti Ústeckého kraje o bezúplatný převod pozemků z majetku
státu pro činnost Střední lesnické školy a Střední odborné školy, Šluknov, p. o., dle tohoto
materiálu
2. informaci o podepsání Dodatku č. 1 a Přílohy Rámcové smlouvy o spolupráci při výuce v
lesnictví uzavřené dne 10. 1. 2017 mezi Střední lesnickou školou a Střední odbornou školou,
Šluknov, příspěvkovou organizací, a Lesy České republiky, státním podnikem, dle Přílohy č. 1
a 2 tohoto materiálu

Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

Usnesení č. 013/29Z/2020
10.2 Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 5/2020/ZÚK
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
5

0

Návrh byl přijat

A) provádí
v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů a usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 6/5Z/2017 ze dne 29. 5. 2017,
rozpočtové opatření - zvýšení rozpočtu Ústeckého kraje o částku 113 292 tis. Kč na celkový
objem rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 22 818 865 tis. Kč:
1)zvýšení o částku 92 992 tis. Kč za podmínky schválení závazných ukazatelů
zastupitelstvem kraje:
příjmy:
ostatní přijaté vratky transferů – zvýšení o částku 92 992 tis. Kč – vratka/odvod na základě
vyúčtování od Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace
běžné výdaje:
odbor dopravy a silničního hospodářství – zvýšení o částku 58 755 tis. Kč – příspěvek na
velkou údržbu pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci
kapitálové výdaje:
odbor dopravy a silničního hospodářství – zvýšení o částku 34 237 tis. Kč – investiční
účelový příspěvek pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci
2)zvýšení o částku 10 000 tis. Kč za podmínky schválení přídělu do fondu zastupitelstvem
kraje:
příjmy:
přijaté neinvestiční dotace – UZ 98 022 – zvýšení o 10 000 tis. Kč - dotace z všeobecné
pokladní správy
běžné výdaje:
odbor kancelář hejtmana, Fond pro mimořádné události ÚK – UZ 98 022 – zvýšení o částku
10 000 tis. Kč – rezerva na krizová opatření
3) zvýšení o částku 10 300 tis, Kč za podmínky rozhodnutí zastupitelstva kraje o nákupu
majetku z podstaty dlužníka Lužické nemocnice a polikliniky, a.s.
financování – zvýšení o 10 300 tis. Kč - zapojení úvěru 2017 – 2022
kapitálové výdaje:
odbor majetkový – zvýšení o částku 10 300 tis. Kč – nákup majetku z podstaty dlužníka
Lužické nemocnice a polikliniky, a.s.
4) přesun ve výši 7 255 tis. Kč
běžné výdaje:
odbor školství, mládeže a tělovýchovy – snížení o 7 255 tis. Kč – Podpora páteřních škol a
optimalizace vzdělávací soustavy - rezerva
odbor ekonomický - zvýšení o 7 255 tis. Kč – centrální rezerva
5) přesun ve výši 14 700 tis. Kč za podmínky schválení snížení přídělu do Fondu Ústeckého
kraje zastupitelstvem kraje:
běžné výdaje:
odbor strategie, přípravy a realizace projektů, Fond Ústeckého kraje – snížení o částku 14 700
6

tis. Kč v oblastech:
a) oblast kancelář hejtmana – UZ 26 - snížení o 2 000 tis. Kč
b) oblast regionálního rozvoje – UZ 219 - snížení o 3 200 tis. Kč
c) oblast školství, mládeže a tělovýchovy – snížení o 6 500 tis. Kč, z toho:
- UZ 207 - 3 000 tis. Kč
- UZ 220 - 500 tis. Kč
- UZ 235 - 3 000 tis. Kč
d) oblast strategie, přípravy a realizace projektů – UZ 317 – snížení o 3 000 tis. Kč
odbor ekonomický - zvýšení o částku 14 700 tis. Kč – centrální rezerva
B) schvaluje
změnu přídělu z rozpočtu do peněžních fondů Ústeckého kraje:
- Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje - zvýšení o 10 000 tis. Kč
- Fond Ústeckého kraje - snížení o 14 700 tis. Kč
Hlasování:

pro:

45

proti:

0

zdržel se:

3

Návrh byl přijat

Usnesení č. 014/29Z/2020
10.3 Rozdělení volných prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2019
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
1) rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2019 ve
výši 677 373 tis. Kč na financování akcí dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
2) příděl z rozpočtu do fondů Ústeckého kraje v roce 2020 následovně:
• Fond investic a oprav Ústeckého kraje - zvýšení o 51 000 tis. Kč
• Fond Ústeckého kraje - zvýšení o 65 000 tis. Kč
B) provádí
v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů a usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 6/5Z/2017 ze dne 29. 5. 2017,
rozpočtová opatření – zvýšení rozpočtu Ústeckého kraje o 677 373 tis. Kč za podmínky
schválení bodu A) tohoto usnesení:
financování:
prostředky minulých let – zvýšení o částku 677 373 tis. Kč – volné prostředky z hospodaření
ÚK z roku 2019
běžné výdaje:
- odbor ekonomický – zvýšení o částku 442 737 tis. Kč
- odbor informatiky a organizačních věcí - zvýšení o částku 1 500 tis. Kč
- odbor dopravy a silničního hospodářství - zvýšení o 45 065 tis. Kč
- odbor strategie, přípravy a realizace projektů - zvýšení o částku 3 000 tis Kč, z toho Fond
Ústeckého kraje o částku 2 000 tis. Kč
kapitálové výdaje:
- odbor školství, mládeže a tělovýchovy - zvýšení o částku 1 071 tis. Kč
7

- odbor zdravotnictví - zvýšení o částku 70 000 tis. Kč
- odbor strategie, přípravy a realizace projektů, Fond Ústeckého kraje - zvýšení o částku 63
000 tis. Kč
- Fond investic a oprav Ústeckého kraje, odbor majetkový - zvýšení o částku 51 000 tis. Kč
Hlasování:

pro:

30

proti:

0

zdržel se:

18

Návrh byl přijat

Usnesení č. 015/29Z/2020
10.4 Problematika Lužické nemocnice a polikliniky, a.s.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
s vystoupením JUDr. Mgr. Martiny Jinochové Matyášové na zasedání Zastupitelstva
Ústeckého kraje.
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 016/29Z/2020
10.4 Problematika Lužické nemocnice a polikliniky, a.s.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
předložené komplexní informace ohledně problematiky Lužické nemocnice a polikliniky, a.s.
v konkursu, dle důvodové zprávy a příloh předloženého materiálu.
B) rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o nabytí nemovitých věcí přesně specifikovaných v příloze č. 6 tohoto usnesení a
dle § 37 krajského zřízení o nabytí movitých věcí přesně specifikovaných v příloze č. 7 tohoto
usnesení.
C) rozhoduje
o nabytí věcí dle bodu B) tohoto usnesení v celkové výši 63 miliónů Kč.
D) ukládá
PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstkovi a zástupci hejtmana Ústeckého kraje,
zajistit podání nabídky do výběrového řízení viz. příloha č. 5 předloženého materiálu.
Termín: 30. 4. 2020 do 16:00 hodin
E) rozhoduje
o zajištění poskytování nemocničních zdravotních služeb ve Šluknovském výběžku na místo
Lužické nemocnice a polikliniky, a.s. prostřednictvím střediska Krajské majetkové,
příspěvkové organizace - Rumburk, a to nejdříve od 1. 9. 2020.
F) ukládá
Radě Ústeckého kraje předložit návrh na zřízení střediska Krajské majetkové, příspěvkové
organizace - Rumburk, která bude zajišťovat poskytování nemocničních zdravotních služeb
8

ve Šluknovském výběžku na místo Lužické
nemocnice a polikliniky, a.s.
Termín: 22. 6. 2020
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

29

proti:

1

zdržel se:

16

Návrh byl přijat

48

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Hlasování o části A) a B)

Hlasování:

pro:

Hlasování o části C) a D)

Hlasování:

pro:

Hlasování o části E) a F)
Usnesení č. 017/29Z/2020
10.5 Financování strategických investičních potřeb společnosti Krajská zdravotní, a.s
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
dle usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 025/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017 (Podmínky
výkonu akcionářských práv ve vztahu ke společnosti Krajská zdravotní, a.s.) s uzavřením
smlouvy o úvěru mezi Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ
114 07, IČO: 45317054 (poskytovatelem úvěru) a společností Krajská zdravotní, a.s. se
sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, IČO: 25488627 ve znění dle
přílohy č. 4 tohoto usnesení,
B) rozhoduje
dle ust. § 17 odst. 3 písm. d) a § 36 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o převzetí ručitelského závazku k zajištění úvěru
poskytovaného Krajské zdravotní, a.s., na základě smlouvy o úvěru dle přílohy č. 4 tohoto
usnesení, a o uzavření smlouvy o ručení se společností Komerční banka, a.s. se sídlem Praha
1, Na příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054 dle přílohy č. 5 tohoto usnesení,
Hlasování:

pro:

29

proti:

1

zdržel se:

17

Návrh byl přijat

Usnesení č. 018/29Z/2020
11.2 Žádosti o změny v uzavřených smlouvách o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého
kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č.
19/SML1536/SoPD/SPRP, kterým se mění termín realizace projektu z 31. 3. 2020 na 31. 12.
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2020.
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 019/29Z/2020
11.4 Podání projektové žádosti do programu Doprava 2020+
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
přípravu a podání projektového záměru pro testování autonomních systémů na území U
SMART ZONE do 2. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy – Doprava 2020 +
Hlasování:

pro:

46

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 020/29Z/2020
11.5 Dohoda o naplnění podmínek žádosti na odstranění ekologických škod – dílo ke
stavbě vedené pod názvem "Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou
výsypku, část A Komunikace Štěpánov - Kostomlaty" a dohoda o převodu práv a
povinností stavebníka a žadatele - aktualizace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
mění
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 024/20Z/2019 ze dne 24.6.2019 tak, že přílohu č. 1
usnesení č. 024/20Z/2019 ze dne 24.6.2019 nahrazuje přílohou č. 1 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

36

proti:

0

zdržel se:

9

Návrh byl přijat

Usnesení č. 021/29Z/2020
11.6 Dohoda o naplnění podmínek žádosti na odstranění ekologických škod – dílo ke
stavbě vedené pod názvem „Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou
výsypku, Část B Komunikace Razice – Kostomlaty“ a dohoda o převodu práv a
povinností stavebníka a žadatele - aktualizace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
mění
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 023/20Z/2019 ze dne 24.6.2019 tak, že přílohu č. 1
usnesení č. 024/20Z/2019 ze dne 24.6.2019 nahrazuje přílohou č. 1 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

33

proti:

0
10

zdržel se:

13

Návrh byl přijat

Usnesení č. 022/29Z/2020
11.7 Fond Ústeckého kraje - Dodatky k uzavřeným smlouvám
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí investiční/neinvestiční dotace dle přílohy č. 1
tohoto materiálu, kterým se mění termín pro předložení závěrečné zprávy a finančního
vypořádání (závěrečné vyúčtování) na 30. 6.2020.
Hlasování:

pro:

46

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 023/29Z/2020
11.8 Schválení mezinárodní spolupráce a zapojení ÚK do projektu "Bergbau/Hornictví
SN-CZ" Programu spolupráce Česká republika - Sasko
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o mezinárodní spolupráci při realizaci projektu Bergbau/Hornictví
SN-CZ, v rámci programu spolupráce Česká republika – Sasko, dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení.
Hlasování:

pro:

46

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 024/29Z/2020
11.9 Žádost o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
1. výjimku ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu
Ústeckého kraje (bod 4.6) - maximální výše osobních nákladů u předloženého projektu bude
100 %.
2. výjimku ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu
Ústeckého kraje (bod 4.5) - překročení horní hranice poskytnutého příspěvku u neinvestiční
dotace.
B) bere na vědomí
informaci o podané žádosti, posouzení a hodnocení žádosti dle předloženého materiálu.
C) rozhoduje
dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
11

předpisů, o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje:
· žadatel: Krajská zdravotní, a.s.
IČ: 25488627
sídlo: Sociální péče 3316/12a, 400 11 Ústí nad Labem
výše neinvestiční dotace: 15 000 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100 %
podíl osobních nákladů na celkových nákladech projektu: 100 %
název projektu (akce): Odměňování zdravotnických pracovníků při řešení mimořádných
opatření souvisejících s COVID-19
Hlasování:

pro:

46

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 025/29Z/2020
11.10 Dotační program na zmírnění dopadů koronaviru pro malé podnikatele v ÚK
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o vyhlášení dotačního programu „Podpora na zmírnění dopadu koronaviru pro
OSVČ“ ve vazbě na připravovaná ekonomická opatření vlády ČR v souvislosti s pandemií
koronaviru s tím, že za účelem operativního zveřejnění dotačního programu a potřeby rychlé
efektivní podpory osob zasažených koronavirovou epidemií za nouzového stavu byl dotační
program schválen v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů Radou Ústeckého kraje, orgánem, který je oprávněn rozhodovat o
poskytnutí dotací dle tohoto dotačního programu.
B) souhlasí
se zněním vyhlášeného dotačního programu „Podpora na zmírnění dopadu koronaviru pro
OSVČ“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Usnesení č. 026/29Z/2020
11.10 Dotační program na zmírnění dopadů koronaviru pro malé podnikatele v ÚK
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
revokuje
usnesení č. 013/29Z/2020 „Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 5/2020/ZÚK“ v části A3
tak, že se částka 10.300 tis. Kč mění ve všech částech tohoto usnesení na částku 63 000 tis.
Kč.
Hlasování:

pro:

43

proti:

1
12

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Usnesení č. 027/29Z/2020
12.1 Krajská zdravotní, a.s. – aktuální informace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
předloženou informaci o činnosti společnosti Krajská zdravotní, a.s
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 12.1 - 12.2, 12.5 - 12.6
Usnesení č. 028/29Z/2020
12.2 Krajská zdravotní, a.s. – poskytnutí neinvestiční dotace (vyrovnávací platby) na
provoz Protialkoholní a protitoxikomanické stanice
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
dle čl. IV odst. 8 Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí
vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby (protialkoholní a protitoxikomanická
záchytná služba) uzavřené dne 05. 11. 2018 mezi Ústeckým krajem a Krajskou zdravotní, a.s.,
výslednou kalkulaci výše vyrovnávací platby pro uplynulý kalendářní rok 2019 dle přílohy č.
2 tohoto materiálu.
B) rozhoduje
dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí neinvestiční dotace do výše 18 123 000 Kč, jako vyrovnávací platby za
závazek veřejné služby na rok 2020 společnosti Krajská zdravotní, a.s., se sídlem: Sociální
péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem, IČ: 25488627, a uzavření Smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace (vyrovnávací platby) na provoz Protialkoholní a protitoxikomanické
záchytné stanice dle přílohy č. 4 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 12.1 - 12.2, 12.5 - 12.6
Usnesení č. 029/29Z/2020
12.5 Dotační program „Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí
zdravotnického personálu u poskytovatelů akutní lůžkové péče na území Ústeckého
kraje - 2019“ – schválení dodatku ke smlouvě
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace k realizaci
programu „Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí zdravotnického personálu u
poskytovatelů akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2019“ uzavřené dne 4. 10.
2019 se společností Krajská zdravotní, a.s., se sídlem: Sociální péče 3316/12a, Severní
13

Terasa, 401 13 Ústí nad Labem, IČ: 25488627, dle přílohy č. 4 tohoto usnesení
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 12.1 - 12.2, 12.5 - 12.6
Usnesení č. 030/29Z/2020
12.6 Zrušení dotací pro rok 2020 z programu „Podpora aktivit zaměřených na zlepšení
zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“ a z programu „Podpora lékařských a
zdravotnických vzdělávacích akcí“, zastavení administrace přijatých žádostí v rámci
vyhlášených lhůt a snížení objemu finančních prostředků u stipendijních programů
odboru zdravotnictví pro rok 2020.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
1. o snížení objemu finančních prostředků deponovaných v rámci dotačního programu:
a) „Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“ z
částky 3 400 tis. na částku 3 000 tis.
b) „Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“ z částky 1 200 tis. na částku 1
000 tis.
z důvodu ekonomických opatření vyvolaných pandemií koronaviru COVID 19
2. o snížení objemu finančních prostředků deponovaných v rámci stipendijního programu:
a) „Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji“ z částky 3 500 tis. na
částku 1 800 tis. Kč
b) „Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků v Ústeckém kraji“ z částky 1 500 tis.
Kč na částku 300 tis. Kč
z důvodu ekonomických opatření vyvolaných pandemií koronaviru COVID 19.

Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 12.1 - 12.2, 12.5 - 12.6
Usnesení č. 031/29Z/2020
13.1 Změna zřizovací listiny Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové
organizace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 35 odst. 2 písm. j.) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o změně zřizovací listiny:
14

č.j. 130/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace: Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
sídlo: Ruská 260/13, Pozorka, 417 03 Dubí, IČ: 00080837
dodatkem č. 68 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

46

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 13.1 - 13.6 Společné hlasování k bodům: 13.1 - 13.6
Usnesení č. 032/29Z/2020
13.2 Financování oprav silnic II. a III. tříd v roce 2020 z prostředků SFDI
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o uzavření Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2020 se
Státním fondem dopravní infrastruktury, se sídlem: Sokolská 278, 190 00 Praha 9, IČ:
70856508, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s tím, že o změnách této smlouvy bude rozhodovat
Rada Ústeckého kraje s výjimkou ujednání, o kterých je příslušné ze zákona rozhodovat
Zastupitelstvo Ústeckého kraje.
Hlasování:

pro:

46

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 13.1 - 13.6 Společné hlasování k bodům: 13.1 - 13.6
Usnesení č. 033/29Z/2020
13.3 Zvýšení příspěvku zřizovatele na velkou údržbu pro Správu a údržbu silnic
Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci pro rok 2020
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů u příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace o zvýšení příspěvku zřizovatele na velkou údržbu pro rok 2020 o 58
755 tis. Kč na celkový objem 289 255 tis. Kč, na dofinancování již zahájených a
nedokončených akcí a nově zařazených akcí v roce 2020 (příloha č. 3 a příloha č. 6
předloženého materiálu), s termínem vyúčtování do 31. 1. 2021;
Hlasování:

pro:

46

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 13.1 - 13.6 Společné hlasování k bodům: 13.1 - 13.6
Usnesení č. 034/29Z/2020
13.4 Zvýšení účelového investičního příspěvku pro Správu a údržbu silnic Ústeckého
kraje, příspěvkovou organizaci pro rok 2020
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
15

pozdějších předpisů u příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace o zvýšení účelového investičního příspěvku pro rok 2020 o 34 237
tis. Kč na celkový objem 89 237 tis. Kč, na dofinancování již zahájených a nedokončených
akcí (příloha č. 3 a příloha č. 6 předloženého materiálu), s termínem vyúčtování do 31. 1.
2021.
Hlasování:

pro:

46

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 13.1 - 13.6 Společné hlasování k bodům: 13.1 - 13.6
Usnesení č. 035/29Z/2020
13.5 Dohoda o spolupráci – o financování přeshraničních služeb na autobusové lince 588
Chomutov – Marienberg
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o uzavření Dohody o spolupráci – o financování přeshraničních služeb
na autobusové lince 588 Chomutov – Marienberg s účelovým sdružením Zweckverband
Verkehrsverbund Mittelsachsen, Am Rathaus 2, 09111 Chemnitz dle přílohy č.1 tohoto
usnesení.
Hlasování:

pro:

46

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 13.1 - 13.6 Společné hlasování k bodům: 13.1 - 13.6
Usnesení č. 036/29Z/2020
13.6 Dotace na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky pro dopravce
veřejné dopravy
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
1. dotační program na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky pro dopravce
veřejné dopravy v závazku veřejné služby k ochraně a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření
onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení,
2. vzor žádosti o účelovou neinvestiční dotaci z dotačního programu na ochranné chemické
prostředky a ochranné pomůcky pro dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby k
ochraně a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým
koronavirem SARS-CoV-2 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.
B) rozhoduje
o výjimce z čl. IX. odst. 1 Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
Ústeckým krajem tak, že hodnocení žádostí provede odbor dopravy a silničního hospodářství
Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Hlasování:

pro:

46

proti:

0
16

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 13.1 - 13.6 Společné hlasování k bodům: 13.1 - 13.6
Usnesení č. 037/29Z/2020
14.1 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji ve školním
roce 2018/2019
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy Ústeckého kraje ve školním roce
2018/2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
Hlasování:

pro:

45

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 14.1, 14.3 - 14.7
Usnesení č. 038/29Z/2020
14.3 Dohoda o ukončení smlouvy v rámci Koncepce financování sportů s širokou
mládežnickou základnou v Ústeckém kraji v roce 2020
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o uzavření dohody o ukončení smlouvy č. 19/SML4280/SoPD/SMT, uzavřené v souladu s
usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 039/25Z/2019 ze dne 9. 12. 2019, se společností
Piráti Chomutov a.s., IČO: 254 04 695, sídlo: 430 01 Chomutov, Mostecká 5773, dle přílohy
č. 1 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

45

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 14.1, 14.3 - 14.7
Usnesení č. 039/29Z/2020
14.4 Dotační program Volný čas 2020 – zrušení dotací
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s rozhodnutím Rady Ústeckého kraje o pozastavení rozdělování dotací z dotačního programu
Volný čas 2020 do odvolání, přijatým usnesením č. 013/91R/2020 ze dne 18. 3. 2020.
B) rozhoduje
o zastavení administrace přijatých žádostí v rámci programu Volný čas 2020 a zrušení
poskytnutí dotací v rámci tohoto programu pro rok 2020 z důvodu nemožnosti rozhodnout o
poskytnutí dotací v termínu umožňujícím realizaci projektů v roce 2020 a z důvodu
očekávaného nenaplnění předpokladu objemu prostředků na poskytnutí dotací v důsledku
opatření státu v souvislosti s koronavirovou epidemií.
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Hlasování:

pro:

45

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 14.1, 14.3 - 14.7
Usnesení č. 040/29Z/2020
14.5 Dotační program Podpora talentovaných mladých sportovců 2020 – zrušení dotací
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s rozhodnutím Rady Ústeckého kraje o pozastavení rozdělování dotací z dotačního programu
Podpora talentovaných mladých sportovců 2020 do odvolání, přijatým usnesením č.
013/91R/2020 ze dne 18. 3. 2020.
B) rozhoduje
o zastavení administrace přijatých žádostí v rámci programu Podpora talentovaných mladých
sportovců 2020 a zrušení poskytnutí dotací v rámci tohoto programu pro rok 2020 z důvodu
nemožnosti rozhodnout o poskytnutí dotací v termínu umožňujícím realizaci projektů v roce
2020 a z důvodu očekávaného nenaplnění předpokladu objemu prostředků na poskytnutí
dotací v důsledku opatření státu v souvislosti s koronavirovou epidemií.
Hlasování:

pro:

45

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 14.1, 14.3 - 14.7
Usnesení č. 041/29Z/2020
14.6 Dotační program Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2020 snížení objemu finančních prostředků
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o změně v dotačním programu Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2020 –
snížením celkového objemu peněžních prostředků vyčleněných krajem na stanovený účel z
původního 1,5 mil. Kč na 500 tis. Kč.
Hlasování:

pro:

45

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 14.1, 14.3 - 14.7
Usnesení č. 042/29Z/2020
14.7 Dotační program Sport 2020 – snížení objemu finančních prostředků
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
z důvodu úsporných ekonomických opatření v souvislosti s řešením důsledků epidemie
koronaviru, o změnách v dotačním programu Sport 2020, a to takto:
1. celkový objem peněžních prostředků vyčleněných krajem na stanovený účel programu se
snižuje z původních 7 mil. Kč na 3,5 mil. Kč s tím, že u všech žadatelů vybraných k
18

poskytnutí dotace bude částka dotace snížena na polovinu,
2. programem stanovená minimální výše poskytované dotace se snižuje z původních 30 000
Kč na 15 000 Kč.
Hlasování:

pro:

45

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 14.1, 14.3 - 14.7
Usnesení č. 043/29Z/2020
15.7 Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad - dofinancování nekrytých
závazků
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) zrušuje
bod 15.1 písm. C) usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 047/25Z/2019 ze dne 9. 12.
2019;
B) schvaluje
výjimku ze Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým
krajem ve znění účinném od 25. 6. 2018 z čl. VIII odst. 11 písm. b) z podmínek pro
poskytnutí Programové dotace a její použití, kdy z dotace bude možné uhradit jinak
neuznatelný náklad v podobě úroků a jiných sankci;
C) rozhoduje
dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad, se sídlem
Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 75082136 ve výši maximálně 6.764.000,- Kč a o
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy 1 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

35

proti:

0

zdržel se:

9

Návrh byl přijat

Usnesení č. 044/29Z/2020
15.8 Úprava dotačního programu „Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2020“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o snížení objemu finančních prostředků dotačního titulu Program obnovy venkova Ústeckého
kraje 2020 z částky 30,5 mil. Kč na částku 15 mil. Kč z důvodu ekonomických opatření
vyvolaných pandemií koronaviru COVID 19.
Hlasování:

pro:

42

proti:

0

Usnesení č. 045/29Z/2020
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zdržel se:

3

Návrh byl přijat

15.9 Zrušení dotačního programu „Podpora komunitního života na venkově pro rok
2020“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o
zrušení dotačního titulu Podpora komunitního života na venkově v roce 2020 z důvodu
ekonomických opatření vyvolaných pandemií koronaviru COVID 19.
Hlasování:

pro:

46

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 046/29Z/2020
15.10 Změna ustanovení smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje –
Destinační agentury
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle ustanovení § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace dle
vzoru uvedeného v příloze č. 1 tohoto materiálu
B) ukládá
Ing. Pavlu Hajšmanovi, vedoucímu odboru regionálního rozvoje, zajistit uzavření dodatku č.
1 ke smlouvám o poskytnutí neinvestiční dotace dle vzoru uvedeného v příloze č. 1 tohoto
materiálu
Termín: 25. 4. 2020
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

3

Návrh byl přijat

Usnesení č. 047/29Z/2020
16.9 Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející
kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2020 - zrušení programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o zrušení dotačního programu „Program na záchranu a obnovu drobných památek
architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2020“.
Hlasování:

pro:

40

proti:

0

zdržel se:

7

Návrh byl přijat

Usnesení č. 048/29Z/2020
16.10 Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2020
– úprava programu
20

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o změně znění dotačního programu „Program na záchranu a obnovu kulturních památek
Ústeckého kraje pro rok 2020“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
B) ukládá
Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, zajistit veškeré potřebné úkony dle části A)
tohoto usnesení.
Termín: 30. 8. 2020
Hlasování:

pro:

40

proti:

3

zdržel se:

4

Návrh byl přijat

Usnesení č. 049/29Z/2020
16.11 Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2020 – zrušení programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o zrušení dotačního programu „Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2020“.
Hlasování:

pro:

43

proti:

0

zdržel se:

4

Návrh byl přijat

Usnesení č. 050/29Z/2020
16.12 Smlouva o poskytnutí příspěvku 2019-2020
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku 2019-2020 mezi Ústeckým krajem a
Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov, IČ:
29094038, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 051/29Z/2020
17.1 Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období
2017 až 2025 – vzor smlouvy o poskytnutí dotace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
Aktualizaci vzoru smlouvy o poskytnutí dotace z Programu pro podporu odpadového
hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2025 dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení.
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Hlasování:

pro:

35

proti:

0

zdržel se:

5

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 17.1 - 17.4
Usnesení č. 052/29Z/2020
17.2 Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období
2017 až 2025 – výzva k podání žádostí o dotaci
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
Výzvu k podání žádostí o dotaci z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v
Ústeckém kraji na období let 2017-2025 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
B) ukládá
Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje pro oblast kultury a památkové péče,
zemědělství, životního prostředí a venkova zveřejnit výzvu dle bodu A) tohoto usnesení
Termín 22.4.2020
Hlasování:

pro:

35

proti:

0

zdržel se:

5

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 17.1 - 17.4
Usnesení č. 053/29Z/2020
17.3 Aktualizace č. 49 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje (PRVKÚK)
– obec Michalovice
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
Aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací č. 49 spočívající v realizaci mechanicko biologické čistírny odpadních vod v místě stávající kořenové, která je za hranicí své
životnosti dle přílohy č.1 tohoto usnesení;
B) ukládá
Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje pro oblast kultury a památkové péče,
zemědělství, životního prostředí a venkova, zajistit úkony ve věci předání informace o
schválení aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací dotčené obci.
Termín: 20. 4. 2020
Hlasování:

pro:

35

proti:

0

zdržel se:

5

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 17.1 - 17.4
Usnesení č. 054/29Z/2020
17.4 Zrušení dotací pro rok 2020 z Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém
kraji na období let 2017 až 2020 a z Programu podpory rozvoje zemědělství a
venkovských oblastí Ústeckého kraje na období let 2014 až 2020
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
22

A) souhlasí
s rozhodnutím Rady Ústeckého kraje o pozastavení rozdělování dotací z Regionálního
podpůrného fondu Ústeckého kraje do odvolání, přijatým usnesením č. 013/91R/2020 ze dne
18. 3. 2020.
B) rozhoduje
a) o zastavení administrace přijatých žádostí v rámci Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v
Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020 a zrušení poskytnutí dotací v rámci tohoto
programu pro rok 2020 z důvodu nemožnosti rozhodnout o poskytnutí dotací v termínu
umožňujícím realizaci projektů v roce 2020 a z důvodu očekávaného nenaplnění předpokladu
objemu prostředků na poskytnutí dotací v důsledku opatření státu v souvislosti s
koronavirovou epidemií.
b) o zastavení administrace přijatých žádostí v rámci Programu podpory rozvoje zemědělství
a venkovských oblastí Ústeckého kraje na období let 2014 až 2020 a zrušení poskytnutí dotací
v rámci tohoto programu pro rok 2020 z důvodu nemožnosti rozhodnout o poskytnutí dotací v
termínu umožňujícím realizaci projektů v roce 2020 a z důvodu očekávaného nenaplnění
předpokladu objemu prostředků na poskytnutí dotací v důsledku opatření státu v souvislosti s
koronavirovou epidemií.

Hlasování:

pro:

35

proti:

0

zdržel se:

5

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 17.1 - 17.4
1
Usnesení č. 055/29Z/2020
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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 společnosti ČEZ
Distribuce, a.s., se sídlem: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ:
24729035, a to:
- pozemek: p.č. 554/118 o výměře 75 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (oddělen z pozemku p.č. 554/20 dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č.
175-451/2015 ze dne 15. 1. 2016)
obec Bitozeves, k. ú. Tatinná, zapsané na LV č. 104 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj za kupní cenu 30.400 Kč + DPH (dle ZP č.
3/4103/2020) 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.
Hlasování:

pro:

44

proti:

0
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zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.28
2
Usnesení č. 056/29Z/2020
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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. 1692/2 o výměře 47 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (oddělen z p.č. 1692 o výměře 9776 m2 dle geometrického plánu č. 405-3116/2018 ze
dne 7. 3. 2019)
obec Štětí, k.ú. Radouň u Štětí, zapsané na LV č. 547 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj, za kupní cenu 15.385 Kč (dle ZP č. 4066
ze dne 11. 9. 2019 plus ostatní náklady ve výši 1.085,- Kč viz důvodová zpráva) a vyjmutí
uvedené nemovité věci z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ 417 03, IČ:
00080837
3. o náhradě za užívání nemovité věci uvedené v bodě A) 2., kupující *****************
bez právního důvodu za období tří let zpětně od data účinnosti smlouvy ve výši 4.290,- Kč.
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.28
3
Usnesení č. 057/29Z/2020
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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
Býčkovice, se sídlem Býčkovice 57, 412 01 Litoměřice, IČ: 00832316, a to:
- pozemek: p.č. 745/2 o výměře 6671 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
obec Býčkovice, k.ú. Býčkovice, zapsané na LV č. 291 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.
Hlasování:

pro:

44

proti:

0
24

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.28
4
Usnesení č. 058/29Z/2020
18.1 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. 1627/2 o výměře 131 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Úštěk, k.ú. Lukov u Úštěku, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a předání
uvedené nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417
03.
B) souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 436/2020 a
doložky dle přílohy č. 2.2 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovité věci z vlastnictví
České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ
128 00, a to:
-pozemek: p.č. 1627/2 o výměře 131 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Úštěk, k.ú. Lukov u Úštěku, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.28
5
Usnesení č. 059/29Z/2020
18.1 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
25

128 00, a to:
-pozemek: p.č. 176 o výměře 1602 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda,
obec Podbořany, k.ú. Hlubany, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec 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.
ULN/13/2020 a doložky dle přílohy č. 2.4 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovité věci
z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,
Praha 2, PSČ 128 00, a to:
-pozemek: p.č. 176 o výměře 1602 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda,
obec Podbořany, k.ú. Hlubany, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.28
6
Usnesení č. 060/29Z/2020
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o přijetí daru (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od města
Rumburk, sídlem Třída 9. května 1366/48, Rumburk, PSČ 408 01, IČ: 00261602, a to
- pozemek: p.č. 802/1 o výměře 94 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace,
- pozemek: p.č. 1035/2 o výměře 128 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Rumburk, k.ú. Horní Jindřichov, zapsaných na LV č. 2298 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Rumburk, pro město Rumburk a předání uvedených
nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.28
7
26

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 061/29Z/2020
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) zrušuje
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 067/22Z/2019 bod B) ze dne 9. 9. 2019.
B) 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.
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.28
8
Usnesení č. 062/29Z/2020
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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 České
republiky, právo hospodařit s majetkem státu vykonává Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ:
65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle, Praha 4, PSČ 140 00, a to:
-pozemek: p.č. 675/10 o výměře 2223 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z p.č. 675/1 o výměře 60662 m2 geometrickým plánem č. 117-191934/2019 a
tento pozemek je zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí),
obec Vrskmaň, k.ú. Kyjice, zapsaný na LV č. 212 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou republiku, právo hospodařit s majetkem státu
vykonává Ředitelství silnice a dálnic ČR 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.
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.28
9
Usnesení č. 063/29Z/2020
27

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o přijetí daru (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od obce
Těchlovice, se sídlem: č. p. 37, 405 02 Těchlovice, IČO: 64679446, a to:
- pozemek: p.č. 1069/3 o výměře 288 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 1069/1 o výměře 2302 m2 geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 292-70/2017 ze dne 12.6.2017
obec Těchlovice, k. ú. Těchlovice nad Labem, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro obec Těchlovice a předání uvedené
nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci Krajská majetková, příspěvková
organizace, se sídlem: Tolstého 1232/37, 400 03, Ústí nad Labem 3 - Střekov, IČO:
00829048.
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.28
10
Usnesení č. 064/29Z/2020
18.1 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, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, IČO:
69797111, a to:
- pozemek: p.č. 302/11 o výměře 97 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Štětí, k.ú. Hněvice, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a předání uvedené
nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, IČO: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
B) souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 180/2020 a
doložky dle přílohy č. 5.4 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovité věci z vlastnictví
České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, IČO:
69797111, a to:
- pozemek: p.č. 302/11 o výměře 97 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Štětí, k.ú. Hněvice, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
28

Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.28
11
Usnesení č. 065/29Z/2020
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o nákupu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od města Chřibská,
se sídlem Chřibská 197, PSČ 407 44, IČ: 00261378, a to:
-pozemek: p.č. 282/1 o výměře 358 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(pozemek je zatížen věcnými břemeny dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí),
obec Chřibská, k.ú. Chřibská, zapsaný na LV č. 793 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Rumburk, za kupní cenu 21.480,--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.
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.28
12
Usnesení č. 066/29Z/2020
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce
Jetřichovice, se sídlem Jetřichovice 24, PSČ 407 16, IČ: 00261394, a to:
-pozemek: p.č. 1035/3 o výměře 194 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (vzniklý z částí
pozemků p.č. 1035/1 a p.č. 1225 geometrickým plánem č. 587-067/2019 ze dne 10. 11. 2019,
pozemek p.č. 1035/1 je zatížen věcnými břemeny dle aktuálního výpisu z katastru
nemovitostí),
-pozemek: p.č. 1225/2 o výměře 122 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (oddělený z pozemku
p.č. 1225 o výměře 567 m2 geometrickým plánem č. 587-067/2019 ze dne 10. 11. 2019),
obec Jetřichovice, k.ú. Jetřichovice u Děčína, zapsaných na LV č. 10001 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Děčín, za kupní cenu 18.960,--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.
Hlasování:

pro:

44

proti:

0
29

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.28
13
Usnesení č. 067/29Z/2020
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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. 2217 o výměře 26 m2 (oddělen z pozemku st.p.č. 19 o výměře 529 m2,
geometrickým plánem č. 364-494/2019 ze dne 7. 10. 2019),
obec Vchynice, k.ú. Vchynice, zapsaný na LV č. 54 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Litoměřice, za kupní cenu 1.560,--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.
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.28
14
Usnesení č. 068/29Z/2020
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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. 224 o výměře 299 m2 , druh pozemku: trvalý travní porost,
obec Brodec, k.ú. Brodec, zapsaný na LV č. 256 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Louny, za kupní cenu 17.940,--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.
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.28
15
Usnesení č. 069/29Z/2020
18.1 Nakládání s majetkem
30

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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. 2192/3 o výměře 1347 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Smolnice, k.ú. Smolnice u Loun, zapsaný na LV č. 433 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Louny, za kupní cenu 80.820,--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.
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.28
16
Usnesení č. 070/29Z/2020
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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. 675/2 o výměře 5450 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Vrskmaň, k.ú. Kyjice, zapsaný na LV č. 8 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Chomutov, za kupní cenu 327.000,--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.
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.28
17
Usnesení č. 071/29Z/2020
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
31

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o nákupu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Dobrná, se
sídlem Dobrná 26, PSČ 407 41, IČ: 00555975, a to:
-pozemek: p.č. 309/13 o výměře 916 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (oddělen z pozemku p.č. 309/1 geometrickým plánem č. 150-86/2019 ze
dne 29. 7. 2019),
obec Dobrná, k.ú. Brložec, zapsaný na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Děčín, za kupní cenu 54.960,--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.
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.28
18
Usnesení č. 072/29Z/2020
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Horní
Habartice, se sídlem Horní Habartice 187, PSČ 405 02, IČ: 00555932, a to:
-pozemek: p.č. 166/1 o výměře 56 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
-pozemek: p.č. 992/3 o výměře 43 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (oddělen z pozemku
p.č. 992/2 geometrickým plánem č. 457-072/2018 ze dne 25. 11. 2018),
obec Horní Habartice, k.ú. Horní Habartice, zapsaných na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Děčín, za kupní cenu 5.940,--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.
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.28
19
Usnesení č. 073/29Z/2020
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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 Krupka,
se Mariánské náměstí 32, Bohosudov, Krupka, PSČ 417 42, IČ: 00266418, a to:
-pozemek: p.č. 951/2 o výměře 26 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
-pozemek: p.č. 951/8 o výměře 177 m2, druh pozemku: ostatní plocha (pozemek je zatížen
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věcnými břemeny dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí),
obec Krupka, k.ú. Vrchoslav, zapsaných na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj Katastrálního pracoviště Teplice,
-pozemek: p.č. 3568/3 o výměře 249 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
-pozemek: p.č. 3572/3 o výměře 177 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
-pozemek: p.č. 3575/2 o výměře 11 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
obec Krupka, k.ú. Krupka, zapsaných na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Teplice,
-pozemek: p.č. 1073/5 o výměře 15 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
-pozemek: p.č. 1073/6 o výměře 63 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
obec Krupka, k.ú. Bohosudov, zapsaných na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj Katastrálního pracoviště Teplice, za kupní cenu 61.160,--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.
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.28
20
Usnesení č. 074/29Z/2020
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od Statutárního
města Teplice, se sídlem nám. Svobody 2, PSČ 415 95 Teplice, IČ: 00266621, a to:
- pozemek: díl „o“ p.č. 623 o výměře 46 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zeleň (díl „o“
oddělen z pozemku p. č. 623 a přisloučen do pozemku p.č. 624/7 o výměře 4824 m2 dle
geometrického plánu č. 1439/31/2019 ze dne 5.4.2019)
- pozemek: díl „n“ p.č. 624/6 o výměře 85 m2, druh pozemku: ostatní plocha, ostatní
komunikace (díl „n“ oddělen z pozemku p. č. 624/6 a přisloučen do pozemku p.č. 624/7 o
výměře 4824 m2 dle geometrického plánu č. 1439/31/2019 ze dne 5.4.2019)
- pozemek: díl „q“ p.č. 623 o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zeleň (díl „q“
oddělen z pozemku p. č. 623 a přisloučen do pozemku p.č. 793/3 o výměře 12243 m2 dle
geometrického plánu č. 1439/31/2019 ze dne 5.4.2019)
obec Teplice, k. ú. Sobědruhy, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice, pro Statutární město Teplice za kupní cenu 7.920,-- Kč +
DPH v případě že nákup pozemků bude podléhat dani z přidané hodnoty ( 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 Ruská
260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.
B) 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 Statutárnímu
městu Teplice, se sídlem: nám. Svobody 2, 415 95 Teplice, IČO:00266621, a to:
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- pozemek: díl „h+i“ p.č. 624/7 o výměře 15 m2, druh pozemku: ostatní plocha, silnice (díl
„h+i“ oddělen z pozemku p. č. 624/7 a přisloučen do pozemku p.č. 623/4 o výměře 609 m2
dle geometrického plánu č. 1439/31/2019 ze dne 5.4.2019)
- pozemek: díl „j“ p.č. 793/3 o výměře 10 m2, druh pozemku: ostatní plocha, silnice (díl „j“
oddělen z pozemku p. č. 793/3 a přisloučen do pozemku p.č. 623/4 o výměře 609 m2 dle
geometrického plánu č. 1439/31/2019 ze dne 5.4.2019)
obec Teplice, k. ú. Sobědruhy, zapsané na LV č. 1021 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice, pro Ústecký kraj za kupní cenu 1.500,-- Kč ( 60,-- Kč/m2, viz
důvodová zpráva) a vyjmutí uvedené nemovitosti z hospodaření příspěvkové organizace
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí
3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.28
21
Usnesení č. 075/29Z/2020
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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. 173/2 o výměře 68 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
obec Hoštka, k. ú. Kochovice, zapsané na LV č. 971 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice, pro *********************, za kupní cenu 6.800,00 Kč
(100,00 Kč/m2 - viz důvodová zpráva) a předání uvedené nemovité věci k hospodaření
příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se
sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.28
22
Usnesení č. 076/29Z/2020
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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. 566/10 o výměře 257 m2, druh pozemku: orná půda
obec Štětí, k. ú. Počeplice, zapsané na LV č. 209 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice, pro ******************, za kupní cenu 25.700,00 Kč
(100,00 Kč/m2 - viz důvodová zpráva) a předání uvedené nemovité věci k hospodaření
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příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se
sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.28
23
Usnesení č. 077/29Z/2020
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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 Římskokatolické
farnosti Zubrnice, se sídlem: Jeseninova 80/2, Střekov, 40003 Ústí nad Labem, IČO:
44557124, a to:
- pozemek: p.č. 520/2 o výměře 124 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek byl oddělen z p.p.č. 520/1 o výměře 7488 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 291-10573/2019 ze dne 2.10.2019)
obec Lovečkovice, k. ú. Knínice u Touchořin, zapsané na LV č. 184 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro Římskokatolickou farnost Zubrnice, za
kupní cenu 12.400,00 Kč (100,00 Kč/m2 - viz důvodová zpráva) a předání uvedené nemovité
věci k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.28
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Usnesení č. 078/29Z/2020
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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 Českého
rybářského svazu, z. s., místní organizace Litoměřice, se sídlem: Velká Mlýnská 1991/2,
Předměstí, 41201 Litoměřice, IČO: 00482684, a to:
- pozemek: p.č. 30/2 o výměře 278 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(pozemek byl oddělen z p.p.č. 30 o výměře 2241 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 52-10573/2019 ze dne 2.10.2019)
obec Levín, k. ú. Dolní Vysoké II, zapsané na LV č. 205 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro Český rybářský svaz, za kupní cenu 27.800,00 Kč
(100,00 Kč/m2 - viz důvodová zpráva) a předání uvedené nemovité věci k hospodaření
příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se
sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
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Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.28
25
Usnesení č. 079/29Z/2020
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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 České republiky,
příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, IČO: 69797111, a to:
- pozemek: p.č. 816/5 o výměře 71 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
obec Děčín, k. ú. Křešice u Děčína, zapsané 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, za kupní cenu
6.100,00 Kč (86,00 Kč/m2) a předání uvedené nemovité věci k hospodaření příspěvkové
organizaci Krajská majetková, příspěvková organizace, se sídlem: Tolstého 1232/37, 400 03,
Ústí nad Labem 3 - Střekov, IČO: 00829048.
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.28
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Usnesení č. 080/29Z/2020
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od
********************************************************************, a to:
- pozemek: p.č. 429 o výměře 89 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
součástí je stavba: Bukov č.p. 437, bydlení, umístěná na pozemku p.č. 429
- pozemek: p.č. 430 o výměře 272 m2, druh pozemku: zahrada
(pozemky jsou zatíženy věcným břemenem užívání pro oprávněného ************** dle
aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
obec Ústí nad Labem, k. ú. Bukov, zapsaných na LV č. 326 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Louny pro ******************, za podmínky, že jednání o
uzavření kupní smlouvy budou zahájena po přídělu rozpočtových prostředků, za celkovou
kupní cenu 3.900.000 Kč (cena sjednána dohodou) a předání uvedených nemovitých věcí k
hospodaření příspěvkové organizaci Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad
Labem, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Čajkovského 1908/82, 400 01 Ústí nad
Labem, IČO: 75149541.
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Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.28
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Usnesení č. 081/29Z/2020
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od
**************************************************************, a to:
- pozemek: p.č. 1035 o výměře 222 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
součástí je stavba: Lovosice, č.p. 819, bydlení, stavba stojí na pozemku p.č. 1035
obec Lovosice, k. ú. Lovosice, zapsaných na LV č. 1790 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro ***********************, za podmínky, že
jednání o uzavření kupní smlouvy budou zahájena po přídělu rozpočtových prostředků, za
celkovou kupní cenu 8.996.000,- Kč (cena sjednána dohodou) a předání uvedených
nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci Centrum sociální pomoci Litoměřice,
příspěvková organizace, se sídlem: Dlouhá 75, 410 02 Lovosice, IČO: 00080195.
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.28
28
Usnesení č. 082/29Z/2020
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
se zněním Kupní smlouvy č. 20/SML0748/KSN/MAJ dle přílohy č. 5.5 tohoto usnesení,
týkající se nákupu nemovitých věcí z vlastnictví obce Velemín, se sídlem Velemín 96, PSČ:
413 31, IČO: 00264601, a to:
- pozemek: st.p.č. 134 o výměře 167 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
využití: zbořeniště, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek p.č. 73/18 o výměře 7595 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
sportoviště a rekreační plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek p.č. 1163 o výměře 870 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití: vodní
nádrž přírodní, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek p.č. 1164 o výměře 104 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití: vodní
nádrž přírodní, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Velemín, k.ú. Bílý Újezd, zapsaných na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro obec Velemín.
Hlasování:

pro:

44

proti:

0
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zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.28
Usnesení č. 083/29Z/2020
18.2 Změna zřizovací listiny č.j. 213/2002 příspěvkové organizace Ústeckého kraje:
Krajská majetková, příspěvková organizace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, změnu zřizovací listiny:
č. j. 213/2002, ze dne 1. 10. 1991, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace:
název: Krajská majetková, příspěvková organizace
sídlo: Tolstého 1232/37, 40003, Ústí nad Labem 3 – Střekov, IČ: 00829048
dodatkem č. 81 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 084/29Z/2020
19.1 Informace o investičním záměru s výdaji do 50 mil. Kč
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
Investiční záměr na akci „SPZ Triangle - odstavná stání pro kamiony“ ve výši 55.500 tis. Kč
vč. DPH
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 085/29Z/2020
20.1 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v
sociální oblasti
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje
1) č. j. 224/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Domov Brtníky, příspěvková organizace,
sídlo: Staré Křečany, Brtníky 119, PSČ 407 60
IČO: 47274484
dodatkem č. 31 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
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2) č. j. 230/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace
sídlo: Kadaň, Březinova č. p. 1093, PSČ 432 01
IČO: 46789910
dodatkem č. 38 ke zřizovací listině dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
3) č. j. 231/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
sídlo: Dlouhá 362/75, PSČ 410 02, Lovosice
IČO: 00080195
dodatkem č. 47 ke zřizovací listině dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

Hlasování:

pro:

43

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 20.1 - 20.4, 20.6 - 20.8
Usnesení č. 086/29Z/2020
20.2 Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením
2015-2020 – plnění za rok 2019
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
dle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
informace o plnění Ústeckého krajského plánu vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním
postižením na období 2015–2020 za rok 2019 uvedené v přílohách č. 1 a 2 tohoto usnesení,
B) ukládá
Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, monitorovat plnění Ústeckého
krajského plánu vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období
2015–2020 za rok 2020.
Termín: 30. 4. 2021

Hlasování:

pro:

43

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 20.1 - 20.4, 20.6 - 20.8
Usnesení č. 087/29Z/2020
20.3 Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením
2021-2025
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 37 zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o
schválení Ústeckého krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním
postižením na období 2021–2025 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
B) ukládá
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1. Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, zajistit zveřejnění Ústeckého
krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období
2021–2025 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení na webových stránkách kraje
Termín: 31.05.2020
2. Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, monitorovat plnění Ústeckého
krajského plánu vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období
2021–2025 za rok 2021.
Termín: 30. 4. 2022
Hlasování:

pro:

43

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 20.1 - 20.4, 20.6 - 20.8
Usnesení č. 088/29Z/2020
20.4 Koncepce rodinné politiky Ústeckého kraje 2019-2021 – plnění za rok 2019
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
dle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
informaci o plnění Koncepce rodinné politiky Ústeckého kraje 2019-2021 za rok 2019 dle
přílohy č. 1 tohoto usnesení,
B) ukládá
Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, monitorovat plnění Koncepce
rodinné politiky Ústeckého kraje 2019-2021 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení za rok 2020.
Termín: 30. 4. 2021
Hlasování:

pro:

43

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 20.1 - 20.4, 20.6 - 20.8
Usnesení č. 089/29Z/2020
20.6 Žádost o vydání budoucího příslibu – JURTA, o. p. s.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
Informace obsažené v tomto materiálu včetně přílohy č. 1. předloženého materiálu
B) rozhoduje
V návaznosti na část X. Bod 4 Metodiky zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje o
vydání souhlasného stanoviska pro poskytovatele JURTA, o.p.s. ve znění:
Ústecký kraj zařadí po ukončení realizace projektu z dotačního programu IROP výzvy č.
60_“Sociální infrastruktura – integrované projekty ITI“ Ministerstva pro místní rozvoj pro
specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
Integrovaného regionálního operačního programu do Základní sítě sociálních služeb
Ústeckého kraje u poskytovatele JURTA, o.p.s. navýšenou kapacitu služby chráněného
bydlení (ID 5807228) – ve výši kapacity 6 lůžek,
nebudou – li tomu bránit legislativní podmínky. Služba zařazená do Základní sítě sociálních
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služeb Ústeckého kraje obdrží Pověření Ústeckého kraje č. …. k zajištění dostupnosti
poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje.
C) ukládá
Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu rady Ústeckého kraje, informovat žadatele o výsledku
rozhodnutí dle bodu B) tohoto usnesení.
Termín: 30. 4. 2020

Hlasování:

pro:

43

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 20.1 - 20.4, 20.6 - 20.8
Usnesení č. 090/29Z/2020
20.7 Zrušení dotačního programu „Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných
aktivit 2020“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 37 zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o
zrušení dotačního programu „Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2020
B) ukládá
Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, zveřejnit informaci o zrušení
programu na webových stránkách kraje a zajistit informování všech žadatelů o dotaci
Termín: 15.5.2020

Hlasování:

pro:

43

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 20.1 - 20.4, 20.6 - 20.8
Usnesení č. 091/29Z/2020
20.8 Oblastní charita Ústí nad Labem – poskytnutí individuální dotace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
text smlouvy o spolupráci s Oblastní Charitou Ústí nad Labem a žádost o dotaci dle přílohy č.
2 a 3 předloženého materiálu,
B) rozhoduje
dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení) ve znění pozdějších
předpisů,
a v souladu s § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, o poskytnutí neinvestiční dotace Oblastní charitě Ústí nad Labem,
IČO 44225512, Štefánikova 246/1 400 01 Ústí nad Labem ve výši 1 276 290 Kč a o uzavření
Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace za účelem zajištění provozu objektu v Hliňanech v
souvislosti se zajištěním péče o osoby bez přístřeší a osoby vykázané z důvodu domácího
násilí podle § 44 zákona o Policii České republiky, u nichž bylo diagnostikováno onemocnění
COVID 19 způsobené novým koronavirem SARS CoV-2 a nebyly hospitalizovány, nebo jimž
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byla nařízena karanténa, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
C) ukládá
Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, zajistit všechny potřebné úkony k
uzavření smlouvy v termínu do 30. 4. 2020,
Hlasování:

pro:

43

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 20.1 - 20.4, 20.6 - 20.8

Seznam příloh:
bod 6.5 priloha 1.pdf

k usnesení č. 009/29Z/2020 Zásady Fondu pro mimořádné
události Ústeckého kraje

bod 10.3 priloha 1.pdf

k usnesení č. 014/29Z/2020 Rozdělení volných finančních
prostředků za rok 2019

bod 10.4 priloha 6.pdf

k usnesení č. 016/29Z/2020 Soupis nemovitých věcí

bod 10.4 priloha 7.pdf

k usnesení č. 016/29Z/2020 Soupis movitých věcí

bod 10.5 příloha 4.pdf

k usnesení č. 017/29Z/2020 Návrh smlouvy o úvěru

bod 10.5 příloha 5.pdf

k usnesení č. 017/29Z/2020 Návrh smlouvy o ručení

Bod 11.5 priloha 1.pdf

k usnesení č. 020/29Z/2020 Dohoda o naplnění podmínek žádosti
na odstranění ekologických škod –
dílo ke stavbě vedené pod názvem
„Obnovení komunikačního spojení
přes Radovesickou výsypku, Část A
Komunikace Štěpánov – Kostomlaty“
a dohoda o převodu práv a povinností
stavebníka a žadatele

Bod 11.6 priloha 1.pdf

k usnesení č. 021/29Z/2020 Dohoda o naplnění podmínek žádosti
na odstranění ekologických škod –
dílo ke stavbě vedené pod názvem
„Obnovení komunikačního spojení
přes Radovesickou výsypku, Část B
Komunikace Razice – Kostomlaty“ a
dohoda o převodu práv a povinností
stavebníka a žadatele

Bod 11.8 priloha 1.pdf

k usnesení č. 023/29Z/2020 Smlouva o spolupráci mezi lead
partnerem a projektovým partnerem

bod 11.10 priloha 1.pdf

k usnesení č. 026/29Z/2020 Návrh dotačního programu „Podpora
na zmírnění dopadu koronaviru pro
OSVČ“

bod 12.2 priloha 4.pdf

k usnesení č. 028/29Z/2020 Smlouva o poskytnutí neinvestiční
dotace (vyrovnávací platby) na
provoz Protialkoholní a
protitoxikomanické záchytné stanice
– NÁVRH (bez povinných příloh)
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bod 12.5 priloha 4.pdf

k usnesení č. 029/29Z/2020 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o
poskytnutí investiční a neinvestiční
dotace k realizaci programu „Podpora
kvality pracovních podmínek a
prostředí zdravotnického personálu u
poskytovatelů akutní lůžkové péče na
území Ústeckého kraje – 2019

bod 13.1 priloha 1.pdf

k usnesení č. 031/29Z/2020 Dodatek č. 68 Zřizovací listiny SUS

bod 13.2 priloha 1.pdf

k usnesení č. 032/29Z/2020 Smlouva č. 48S/2020

bod 13.5 priloha 1.pdf

k usnesení č. 035/29Z/2020 Dohoda o spolupráci – o financování
přeshraničních služeb na autobusové
lince 588 Chomutov - Marienberg

bod 13.6 priloha 1.pdf

k usnesení č. 036/29Z/2020 Dotační program na ochranné
chemické prostředky a ochranné
pomůcky pro dopravce veřejné
dopravy v závazku veřejné služby

bod 13.6 priloha 2.pdf

k usnesení č. 036/29Z/2020 Vzor žádosti o účelovou neinvestiční
dotaci

bod 14.3 priloha 1.pdf

k usnesení č. 038/29Z/2020 Dohoda o ukončení smlouvy

bod 15.7 priloha1.pdf

k usnesení č. 043/29Z/2020 Návrh smlouvy o poskytnutí dotace

bod 16.10 priloha 1.pdf

k usnesení č. 048/29Z/2020 PZOKP 2020 - změna znění

bod 16.12 priloha 1.pdf

k usnesení č. 050/29Z/2020 návrh Smlouvy o poskytnutí
příspěvku 2019-2020

bod 17.1 priloha 1.pdf

k usnesení č. 051/29Z/2020 Aktualizovaný vzor smlouvy o
poskytnutí dotace z Programu pro
podporu odpadového hospodářství
obcí v Ústeckém kraji na období let
2017 až 2025

bod 17.2 priloha 1.pdf

k usnesení č. 052/29Z/2020 Výzva k podání žádostí o dotaci z
Programu pro podporu odpadového
hospodářství obcí v Ústeckém kraji
na období let 2017 až 2025

bod 17.3 priloha 1.pdf

k usnesení č. 053/29Z/2020 Návrh změny PRVKÚK Michalovice

bod 18.1 priloha 2.2.pdf

k usnesení č. 058/29Z/2020 smlouva

bod 18.1 priloha 2.4.pdf

k usnesení č. 059/29Z/2020 smlouva

bod 18.1 priloha 5.4.pdf

k usnesení č. 064/29Z/2020 smlouva

bod 18.1 priloha 5.5.pdf

k usnesení č. 082/29Z/2020 Kupní smlouva

bod 18.2 priloha 1.pdf

k usnesení č. 083/29Z/2020 dodatek č. 81

bod 20.1 priloha 1.pdf

k usnesení č. 085/29Z/2020 Dodatek č. 31 ke zřizovací listině č. j.
224/2002

bod 20.1 priloha 2.pdf

k usnesení č. 085/29Z/2020 Dodatek č. 38 ke zřizovací listině č. j.
230/2002

bod 20.1 priloha 3.pdf

k usnesení č. 085/29Z/2020 Dodatek č. 47 ke zřizovací listině č. j.
231/2002

bod 20.2 priloha 1.pdf

k usnesení č. 086/29Z/2020 Ústecký krajský plán vyrovnání
příležitostí pro osoby se zdravotním
postižením na období 2015–2020 –
plnění za rok 2019
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bod 20.2 priloha 2.pdf

k usnesení č. 086/29Z/2020 Stanovisko Národní rady zdravotně
postižených Ústeckého kraje k plnění
Ústeckého krajského plánu
vyrovnávání příležitostí pro osoby se
zdravotním postižením na období
2015–2020 za rok 2019

bod 20.3 priloha 1.pdf

k usnesení č. 087/29Z/2020 Ústecký krajský plán vyrovnání
příležitostí pro osoby se zdravotním
postižením na období 2021–2025

bod 20.4 priloha 1.pdf

k usnesení č. 088/29Z/2020 Zpráva o plnění Koncepce rodinné
politiky Ústeckého kraje 2019-2021
za rok 2019

Bod 20.8 priloha 1.pdf

k usnesení č. 091/29Z/2020 Smlouva o poskytnutí dotace
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bod 6.5 priloha 1.pdf k usnesení č. 009/29Z/2020

ZÁSADY
FONDU PRO MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI
ÚSTECKÉHO KRAJE
Čl. 1
Účel Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje
1) Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje (dále jen „FMU“) je nástrojem rozpočtu
kraje, jehož prostřednictvím je zabezpečováno financování výdajů souvisejících
s krizovou situací nebo mimořádnou událostí a na odstraňování jejich následků, kterými
jsou pro účely tohoto fondu:
a) výdaje na uspokojení náhrad, na které vznikl nárok podle zákona č. 240/2000
Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 240/2000 Sb.“),
b) výdaje na uspokojení náhrad, na které vznikl nárok podle zákona č. 239/2000
Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 239/2000 Sb.“),
c) výdaje na odstranění následků krizové situace nebo mimořádné události,
na jejichž uspokojení nevzniká nárok, ačkoliv byl vyhlášen krizový stav
ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb.,
d) výdaje na nákup materiálu, dlouhodobého majetku a služeb a materiální
a finanční podporu (dary, dotace apod.) v rámci řešení krizových situací nebo
mimořádných událostí ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb. a zákona č. 239/2000
Sb.,
e) výdaje na nákup materiálu, dlouhodobého majetku a služeb a materiální
a finanční podporu (dary, dotace apod.) v rámci řešení krizové situace nebo
mimořádné události a na odstranění následků škodlivého působení sil a jevů
vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, havárií, nehodou nebo
vyvolaných jiným způsobem, které nejsou krizovou situací ani mimořádnou
událostí ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb. a zákona č. 239/2000 Sb.,
f) výdaje na nařízená krizová opatření, které je za stavu nebezpečí oprávněn
nařídit hejtman ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb.,
g) výdaje na provedení stanovených krizových opatření v podmínkách kraje,
které za nouzového stavu a za stavu ohrožení státu zajišťuje hejtman, a které
je oprávněn nařídit, pokud obdobná krizová opatření nebyla nařízena Vládou
České republiky (dále jen „vládou“) ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb.,
h) výdaje na předfinancování náhrad krizových opatření nařízených vládou,
ministerstvy a jinými ústředními správními úřady,
i) výdaje na financování předcházení vzniku krizových situací nebo
mimořádných událostí ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb. a zákona č. 239/2000
Sb.,
j) výdaje na financování prostředků humanitární pomoci při vyhlášených
krizových stavech ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb. a nastalých mimořádných
situacích ve smyslu zákona č. 239/2000 Sb.,
 na území Ústeckého kraje,
 na území jiných krajů České republiky,
včetně výdajů na odstraňování vzniklých následků,
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k) výdaje na odstraňování vzniklých následků mimořádných událostí mimo území
České republiky včetně výdajů na financování prostředků humanitární pomoci.
Čl. 2
Finanční zdroje FMU
Finanční zdroje FMU tvoří:
a) zůstatek finančních prostředků FMU k 31. 12. předchozího roku,
b) převod z rozpočtu Ústeckého kraje ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. c) zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve výši schválené
zastupitelstvem kraje,
c) úroky z prostředků FMU uložených na bankovním účtu a výnosy z ostatních forem
zhodnocení prostředku FMU,
d) jiné finanční prostředky (dary, dotace, příspěvky od jiných subjektů),
e) vratky poskytnutých nevyčerpaných finančních prostředků FMU,
f) vratky neoprávněně čerpaných finančních prostředků FMU a finančních sankcí,
Čl. 3
Zásady hospodaření FMU
1) Čerpat finanční prostředky z FMU lze pouze k účelu stanovenému těmito zásadami.
O čerpání finančních prostředků k stanovenému účelu rozhoduje vždy příslušný orgán
Ústeckého kraje. Věcná příslušnost k rozhodování o čerpání finančních prostředků se řídí
podle určeného účelu. O uspokojení nároků, na které má příjemce právní nárok, rozhoduje
orgán kraje určený v souladu se zákonem č. 240/2000 Sb. a zákonem č. 239/2000 Sb.
2) V ostatních případech o čerpání prostředků z FMU na výdaje stanovené těmito zásadami
rozhoduje orgán určený v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., zákon o krajích
(krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů. V takových případech se prostředky
poskytují na základě uzavřené smlouvy nebo na základě vystavené a potvrzené
objednávky.
3) Prostředky FMU se ukládají a sledují na samostatném bankovním účtu. Správu tohoto
účtu zabezpečuje jako správce FMU Odbor kancelář hejtmana Ústeckého kraje,
který zodpovídá za realizaci schválených převodů finančních prostředků.
4) Obcím lze poskytnout z FMU prostředky na výdaje k řešení mimořádných událostí, vyjma
prostředků, na které jim vznikne vůči Ústeckému kraji nárok pouze tehdy, doloží-li obec
zřízení vlastního fondu/rezervy s obdobným účelem jako FMU Ústeckého kraje a svoji
neschopnost pokrýt předmětné výdaje v důsledku jeho vyčerpání.
5) Nedočerpané finanční prostředky vrací příjemce na účet FMU.
6) Nevyčerpané finanční prostředky z rozpočtu FMU v běžném rozpočtovém období jsou
převáděny do dalšího rozpočtového období, stávají se zdrojem rozpočtu FMU pro
následující rozpočtové období.
7) Prostředky FMU, jejich rozdělování, čerpání a účelnost využívání podléhá kontrolní
činnosti prováděné odborem kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje. Každoročně
je Zastupitelstvu Ústeckého kraje předkládána zpráva včetně přehledu o čerpání
Prostředků z Fondu zpracovaná správcem FMU. Tato zpráva je předkládána spolu
se zprávou o závěrečném účtu Ústeckého kraje za uplynulý kalendářní rok.
8) Náklady na vedení účtu jdou k tíži FMU.
9) Prostředky FMU lze zhodnocovat všemi nástroji, které Ústeckému kraji platná právní
úprava připouští.
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10) Finanční prostředky dle čl. 1 odst. 1 písm. a) až k), lze čerpat v návaznosti na rozhodnutí
příslušného orgánu Ústeckého kraje i dodatečně (ex post), to znamená, že budou
po schvalovacích procedurách podle těchto zásad uhrazeny z rozpočtu Ústeckého kraje
a dodatečně, po uvolnění prostředků FMU ze zhodnocování, bude čerpání provedeno
převodem z FMU do rozpočtu Ústeckého kraje.
Čl. 4
Závěrečná ustanovení
1) Od zásad se lze odklonit pouze se souhlasem Zastupitelstva Ústeckého kraje.
2) Zrušují se Zásady pro čerpání finančních prostředků z Fondu pro mimořádné události
Ústeckého kraje schválené usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 011/16Z/2018 ze
dne10. 12. 2018.
3) Tyto zásady byly schváleny Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. dne 20. 4.
2020 a nabývají účinnosti dne 20. 4. 2020.

V Ústí nad Labem dne …………………………

…………………………
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

…………………………
PhDr. Martin Klika, MBA, DBA
1. náměstek hejtmana
Ústeckého kraje
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příloha č. 1

Rozdělení volných prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2019
v tis. Kč

Disponibilní prostředky celkem
odbor ekonomický
Centrální rezerva
odbor informatiky a organizačních věcí
Datacentrum - studie
odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Základní umělecká škola, Varnsdorf, Národní 512, příspěvková organizace - nákup dvou klavírů (účelový
investiční příspěvek)
odbor zdravotnictví
Krajská zdravotní, a.s. - investiční dotace v rámci služby obecného hospodářského zájmu
odbor dopravy a silničního hospodářství
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace - navýšení platů a povinných odvodů
(příspěvek na provoz)
autobusová dopravní obslužnost
odbor strategie, přípravy a realizace projektů
Inovační centrum Ústeckého kraje z. s. - navýšení členského příspěvku
Fond Ústeckého kraje
- Město Postoloprty – individuální dotace na projekt Fotbalový stadion FK Postoloprty/2
- Město Terezín – individuální dotace na projekt Rekonstrukce Wieserova domu a zvýšení bezpečnosti
v Terezíně - investiční část
- Město Terezín – individuální dotace na projekt Rekonstrukce Wieserova domu v Terezíně -neinvestiční
část
- Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví - individuální
dotace (Žatec, Kadaň)
Fond investic a oprav Ústeckého kraje, odbor majetkový
- Nákup nemovitosti pro Datacentrum v Ústí nad Labem včetně technologie
- Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace - nákup nemovitosti pro poskytování
sociální služby - chráněné bydlení (Lovosice, Barákova 819/2)
- Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p.o. - nákup nemovitosti pro poskytování
sociální služby – domovy pro osoby se zdravotním postižením (Ústí nad Labem, Bratří Čapků 437/28)

677 373
442 737
442 737
1 500
1 500
1 071
1 071
70 000
70 000
45 065
23 000
22 065
66 000
1 000
30 000
13 000
2 000
20 000
51 000
37 000
10 000
4 000

pozn.: zeleně označené řádky jsou kapitálové výdaje
V Ústí nad Labem 1. 4. 2020
zpracoval ekonomický odbor
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Soupis nemovitých věcí
zapsaných v majetkové podstatě:
Lužická nemocnice a poliklinika, a. s.

SOUPIS NEMOVITÝCH VĚCÍ – NemRum

I. Pavilon I
-

pozemek parc. č. 2770/3, ostatní plocha, ostatní komunikace,
pozemek parc. č. 2771, zastavěná plocha a nádvoří,
součástí je stavba: Rumburk 1, č.p. 1300, obč. vyb., stojící na pozemku parc. č. 2771,
pozemek parc. č. 2772, zastavěná plocha a nádvoří,
součástí je stavba: Rumburk 1, č.p. 1179, obč. vyb., stojící na pozemku parc. č. 2772,
pozemek parc. č. 2773, zastavěná plocha a nádvoří,
součástí je stavba: bez čp/če, tech. vyb., stojící na pozemku parc. č. 2773,
pozemek parc. č. 2774, zastavěná plocha a nádvoří,
součástí je stavba: Rumburk 1, č.p. 1298, obč. vyb., stojící na pozemku parc. č. 2774,
pozemek parc. č. 2775, zastavěná plocha a nádvoří,
součástí je stavba: Rumburk 1, č.p. 1299, bydlení, stojící na pozemku parc. č. 2775,
pozemek parc. č. 2776/1, zastavěná plocha a nádvoří,
součástí je stavba: bez čp/če, jiná st., stojící na pozemku parc. č. 2776/1,
pozemek parc. č. 2776/2, zastavěná plocha a nádvoří,
součástí je stavba: Rumburk 1, č.p. 1384, obč. vyb., stojící na pozemku parc. č.
2776/2,
pozemek parc. č. 2777/1, ostatní plocha, zeleň,
pozemek parc. č. 2777/4, zastavěná plocha a nádvoří,
součástí je stavba: bez čp/če, garáž, stojící na pozemku parc. č. 2777/4,
pozemek parc. č. 2777/7 ostatní plocha, jiná plocha,
pozemek parc. č. 2794, ostatní plocha, ostatní komunikace,
pozemek parc. č. 2808, zastavěná plocha a nádvoří,
součástí je stavba: Rumburk 1, č.p. 1064, bydlení, stojící na pozemku parc. č. 2808,

zapsané na listu vlastnictví č. 2800 vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Rumburk pro katastrální území Rumburk, obec Rumburk.

II. Pavilon II
-

pozemek parc. č. 1982, zastavěná plocha a nádvoří,
součástí je stavba: Rumburk 1, č.p. 1122, obč. vyb., stojící na pozemku parc. č. 1982,
pozemek parc. č. 1984, zastavěná plocha a nádvoří,
součástí je stavba: Rumburk 1, č.p. 1062, obč. vyb., stojící na pozemku parc. č. 1984,
pozemek parc. č. 1985/1, ostatní plocha, zeleň,
pozemek parc. č. 1985/2, zastavěná plocha a nádvoří,
součástí je stavba: bez čp/če, jiná stavba, stojící na pozemku parc. č. 1985/2,
pozemek parc. č. 1985/3, zastavěná plocha a nádvoří,
součástí je stavba: bez čp/če, jiná stavba, stojící na pozemku parc. č. 1985/3,
pozemek parc. č. 1986/3, zastavěná plocha a nádvoří,
součástí je stavba: bez čp/če, garáž, stojící na pozemku parc. č. 1986/3,
pozemek parc. č. 1986/6, zastavěná plocha a nádvoří,
součástí je stavba: bez čp/če, garáž, stojící na pozemku parc. č. 1986/6,
pozemek parc. č. 1986/7, zastavěná plocha a nádvoří,
součástí je stavba: bez čp/če, garáž, stojící na pozemku parc. č. 1986/7,
pozemek parc. č. 1987/1, ostatní plocha, jiná plocha,
pozemek parc. č. 1987/2, ostatní plocha, jiná plocha,
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-

pozemek parc. č. 1987/3, ostatní plocha, jiná plocha,
pozemek parc. č. 1987/6, ostatní plocha, jiná plocha,

zapsané na listu vlastnictví č. 2800 vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Rumburk pro katastrální území Rumburk, obec Rumburk.

III. Poliklinika
-

pozemek parc. č. 587, zastavěná plocha a nádvoří,
součástí je stavba: Rumburk 1, č.p. 1378, obč. vyb., stojící na pozemku pozemku parc.
č. 587,
pozemek parc. č. 588, ostatní plocha, jiná plocha,
pozemek parc. č. 595, ostatní plocha, jiná plocha,

zapsané na listu vlastnictví č. 2800 vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Rumburk pro katastrální území Rumburk, obec Rumburk.
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Soupis movitých věcí
zapsaných v majetkové podstatě:
Lužická nemocnice a poliklinika, a. s.

SOUPIS MOVITÝCH VĚCÍ – NemRum

I.

Ambulance SONO (Středisko 1323)

Název zařízení
Ultrazvuk MEDISON UGEO H60

II.

Inv. číslo
800

Výr.číslo
S0XRM3HJ300010V

Inv.číslo
0007834
0008036

Výr.číslo
880
905
DE53797223
ARSL-0004
ASLL-0539
ARYL 0118
ARYL-0395
ARYL-0781
DE85010275
ARFE 0018
ARYL-0782
TO7C89216-S38.75
DG-6B015771
11004BC1
EI8854
SRSM 0098
nemá
B/N 39911
G17618304
1384
745
5115/5861
6037725
132012
42253
37812
81903
81902
nemá
40-2010124
H08H29402
G25817464

ARO (Středisko 1400)

Název zařízení
Narkotizační přístroj
Narkotizační přístroj
Pacientský monitor IntelliVue MP5
Narkotizační jednotka JULIAN PLUS
Odpařovač Vapor 2000
Anesteziologický přístroj PRIMUS
Odpařovač VAPOR 2000
Odpařovač VAPOR 2000
Monitor Viridia M 3046A
Narkotizační jednotka CICERO
Odpařovač VAPOR 2000
Defibrilátor ZOLL
Defibrilátor BeneHeart D6
Fibrobronchoskop
Zdroj světla XENON NOVA 175
Transportní ventilátor OXYLOG 1000
Ambu vak dětský
Aneroidový tlakoměr nástěnný DM315
Baterie olověná pro 1400/2000/Msérie/AED Pro
Elvent
Elvent
Endoskop
Glukometr CONTOUR Plus ONE
Injektomat Perfusor Compact
Injektomat Perfusor Compact
Injektomat Perfusor Compact
Jednotka regulace teploty BAIR HUGGER 505
Jednotka regulace teploty BAIR HUGGER 505
Magnet M-50
Monitor svalové relaxace
Nabíječka ZOLL
Náhradní baterie olověná pro
1400/2000/Msérie/AED Pro
Neurostimulátor Stimuplex
Pulsní oxymetr Masimo Rad-8
Redukční ventil

471
0806
563

396
276
566
501

213547
472
212480
213800

214027
cizí 0376
213935
212681
212682
552835
552834
214697
213807
213900

cizí 0387
213976
213347
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Redukční ventil
Redukční ventil Mediline
Redukční ventil MEDIREG II
Redukční ventil MEDIREG II
Regulátor podtlaku
Resuscitátor AMBU MARK IV
Resuscitátor silikonový
Resuscitátor silikonový
Resuscitátor silikonový+maska
Rukojeť k laryngoskopu vč. nabíječky
Teploměr dig. FS-300
Teploměr digitální MAX-MIN
Teploměr nást.
Teploměr nást.
Tonometr digitální OMRON M6 Comfort
Vak dýchací COMBIBAG

III.

213374
214894
214710
213700
213665
212960
212783
212782
9212950
214898
214863
214573
214539
214538
214000
212757

Inv.číslo
659
665
700
213821

Tonometr
Defibrilátor HeartStart FRx
Teploměr nást.
Teploměr nást.

214097
213945
214555
214556

Výr.číslo
78602
C1.015841
12/10170
060001022-089906-201112
SE8239
B08D-00543
2259-714-18
2259-715-18

Dětská neurologická ambulance (Středisko 1113)

Název zařízení
Lehátko vyšetřovací JORDAN B3E Prima

V.

nemá
Y399097
2259-2300-18
2259-726-18
2259-725-18
20120403738LG

CT (Středisko 1610)

Název zařízení
CT Somatom Emotion 16 Excel Edition
CT - Injektor Ulrich MISSOURI
Vyšetřovací světlo MACH LED 120F
Odsávačka ATMOS C 261-ambulantní

IV.

0406
170767396
160195239
100313109
507584

Inv.číslo
669

Výr.číslo
T12144

Dětské lůžkové oddělení (Středisko 1110)

Název zařízení
Lůžko ELEGANZA SMART
Lůžko ELEGANZA SMART
Lůžko ELEGANZA SMART
EKG Cardiette Daedalus view
Spirometr PNEUMOTRAC 6800

Inv.číslo
551
552
553
449
660
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Defibrilátor PRIMEDIC Defi-B se síť napájením
Monitor pacientský M 3046 A
Inkubátor SI - 600
Monitor vitálních funkcí M8 ESCORT
Monitor vitálních funkcí
Pacientský monitor EDAN M8A

497
410
651
448

Odsávací jednotka Quick Vac Transport
Odsávačka VICTORIA VERSA
Bilirubinometr JM-103
Analyzátor QuikRead go
Baby monitor NANNY BM-02
Baby monitor NANNY BM-02
Baby monitor NANNY BM-02
Baby monitor NANNY BM-02
Baby monitor NANNY BM-02
Držák koše TOM
Držák na bažanty
Držák na bažanty
Držák na bažanty
Držák sáčku na moč
Držák sáčku na moč
Držák sáčku na moč
Euro baby -kyslíkový kufřík
Glukometr CONTOUR Plus ONE
Glukometr CONTOUR Plus ONE
Infuzní pumpa ARGUS 717 V
Infuzní pumpa ARGUS 717 V
Infúzní pumpa OPTIMA PT IS
Inhalátor Nebulizer Ultrasonic
Inhalátor SUN-UP Plus 3041
Inhalátor SUN-UP Plus 3041
Inhalátor SUN-UP Plus 3041
Inhalátor ultrazvukový PROJET-ARTSANA
Inhalátor ultrazvukový PROJET-ARTSANA
Injektomat AGILIA CZ-ZO18046
Injektomat AGILIA CZ-ZO18046
Injektomat AGILIA CZ-ZO18046
Koš na lůžko TOM
Matrace antidekubitní Duotera
Matrace antidekubitní Duotera
Matrace antidekubitní Duotera
Minutka - kalibrovaná
Minutka - kalibrovaná
Odsávací jednotka Quick Vac Transport

214818
487
514
214053
214473
214474
214472
214471
214470
9572690
9572657
9572656
9572655
9572673
9572671
9572672
9212828
cizí 0378
cizí 0366
214843
214844
212927
cizí 0162
212884
212883
212882
213818
213817
213122
213123
213121
9572691
158456
158454
158455
331803
331802
214819

213885
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73472015570
DE73103990
0202/11
MFD 1088
KE190122056B
301165-M1210402000301
QVT0254
V 06091801
3003409
A13024P07196
40699
42214
41008
42170
42209
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
138506-0106-0055
6029006
6028997
10027756
10027757
19595353
80300522
001780
001913
001941
02306
02302
19921310
19921321
19921309

437
438
QVT0253

SOUPIS MOVITÝCH VĚCÍ – NemRum
Odsávačka ATMOS C 261

213886

Oftalmoskop HEINE BETA 200
Osobní váha KERN
Otoskop NewLine bateriový
Průtokoměr
Průtokoměr se zvlhčovačem MEDIWET
Průtokoměr se zvlhčovačem MEDIWET
Průtokoměr se zvlhčovačem MZ103F
Pulsní oxymetr MINDRAY PM-60
Pulsní oxymetr MINDRAY PM-60
Pulsní oxymetr MINDRAY PM-60
Redukční ventil EasyCARE PLUS s rychlospojkou
Rozdvojka O2
Rozdvojka O2
Stojan infuzní
Stojan infuzní
Stojan infuzní
Stopky digitální - kalibrované
Teploměr dig. RYCOM JXB-178
Teploměr digitální MAX-MIN
Teploměr digitální MAX-MIN
Teploměr Infrafocus
Teploměr Infrafocus
Teploměr nást.
Teploměr nást.
Teploměr nást.
Tonometr
Tonometr digitální OMRON M6 AC
Tonometr digitální OMRON M6 AC
Váha sklonná mechanická
Váha sklonná mechanická
Výškoměr SECA - kalibrovaný

0034221
579807

VI.

213696
213897
213898
213887
214834
214833
214740
214735
213894
213895
9212976
9212975
9212974
331801
214341
214577
214575
214950
214902
214542
214545
214546
9000081
214772
214773
572929
572928
579834

060001056-0903592012-01
192
WF17014045
nemá
60368140A
110693369A
110693372A
640/06
CR-68173964
CR-68173961
CR-65171869
007DVO

147
M00150400354
2259-2306-18
2259-2305-18
161112658
161112582
2259-712-18
2259-743-18
2259-742-18
BF3800
20160302657VG
20160302656VG
72-1291176
6571
V3

EKG (Středisko 2120)

Název zařízení
EKG - dig.elektrokardiograf
Spirometr Spirovit SP-1
Diagnostický ultrazvukový systém HD11 XE
Ergometr bicyklový SANABIKE SB -250
Systém EKG - vakuové elektrody DT-80
EKG Cardiovit AT-104
Vyšetřovací lehátko JORDAN C1e

Inv.číslo
573
0625
0607
0608
0606
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Výr.číslo
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Tonometr digitální OMRON M10 IT
Tonometr digitální OMRON i-C10
Tonometr
Tonometr
Tonometr
Teploměr digitální MAX-MIN
Resuscitátor silikonový+maska
Osobní váha KERN
Mechanické stopky

VII.

20100500480LF
20101201300LF
VB003631
16046
TF8386
2259-2310-18

Inv.číslo

Výr.číslo
042-B-01150
4000-0285282
058P0B007555
99-0170214
058P-B-03055
058P0B007919
4000-0289428
327/17/09

WF17014224

Elektroléčba

Název zařízení
BTL-VAC II vakuová jednotka
BTL- 4000 magnetoterapeutický přístroj
BTL-4710 Premium ultrazvukový přístroj
BTL - 07p ultrazvukový přístroj
BTL-4620 Premium elektroléčebný přístroj
BTL-4110 Premium laser
BTL- 4000 elektroléčebný přístroj
Atypický návlek k penuvenu
Minutka

VIII.

213791
213792
214094
214094
214094
214581
9212955
579796
3942227

214412
214408

214411
214899

Gynekologická ambulance (Středisko 1220)

Název zařízení
Digitální ultrazvukový přístroj SAX6-EXP
Videokolposkop ECLERIS C-100F
Elektrokoagulátor SMT BM 2002
Vyšetřovací stůl GOLEM 6ET ESP
Fetal monitor FC 700 kardiotokograf
Vyšetřovací stůl GOLEM 6ET ESP
Kolposkop OPTOMIC OP-C5
Digitální barevný ultrazvukový přístroj SAR3EXP-2P
Dattalogger
Dattalogger
Doppler fetální FM-200
Osobní váha KERN
Resuscitační kufřík
Teploměr Infrafocus
Tonometr
Tonometr digitální OMRON M6 AC

Inv.číslo
626
534
212774
561
9212799
631
632
627

Výr.číslo
BOA510300004594
C100F-1 2138
SMT 644/2004
70898/G
FF0100047
001473/G
400210230
BOB205300000505

214603
214599
214344
579802
214051
214951
214480
214761

14934165
14933794
3313085823
WF17014198
nemá
161112454
0079/K4
20160302653VG
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SOUPIS MOVITÝCH VĚCÍ – NemRum
Doppler fetal II-HD 726
Doppler fetal II-HD 726
Osobní váha KERN
Teploměr Infrafocus
Teploměr nást.
Tonometr
Tonometr digitální OMRON M6 AC (bez síťového
zdroje)

IX.

213815
212890
579801
214592
214544
9000028
214751

FD2P10423262-11
FD2P10201723-06
WF17014114
161112503
2259-746-18
SJ106/70
20160302667VG

Gynekologické lůžkové oddělení (Středisko 1210)

Název zařízení
Infuzní pumpa ARGUS 414
Defibrilátor PRIMEDIC Defi-B se síť.napájením
Infuzní pumpa ARGUS 414
Odsávací jednotka Quick Vac Transport
Odsávací jednotka Victoria Economy
Zdroj studeného světla HALOGEN 150
Vyšetřovací gynekologický stůl GOLEM 6ET
Pacientský monitor EDAN M8A
Pacientský monitor EDAN M8A
Pacientský monitor EDAN M8A
Pacientský monitor EDAN M8B
Antidekubitní matrace Domus
Antidekubitní matrace OASIS 2000
Antidekubitní matrace OASIS 2000
Držák na bažanty - 20 ks
Glukometr CONTOUR Plus ONE
Glukometr CONTOUR Plus ONE
Chodítko čtyřkolové s podpažními podporami
Infovac (vakuová terapie)
Infuzní pumpa ARGUS 717 V
Infuzní pumpa ARGUS 717 V
Inhalátor ultrazvukový PROJET-ARTSANA
Injektomat PILOT A2 IS
Injektomat PILOT A2 IS2
Lampa vyšetřovací pojízdná D-601 LED
Odsávačka ATMOS C 161-ambulantní (na baterie)
Osobní váha KERN
Průtokoměr
Průtokoměr
Průtokoměr

Inv.číslo
455
499
454
214820
214828
531
562
213883

Výr.číslo
7247242
73472015578
7227242
QVT0251
V10286
FC 9284
70899/G
301165-M1210091000501
213884
301165-M1210091000401
213882
301165-M1210091000301
213191
20208A1005 NA
202170300758
202120502737
214352
202130701518
9572825 - 9572844
cizí 0369
6030695
cizí 0379
6029000
213250
V6FR60077
214841
10027758
214842
10027759
212874
03291
212641
16809672
212921
19538917
553256
213245
170023960-058514
579803
WF17014210
190290752
190290747
190290755
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SOUPIS MOVITÝCH VĚCÍ – NemRum
Přístroj ruční křísící
Pulsní oxymetr MINDRAY PM-60
Pulsní oxymetr MINDRAY PM-60
Redukční ventil EasyCARE PLUS s rychlospojkou
Redukční ventil MEDIREG II
Redukční ventil MS 15
REPOSE SET
Resuscitátor
Teploměr dig. FS-300
Teploměr dig. FS-300
Teploměr digitální MAX-MIN
Teploměr digitální MAX-MIN
Teploměr digitální MAX-MIN
Teploměr digitální MAX-MIN
Teploměr Infrafocus
Teploměr nást.
Teploměr nást.
Teploměr nást.
Teploměr nást.
Teploměr nást.
Teploměr nást.
Teploměr nást.
Tonometr
Tonometr
Tonometr
Tonometr
Tonometr digitální OMRON M6 AC
Tonometr digitální OMRON M6 AC
Tonometr digitální OMRON M6 AC
Tonometr digitální OMRON M6 AC
Tonometr digitální OMRON M6 AC
Tonometr digitální OMRON M6 AC
Tonometr digitální OMRON M6 AC
Tonometr digitální OMRON M6 AC

X.

3970104
214700
214736
214799
213672
158683
9000067
214719
214720
214571
214570
215010
214576
214901
214543
214531
214535
214530
214533
214532
214534
9000023
9000024
9000029
9000030
214766
214765
214764
214774
214763
214762
214775
214776

CR-56165843
CR-56165844
007DVP
160408263
070325164A
neuvedeno
Y393546
Y310234
2259-2303-18
2259-2304-18
2259-710-18
2259-2312-18
161112584
2259-730-18
2259-748-18
2259-747-18
2259-749-18
2259-750-18
2259-745-18
2259-744-18
0772/K89
UM18242
2374/K89
0134/K89
20160302726VG
20160302722VG
20160302651VG
20160302654VG
20160302660VG
20160302659VG
20160302652VG
20160302655VG

Gynekologická stanice (Středisko 1312)

Název zařízení
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS

Inv.číslo
213007
213004
213003
213005
213002
213006
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Výr.číslo
20060050727
20060039653
20060039652
20060039658
20060039644
20060050723

SOUPIS MOVITÝCH VĚCÍ – NemRum
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční Eleganza 1
Lůžko nemocniční Eleganza 1
Lůžko nemocniční Eleganza 1

XI.

213011
213000
213008
212999
212998
213014
213013
213015
213010
212981
212982
212997
213001
212978
212979
213018
213009
212980
214783
214781
214782

20060050732
20060039643
20060050728
20060039641
20060039640
20060050739
20060050736
20060050741
20060039657
20060039650
20060039649
20060050738
20060050726
20060050737
20060050730
20060039656
20060039659
20060039651
20150162165
20150162167
20150162166

Chirurgická ambulance (Středisko 1320)

Název zařízení
Vyšetřovací svítidlo Chromophare D300 M
Defibrilátor ZOLL
Zákrokový stůl GOLEM 2S
Nástěnné svítidlo vyšetřovací
Nástěnné svítidlo vyšetřovací
Elektrokoagulátor SMT BM 2002
Odsávací jednotka Quick Vac Transport
Lehátko vyšetřovací JORDAN
Monitor SONY PVM 20L
Zdroj studeného světla Halogen 250 twin
Kamera TELECAM DX II 1 -Chip
Zdroj studeného světla CLK-4
Vyšetřovací stůl GOLEM PROKTOLOG
Vyšetřovací svítidlo Chromophare D300 M
EKG-BTL-08
Cystoskop universal (nástroj)
Rektoskop-sigmoidoskop
Úpravna vody (od Vapofixu)
Ultrazvuk MEDISON SA 9900 Prime

Inv.číslo
464
500
557
214804
214805
212773
214817
159831
446
523
591
213867
558
491
212770
447
653
589
490
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Výr.číslo
M 24475
TO6C78582-S38.50
70892/S
16/202
16/203
SMT 589/2003
QVT0252
nemá
6204270
SM BD 10368
LD 634433-P
7168883
70893/EXC
5738050-N27684
156
nemá
2100127
947/2002
A6B503300000494

SOUPIS MOVITÝCH VĚCÍ – NemRum
Dezinfektor manuální TD-20
Baterie olověná pro 1400/2000/Msérie/AED Pro
Bioptické dělo MAGNUM GUN MG1522(nástroj)
Glukometr CONTOUR Plus ONE
Kufříkový kyslíkový komplet
Osobní váha KERN
Průtokoměr MF 15
Pulsní oxymetr MINDRAY PM-60
Redukční ventil Mediselect II
Rektoskop (lék.nástroj)
Rektoskop (nástroj)
Teploměr dig. FS-300
Teploměr digitální MAX-MIN
Teploměr Infrafocus
Teploměr nást.
Teploměr nást.
Tonometr
Tonometr
Tonometr digitální OMRON M6 AC (bez síťového
zdroje)
Tonometr digitální OMRON M6 AC (bez síťového
zdroje)
Výškoměr SECA - kalibrovaný

XII.

657
213133
cizí 0362
213115
579800
213373
214701
214908
212761
214678
214722
214574
214957
214540
214541
3970141
214687
214752

21127094
18-16-0860
51DS0019
6037638
nemá
WF17014110
090241258
CR-56165839
170976121
nemá
nemá
Y227220
2259-2313-18
161112669
2259-739-18
2259-738-18
TG9176
2511/K89
20160302650VG

214753

20160302649VG

579840

V2

Inv.číslo

Výr.číslo
20190114-004
KE190122063B
KE190122059B
KE190122055B
KE190122064B
KE190122065B
KE190122062B
KE190122061B
KE190122060B
KE190122058B
KE190122057B
KE190124011B
FJ0053
20070007245
20070007249
20070007250
20070007251
20070007252

Chirurgická JIP (Středisko 1330)

Název zařízení
Centrální monitorovací stanice
Monitor vitálních funkcí
Monitor vitálních funkcí
Monitor vitálních funkcí
Monitor vitálních funkcí
Monitor vitálních funkcí
Monitor vitálních funkcí
Monitor vitálních funkcí
Monitor vitálních funkcí
Monitor vitálních funkcí
Monitor vitálních funkcí
Monitor vitálních funkcí-transportní
Chirolog SV Alfa
Lůžko ELEGANZA SMART
Lůžko ELEGANZA SMART
Lůžko ELEGANZA SMART
Lůžko ELEGANZA SMART
Lůžko ELEGANZA SMART

405
538
539
540
541
542
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Lůžko ELEGANZA SMART
Lůžko Eleganza 3XC + aktivní systém Air2Care 20
Defibrilátor PRIMEDIC Defi-B se siť.napájením
EKG - dig.elektrokardiograf
Plicní ventilátor SAVINA+zvlhčovač
Intraoseální vrtačka
Odsávací jednotka Victoria Economy
Antidekubitní matrace Domus
Antidekubitní matrace Domus
Antidekubitní matrace Domus
Antidekubitní matrace Domus 2 Plus
Antidekubitní matrace OASIS 2000
Antidekubitní matrace PM100B4
Držák na bažanty - 6 ks
Držák na sáček na moč - 6 ks
Enterální pumpa COMPAT Standard Pump
Enterální pumpa COMPAT Standard Pump
Glukometr CONTOUR Plus ONE
Glukometr CONTOUR Plus ONE
Helma Castar R
Hrazda k lůžku zesílení - 6 ks
Infuzní pumpa HP 60
Infuzní pumpa HP 60
Infuzní pumpa HP 60
Infuzní pumpa HP 60
Infuzní pumpa HP 60
Infuzní pumpa HP 60
Infuzní pumpa HP 60
Infuzní pumpa HP 60
Infuzní pumpa HP 60
Infuzní pumpa HP 60
Infuzní pumpa HP 60
Infuzní pumpa HP 60
Infuzní pumpa HP 60
Inhalátor SUN-UP Plus 3041
Inhalátor ultrazvukový PROJET-ARTSANA
Injektomat MP 30T
Injektomat MP 30T
Injektomat MP 30T
Injektomat MP 30T
Injektomat MP 30T
Injektomat MP 30T

543
799
498
0797
564
214827
159970
159971
214683
214695
214005
214003
95726429572646
95726589572663
214481
214482
cizí 0375
215007
214485
95726169572621

212881
212873
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20070007253
20170145619
73472015561
A417121453
ARYL-0167
J52565
V10284
202160800668
202160800667
202150101434
202150700194
202120502726
202120500397
neuvedeno
neuvedeno
281346
281367
6037644
6005115
nemá
neuvedeno
HP60181201676
HP60181001581
HP60181201678
HP60181101563
HP60181201681
HP60181101560
HP60181201683
HP60181201685
HP60181101561
HP60180200132
HP60181001515
HP60181101584
HP60171106130
001936
03308
30181207666
30181207672
30190100341
30181207677
30180805470
30181006443

SOUPIS MOVITÝCH VĚCÍ – NemRum
Injektomat MP 30T
Injektomat MP 30T
Injektomat MP 30T
Injektomat MP 30T
Injektomat MP 30T
Injektomat MP 30T
Injektomat MP 30T
Injektomat MP 30T
Injektomat MP 30T
Injektomat MP 30T
Injektomat MP 30T
Injektomat MP 30T
Injektomat MP 30T
Injektomat MP 30T
Jmenovka plastová na čela - 6 ks
Kardiostimulátor externí EPG 20E
Manometr Pocket
Matrace antidekubitní CLINICARE - 6 ks
Odsávačka ATMOS C 161-ambulantní (na baterie)
Průtokoměr
Průtokoměr
Průtokoměr
Průtokoměr-zvlhčovač
Průtokoměr-zvlhčovač
Průtokoměr-zvlhčovač
Průtokoměr-zvlhčovač
Průtokoměr-zvlhčovač
Průtokoměr-zvlhčovač
Přetlaková manžeta 500 ml
Přetlaková manžeta 500 ml
Přetlaková manžeta 500 ml
Přetlaková manžeta 500 ml
Pulsní oxymetr Masimo Rad-8
Pulsní oxymetr MINDRAY PM-60
Redukční ventil-střednětlak.(Savina)
Regulátor podtlaku
Regulátor podtlaku
Regulátor podtlaku
Regulátor podtlaku
Regulátor podtlaku
Regulátor podtlaku
Rukojeť na hrazdu - 6ks

95726749572679
213073
214681
158441158446
213244
213682
213680
213348
213442
214047
213439
213443
213441
213440
214907
214906
214895
214905
213975
214835
213755
214694
213676
213677
213675
213674
213673
95726299572634
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30181006459
30184507682
30181006461
30181207667
30181207664
30181207669
30181006449
30181207676
30181006464
30181207694
30180805477
30181006649
30181207671
30181207683
neuvedeno
B 046
1511042
neuvedeno
170023960-058512
050625022
2/09
001/09
040901113
A0389039
040900975
040901011
040900929
040900999
nemá
nemá
nemá
nemá
M43747
CR-68173970
nemá
150861584
1571
1570
11056
001561
001559
neuvedeno

SOUPIS MOVITÝCH VĚCÍ – NemRum
Stojan infuzní k lůžku - 6 ks
Teploměr digitální MAX-MIN
Teploměr digitální MAX-MIN
Teploměr Infrafocus
Teploměr nást.
Teploměr nást.
Tonometr
Tonometr
Tonometr digitální OMRON M6 AC

XIII.

92129619212966
214578
214582
214958
214551
214550
3970142
214810
214769

neuvedeno

Inv.číslo

Výr.číslo
P0468615
7297242
MO 1441
1566
3583
2331
A417121471
7267242
N1792199
202160800665
202170300757
202160800666
202120502738
6037631
6005173
AJ120300077
001912
19538933
nemá
060000661-058414
652/06
658/06

2259-2302-18
2259-2309-18
161112611
2259-713-18
2259-716-18
1144/K4
1143/K4
20160302728VG

Chirurgie I (Středisko 1310)

Název zařízení
Myčka podložních mís a bažantů
Infuzní pumpa ARGUS 414
Monitor vitálních funkcí Millenia M12 3550
Monitor vitálních funkcí Millenia 3500
Monitor vitálních funkcí Millenia 3500
Monitor vitálních funkcí Millenia 3500
EKG - dig.elektrokardiograf
Infuzní pumpa ARGUS 414
Manipulační zvedák EAGLE + popruhy XL
Antidekubitní matrace Domus
Antidekubitní matrace Domus
Antidekubitní matrace Domus
Antidekubitní matrace OASIS 2000
Glukometr CONTOUR Plus ONE
Glukometr CONTOUR Plus ONE
Chodítko čtyřkolové typ 203
Inhalátor SUN-UP Plus 3041
Injektomat PILOT A2 IS2
Lehátko transportní s pevnou výškou
Odsávačka ATMOS C 261- ambulantní
Průtokoměr se zvlhčovačem MZ103F
Průtokoměr se zvlhčovačem MZ103F
Přístroj ruční křísící
Pulsní oxymetr MINDRAY PM-60
Rozdvojka O2
Teploměr digitální MAX-MIN
Teploměr digitální MAX-MIN
Teploměr Infrafocus
Teploměr nást.
Teploměr nást.

457
512
588
415
413
0796
456
214947
159972
159997
159973
214008
cizí 0363
215008
213997
212886
212922
160011
213247
213890
213891
3970101
214601
213893
214607
214579
214955
214552
214553
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CR-4C159953
2259-300-18
2259-2298-18
161112655
2259-736-18
2259-731-18

SOUPIS MOVITÝCH VĚCÍ – NemRum
Teploměr Rycom JXB-178
Tonometr
Tonometr
Tonometr digitální OMRON M6 AC
Tonometr digitální OMRON M6 AC
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS

XIV.

214340
3970133
3970133
214768
214767
212983
213016
213012
213017
212991
212987
212984
212985
212988
212989
212990
212993
212996
212994
212992
212986
213019
212995
213021
213020

M00160305287
AT 279
2374/k89
20160302730VG
20160302727VG
20060039642
20060050731
20060050734
20060050733
20060039661
20060039648
20060039645
20060039646
20060039654
20060039655
20060039660
20060050722
20060050729
20060050724
20060050721
20060039647
20060050735
20060050725
20060050742
20060050740

Inv.číslo
333
213698
385
159984
214815
331779
cizí 0374
579797
213999
212705
214718
214953
214567
214568
214569

Výr.číslo
3601A17281
CND4749768
JJ91202148
Z17017-2
QVT0255

Interní ambulance (Středisko 2120)

Název zařízení
Defibrilátor CODE MASTER XL mod.N 1722B
EKG Agilent Page Writer 200M1771A
Ultrazvuk Sonoace SA-6000 C
Lehátko vyšetřovací
Odsávací jednotka Quick Vac Transport
Alkohol tester
Glukometr CONTOUR Plus ONE
Osobní váha KERN
Pulsní oxymetr H100B
Resuscitátor silikonový
Teploměr dig. FS-300
Teploměr Infrafocus
Teploměr nást.
Teploměr nást.
Teploměr nást.
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6037639
WF17014220
316018-M12701040005
Y 338884
161112666
2259-722-18
2259-723-18
2259-724-18

SOUPIS MOVITÝCH VĚCÍ – NemRum
Tonometr
Tonometr
Tonometr
Tonometr digitální OMRON i-C10
Tonometr digitální OMRON M6 AC
Výškoměr SECA - kalibrovaný

XV.

3970137
3970137
3970135
213794
214771
579841

0227/K4
vh12602
BA1544
20101201298LF
20160302725VG
V4

Interní ambulance (gastroenterologie) (Středisko 2120)

Název zařízení
Dezinfektor manuální Zenner
Monitor JVC 17"-TM-H1750CG
Zdroj studeného světla CLE-145
Videoprocesor EXERA 145 CV-145
Elektrochirurgická pálicí jednotka PSD-30
Oplachová pumpa Flushing Pump OFP-2
Odsávací jednotka Victoria Economy
Videogastroskop GIF-Q 165
Videogastroskop GIF-Q 165
Videogastroskop dvoukanálový GIF-2T 160
Videogastroskop GIF-Q165
Videokolonoskop CF-Q165L EVIS EXERA II
Videokolonoskop EXERA II CF Q165L
Vyšetřovací lehátko elektricky polohovatelné
Ultrazvuk Envisor Philips
Úpravda vody
Odsávací jednotka Victoria Economy
Monitor LCD Sony
Videoprocesor OLYMPUS CV-165
Xenonový zdroj světla OLYMPUS CLV-180
Elektrochirurgická jednotka ESG-100
Vzduchová pumpa MU-1
Lehátko vyšetřovací
Minutka - kalibrovaná
Odsávačka ATMOS C 261
Plastový obal na endoskopy
Pulsní oxymetr MINDRAY PM-60
Redukční ventil MEDIREG II
Resuscitátor silikonový+maska
Teploměr nást.
Teploměr nást.
Tonometr
Tonometr digitální OMRON i-C10
Váha osobní BDS 10819-73

Inv.číslo
764
412
412
412
510
630
214822
701
213942
504
0730
704
731
441
214823
711
506
507
785
214837
159983
331807
213986
213545
213337
214800
9212954
214562
214563
3970133
213795
0571343
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Výr.číslo
420115-2012
12700460
7201524
7211944
7653044
21018641
V10288
2207935
2500818
2701355
2418723
2204394
2404850
1711/11
USD 0405413
20021114/01
V10291
2010118
7600351
7606352
B000328
7648973
Z17017-1
439
096157-2012-08
CR-93108801
160824295
nemá
2259-740-18
2259-741-18
1159/k89
20101201299LF
213319
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XVI.

Interní JIP (Středisko 2130)

Název zařízení
Chirolog SV Alfa
Defibrilátor PRIMEDIC Defi-B se siť.napájením
Defibrilátor ZOLL Msérie se zevní stimulací
Lůžko ELEGANZA SMART
Lůžko ELEGANZA SMART
Lůžko ELEGANZA SMART
Lůžko ELEGANZA SMART
Lůžko ELEGANZA SMART
Lůžko ELEGANZA SMART
Lůžko ELEGANZA SMART
Transportní ventilátor OXYLOG 3000
Odsávačka ATMOS C 451 chirurgická
Plicní ventilátor SAVINA 300
Lůžko Eleganza 3XC + aktivní systém Air2Care 20
Odsávací jednotka Victoria Economy
Odsávací jednotka Victoria Economy
Odsávací jednotka Victoria Economy
Odsávací jednotka Victoria Economy
EKG - dig.elektrokardiograf
Externí kardiostimulátor EPG 10MO
Externí kardiostimulátor EPG 10MO
Antidekubitní matrace Domus
Antidekubitní matrace Domus
Antidekubitní matrace Domus 2 Plus
Antidekubitní matrace OASIS 2000
Antidekubitní matrace PM100B4
Baterie olověná pro 1400/2000/Msérie/AED Pro
Držák na bažanty
Držák na bažanty
Držák na bažanty
Držák na bažanty
Držák na bažanty
Držák na bažanty
Držák na bažanty
Držák na bažanty
Držák na sáček na moč
Držák na sáček na moč
Držák na sáček na moč
Držák na sáček na moč
Držák na sáček na moč
Držák na sáček na moč

Inv.číslo
388
494
503
544
545
546
547
548
549
550
565
596
652
789
214829
214830
214831
214832
809
825
160021
160003
214696
214002
9572653
9572654
9572650
9572651
9572652
9572648
9572649
9572665
9572664
9572667
9572668
9572669
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Výr.číslo
EM 0020
73472015567
TO7B88100-S38.75
20070007243
20070007244
20070007247
20070007248
20070007254
20070007255
20070007256
SRYK-164
060000698-058597
ASCF-0047
20170097261
V10287
V10289
V10290
V10283
A416060088
1901114
1901115
202170300760
202170300759
202150700193
202160300755
202120500398
G27817251
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Držák na sáček na moč
Držák na sáček na moč
Enterální pumpa COMPAT Standard Pump
Enterální pumpa COMPAT Standard Pump
Germicidní lampa pojízdná 1 x 30W
Glukometr CONTOUR Plus ONE
Glukometr CONTOUR Plus ONE
Helma Castar R
HME booster
HME booster
Hrazda k lůžku
Hrazda k lůžku
Hrazda k lůžku
Hrazda k lůžku
Hrazda k lůžku
Hrazda k lůžku
Hrazda k lůžku
Infuzní pumpa ARGUS 717 V
Infuzní pumpa ARGUS 717 V
Infuzní pumpa HP 60
Infuzní pumpa HP 60
Infuzní pumpa HP 60
Infuzní pumpa HP 60
Infuzní pumpa HP 60
Infuzní pumpa HP 60
Infuzní pumpa HP 60
Inhalátor PARI BOY - 038
Inhalátor ultrazvukový PROJET-ARTSANA
Injektomat HEDY S7 Plus
Injektomat MP 30T
Injektomat MP 30T
Injektomat MP 30T
Injektomat MP 30T
Injektomat MP 30T
Injektomat MP 30T
Injektomat MP 30T
Injektomat MP 30T
Injektomat MP 30T
Injektomat MP 30T
Jmenovka plastová na čela
Jmenovka plastová na čela
Jmenovka plastová na čela
Jmenovka plastová na čela
Jmenovka plastová na čela
Jmenovka plastová na čela

9572666
9572670
214483
214484
213995
cizí 0370
215006
214807
214806
9572628
9572624
9572627
9572625
9572622
9572626
214968
214966

9213076
212872
214969

9572685
9572684
9572680
9572686
9572683
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272563
280121
20122034
6037627
6005159
nemá
16/0044
16/0043

10034004
10034003
HP60181201679
HP60181201680
HP60181201675
HP60181101568
HP60181201682
HP60181201675
HP60181201684
YaW1PA0905
03305
2020117120103356
30181207695
30181006455
30181207675
30181006457
30181207665
30181006648
30181207678
30181006453
30181207685
30181006456
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Jmenovka plastová na čela
Jmenovka plastová na čela
Kardiostimulátor externí EPG 10E
Kardiostimulátor externí EPG 20
Laryngoskop (lžíce + rukojeť)
Lžíce k laryngoskopu
Magnet M-50
Manometr Pocket
Matrace CLINICARE
Matrace CLINICARE
Matrace CLINICARE
Matrace CLINICARE
Matrace CLINICARE
Matrace CLINICARE
Matrace CLINICARE
Nabíječka ZOLL
Náhradní baterie olověná pro
1400/2000/Msérie/AED Pro
Negatoskop
Průtokoměr se zvlhčovačem MZ103F
Průtokoměr se zvlhčovačem MZ103F
Průtokoměr-zvlhčovač
Průtokoměr-zvlhčovač
Průtokoměr-zvlhčovač
Průtokoměr-zvlhčovač
Průtokoměr-zvlhčovač
Průtokoměr-zvlhčovač
Pulsní oxynetr MINDRAY PM-60
Redukční ventil
Redukční ventil
Rukojeť plastová na hrazdu
Rukojeť plastová na hrazdu
Rukojeť plastová na hrazdu
Rukojeť plastová na hrazdu
Rukojeť plastová na hrazdu
Rukojeť plastová na hrazdu
Rukojeť plastová na hrazdu
Stojan Erka na kolečkách
Stojan infuzní
Stojan infuzní
Stojan infuzní
Stojan infuzní
Stojan infuzní
Stojan infuzní
Stojan infuzní

9572681
9572682
214062
213072
214848
214893
214698
214682
158449
158452
158448
158450
158451
158447
158453
214001

213805
214801
214791
213357
9213077
9212901
213759
213383
9212900
214945
213654
213653
9572641
9572638
9572636
9572640
9572637
9572639
213814
9212972
9212972
9212971
9212968
9212967
9212970
9212969
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C 041
D 090
QJ10
nemá
nemá
1516170

H08E28882
G16518160
1C09/0036
0086/16
2016/0041
126/09
717/07
768/06
409/11
418/09
775/06
CR-7A185368
080280124
081228903
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Stojan infuzní
Studený nebulizátor Face NEB č.1
Studený nebulizátor Face NEB č.2
Studený nebulizátor Face NEB č.3
Studený nebulizátor Face NEB č.4
Studený nebulizátor Face NEB č.5
Teploměr dig. FS-300
Teploměr nást.
Tlakoměr ručičkový VARIO Universal
Tonometr
Tonometr digitální OMRON M6 AC

XVII.

9212973
9212861
9212862
9212863
9212864
9212865
214793
214564
213813
3970133
214770

A 1846003
A 1846003
A 1846003
A 1846003
A 1846003
Y404722
2259-727-18
3220607
FH002669
20160302721VG

Interní lůžkové oddělení (Středisko 2110)

Název zařízení
Manipulační zvedák EAGLE + popruhy XL
Odsávací jednotka Victoria Economy
Myčka podložních mís a bažantů
Odsávací jednotka Quick Vac Transport
Defibrilátor PRIMEDIC Defi-B se siť.napájením
EKG - dig.elektrokardiograf
EKG BTL-08 LC - barevné
Pulsní oxymetr - prstový
Antidekubitní matrace OASIS 2000
Antidekubitní matrace OASIS 2000
Antidekubitní matrace OASIS 2000
Držák na bažanty 11 ks
Glukometr CONTOUR Plus ONE
Glukometr CONTOUR Plus ONE
Hrazda + Rukojeť na hrazdu 8 ks
Hrazda k lůžku + rukojeť 12 ks
Hrazda k lůžku + rukojeť 19 ks
Infuzní pumpa ARGUS 414
Infuzní pumpa ARGUS 414
Infuzní pumpa ARGUS 414
Infuzní pumpa ARGUS 414
Infúzní pumpa OPTIMA PT IS
Infúzní pumpa OPTIMA PT IS
Infúzní pumpa OPTIMA PT IS
Inhalátor SUN-UP Plus 3041
Inhalátor SUN-UP Plus 3041
Inhalátor ultrazvukový AirProjet Plus
Inhalátor ultrazvukový AirProjet Plus
Inhalátor ultrazvukový AirProjet Plus

Inv.číslo
214948
214824
214814
495
517
214865
214353
214006
214007

Výr.číslo
N1793375
V10285
P0468614
QVT0256
73472015573
A415040190
08LC-0736301
DS1509102733
202130701520
202120502727
202120502728

cizí 0371
6037731
cizí 0380
6037724
579743-579746
579815-579833
459
458
460
461
212933
212929
212935
212880
212879
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7257242
7237242
7277242
7287242
19595381
19595360
19595383
001954
001925
0511
0539
0524
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Inhalátor ultrazvukový PROJET-ARTSANA
Inhalátor ultrazvukový PROJET-ARTSANA
Injektomat PILOT A2 IS2
Injektomat PILOT A2 IS2
Injektomat PILOT A2 IS2
Injektomat PILOT A2-repase
Injektomat PILOT A2-repase
Jmenovka na lůžko
Kufříkový kyslíkový komplet
Lehátko transportní s pevnou výškou
Lehátko transportní s pevnou výškou
Lehátko transportní s pevnou výškou
Matrace antidekubitní 29 ks
Matrace antidekubitní EFECTA 4 ks
Matrace antidekubitní EFECTA 7 ks
Osobní váha
Osobní váha KERN
Postranice sklopná k lůžku 39 ks
Průtokoměr se zvlhčovačem MZ103F
Průtokoměr se zvlhčovačem MZ103F
Průtokoměr-zvlhčovač
Průtokoměr-zvlhčovač
Průtokoměr-zvlhčovač
Průtokoměr-zvlhčovač
Průtokoměr-zvlhčovač
Průtokoměr-zvlhčovač
Přetlaková manžeta 500 ml
Pulsní oxymetr MINDRAY PM-60
Pulsní oxymetr MINDRAY PM-60
Pulsní oxymetr MINDRAY PM-60
Resuscitátor silikonový+maska
Resuscitátor silikonový+maska
Sprchové křeslo Etac CLEAN
Sprchové křeslo Etac CLEAN
Stojan infuzní k lůžku
Stojan infuzní k lůžku
Stojan infuzní k lůžku
Stojan infuzní k lůžku
Stojan infuzní k lůžku 17ks
Stojan infuzní k lůžku 18 ks
Stopky
Teploměr digitální MAX-MIN
Teploměr digitální MAX-MIN
Teploměr digitální MAX-MIN
Teploměr digitální MAX-MIN

212870
212871
212924
212923
212925
213974
213973

03310
03292
19538927
19538924
19538914
19532150
19532131

213438
160018
160017
160016

nemá
nemá
nemá
nemá

159852-159855
159856-159862
579791
579795
WF17014225
214811
214792
212788
212787
213132
213384
213658
9212896
214847
213338
213341
213340
921953
921952
160014
160015
214674
214677
214675
214676
214972-214989
331797
215011
214583
214608
214580
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2016/0033
2016/0035
378/08
373/04
808/08
420/09
620/02
781/06
nemá
CR-93108806
CR-91106728
CR-93108808

18246
18248

2259-711-18
2259-2299-18
2259-301-18
2259-2307-18
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Teploměr Infrafocus
Teploměr Infrafocus
Teploměr nást.
Teploměr nást.
Tonometr
Tonometr
Tonometr digitální OMRON i-C10
Tonometr digitální OMRON i-C10
Tonometr digitální OMRON i-C10
Tonometr digitální OMRON M6 AC
Tonometr digitální OMRON M6 AC
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS

214954
214900
214560
214561
3970135
3970134
214692
213796
213797
214780
214779
213309
213299
213306
213305
213310
213296
213295
213307
213297
213308
213298
213301
213303
213304
213300
213264
213286
213289
213268
213269
213272
213267
213266
213274
213279
213271
213277
213275
213276
213283
213284
213285
213290
213293
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161113096
161112512
2259-728-18
2259-729-18
VF008964
7371MF
20150200324LF
20101201291LF
20101201292LF
20160302723VG
20160302724VG
20080159762
20080159751
20080159759
20080159758
20080159757
20080159748
20080159389
20080159760
20080159749
20080159761
20080159750
20080159753
20080159755
20080159756
20080159752
20080159356
20080159380
20080159383
20080159360
20080159361
20080159364
20080159359
20080159358
20080159366
20080159373
20080159363
20080159371
20080159369
20080159370
20080159377
20080159378
20080159379
20080159384
20080159387
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Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS

XVIII.

213292
213294
214670
214671
214673
214672

Neurologická ambulance (Středisko 4700)

Název zařízení
EMG/EP
Elektroencefalograf EEG TruScan 24 kanál-update
Dattalogger
Dattalogger
Defibrilátor HeartStart FRx
Digitální ušní teploměr 3v1
Glukometr CONTOUR Plus ONE
Osobní váha
Osobní váha
Osobní váha KERN
Resuscitační kufřík
Tonometr
Tonometr dig. OMRON M3 Intellis.

XIX.

20080159386
20080159388
20150006414
20150006415
20150006417
20150006416

Inv.číslo
453
702
214596
214595
213946
214851
cizí 0365
579792
579793
579798
214050
3970133
213243

Výr.číslo
1483
0551207
14933486
14933797
B08D-00540
20150706352RF
6037741

WF17013967
nemá
BF3752
20070647326LF

Oční ambulance Rumburk (Středisko 4200)

Název zařízení
Polohovací lůžko HWK
Operační mikroskop Leica M 690
Vyšetřovací svítidlo Chromophare D300 M
Mikrochirurgická jednotka Millennium
Štěrbinová lampa SL-D2
HRT Heidelberg Retina Tomograph
Ultrazvuk Biometr AXIS II
Ultrazvuk Biometr AXIS II
Pachymetr PachPen
Fokometr automatický DL-800
Perimetr automatický OPTO AP100
Štěrbinová lampa SL-95
Autorefraktokeratometr Accuref 9001 K
Bezkontaktní tonometr TOPCON CT-80A
Cam vision stimulátor
Barvocitové tabulky

Inv.číslo
422
467
492
713
600
528
656
421
597
776
599
427
535
0775
572931
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Výr.číslo
38029
001074088
5738050-N27683
SY07708
201724
HRT2-03764
6132
1835
09A0604
750498
NDDB0014
609109
23AH1302E
200795
20634
nemá
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Biomikroskopická čočka
Brýlová skříň
Brýlová skříň
Brýlová zkušební obruba
Brýlová zkušební obruba
Brýlová zkušební obruba
Brýlová zkušební obruba dětská
Brýlová zkušební obruba universal
Brýlová zkušební obruba universal
Dattalogger
Exoftalmometr (pravítko-štítná žláza)
Glukometr CONTOUR Plus ONE
Gonioskopická čočka
Injektor Viscojet Syringe

214689
0033574
920018
212760
213377
213378
214459
214458
214457
214588
0212466
cizí 0377
213207
cizí 03820385,0388

Křeslo vyšetřovací ELM09
Lampa vyšetřovací nástěnná
Lampa vyšetřovací stojanová
Lupové brýle Mega View (na hlavu)
Oční tonometr Schiötzův
Oční tonometr Schiötzův
Odsávací jednotka Victoria Economy
Oftalmoskop Keeler
Oftalmoskop Welch Allyn
Oftalmoskop Welch Allyn
Optotyp (čtecí zařízení ma stěně)
Optotyp (čtecí zařízení ma stěně)
Pacientské křeslo ELM4
Redukční ventil
Redukční ventil ME 103
Sada prizmatických klínů a sklíček
Teploměr nást.
Termokauter TEK 11
Tonometr
Tonometr digitální OMRON M6 AC (bez síťového
zdroje)
Worthova světla (vyš.dvojího vidění)

XX.

nemá
nemá
nemá
nemá
nemá
nwmá
nemá
nemá
nemá
14933502
nemá
6037650
nemá
nemá

213375
3970131
3970131
214826
214337
213387
213389
0211359
0211675
0155432
214724
214711
0007423
214549
213768
3970133
214746

552
51
773716
nemá
29/72
82/88
V10293
1128-P-1014
2
3
nemá
nemá
552
000233/15
0060/15
nemá
2259-737-18
1731
OK12368
20160302666VG

213206

nemá

Oční ambulance Varnsdorf (Středisko 4400)

Název zařízení
Bezkontaktní tonometr TOPCON CT-80A
Fokometr automatický DL-800
Štěrbinová lampa SL-D2

Inv.číslo
536
778
602
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Výr.číslo
200792
960898
201792
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Perimetr Oculus Centerfield 2
Autorefraktokeratometr POTEC PRK-5000
Barvocitové tabulky
Bruska oční
Brýlová skříň
Brýlová skříň (zápůjčka Optika Vdf)
Brýlová zkušební obruba
Brýlová zkušební obruba dětská
Brýlová zkušební obruba universal
Dattalogger
Exoftalmometr (pravítko-štítná žláza)
Gonioskopická čočka
Lampa vyšetřovací Sonita
Lampa nástěnná vyšetřovací
Lupa čelní
Oční tonometr Schiötzův
Oftalmoskop BX 4
Oftalmoskop BX-4RC
Oftalmoskop Keeler
Optotyp Bert Complete NTB 2m
Sada prizmatických klínů a sklíček
Tonometr
Tonometr digitální OMRON M6 AC (bez síťového
zdroje)

XXI.

755
cizí 0267
572932
214840
214642
cizí 0269
213211
214464
214463
214586
920023
213208

214686
3970132
212731
214685
213758
920022
213212
214747

5698012835170
74253
101216B
nemá

nemá
nemá
14933484

7-80
031
nemá
34/69
neuvedeno
Y07031
161114/1128-P-1014
neuvedeno
VB002025
20160302668VG

Operační sály chirurgie (Středisko 1340)

Název zařízení
RTG přístroj mobilní s C-ramenem ZIEHM 8000
Monitor PVM-20L1 barevný
Monitor PVM-20L2 barevný
Kamera endoskopická TELECAM SL PAL digit.
Kamera TELECAM DX II 1- Chip
Zdroj světla XENON NOVA 175
Zdroj světla LED NOVA 150
AUTOCON 200-model 20522520
ENDOFLATOR Elektronic-model 26430520
ENDOFLATOR Elektronic-model 26430520
ENDOMAT HAMOU - model 26331020
Arthrex shaver APSII AR-8300
Duomat - model 20321020
Harmonický skalpel-EES Generátor GEN 11
Pneumatický TURNIKET 2800
Ultrazvuková čistící lázeň

Inv.číslo
667
445
213713
647
590
592
594
524
593
576
727
595
654
450
743
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Výr.číslo
4923
6204271
2000982
SN DG603003-P
LD 634429-P
LD 0625912
PT4576
A/3008
ME 12312-B
MD 13917-B
MC 06608
634886
MD 6372
1111119455
0109-28295
25/14/08
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Svářečka průběžná GANDUS H-DATA
Inkubátor laboratorní Memmert
Sterilizátor parní VAPOFIX 603
Sterilizátor parní VAPOFIX 603
Sterilizátor parní VAPOFIX 603
Chirurgická vrtačka CAD II
Chirurgická vrtačka CAD II
Operační světlo dvouramenné Sim.LED
7000/5000MC
Operační stůl RAMED 5300VD
Odsávací jednotka Victoria Economy
AUTOCON 350 Série IEC:1
Operační světlo dvouramenné Sim.LED
7000/5000MC
AUTOCON 200-model 20522520
Operační stůl RAMED 5300VD
Odsávací jednotka Victoria Economy
Stojan na misky s ohřevem
Stojan na misky s ohřevem
Stojan na misky s ohřevem
Stojan na misky s ohřevem
Stojan na misky s ohřevem
Duomat - model 20321020
HYSTEROSKOP nástroje 12/2009
HYSTEROSKOP nástroje I.
HYSTEROSKOP nástroje II. Resektos.
Kabel-přenos obrazové modulace 11m
Límec ochranný velký
Límec ochranný velký
Límec ochranný velký
Límec ochranný velký
Límec ochranný velký
Límec ochranný velký
Optika artroskopická
Optika artroskopická
Optika hysteroskopická
Optika hysteroskopická 1
Optika hysteroskopická 3
Optika hysteroskopická 3
Optika laparoskopická
Optika laparoskopická
Optika laparoskopická
Optika laparoskopická
Optika laparoskopická
Optika laparoskopická

9212830
214346
462
463
477
728
753
718

472
D114.0382
460152
460140
460194
34262
35343
...62494,...62496

554
214825
486
719

714
V10292
CF 20523520 B-1742
...62495,...62497

525
A/3248
555
715
0769
V10295
553090
02/2011
553093
04/2011
553457
02/2016
553091
03/2011
553092
01/2011
526
ME005843
213447,231448
212789,213089-213096
578.579
579738
579733
579737
579734
579735
579736
214054
214909
213989
213908
213866
213177
737
214798
214046
214679
438
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CE 0303
CE 0304
CE 0302
CE 0299
CE 0300
CE 0301
SN 1937982
121QPL
SN 1890817
SN 1807907
1202YG
504143-HAWK T
1209B9
120DZD
120K0H
1217RH
1217S5
213339/110031a

SOUPIS MOVITÝCH VĚCÍ – NemRum
Optika laparoskopická
Optika laparoskopická
Optika laparoskopická
Optika resektoskopická
Optika artroskopická
Optika laparoskopická
Optika laparoskopická
Optika laparoskopická
Přetlaková manžeta ERKA
Sukně ochranná standartní
Teploměr nást
Teploměr nást.
Vesta ochranná
Videorekordér LG
Zástěra jednotranná s ramenními popruhy
Zástěra jednotranná s ramenními popruhy
Zástěra jednotranná s ramenními popruhy
Zástěra jednotranná s ramenními popruhy

XXII.

520
733
578
214712
214022
765
729
214845
579731
214606
214559
579732
552758
579727
579728
579730
579729

SN 1356766 S
121GFX
120Y7M
SN 1045275 S
120Y7C
1207V2
120EDK
120UT4
nemá
CE 0305
2259-719-18
2259-717-18
CE 0306
707INWA280249
CE 0295
CE 0296
CE 0298
CE 0297

Ošetřovatelská lůžka (Středisko 2200)

Název zařízení
Defibrilátor PRIMEDIC Defi-B se siť.napájením
Svářečka impulsní GANDUS,GIS DN 350
Odsávací jednotka Quick Vac Transport
EKG BTL-08-210mm,6/12 kan.,černobílé
Defibrilátor ZOLL Msérie S38.75 se zevní
stimulací
Sprchový vozík BASIC BAB5000-01
Odsávací jednotka Victoria Economy
Antidekubitní matrace Domus
Antidekubitní matrace Domus
Antidekubitní matrace Domus
Antidekubitní matrace Domus 2
Antidekubitní matrace Domus 2
Antidekubitní matrace Domus 2
Antidekubitní matrace Domus 2
Baterie olověná pro 1400/2000/Msérie/AED Pro
Držák na bažanty 2 ks
Fixační komplet
Fixační komplet
Glukometr CONTOUR Plus ONE
Glukometr CONTOUR Plus ONE
Hrazda + Rukojeť

Inv.číslo
496
213566
214816
518
502

Výr.číslo
73472015562
0341/09/2010
QVT0257
08LT-0735801
TO7C89293-S38.75

587
214821
214707
214708
214684
160069
160068
160067
160070

0812000366
V10294
202150601204
202150602048
202150101433
202171100149
202171100118
202171100117
202171100150
G16518189
nemá
nemá
nemá
6037761
6037765

573069-70
214964
214965
cizí 0364
cizí 0367
9572635

Stránka 26 z 31

SOUPIS MOVITÝCH VĚCÍ – NemRum
Hrazda +Rukojeť plastová, navíjecí
Hrazda k lůžku + rukojeť
Hrazda k lůžku + rukojeť
Hrazda k lůžku + rukojeť
Hrazda k lůžku + rukojeť
Hrazda k lůžku + rukojeť 12 ks
Hrazda k lůžku + rukojeť 2ks
Hrazda k lůžku + rukojeť 2ks
Hrazda k lůžku + rukojeť 4 ks
Hrazda k lůžku 2ks + rukojeť
Chodítko čtyřkolové 100 Shopper
Chodítko čtyřkolové 100 Shopper
Chodítko čtyřkolové s podpažními podporami
Infúzní pumpa OPTIMA PT IS
Inhalátor SUN-UP Plus 3041
Inhalátor ultrazvukový AirProjet Plus
Inhalátor ultrazvukový AirProjet Plus
Inhalátor ultrazvukový AirProjet Plus
Inhalátor ultrazvukový PROJET-ARTSANA
Inhalátor ultrazvukový PROJET-ARTSANA
Injektomat HEDY S7 Plus
Jmenovka plastová na čela 2 ks
Jmenovka plastová na čela 2 ks
Křeslo přepravní
Lampa vyšetřovací pojízdná D-601 LED
Matrace EffectaCare 10 - 2 ks
Matrace EffectaCare 10 3ks
Matrace antidekubitní CLINICARE2 ks
Matrace antidekubitní DUOTERA 3 ks
Matrace antidekubitní EFECTA 5 ks
Matrace antidekubitní EfectaCare 10 - 2 ks
Matrace antidekubitní EfectaCare 10 - 5 ks
Matrace EffectaCare 20 (2ks)
Matrace Natur Perfekt
Nabíječka ZOLL
Náhradní baterie olověná pro
1400/2000/Msérie/AED Pro
Postranice sklopná 10 ks
Postranice sklopná 2 ks
Postranice sklopná 2 ks
Postranice sklopná 4 ks
Postranice sklopná 4 ks

579755
579854
579755
579814
9572623
579844-53,57984243
579769,579769
579775-76
573033,37,573054,
55
579842-579843
214944
214943
213434
212938
212885

212877
212875
214969
572982,572984
573029,573031
579813
553255
160077,160078
160071,160072,160
073
158730,158731
158710-158712
158684,158706158709
159981,159982
159989-93
159942,159943
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nemá
nemá

nemá
nemá
nemá

AJ17100446
AJ17100383
19595361
001778
0528
0538
0529
03508
03492
2020117120103356
nemá
nemá
nemá
nemá
nemá
nemá
nemá
nemá
nemá
nemá
nemá
H04K20548
0315-020315
nemá
nemá
nemá
nemá
nemá
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Postranice sklopná levá 5 ks
Postranice sklopná pravá 4 ks
Postranice sklopná pravá 8 ks
Průtokoměr se zvlhčovačem MZ103F
Průtokoměr se zvlhčovačem MZ103F
Průtokoměr-zvlhčovač
Průtokoměr-zvlhčovač
Průtokoměr-zvlhčovač
Pulsní oxymetr - prstový
Pulsní oxymetr MINDRAY PM-60
Pulsní oxymetr MINDRAY PM-60
Resuscitátor silikonový+maska
Stojan infuzní
Stojan infuzní
Stojan infuzní 2 ks
Stojan infuzní 2 ks
Stojan infuzní 3 ks
Stojan infuzní 4ks
Stojan infuzní k lůžku
Stojan infuzní k lůžku 12 ks
Teploměr dig. FS-300
Teploměr digitální MAX-MIN
Teploměr digitální MAX-MIN
Teploměr nást.
Teploměr nást.
Tonometr
Tonometr
Tonometr
Tonometr digitální OMRON i-C10
Tonometr digitální OMRON M6 AC
Tonometr digitální OMRON M6 AC
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS

572937-38,57295657,
572963-64,57298081
214790
214789
9212897
9212899
9212898
214866
214946
213339
9212956
214971
215005
214854,214855
214873-74
213316,213330,213
336

nemá
nemá
nemá
2016/0034
2016/0032
782/06
773/06
785/06
DS1509102848
CR-7A185385
CR-93108807
nemá
nemá
nemá
nemá
nemá
nemá

214788
214992,93,9450003
214721
215009
214572
214536
214537
3970138
3970133
3970138
213793
214778
214777
213263
213302
213270
213280
213273
213278
213287
213312
213281
213291
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Y404932
2259-709-18
2259-2308-18
2259-733-18
2259-734-18
DJ003896
BM5911
UB1059
20101201293LF
20160302729VG
20160302658VG
20080159355
20080159754
20080159362
20080159374
20080159365
20080159372
20080159381
20080159368
20080159375
20080159385
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Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční Eleganza 1
Lůžko nemocniční Eleganza 1
Lůžko nemocniční Eleganza 1
Lůžko nemocniční Eleganza 1
Lůžko nemocniční Eleganza 1
Lůžko nemocniční Eleganza 1
Lůžko nemocniční Eleganza 1
Lůžko nemocniční Eleganza 1
Lůžko nemocniční Eleganza 1
Lůžko nemocniční Eleganza 1
Lůžko nemocniční Eleganza 1
Lůžko nemocniční Eleganza 1

XXIII.

Inv.číslo
474

Výr.číslo
3112A132

Inv.číslo
214358
214359

Výr.číslo
4000-0289966
710
18500038
058P0B007358
0062269
7/2015

Rehabilitace I

Název zařízení
BTL- 4000 magnetoterapeutický přístroj
Pneuven Bevuk 4.14 PD
Infračervený zářič
BTL-4710 Premium ultrazvukový přístroj
BTL - 06 elektroléčebný přístroj
Lehátko vyšetřovací VLSM-1950-2B
Chodítko nízké
Žebřiny - 1 ks

XXV.

20080159376
20080159357
20080159382
20080159367
20150162168
20160130811
20160130810
20170013030
20170013031
20170013028
20170013027
20170013029
20170063880
20170145324
20170154152
20170154151

Plicní ambulance (Středisko 4500)

Název zařízení
Spirometr ZAN 100 Handy II

XXIV.

213282
213265
213288
213311
214784
214853
214852
214868
214870
214871
214872
214869
215004
214970
214991
214990

214356
159879
214065
0531030

nemá

Rehabilitace II

Název zařízení
Pneuven Bevuk 4.7 LS
Pneuven Bevuk 4.14 PD
Lehátko rehabilitační BTL - 1300
Lehátko rehabilitační BTL - 1300
Pneuven Bevuk 4.7 LS

Inv.číslo
214400
214399
214402
214403
214401
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Výr.číslo
1335
661
0631480
0632290
1008

SOUPIS MOVITÝCH VĚCÍ – NemRum
Balanční podložka pro rehabilitaci
Balanční podložka pro rehabilitaci
Goniometr na klouby
Goniometr na klouby
Goniometr na klouby prstů
Goniometr na klouby prstů
Minutka - beruška
Osobní váha
Osobní váha KERN
Osobní váha KERN
Rotoped Fat Scan
Stopky JVD
Teploměr digitální MAX-MIN
Teploměr nást.
Teploměr nástěnný lev
Tonometr digitální OMRON M6 AC (bez
síťového zdroje)
Výškoměr SECA - kalibrovaný
Žebřiny - 3 ks

XXVI.

579838
0530395,94,92

V1
nemá

Inv.číslo
582

Výr.číslo
S 402887

0211426
214749

4846
20160302642VG

3970134
9212951

2507/K89

Inv.číslo

213570
3970133

Výr.číslo
310351
CPD2502D07
1C08/0003
AM19292

Inv.číslo
803

Výr.číslo
011582018

RTG II

Název zařízení
Kodak DirectView CR Elite Systém
RTG přístroj CPI CMP 200
Negatoskop
Tonometr

XXVIII.

není
není
nemá
nemá
nemá
nemá
nemá
nemá
WF17020158
WF17013969
8595057331396
nemá
2259-2310-18
2259-721-18
nemá
20160302647VG

RTG (Středisko 1600)

Název zařízení
Digitální RTG,přístroj ddR Compact
AMIS PACS FlexServer
Negatoskop
Tonometr digitální OMRON M6 AC (bez
síťového zdroje)
Tonometr
Resuscitátor silikonový+maska

XXVII.

214061
214060
214961
214960
214963
214962
331798
579811
579812
579805
531032
331799
214581
214566
331800
214750

Sanitáři I

Název zařízení
Transportní lehátko Fysio
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Transportní lehátko
Elektrická pilka na sádrové obvazy
Elektrická pilka na sádrové obvazy
Lehátko pro zemřelé GOLEM ZP
Vozík pro zemřelé SPZ-2000
Transportní lehátko GOLEM EMERGENCY

214680
213892
158514
559
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01902601
18454
11440
70896/ZP
nemá
70897/EME
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Smlouva o úvěru

99025519977
registrační číslo

Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen „Banka“)
a
Právnická osoba (dále jen „Klient“)
Obchodní firma* / název**:
Sídlo:

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem,
Doručovací číslo: 401 13
25488627
IČO:
zápis v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad
Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci,
Labem, oddíl B, vložka 1550
včetně spisové značky:
*je-li Klient zapsán v obchodním rejstříku; **není-li Klient zapsán v obchodním rejstříku

uzavírají podle § 2395 a následujících ustanovení z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
tuto smlouvu o úvěru (dále jen „Smlouva“).

1.

Úvodní ustanovení

1.1

Banka se zavazuje poskytnout Klientovi Úvěr za podmínek stanovených touto Smlouvou.

1.2

V souladu s § 1751 občanského zákoníku jsou nedílnou součástí této Smlouvy Všeobecné obchodní podmínky
Banky (dále jen „Všeobecné podmínky“), Úvěrové podmínky pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby
(dále jen „Úvěrové podmínky“), příslušná Oznámení, tj. Pravidla. Podpisem této Smlouvy Klient potvrzuje, že se
seznámil s obsahem a významem dokumentů uvedených v předchozí větě, jakož i dalších dokumentů, na které
se ve Všeobecných podmínkách a Úvěrových podmínkách odkazuje, a výslovně s jejich zněním souhlasí.
Podpisem této Smlouvy Klient potvrzuje, že se seznámil se zněním rozhodčí doložky obsažené v Úvěrových
podmínkách a s touto rozhodčí doložkou a jejím obsahem souhlasí.
Klient tímto prohlašuje, že ho Banka upozornila na ustanovení, která odkazují na shora uvedené dokumenty
stojící mimo vlastní text Smlouvy a jejich význam mu byl dostatečně vysvětlen. Klient bere na vědomí, že je vázán
nejen Smlouvou, ale i těmito dokumenty a bere na vědomí, že nesplnění povinností či podmínek uvedených
v těchto dokumentech může mít stejné právní následky jako nesplnění povinností a podmínek vyplývajících ze
Smlouvy.
Klient bere na vědomí, že Banka je oprávněna nakládat s údaji podléhajícími bankovnímu tajemství způsobem dle
článku 28 Všeobecných podmínek. Je-li Klient právnickou osobou, uděluje souhlas dle článku 28.3 Všeobecných
podmínek. Pojmy s velkým počátečním písmenem mají v této Smlouvě význam stanovený v tomto dokumentu,
Úvěrových podmínkách nebo ve Všeobecných podmínkách.
Klient souhlasí s tím, že Banka je oprávněna započítávat své pohledávky za Klientem v rozsahu a způsobem
stanoveným ve Všeobecných podmínkách.
Na smluvní vztah založený na základě Smlouvy se vylučuje uplatnění ustanovení § 1799 a § 1800 občanského
zákoníku o adhezních smlouvách.

2.

Úvěr

2.1

Klient a Banka se dohodli, že Výše úvěru je Kč 1 000 000 000,00, slovy Jednamiliarda Kč.

Komerční banka, a. s., se sídlem:
Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360
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Smlouva o úvěru

2.2

Klient je povinen použít Úvěr výhradně k následujícímu účelu: kofinancování strategických investičních
projektů v letech 2020 - 2023:
- „Nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a kardiochirurgie včetně vybavení v Masarykově nemocnici
v Ústí nad Labem“,
- „Obnova a doplnění vybavení Komplexního onkologického centra v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem“
- „Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a JIP v Nemocnici Děčín“
- „Nový pavilon Emergency, COS včetně JIP v Nemocnici Chomutov“.

2.3

Banka bude evidovat svoji pohledávku za Klientem ze Smlouvy pod číslem 35-1817391557/0100, jako investiční
úvěr - municipální v Kč.

3.

Čerpání

3.1

Klient bude čerpat Úvěr postupně na základě dvou nebo více Žádostí.

3.2

Klient je oprávněn požádat o poskytnutí Úvěru na základě řádně vyplněné Žádosti nejpozději do 31.8.2023.
Pokud Klient nevyčerpá Úvěr ve lhůtě podle předcházející věty, jeho právo na poskytnutí nevyčerpané části
Úvěru zaniká. V případě, že Banka po uplynutí lhůty podle první věty tohoto článku umožní Klientovi Čerpání,
považuje se Čerpání za řádně poskytnuté podle této Smlouvy.

3.3

Banka oznámí Klientovi zánik jeho práva na poskytnutí Úvěru, popřípadě jeho části, podle této Smlouvy do 20
Obchodních dnů po uplynutí lhůty podle článku 3.2 této Smlouvy.

3.4

Banka poskytne každé Čerpání, pokud jsou splněny Odkládací podmínky čerpání, nejpozději do 2 Obchodních
dnů od doručení Žádosti, a to způsobem sjednaným pro příslušné Čerpání v této Smlouvě, jinak na účet uvedený
Klientem v Žádosti.

3.5

Klient je oprávněn požádat o Čerpání v jiné měně než v Měně úvěru. Nedohodne-li se Klient s Bankou předem
jinak, pro přepočet měny Čerpání na Měnu úvěru se použije Kurz deviza prodej platný v den Čerpání.
Pokud je v této Smlouvě umožněno Čerpání na Běžný účet a Klient požádá o Čerpání v Měně úvěru na Běžný
účet v jiné měně, pro přepočet se použije obdobně postup dle předchozí věty. Pokud Klient požádá o Čerpání v
jiné měně než v Měně úvěru na Běžný účet, který je veden v Měně úvěru, Banka převede na Běžný účet částku v
Měně úvěru stanovenou postupem dle druhé věty tohoto článku.

3.6

Každé Čerpání je kromě podmínek uvedených v článku VI. Úvěrových podmínek podmíněno předložením
dokladů prokazujících, že Úvěr bude čerpán za účelem stanoveným v této Smlouvě.

4.

Ceny za úvěr

4.1

Klient a Banka se dohodli, že vedle úhrad sjednaných v článku 5. této Smlouvy nebude Banka požadovat od
Klienta další ceny za služby spojené s Úvěrem dle této Smlouvy.

5.

Úroková sazba

5.1

Klient a Banka se dohodli, že úroková sazba bude pohyblivá a bude odpovídat součtu 1M PRIBOR a pevné
odchylky ve výši mínus 0,052 % p. a. z jistiny Úvěru.

5.2

Sjednaná pevná odchylka je neměnná po celou dobu trvání Úvěru za předpokladu, že Klient dodržuje podmínky
této Smlouvy.

5.3

V případě, že nastane Případ porušení, je Banka s výjimkou případu porušení dle článku XIII. Úvěrových
podmínek, odst. 1.6, 1,7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.16 a 1.17 oprávněna zvýšit úrokovou sazbu sjednanou v této
Smlouvě o 2,00 procentní body. V případech porušení dle článku XIII. Úvěrových podmínek, odst. 1.1 se za
prodlení s úhradou považuje prodlení delší než 10 dnů. V případě porušení dle článku XIII. Úvěrových podmínek,
odst. 1.3, se lhůta pro nápravu plnění povinnosti v délce 10 dnů počítá ode dne prokazatelného upozornění
Bankou.
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6.

Splácení jistiny a úhrada úroků

6.1

a) Klient se zavazuje splatit Bance jistinu Úvěru ve výši Kč 1 000 000 000,00 způsobem podle článku 6.3 této
Smlouvy v následujících splátkách:
pořadí splátek

Počet splátek

První splátka

1

Splátky 2 až 83

82

Poslední splátka

1

CELKEM

termín splátky

výše splátky v Kč

30.9.2023

11 905 000,00

Každý
poslední
den
kalendářního měsíce od
31.10.2023 do 31.7.2030

11 905 000,00

31.8.2030

11 885 000,00

84

1 000 000 000,00

b) Klient je oprávněn splatit jistinu Úvěru nebo její část předčasně.
c) Pokud Klient nevyčerpá jistinu Úvěru do Výše úvěru a nevyčerpaná výše jistiny Úvěru
i) dosahuje minimálně výše poslední splátky jistiny Úvěru, zkracuje se lhůta pro splacení jistiny Úvěru podle
článku 6.1 této Smlouvy o poslední splátku, popřípadě v závislosti na výši nevyčerpané jistiny Úvěru
o splátky předcházející poslední splátce jistiny Úvěru, popřípadě se poměrně sníží výše poslední splátky
jistiny Úvěru takto zkrácené lhůty,
ii) nedosahuje výše poslední splátky jistiny Úvěru, poslední splátka jistiny Úvěru se poměrně sníží
o nevyčerpanou výši jistiny Úvěru.
d) Ustanovení předcházejícího odstavce platí obdobně, pokud Klient uhradí část jistiny Úvěru předčasně nebo
pokud Klient splatí kteroukoliv splátku jistiny Úvěru v částce vyšší, než je dohodnutá výše splátky jistiny Úvěru.
6.2

Počínaje dnem Čerpání je Klient povinen hradit Bance úroky z jistiny Úvěru ve výši podle článku 5. této Smlouvy.
Úroky budou hrazeny v Kč měsíčně, vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, způsobem
uvedeným v článku 6.3 této Smlouvy.
Toto ustanovení neplatí pro poslední úhradu úroků, která bude provedena ke Dni splatnosti poslední splátky
jistiny Úvěru.

6.3

Banka je oprávněna provádět úhradu splátek jistiny Úvěru a úroků převodem z účtu Klienta číslo: 6532411/0100 v
Kč vedeného u Banky bez dalšího souhlasu Klienta. Klient se zavazuje zajistit, aby v Den splatnosti byly na tomto
účtu prostředky odpovídající výši splatné jistiny Úvěru, popřípadě splatných úroků.
Pokud nebude možné provést úhradu splatných dluhů Klienta vůči Bance způsobem uvedeným v předcházejícím
odstavci, je Klient povinen provést úhradu svých splatných dluhů vůči Bance jakoukoliv jinou formou. V takovém
případě je Klient povinen předem dohodnout s Bankou identifikaci účtu, na který bude úhrada směrována.

7.

Zajištění úvěru

7.1

Klient se zavazuje, že zabezpečí zajištění svých dluhů vůči Bance, které vznikly nebo mohou vzniknout
v souvislosti s touto Smlouvou následovně:
Forma zajištění: ručení
Identifikace ručitele: Ústecký kraj, se sídlem: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ 400 01, IČO:
70892156.
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8.

Zvláštní ujednání

8.1

Další odkládací podmínky prvního čerpání
Nad rámec článku VI. odstavec 1 Úvěrových podmínek jsou pro první Čerpání sjednány následující Odkládací
podmínky čerpání:

8.1.1 Odkládací podmínkou čerpání je ověření Bankou, že tato Smlouva (včetně všech dokumentů, které tvoří součást
Smlouvy) byla prostřednictvím registru smluv řádně uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru
smluv, ve znění pozdějších předpisů. Klient se zavazuje odeslat tuto Smlouvu (včetně všech dokumentů, které
tvoří její součást) k uveřejnění v registru smluv bez prodlení po jejím uzavření. Klient se dále zavazuje, že Banka
obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv zasílané správcem registru smluv na e-mailovou adresu Banky
cap4070skp@kb.cz. Banka za tím účelem zašle Klientovi znění této Smlouvy (včetně všech dokumentů, které
tvoří její součást) na e-mailovou adresu sekretariatKZ@kzcr.eu.
8.1.2 Odkládací podmínkou čerpání je uzavření smlouvy o ručení mezi Ústeckým krajem, IČO 70892156, se sídlem
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ 400 01, a Bankou dle článku 7.1 této Smlouvy.
8.1.3 Odkládací podmínkou čerpání je ověření Bankou, že smlouva o ručení uzavřená mezi Bankou a Ústeckým
krajem, IČO 70892156, se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ 400 01, byla řádně uveřejněna
prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů.
Banka je oprávněna poskytnout Čerpání i bez tohoto ověření.
8.2

Další odkládací podmínky každého čerpání
Nad rámec článku VI. odstavec 2 Úvěrových podmínek jsou pro každé Čerpání sjednány následující Odkládací
podmínky čerpání:

8.2.1 Odkládací podmínkou prvního čerpání určeného na jednotlivý projekt financovaný z Úvěru je předložení
následujících dokumentů:
a) rozpočet příslušného projektu s uvedením zdrojů financování včetně zdrojů z Úvěru;
b) smlouva o dílo na realizaci příslušného projektu uzavřené mezi Klientem a dodavatelem;
c) smlouva uzavřená mezi Klientem a Ústeckým krajem, IČO 70892156, o spolufinancování příslušného
projektu. Za takovouto smlouvu je považována „Smlouva o poskytování veřejné služby a podmínkách
poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby na období let 2017-2026“;
d) poslední účetní výkazy ve standardním rozsahu (měsíční či čtvrtletní), které prokáží dostatek vlastních zdrojů
Klienta na realizaci příslušného projektu v rozsahu uvedeném v Bance předloženém rozpočtu projektu,
případně usnesení Ústeckého kraje, IČO 70892156, prokazující pokrytí nedostatku vlastních zdrojů Klienta
k financování příslušného projektu ze zdrojů poskytnutých Ústeckým krajem, IČO 70892156, ve formě a
obsahu akceptovatelném pro Banku. Za takové usnesení je považováno usnesení zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 017/24Z/2019.
8.2.2 Odkládací podmínkou každého čerpání je předložení dokladů: faktury nebo kupní smlouvy nebo jiné doklady
akceptovatelné pro Banku, kterými Klient prokáže účelovost Čerpání. Za akceptovatelné se považují doklady
vztahující se k Čerpání, které splňují veškeré zákonné náležitosti. Čerpání bude provedeno na běžný účet Klienta.
Čerpání bude provedeno ve výši 100 % fakturované částky včetně daně z přidané hodnoty.
Klient je povinen požádat o Čerpání v měně dle předloženého dokladu.
8.3

Další ujednání

8.3.1 Klient poskytne Bance seznam osob oprávněných za Klienta podepisovat Žádosti a osob oprávněných za Klienta
zasílat dokumenty prostřednictvím přímého bankovnictví, a dále vzory podpisů osob oprávněných za Klienta
podepisovat Žádosti, a to na příslušném formuláři Banky (dále jen „Podpisový vzor ke Smlouvě“). Klient může
kdykoli provést změnu předložením nového Podpisového vzoru ke Smlouvě. Podpisový vzor ke Smlouvě a jeho
změny jsou vůči Bance účinné počínaje Obchodním dnem následujícím po Obchodním dni, kdy Klient předložil
Podpisový vzor ke Smlouvě Bance. V případě, že Klient nepodepisuje Podpisový vzor ke Smlouvě před
zaměstnancem Banky a Podpisový vzor ke Smlouvě tak neobsahuje ověřovací doložku zaměstnance Banky,
musí být podpis Klienta na Podpisovém vzoru ke Smlouvě úředně ověřen.
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8.3.2 Klient a Banka se dohodli, že dokumenty, které je Klient povinen předložit Bance dle této Smlouvy, může doručit
Bance též prostřednictvím svého přímého bankovnictví. Ustanovení předchozí věty se nepoužije, jedná-li se o
dokumenty, na jejichž základě vzniká zajištění dluhů z této Smlouvy nebo které musí být dle této Smlouvy
předloženy v originále. Banka je oprávněna vyžádat si předložení originálu i v případě jiných dokumentů.
Pokud v souladu s touto Smlouvou nebo na základě požadavku Banky musí být předkládané dokumenty opatřeny
podpisem Klienta (v případě právnické osoby se rozumí podpisem statutárního orgánu Klienta) a takové
dokumenty budou doručeny Bance prostřednictvím přímého bankovnictví Klientem (v případě právnické osoby se
rozumí statutárním orgánem Klienta) nebo osobou k tomu výslovně zmocněnou Klientem na příslušném formuláři
Banky, nemusejí být již opatřeny podpisem Klienta.
Dokumenty budou prostřednictvím přímého bankovnictví zaslány ve formě naskenované kopie nebo v jiném
formátu akceptovaném Bankou.
8.3.3 Klient se zavazuje předkládat Bance následující finanční výkazy:
a) výkazy v plném rozsahu rozvahy, výkazu zisků a ztrát a rozbor pohledávek a dluhů/závazků z obchodního
styku Klienta do jejich splatnosti a po jejich splatnosti čtvrtletně – nejpozději do 30 dnů po skončení
kalendářního čtvrtletí (s výjimkou konce příslušného účetního období);
b) předběžné účetní výkazy v plném rozsahu rozvahy a výkazů zisků a ztrát a rozbor pohledávek a
dluhů/závazků z obchodního styku Klienta do jejich splatnosti a po jejich splatnosti – do 90 dnů po skončení
příslušného účetního období;
c)
účetní závěrku opatřenou podpisem Klienta, tj. finanční výkazy v plném rozsahu rozvahy, výkazu zisků a
ztrát a její přílohu, včetně zprávy auditora a výroční zprávy, pokud ze zákona vyplývá pro Klienta povinnost
ověření účetní závěrky auditorem – do 180 dnů po skončení příslušného účetního období;
d) konsolidovanou účetní závěrku, pokud je Klient povinen podle platných právních předpisů takovou účetní
závěrku vyhotovit.
Klient, který v souladu s platnými právními předpisy vede daňovou evidenci, se zavazuje předkládat Bance
namísto výkazů uvedených výše v tomto odstavci, kopii nebo stejnopis přiznání k dani z příjmu v listinné podobě
opatřený podpisem Klienta, a to do 180 dnů po skončení příslušného zdaňovacího období, a dále pak přehled
svých pohledávek a dluhů/závazků z obchodního styku, popřípadě další informace a doklady stanovené Bankou,
a to bez zbytečného odkladu poté, co Banka Klienta o předložení přehledu pohledávek a dluhů/závazků,
popřípadě jiných informací a dokladů požádá.
8.3.4 Klient se zavazuje předkládat Bance kopii nebo stejnopis přiznání k dani z příjmů v listinné podobě, včetně jeho
příloh, v souladu se z.č. 280/2009 Sb., daňovým řádem, ve znění pozdějších předpisů, a to do 180 dnů po
skončení příslušného účetního období. Kopie nebo stejnopis přiznání k dani z příjmu v listinné podobě budou
opatřeny podpisem Klienta.
8.3.5 Klient a Banka sjednávají, že bez ohledu na jiná ustanovení Smlouvy, Úvěrových podmínek a Všeobecných
podmínek Banka není oprávněna bez souhlasu Klienta provést úhradu dluhů Klienta vzniklých na základě a v
souvislosti s touto Smlouvou z prostředků na jiných účtech, než je účet uvedený v článku 6.3 této Smlouvy.
8.3.6 Klient a Banka sjednávají, že opatření podle článku XIII., odstavec 3 písmeno a), b), c) a d) Úvěrových podmínek
je možné použít z důvodu Případu porušení uvedeného v článku XIII., písmeno 1.1 Úvěrových podmínek, pouze
pokud se Klient dostane do prodlení s úhradou jakéhokoliv splatného peněžitého dluhu vzniklého na základě
Smlouvy na dobu delší než 6 měsíců.
8.3.7 Klient a Banka se dohodli, že Banka bude Klienta informovat o výši své pohledávky za Klientem z této Smlouvy
oznámením o výši pohledávky (výpisem), a to následovně:
Způsob zasílání výpisů: elektronicky.
Četnost zasílání výpisů: měsíčně vždy k 1. dni kalendářního měsíce.
8.4

Vyloučení aplikace nebo změna úvěrových podmínek

8.4.1 Klient a Banka se dohodli, že článek IV. odstavec 4. Úvěrových podmínek se mění následujícím způsobem:
Pokud výše nesplaceného Úvěru z jakéhokoliv důvodu přesáhne Výši úvěru stává se tato část jistiny Úvěru
okamžitě splatnou. Do doby, než Klient splatí tuto část jistiny Úvěru, je Banka oprávněna požadovat z této částky
úroky z prodlení v zákonné výši.
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8.4.2 Klient a Banka se dohodli, že článek VIII. odstavec 5. Úvěrových podmínek se mění následujícím způsobem:
Pokud se Klient ocitne v prodlení s vrácením jistiny nebo její splatné části, je povinen počínaje prvním dnem
prodlení až do zaplacení platit Bance vedle úroků sjednaných ve Smlouvě úroky z prodlení z částky, s jejíž
úhradou je v prodlení, a to v zákonné výši. Banka může požadovat úrok z prodlení z částek, s jejichž úhradou je
Klient v prodlení, ve výši určené v předcházející větě, a to počínaje prvním dnem prodlení až do doby zaplacení
dlužné částky. Zaplacením úroků z prodlení není dotčena povinnost Klienta nahradit škodu, která Bance vznikla v
důsledku prodlení Klienta. V případě, že Klient uhradí dlužnou částku do 5 kalendářních dnů po její splatnosti,
jeho povinnost platit Bance úroky z prodlení zaniká.
8.4.3 Klient a Banka se dohodli, že článek VIII. odstavec 9. Úvěrových podmínek se na vztahy mezi Klientem a Bankou
upravené touto Smlouvou nepoužije.
8.4.4 Klient a Banka se dohodli, že článek X., odstavec 2 Úvěrových podmínek se na vztahy mezi Klientem a Bankou
upravené touto Smlouvou nepoužije.
8.4.5 Klient a Banka se dohodli, že článek X., odstavec 4 Úvěrových podmínek se na vztahy mezi Klientem a Bankou
upravené touto Smlouvou nepoužije.
8.4.6 Klient a Banka se dohodli, že článek XIII. odst. 3 písm. f) Úvěrových podmínek se mění následujícím způsobem:
f)

nevydat prostředky Klienta na účtu uvedeném v článku 6.3 Smlouvy do výše veškerých nesplacených dluhů
Klienta vůči Bance;

8.4.7 Klient a Banka se dohodli, že článek 29.2 písm. e) Všeobecných podmínek se na vztahy mezi Klientem a Bankou
upravené touto Smlouvou nepoužije.
8.4.8 Klient a Banka se dohodli, že článek 30 Všeobecných podmínek se na vztahy mezi Klientem a Bankou upravené
touto Smlouvou nepoužije.
8.4.9 Klient a Banka se dohodli, že Sazebník se na vztahy mezi Klientem a Bankou upravené touto Smlouvou
nepoužije.
9.

Závěrečná ustanovení

9.1

Je-li Klientů více, jsou z této Smlouvy zavázáni společně a nerozdílně.

9.2

Klient a Banka se dohodli, že písemnosti týkající se této Smlouvy (dále jen „Zásilky“) budou doručovány na
adresu uvedenou níže v této Smlouvě nebo na adresu, kterou si po uzavření této Smlouvy písemně sdělí.
Adresa pro zasílání Zásilek:
a) Kontaktní adresa Klienta: Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 401 13 Ústí nad Labem
b) Adresa Banky: Korporátní a Municipální bankovnictví - Ústí nad Labem, Bílinská 175/2, Ústí nad Labem, PSČ
400 42.

9.3

Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních a každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

9.4

Klient a Banka se dohodli, že Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky.

9.5

Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření, účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv způsobem
dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
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Smlouva o úvěru

V Ústí nad Labem dne

V Ústí nad Labem dne

Krajská zdravotní, a.s.

Komerční banka, a.s.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

vlastnoruční podpis

vlastnoruční podpis

Jméno: Ing. Jiří Novák
Funkce: předseda představenstva

Jméno: Ing. Marek Kasák
Funkce: ředitel Korporátní divize

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

vlastnoruční podpis

vlastnoruční podpis

Jméno: Mgr. Radek Scherfer
Funkce: místopředseda představenstva

Jméno: Ing. Jana Kačerová
Funkce: bankovní poradce - Corporate

Osobní údaje zkontroloval(a) dne
Ing. Jana Kačerová
bankovní poradce - Corporate

___________________________________________________________________

vlastnoruční podpis zaměstnance Komerční banky, a.s.
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Smlouva o ručení

Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen „Banka“)
a
Obec / Kraj (dále jen „Ručitel“)
Název:
Sídlo obecního / krajského úřadu:
IČO:

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ 400 01
70892156

uzavírají tuto Smlouvu o ručení reg. č. 10000760209 (dále jen „Smlouva“) k zajištění Dluhů, jak jsou specifikovány níže
v této Smlouvě.
1. Vymezení pojmů
1.1 Pojmy s velkým počátečním písmenem mají v této Smlouvě následující význam:
„Den přepočtu“ je den vzniku Dluhu nebo den jeho přepočtu na jinou měnu.
„Dluh“ nebo „Dluhy“ jsou peněžité dluhy Klienta vůči Bance a veškeré jejich příslušenství, včetně dluhů
odpovídajících nárokům Banky z odstoupení od níže uvedených smluv, a to:

(a)

(b)

budoucí dluhy
(i)1
právní důvod:

Smlouva o úvěru

číslo smlouvy:

99025519977

výše jistiny dluhu:
řádná konečná splatnost

Kč 1 000 000 000,00
31.8.2030

dluhy vzniklé vůči Bance z titulu vrácení bezdůvodného obohacení v případě eventuální neplatnosti
některé z výše uvedených smluv
vzniklé nejpozději do:

28.2.2031

celková výše jistiny dluhů:

Kč 1 000 000 000,00

„Klient“ je
Právnická osoba
Obchodní firma* / název**:
Sídlo:

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem,
Doručovací číslo: 401 13
IČO:
25488627
Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci,
zápis v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad
včetně spisové značky:
Labem, oddíl B, vložka 1550
*je-li zapsán v obchodním rejstříku; **není-li zapsán v obchodním rejstříku
„Kurz“ je směnný kurz vyhlašovaný Bankou.
„Oznámení“ jsou sdělení, ve kterých Banka stanoví technické aspekty a podmínky poskytování bankovních služeb,
která je Banka oprávněna měnit. Oznámení Banka uveřejňuje v obchodních místech Banky, popřípadě na svých
internetových stránkách.
„Sazebník“ je přehled všech Bankou stanovených poplatků, ostatních cen a jiných plateb za bankovní služby nebo
s nimi souvisejících, který Banka vydává a upravuje. Sazebník je k dispozici v obchodních místech Banky a ve
zkrácené podobě též na internetových stránkách Banky.
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Smlouva o ručení

1.2 V případě, že kterýkoli z Dluhů bude vyjádřen v jiné měně než uvedené v článku 1.1, platí, že: (i) při změně měny
Dluhu z právních důvodů mimo vůli smluvních stran (například při přechodu na EUR či při vydání rozsudku na jinou
měnu, než na původní měnu Dluhu) nebo (ii) při vzniku budoucího Dluhu v jiné měně, než v původní měně Dluhu,
platí, že Dluh je zajištěn do výše ekvivalentu v příslušné jiné měně podle kurzu devizového trhu České národní
banky platného v Den přepočtu. Následující kurzové rozdíly se nezohledňují a předmětný Dluh bude zajištěn ve
výši určené ke Dni přepočtu.

2.

Ručení

2.1 Ručitel tímto prohlašuje a zavazuje se Bance, že uhradí kterýkoliv z Dluhů, pokud tento Dluh nebude po jeho
splatnosti uhrazen Klientem. Závazek Ručitele podle předcházející věty bude splatný do 15 pracovních dnů ode
dne doručení písemné výzvy Banky, nebude-li v takové výzvě stanovena lhůta delší, a to způsobem a na účet
Banky podle předmětné výzvy.
2.2 Písemná výzva Banky podle článku 2.1 této Smlouvy musí obsahovat určení výše nezaplacených Dluhů po
splatnosti a částku, jejíž zaplacení Banka po Ručiteli z titulu jeho ručitelského závazku podle této Smlouvy
požaduje.
2.3 V případě částečného splacení Dluhů Klientem nebo třetí osobou se nesnižuje rozsah ručení dle této Smlouvy,
zůstávají-li Dluhy nesplněny ve výši, v jaké jsou zajištěny ručením.
2.4 Banka tímto Ručitele, jakož i jeho ručitelský závazek přijímá.

3.

Zvláštní ujednání

3.1 Ručitel je povinen poskytnout Bance plnění z titulu této Smlouvy, pokud Banka k žádosti podle článku 2.1 této
Smlouvy přiloží kopii dokumentu, kterým Banka vyzvala Klienta ke splacení splatných Dluhů. Ustanovení
předcházející věty neplatí, pokud (i) podle platných právních předpisů není Banka před uplatněním nároků z této
Smlouvy u Ručitele povinna vyzvat k plnění Klienta, (ii) Klientovi nebylo možné ani při vynaložení péče, kterou lze
po Bance rozumně požadovat, výzvu k uhrazení splatných Dluhů doručit nebo (iii) Klient zemře nebo, je-li Klient
právnickou osobou, zanikne nebo (iv) je-li nepochybné, že Klient Dluhy či některé z nich nesplatí.
3.2 Ručitelský závazek Ručitele podle této Smlouvy se vztahuje na Dluh ze Smlouvy o úvěru č. 99025519977. Banka
je oprávněna podle svého uvážení rozhodnout, na úhradu jakého Dluhu bude plnění poskytnuté Ručitelem na
základě této Smlouvy použito s tím, že vždy bude nejprve plněno v pořadí na jistinu, poté na úroky z prodlení a
následně na smluvní pokuty či případné další poplatky.

4.

Práva a povinnosti smluvních stran

4.1 Ručitel a Banka se dohodli, že pokud Ručitel neuhradí Bance některý ze svých závazků podle této Smlouvy, Banka
je oprávněna provést úhradu takového závazku Ručitele z prostředků na účtech Ručitele vedených u Banky.
K úhradě podle předcházející věty je Banka oprávněna použít i prostředky na vkladových účtech nebo vkladech
vedených pro Ručitele u Banky, a to i před dohodnutým termínem splatnosti zůstatků na těchto vkladových účtech
nebo vkladů. Banka je oprávněna provést úhradu svých splatných pohledávek i z debetního zůstatku do výše
povoleného debetu na běžných účtech Ručitele u Banky. K těmto úhradám je Banka povinna získat výslovný
předchozí písmenný souhlas Ručitele s řádnou specifikací účtu, ze kterého bude plněno a částky, která bude
hrazena.
4.2 Ručitel se zavazuje, že:
a) bude řádně informovat Banku o všech skutečnostech, o kterých lze důvodně předpokládat, že mohou mít vliv
na postavení Banky jako věřitele podle této Smlouvy, a to transakce s objemem vyšším než 500 000 000,00
Kč;
b) bude řádně platit veškeré daně, cla, poplatky a jiné obdobné platby požadované podle příslušných právních
předpisů;
c)
po dobu existence svých závazků podle této Smlouvy nebude bez předchozího projednání s Bankou provádět
činnost, která by mohla ohrozit řádné a včasné splnění jeho závazků podle této Smlouvy, zejména nebude
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d)
e)

Smlouva o ručení

přijímat závazky ať již podmíněné (např. ručení ve prospěch třetích osob) či nepodmíněné, které jsou
s ohledem na jejich výši nepřiměřené jeho majetku, a to transakce s objemem vyšším než 500 000 000,00 Kč;
v případě, že dojde k uznání Dluhu Klientem, vysloví s tímto uznáním svůj souhlas s tím, že má právo učinit
vlastní právní posouzení a vznést výhrady k uznání Dluhu Klientem;
bude řádně a včas plnit své povinnosti ze smluv uzavřených s třetími osobami.

4.3 Ručitel tímto prohlašuje ke dni uzavření této Smlouvy, že:
a) si není vědom žádné skutečnosti, např. soudního či jiného sporu, která by mohla mít vliv na řádné splnění
závazků podle této Smlouvy;
b) řádně uhradil veškeré daně, cla, poplatky a jiné obdobné platby požadované podle příslušných právních
předpisů a ve vztahu k příslušným orgánům veřejné správy neexistují jakékoli daňové nedoplatky či
rozhodnutí o posečkání daně, u kterých lze důvodně předpokládat, že mohou omezit ručitelský závazek dle
této Smlouvy;
c)
neexistují žádné další skutečnosti a informace, u kterých lze s ohledem na možné omezení ručitelského
závazku důvodně předpokládat, že by je Banka s ohledem na obsah této Smlouvy měla znát;
d) byl seznámen se zněním příslušné smlouvy o úvěru, popřípadě jiných smluv, na základě kterých vznikly Dluhy
a podmínkami v nich uvedenými, včetně stanovení výše úroku a jeho případných změn a bere na vědomí a
souhlasí s tím, že nedílnou součástí příslušné smlouvy o úvěru, popřípadě jiných smluv, na základě kterých
vznikly Dluhy jsou i další dokumenty stojící mimo vlastní text příslušné smlouvy o úvěru, popřípadě jiných
smluv, na základě kterých vznikly Dluhy, s jejichž obsahem a významem se seznámil, a s jejichž zněním
souhlasí.
4.4 Ručitel je povinen Banku písemně informovat o všech podstatných změnách ve skutečnostech týkajících se jeho
osoby, zejména jeho jména a příjmení, případně názvu nebo obchodní firmy, adresy trvalého bydliště, případně
sídla nebo adresy pro doručování, apod., a to nejdéle do 5 dnů od uskutečnění této změny. Nové údaje jsou vůči
Bance účinné okamžikem, kdy jí budou řádně oznámeny.
4.5 Ručitel souhlasí s tím, že Banka je oprávněna započíst splatnou peněžitou pohledávku Banky za Ručitelem proti
jakékoli peněžité pohledávce Ručitele za Bankou bez ohledu na měnu pohledávky a právní vztah, ze kterého
vyplývá. Za účelem započtení je Banka oprávněna provést konverzi jedné měny do druhé za použití Kurzu
v souladu s článkem 1.2 této Smlouvy.
4.6 Ručitel souhlasí s tím, že Banka je oprávněna i bez souhlasu Ručitele přijmout plnění nabídnuté třetí osobou za
účelem splnění Dluhů a povinností Ručitele vůči Bance, a to včetně částečného plnění.

5.

Plnění přijatá bankou

5.1 Jakákoli plnění přijatá Bankou v souvislosti s touto Smlouvou je Banka oprávněna (i) použít na úhradu splatných
Dluhů, s jejichž úhradou je Klient v prodlení, nebo (ii) zadržet do doby, než dojde k úplnému uhrazení Dluhů.

6.

Ostatní ujednání

6.1 Veškeré platby, které Ručitel uskuteční podle Smlouvy, musí být prosty všech srážek. Pokud zákon ukládá Ručiteli
srážky z jakékoliv takové platby, je Ručitel povinen zvýšit předmětnou částku tak, aby po odečtení srážek Banka
obdržela částku rovnající se té, kterou měla obdržet podle Smlouvy.
6.2 Pro případ, že plnění, které Banka obdrží na základě této Smlouvy, bude provedeno v jiné měně než v měně
Dluhů, platí, že pro přepočet bude použit Kurz podle kurzovního lístku Banky platného v Den přepočtu, a to pro
přepočet cizí měny na Kč Kurz deviza/valuta nákup a pro přepočet Kč na cizí měnu Kurz deviza/valuta prodej.
Přepočet cizí měny na jinou cizí měnu bude proveden přes Kč způsobem uvedeným v předcházející větě tohoto
článku.
6.3 Banka a Ručitel se dohodli, že písemnosti týkající se této Smlouvy (dále jen „Zásilky“) budou doručovány na
adresu uvedenou níže v této Smlouvě nebo na adresu, kterou si po uzavření této Smlouvy písemně sdělí. Zásilky je
možné doručovat osobně, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, kurýrní službou nebo jiným
dohodnutým způsobem umožňujícím přepravu a prokazatelné doručení Zásilky. Tam, kde se tak Ručitel s Bankou
v této Smlouvě dohodli, mohou být Zásilky doručovány faxem nebo prostřednictvím elektronické pošty.
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Smlouva o ručení

Adresa pro zasílání Zásilek:
a) Kontaktní adresa Ručitele: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ 400 01
b) Adresa Banky: Korporátní a Municipální bankovnictví- Ústí nad Labem, Bílinská 175/2, Ústí nad Labem, PSČ
400 42
6.4 Zásilky určené Bankou do vlastních rukou Ručitele jsou považovány za doručené okamžikem jejich převzetí. Zmaříli Ručitel doručení Zásilky, je za den doručení považován den vrácení Zásilky Bance, a to i tehdy, když se Ručitel o
uložení Zásilky provozovatelem poštovních služeb nedozvěděl. Bez ohledu na výše uvedené jsou tyto Zásilky
považovány za doručené nejpozději 10. pracovní den po jejich odeslání na území České republiky nebo 15.
pracovní den po jejich odeslání do zahraničí. Ručitel zmaří doručení Zásilky, jestliže Zásilku odmítne převzít nebo
si Zásilku nevyzvedne u provozovatele poštovních služeb v náhradní lhůtě, a dále pokud se Zásilka vrátí Bance
jako nedoručitelná na kontaktní adresu Banky.
6.5 Ostatní Zásilky se považují za doručené 3. pracovní den po jejich odeslání na území České republiky či 15.
pracovní den po jejich odeslání do zahraničí. To však neplatí v případě, pokud se Banka dozví o doručení Zásilky
před uplynutím této lhůty.
6.6 Zásilky zaslané faxem se považují za doručené okamžikem potvrzení úspěšného odeslání generovaného
přístrojem odesílatele. Zásilky zasílané prostřednictvím elektronické pošty se pak považují za doručené okamžikem
oznámení o jejich přijetí serverem příjemce.

7.

Smluvní pokuta

7.1 Pokud Ručitel poruší smluvní povinnost podle článku 4.2 této Smlouvy, uhradí Bance smluvní pokutu ve výši Kč
10 000,00, přičemž za řádné plnění dle 4.2 b) a e) je považováno plnění s maximálním prodlením do 6 měsíců od
data splatnosti.
7.2 Smluvní pokuta bude splatná 7. pracovní den ode dne doručení výzvy Banky k zaplacení smluvní pokuty Ručiteli.
Před uplatněním nároku na smluvní pokutu může Banka poskytnout Ručiteli lhůtu k nápravě předmětného
porušení, a to i opakovaně.
7.3 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Banky na náhradu škody způsobené porušením povinnosti
zajištěné smluvní pokutou, ani povinnost Ručitele předmětnou povinnost splnit, popřípadě povinnost hradit úroky z
prodlení.
8.
Rozhodování sporů
8.1 Všechny spory vznikající ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností obecnými
soudy České republiky.

9.

Závěrečná ustanovení

9.1 Smlouva se řídí právním řádem České republiky.
9.2 Jakékoliv změny nebo dodatky k této Smlouvě musí být učiněny písemnou formou a musí být podepsány oběma
stranami. Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží 1 vyhotovení.
9.3 Na smluvní vztah založený na základě této Smlouvy se vylučuje uplatnění ustanovení § 1799 a § 1800 z.č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, o adhezních smlouvách.
9.4 Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny na základě platných právních předpisů tuto Smlouvu uzavřít a řádně
plnit povinnosti v ní obsažené, aniž by k uzavření této Smlouvy bylo zapotřebí souhlasu třetí osoby, a pokud ano,
prohlašují, že takový souhlas byl řádně udělen.
9.5 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv
způsobem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Ručitel se zavazuje odeslat
tuto Smlouvu k uveřejnění v registru smluv bez prodlení po jejím uzavření. Ručitel se dále zavazuje, že Banka
obdrží potvrzení o jejím uveřejnění v registru smluv zasílané správcem registru smluv na e-mailovou adresu Banky
cap4070skp@kb.cz. Banka za tím účelem zašle Ručiteli znění této Smlouvy na jeho e-mailovou adresu
_____________________.
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Smlouva o ručení

Ručitel prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti této Smlouvy předepsané příslušnými právními předpisy
upravujícími postavení a činnost Ručitele, a zavazuje se uhradit Bance veškerou škodu způsobenou případným
nesplněním zákonných podmínek platnosti této Smlouvy. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením
zastupitelstva č. _________________ přijatým na jeho/jejím zasedání konajícím se dne ______________.

V Ústí nad Labem dne

V Ústí nad Labem dne

Ústecký kraj

Komerční banka, a.s.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

vlastnoruční podpis

vlastnoruční podpis

Jméno: Oldřich Bubeníček
Funkce: hejtman

Jméno:
Funkce:

Osobní údaje zkontrolovala dne
Ing. Jana Kačerová
bankovní poradce - Corporate

___________________________________________________________________

vlastnoruční podpis

Jméno:
Funkce:
___________________________________________________________________

vlastnoruční podpis zaměstnance Komerční banky, a.s.

Komerční banka, a. s., se sídlem:
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Dohoda o naplnění podmínek žádosti na odstranění ekologických škod – dílo ke stavbě vedené
pod názvem „Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku, Část A Komunikace Štěpánov
– Kostomlaty“ a dohoda o převodu práv a povinností stavebníka a žadatele
(dále jen „Dohoda“) uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), mezi:

ČESKÁ REPUBLIKA – MINISTERSTVO FINANCÍ
se sídlem: Letenská 525/15, Praha 1, PSČ 118 10
IČO: 00006947
DIČ: CZ 00006947
bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú.: 10006-2629881/0710
zastoupen: Mgr. Ondřejem Landou, náměstkem pro řízení sekce 09
(dále jen „Vyhlašovatel“)
a
Severočeské doly a.s.
se sídlem: Boženy Němcové 5359, Chomutov, PSČ 430 01
IČO:49901982
DIČ:CZ49901982
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 34005491/0100
zastoupena: Ing. Ladislavem Feberem, místopředsedou představenstva a Ing. Pavlem Slukou, členem
představenstva
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vl. 495
(dále jen „Žadatel“)
a
Ústecký kraj
se sídlem: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ 400 02
IČO: 70892156
DIČ: CZ70892156
zastoupen: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
(dále jen „Vlastník“)
(Vyhlašovatel, Žadatel a Vlastník dále společně též „Smluvní strany“)
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Preambule
Vzhledem k tomu, že:
a) Smluvní strany jsou si vědomy vládního usnesení č. 50/2002 ze dne 16. 1. 2002, č. 189/2002 ze dne
20. 2. 2002 a č. 272/2002 ze dne 18. 3. 2002 a Směrnice meziresortní komise k řešení ekologických zátěží
v rámci odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních
společností v Ústeckém a Karlovarském kraji 2007 (dále jen „Směrnice“);
b) Žadatel v rámci výzvy meziresortní komise k předložení žádosti o úhradu nákladů na realizaci díla na
odstranění ekologických škod dle Směrnice podal žádost o úhradu nákladů na realizaci díla na odstranění
ekologických škod (dále jen „Žádost“) dle projektové dokumentace „Rekultivace Radovesické výsypky –
obnova komunikačního propojení, část A Komunikace Štěpánov - Kostomlaty“ zpracované Báňskými
projekty Teplice, a.s., zakázkové číslo 3257/DPS, arch. číslo IC-9-09299 z prosince 2012 (dále jen
„Dokumentace“). Této žádosti bylo vyhověno a Žadatel je tak žadatelem a stavebníkem výše uvedené
komunikace (dále jen „Dílo“) dle Směrnice;
c) Žadatel má na stavbu Díla vydané stavební povolení MÚ Bílina sp.zn. MUBI-12449/2010/OD/Ant., č.j.
MUBI 30517/2010 ze dne 21. 9. 2010 (v právní moci dne 12. 10. 2010) (dále jen „Stavební povolení“) vč.
jeho prodloužení rozhodnutím MÚ Bílina sp.zn. MUBI 12449/2010/OD/Ant., č.j.: MUBI 35959/2012 ze
dne 17. 10. 2012 (v právní moci dne 7. 11. 2012), rozhodnutím MÚ Bílina sp.zn. MUBI
12449/2010/OD/Ant., č.j.: MUBI 45251/2014 ze dne 27. 11. 2014 a rozhodnutím MÚ Bílina sp.zn. MUBI
34084/2016/OD/So, č.j.: MUBI 37695/2016 ze dne 16. 9. 2016 (v právní moci dne 7.10.2016) a Žadatel je
tak stavebníkem Díla ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SZ“);
d) Vyhlašovatel uzavřel dne 13. 4. 2017 se společností PETROM STAVBY, a.s. a DTS Vrbenský, a.s. (dále jen
„Zhotovitel“) smlouvu o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – Obnovení
komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku – část A Komunikace Štěpánov - Kostomlaty (dále jen
„SoD“);
e) Vyhlašovatel uzavřel dne 30. 10. 2017 se společností 4G consite s.r.o., se sídlem Praha 6, Šlikova 406/29,
PSČ 16900 smlouvu o supervizi (dále jen „SoS“);
f) Vlastník je na základě § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, vlastníkem silnic II. a III. třídy, kterou se stane i Dílo. Z tohoto důvodu mají Žadatel a Vlastník
zájem na změně stavebníka ve smyslu Směrnice i na změně stavebníka ve smyslu SZ v průběhu realizace
Díla, a to po zpracování závěrečného stanoviska dle Směrnice, nejpozději před podáním žádosti o vydání
kolaudačního souhlasu;
g) Žadatel a Vlastník mají zájem na tom, aby dokončené Dílo vlastnil od samého počátku Vlastník; a
h) Vyhlašovatel souhlasí se změnou stavebníka ve smyslu Směrnice z Žadatele na Vlastníka,
uzavírají Smluvní strany tuto Dohodu:
I.

Prohlášení Smluvních stran

I.1.

Žadatel prohlašuje, že je stavebníkem Díla ve smyslu Směrnice i ve smyslu SZ a že splnil povinnosti
stavebníka dle příslušných právních předpisů, zejména povinnosti vyplývající ze SZ a Stavebního
povolení.

I.2.

Žadatel prohlašuje, že Dílem je zhotovení silničního propojení mezi obcí Štěpánov a obcí Kostomlaty
pod Milešovkou, a to s parametry silnice III. třídy s dvoupruhovým šířkovým uspořádáním.

I.3.

Žadatel prohlašuje, že stavba Díla je prováděna zcela v souladu se schválenou Dokumentací a se
Stavebním povolením, případně s odsouhlasenými změnami uvedených podkladů.
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I.4.

Žadatel prohlašuje, že ze stavebně-technického hlediska v současnosti nic nebrání dostavbě Díla a jeho
následné kolaudaci.

I.5.

Žadatel a Vyhlašovatel prohlašují, že Vlastníkovi poskytli veškeré kopie dokumentů souvisejících se
stavebním řízením na Dílo a SoD a Projektovou dokumentaci. Vlastník prohlašuje, že se seznámil se
Směrnicí, Žádostí, Stavebním povolením, SoD a se všemi právy a povinnostmi v těchto dokumentech
uvedených.

I.6.

Vlastník prohlašuje, že je mu znám stavebně-technický a právní stav rozestavěného Díla.
II.

Předmět Dohody

II.1.

Předmětem Dohody je úprava naplnění podmínek žádosti na odstranění ekologických škod v případě
převodu práv a povinností žadatele dle Směrnice a stavebníka Komunikace dle SZ z Žadatele na
Vlastníka dle čl. III. Dohody.

II.2.

Předmětem Dohody jsou závazky Smluvních stran k naplnění podmínek žádosti na odstranění
ekologických škod dle Směrnice ohledně Díla.

II.3.

Předmětem Dohody je taktéž převod práv a povinností Žadatele k naplnění podmínek žádosti na
odstranění ekologických škod dle Směrnice a Žádosti a převod práv a povinností stavebníka dle SZ
ohledně Díla na Vlastníka.

II.4.

Smluvní strany prohlašují, že Dohoda nemá vliv na vlastnictví k již existujícím movitým a nemovitým
věcem.
III. Závazky Žadatele pro naplnění podmínek žádosti na odstranění ekologických škod

III.1. V souladu se zněním Směrnice se Žadatel (a po účinnosti převodu práv a povinností dle odst. IV.1.
Dohody Vlastník) zavazuje k nezbytné součinnosti s Vyhlašovatelem a Zhotovitelem.
III.2. Žadatel (a po účinnosti převodu práv a povinností dle odst. IV.1. Dohody Vlastník) se zavazuje, že bude
řádně vykonávat práva a povinnosti stavebníka dle SZ, zejm. že zajistí technický dozor Díla.
III.3. Žadatel (a po účinnosti převodu práv a povinností dle odst. IV.1. Dohody Vlastník) se zavazuje k
dofinancování Díla z vlastních prostředků v případě, že část Díla přesahuje rozsah Koncepce řešení
ekologických škod.
III.4. Žadatel (a po účinnosti převodu práv a povinností dle odst. IV.1. Dohody Vlastník) se zavazuje
k dokončení části Díla, které přesahuje rozsah Koncepce řešení ekologických škod v celém rozsahu.
III.5. Žadatel (a po účinnosti převodu práv a povinností dle odst. IV.1. Dohody Vlastník) je zodpovědný za
úhradu veškerých finančních závazků a platebních povinností souvisejících s přípravou, prováděním a
ukončením Díla, které nejsou součástí rozpočtu dle Dokumentace a nebudou tedy ani předmětem SoD.
III.6. Žadatel (a po účinnosti převodu práv a povinností dle odst. IV.1. Dohody Vlastník) se zavazuje, že bude
řádně plnit všechny povinnosti zadavatele stavby, jak mu plynou ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zejména § 14
tohoto zákona.
III.7. Vzniknou-li v rámci Díla nové věci nemovité podléhající evidenci v katastru nemovitostí, zavazuje se
Žadatel (a po účinnosti převodu práv a povinností dle odst. IV.1. Dohody Vlastník) učinit v souladu s
případnými pokyny Vyhlašovatele veškeré potřebné úkony k tomu, aby byly tyto nemovité věci zapsány
do katastru nemovitostí ve prospěch Žadatele (a po účinnosti převodu práv a povinností dle odst. IV.1.
Dohody Vlastníka). Žadatel (a po účinnosti převodu práv a povinností dle odst. IV.1. Dohody Vlastník)
je mimo jiné povinen v takovém případě podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na zápis
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nemovité věci do katastru nemovitostí doložený všemi vyžadovanými doklady, zejména pravomocným
kolaudačním souhlasem či obdobným dokladem, ve kterém bude jako stavebník a vlastník Díla uveden
Žadatel (a po účinnosti převodu práv a povinností dle odst. IV.1. Dohody Vlastník), popřípadě
souhlasným prohlášením o vlastnictví nemovitosti apod.
III.8. Žadatel (a po účinnosti převodu práv a povinností dle odst. IV.1. Dohody Vlastník) se zavazuje převzít
realizované části Díla do svého výlučného vlastnictví. Vlastníkem realizovaného Díla, včetně nových
movitých a nemovitých věcí a tzv. součástí věcí podle ustanovení § 505 OZ, se po jeho dokončení stane
Žadatel (a po účinnosti převodu práv a povinností dle odst. IV.1. Dohody Vlastník).
III.9. Vzniknou-li v rámci Díla nové věci movité nebo nové věci nemovité nepodléhající evidenci v katastru
nemovitostí, zavazuje se Žadatel (a po účinnosti převodu práv a povinností dle odst. IV.1. Dohody
Vlastník) tyto věci převzít po jejich dokončení přímo od Zhotovitele v souladu s případnými pokyny
Vyhlašovatele.
IV. Převod práv a povinností stavebníka dle SZ a žadatele dle Směrnice z Žadatele na Vlastníka
IV.1. Žadatel bezúplatně převádí na Vlastníka veškerá svá práva a povinnosti, které má Žadatel jako
stavebník dle Stavebního povolení a SZ a jako žadatel dle Směrnice a Žádosti (ty, které jsou uvedeny
v čl. III. Dohody), a to s odkládací podmínkou účinnosti, kterou je okamžik, kdy Žadatel prokazatelně
doručí Vlastníkovi závěrečné stanovisko příslušného stavebního úřadu jako správního orgánu dle
Směrnice, tj. před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu (dále jen „Rozhodný den“).
Vlastník přebírá veškerá práva a povinnosti, které má Žadatel jako stavebník dle SZ a jako žadatel dle
Směrnice a Žádosti.
IV.2. Vzniknou-li v rámci Díla nové věci nemovité podléhající evidenci v katastru nemovitostí, ke kterým
podal Žadatel před Rozhodným dnem návrh na vklad vlastnického práva ve svůj prospěch v souladu
s odst. III.7. Dohody do katastru nemovitostí, zavazuje se Žadatel po účinnosti převodu práv a
povinností dle odst. IV.1. Dohody bez zbytečného odkladu bezúplatně převést takové nemovité věci
do výlučného vlastnictví Vlastníka.
IV.3. Vzniknou-li v rámci Díla nové movité nebo nové věci nemovité nepodléhající evidenci v katastru
nemovitostí, které Žadatel v souladu s odst. III.9. Dohody převzal před Rozhodným dnem, zavazuje se
Žadatel po účinnosti převodu práv a povinností dle odst. IV.1. Dohody bez zbytečného odkladu
bezúplatně převést takové věci do výlučného vlastnictví Vlastníka.
IV.4. Žadatel převádí na Vlastníka zejm. následující práva a povinnosti:
a) práva a povinnosti vyplývající ze Stavebního povolení,
b) právo užívat Dokumentaci jakožto autorského díla, a
c) veškerá práva a povinnosti vůči Vyhlašovateli a Zhotoviteli vyplývající ze Směrnice a Žádosti.

IV.5. Vlastník přebírá veškerá práva a povinnosti, které má Žadatel jako stavebník dle SZ a jako žadatel dle
Směrnice a Žádosti.
IV.6. Právo užívat Dokumentaci jakožto autorského díla se převádí na Vlastníka Rozhodným dnem.
O převodu Dokumentace bude následně vyhotoven předávací protokol.
IV.7. Žadatel se zavazuje, že Vlastníku neprodleně poskytne veškerou potřebnou součinnost ke změně
v osobě stavebníka Díla. Žadatel se rovněž zavazuje poskytnout Vlastníku informace o průběhu
výstavby Díla do Rozhodného dne.
IV.8. Žadatel a Vlastník uzavřou zvláštní dohodu, která mezi nimi upraví práva a povinnosti pro dobu po
Rozhodném dni.
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IV.9. Vyhlašovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že vlastníkem dokončeného Díla se stane Vlastník.
Vyhlašovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že práva a povinnosti Žadatele dle Směrnice, Žádosti a
Dohody se od Rozhodného dne převádějí na Vlastníka.
V. Další závazky Smluvních stran pro vzájemnou součinnost
V.1. Žadatel se zavazuje poskytnout Vlastníkovi kopie dokumentů souvisejících se stavebním řízením na
Dílo. Smluvní strany berou na vědomí, že při přebírání Díla a při podání návrhu na vklad Díla do katastru
nemovitostí bude v postavení Žadatele Vlastník.
V.2. Vlastník se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat Vyhlašovatele a Zhotovitele o tom, že
odkládací podmínka účinnosti Dohody je splněna.
V.3. Žadatel a Vlastník se zavazují bez ohledu na převod práv a povinností dle Dohody k vzájemné
součinnosti s Vyhlašovatelem a se Zhotovitelem, a to zejm. při výkonu práv a povinnosti vůči
Vyhlašovateli a Zhotoviteli vyplývající ze Směrnice a Žádosti.
V.4. Žadatel a Vlastník se zavazují k vzájemné a těsné spolupráci tak, aby došlo k úspěšné realizaci Díla, tedy
odstranění starých ekologických škod v souladu se Směrnicí a že se budou vzájemně informovat o všech
skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění Dohody.
V.5. Kontaktními osobami pro vzájemnou součinnost Smluvních stran jsou tyto:
a) za Žadatele:
Radek Vlasák, DiS., tel.: 601 574 503, e-mail: vlasak.radek@sdas.cz, a
Ing. Václav Hrádek, tel.: 724 040 551, e-mail: hradek@sdas.cz
b) za Vlastníka:
ve věcech organizačních:
Ing. Iva Tomešová, tel. 475 657 734, e-mail: tomesova.i@kr-ustecky.cz
ve věcech technických:
Ivana Zíková, tel. 475 657 344, e-mail: zikova.i@kr-ustecky.cz
c) za Vyhlašovatele:
Ing. Klára Bigazová, tel. 602 716 321, e-mail: klara.bigazova@mfcr.cz
V.6. Změny osob uvedených v odst. V.5. Dohody budou prováděny jednostranným písemným oznámením
doručeným ostatním smluvním stranám, a to bezodkladně po každé takovéto změně. Změna výše
uvedených osob nepodléhá povinnosti uzavřít písemný dodatek k Dohodě.
V.7. Smluvní strany se zavazují vzájemně respektovat své oprávněné zájmy související s Dohodou
a poskytovat si veškerou součinnost, kterou lze spravedlivě požadovat k tomu, aby bylo dosaženo účelu
Dohody, zejména jsou si Smluvní strany povinny neprodleně oznamovat změny týkající se své právní
subjektivity, např. sloučení nebo splynutí s jiným subjektem, přechod závazků na právního nástupce
nebo třetí osobu.
V.8. Písemnosti mezi Smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv
a povinností upravených Dohodou, se doručují přímým odevzdáním kontaktním osobám uvedeným
v odst. V.5. Dohody, doporučeným dopisem, nebo datovou schránkou. Každá změna adresy pro
doručování musí být ostatním Smluvním stranám bez zbytečného odkladu písemně oznámena, jinak
jsou ostatní Smluvní strany oprávněny doručovat písemnosti podle věty prvé na adresu sídla Smluvní
strany, která včas nesplnila povinnost oznámit změnu adresy pro doručování.
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V.9. Vlastník se zavazuje, že neprodleně po Rozhodném dni učiní jednání vůči příslušnému stavebnímu
úřadu potřebná pro změnu v osobě stavebníka Díla.
V.10. Vyhlašovatel se zavazuje informovat Zhotovitele a spol. 4G consite s.r.o. o převodu práv a povinností
z Žadatele na Vlastníka a to neprodleně poté, co Žadatel nebo Vlastník prokáže Vyhlašovateli, že nastal
Rozhodný den. Vyhlašovatel se zavazuje, že zajistí neprodlené uzavření dodatku ke SoD, jehož
předmětem bude změna článku 17.1 SoD v tom smyslu, že Zhotovitel vezme na vědomí a bude
souhlasit s tím, že nároky Vyhlašovatele z vad díla dle SoD budou postoupeny na Vlastníka.
V.11. Pokud by nastala situace, že by některé právo, povinnost nebo nárok vyplývající z účelu Dohody nebylo
převedeno na Vlastníka, bylo oslabeno nebo je Vlastník z jakéhokoliv důvodu nemohl uplatnit, je
Žadatel povinen toto napravit, takové právo uplatnit nebo nárok vymáhat na své náklady a předat vše,
co tímto získal Vlastníkovi (zejména nárok na náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení nebo
jakékoliv jiné plnění).
VI. Sankce
VI.1. Pro případ porušení jakékoliv povinnosti ze strany Žadatele uvedené v článku III. Dohody, se Žadatel
zavazuje uhradit Vyhlašovateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé jednotlivé porušení
povinnosti zvlášť.
VI.2. Pro případ porušení jakékoliv povinnosti ze strany Vlastníka uvedené v článku III. a V. Dohody, se
Vlastník zavazuje uhradit Vyhlašovateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé jednotlivé porušení
povinnosti zvlášť.
VI.3. Právo Vyhlašovatele požadovat náhradu případné škody není ustanovením o smluvní pokutě dotčeno.
Vyhlašovatel může požadovat náhradu škody vedle nároku na zaplacení smluvní pokuty v plné výši.

VII. Závěrečná ustanovení
VII.1. Smluvní strany prohlašují, že si Dohodu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena podle jejich
pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných
podmínek, což stvrzují svými podpisy.
VII.2. V případě, že kterékoliv ustanovení Dohody je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo
nevymahatelným, neovlivní to platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení Dohody. Smluvní
strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné a nevymahatelné ustanovení ustanovením
platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný
význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.
VII.3. Případné spory Smluvních stran se budou řešit přednostně smírnou cestou. Nepodaří-li se smírného
řešení sporu dosáhnout, bude spor předložen kteroukoli ze Smluvních stran rozhodnutí příslušnému
soudu v České republice.
VII.4. Osoby podepisující Dohodu svými podpisy stvrzují platnost jednatelských oprávnění, či oprávnění
zastupovat příslušnou Smluvní stranu. Vlastník potvrzuje, že o uzavření Dohody rozhodlo Zastupitelstvo
Ústeckého kraje dne xx. xx. xxxx usnesením č. xxx/xxx/xxxx.
VII.5. Smluvní strany berou na vědomí, že Dohoda nepodléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv ve
smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strana
se zavazuje, že před případným uveřejněním Dohody dle příslušných ustanovení zákona o registru
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smluv, bude kontaktovat ostatní Smluvní strany za účelem zajištění ochrany informací, které jsou z
povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv vyjmuty, a to prostřednictvím emailové adresy:
Vyhlašovatel:

klara.bigazova@mfcr.cz

Žadatel:

frastia@sdas.cz

Vlastník:

tomesova.i@kr-ustecky.cz

VII.6. Není-li v Dohodě stanoveno jinak, řídí se vztahy Smluvních stran vzniklé ustanoveními OZ.
VII.7. Dohodu lze měnit (dodatkovat) pouze písemným číslovaným dodatkem podepsaným zástupci
Smluvních stran.
VII.8. Dohoda je sepsána v šesti vyhotoveních, přičemž Vyhlašovatel obdrží 3 vyhotovení, Žadatel 2
vyhotovení a Vlastník 1 vyhotovení.
VII.9. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
Vyhlašovatel:
V Praze dne ______

Vlastník:
V Ústí nad Labem dne ______

____________________
Mgr. Ondřej Landa
náměstek pro řízení sekce 09

____________________
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

Žadatel:
V Chomutově dne ______

____________________
Ing. Ladislav Feber
místopředseda představenstva

____________________
Ing. Pavel Sluka
člen představenstva
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Dohoda o naplnění podmínek žádosti na odstranění ekologických škod – dílo ke stavbě vedené
pod názvem „Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku, Část B Komunikace Razice –
Kostomlaty“ a dohoda o převodu práv a povinností stavebníka a žadatele
(dále jen „Dohoda“) uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), mezi:

ČESKÁ REPUBLIKA – MINISTERSTVO FINANCÍ
se sídlem: Letenská 525/15, Praha 1, PSČ 118 10
IČO: 00006947
DIČ: CZ 00006947
bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú.: 10006-2629881/0710
zastoupena: Mgr. Ondřejem Landou - náměstkem pro řízení sekce 09
(dále jen „Vyhlašovatel“)
a
Severočeské doly a.s.
se sídlem: Boženy Němcové 5359, Chomutov, PSČ 430 01
IČO:49901982
DIČ:CZ49901982
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 34005491/0100
zastoupena: Ing. Ladislavem Feberem, místopředsedou představenstva a Ing. Pavlem Slukou, členem
představenstva
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vl. 495
(dále jen „Žadatel“)
a
Ústecký kraj
se sídlem: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ 400 02
IČO: 70892156
DIČ: CZ70892156
zastoupen: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
(dále jen „Vlastník“)
(Vyhlašovatel, Žadatel a Vlastník dále společně též „Smluvní strany“)
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Preambule
Vzhledem k tomu, že:
a) Smluvní strany jsou si vědomy vládního usnesení č. 50/2002 ze dne 16. 1. 2002, č. 189/2002 ze dne
20. 2. 2002 a č. 272/2002 ze dne 18. 3. 2002 a Směrnice meziresortní komise k řešení ekologických zátěží
v rámci odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních
společností v Ústeckém a Karlovarském kraji 2007 (dále jen „Směrnice“);
b) Žadatel v rámci výzvy meziresortní komise k předložení žádosti o úhradu nákladů na realizaci díla na
odstranění ekologických škod dle Směrnice podal žádost o úhradu nákladů na realizaci díla na odstranění
ekologických škod (dále jen „Žádost“) dle projektové dokumentace „Rekultivace Radovesické výsypky –
obnova komunikačního propojení, část B Komunikace Razice - Kostomlaty“ zpracované Báňskými
projekty Teplice, a.s., zakázkové číslo 3257/DPS, arch. číslo IC-9-09299 z prosince 2012 (dále jen
„Dokumentace“). Této žádosti bylo vyhověno a Žadatel je tak žadatelem a stavebníkem výše uvedené
komunikace (dále jen „Dílo“) dle Směrnice;
c) Žadatel má na stavbu Díla vydané stavební povolení MÚ Bílina sp. zn. MUBI-12450/2010/OD/Ant., č.j.:
MUBI 30098/2010 ze dne 14. 9. 2010 (v právní moci dne 8. 10. 2010) (dále jen „Stavební povolení“) vč.
jeho prodloužení rozhodnutím MÚ Bílina sp.zn. MUBI 12450/2010/OD/Ant., č.j.: MUBI 35963/2012 ze
dne 17. 10. 2012 (v právní moci dne 7. 11. 2012), rozhodnutím MÚ Bílina sp. zn. MUBI
12450/2010/OD/Ant., č.j. MUBI 45574/2014 ze dne 27. 11. 2014 a rozhodnutím MÚ Bílina sp. zn. MUBI
34083/2016/OD/So, č.j.: MUBI 37672/2016 ze dne 16. 9. 2016 (v právní moci dne 7. 10. 2016) a Žadatel
je tak stavebníkem Díla ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SZ“);
d) Vyhlašovatel uzavřel dne 13. 4. 2017 se společností PETROM STAVBY, a.s. a DTS Vrbenský, a.s. (dále jen
„Zhotovitel“) smlouvu o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – Obnovení
komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku – část B Komunikace Razice - Kostomlaty (dále jen
„SoD“);
e) Vyhlašovatel uzavřel dne 30. 10. 2017 se společností 4G consite s.r.o., se sídlem Praha 6, Šlikova 406/29,
PSČ 16900 smlouvu o supervizi (dále jen „SoS“);
f) Vlastník je na základě § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, vlastníkem silnic II. a III. třídy, kterou se stane i Dílo. Z tohoto důvodu mají Žadatel a Vlastník
zájem na změně stavebníka ve smyslu Směrnice i na změně stavebníka ve smyslu SZ v průběhu realizace
Díla, a to po zpracování závěrečného stanoviska dle Směrnice, nejpozději před podáním žádosti o vydání
kolaudačního souhlasu;
g) Žadatel a Vlastník mají zájem na tom, aby dokončené Dílo vlastnil od samého počátku Vlastník; a
h) Vyhlašovatel souhlasí se změnou stavebníka ve smyslu Směrnice z Žadatele na Vlastníka,
uzavírají Smluvní strany tuto Dohodu:
I.

Prohlášení Smluvních stran

I.1.

Žadatel prohlašuje, že je stavebníkem Díla ve smyslu Směrnice i ve smyslu SZ a že splnil povinnosti
stavebníka dle příslušných právních předpisů, zejména povinnosti vyplývající ze SZ a Stavebního
povolení.

I.2.

Žadatel prohlašuje, že Dílem je zhotovení silničního propojení mezi obcí Razice a obcí Kostomlaty pod
Milešovkou, a to s parametry silnice III. třídy s dvoupruhovým šířkovým uspořádáním.

I.3.

Žadatel prohlašuje, že stavba Díla je prováděna zcela v souladu se schválenou Dokumentací a se
Stavebním povolením, případně s odsouhlasenými změnami uvedených podkladů.
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I.4.

Žadatel prohlašuje, že ze stavebně-technického hlediska v současnosti nic nebrání dostavbě Díla
a jeho následné kolaudaci.

I.5.

Žadatel a Vyhlašovatel prohlašují, že Vlastníkovi poskytli veškeré kopie dokumentů souvisejících se
stavebním řízením na Dílo a SoD a Projektovou dokumentaci. Vlastník prohlašuje, že se seznámil se
Směrnicí, Žádostí, Stavebním povolením, SoD a se všemi právy a povinnostmi v těchto dokumentech
uvedených.

I.6.

Vlastník prohlašuje, že je mu znám stavebně-technický a právní stav rozestavěného Díla.
II.

Předmět Dohody

II.1.

Předmětem Dohody je úprava naplnění podmínek žádosti na odstranění ekologických škod v případě
převodu práv a povinností žadatele dle Směrnice a stavebníka Komunikace dle SZ z Žadatele na
Vlastníka dle čl. III. Dohody.

II.2.

Předmětem Dohody jsou závazky Smluvních stran k naplnění podmínek žádosti na odstranění
ekologických škod dle Směrnice ohledně Díla.

II.3.

Předmětem Dohody je taktéž převod práv a povinností Žadatele k naplnění podmínek žádosti na
odstranění ekologických škod dle Směrnice a Žádosti a převod práv a povinností stavebníka dle SZ
ohledně Díla na Vlastníka.

II.4.

Smluvní strany prohlašují, že Dohoda nemá vliv na vlastnictví k již existujícím movitým a nemovitým
věcem.
III. Závazky Žadatele pro naplnění podmínek žádosti na odstranění ekologických škod

III.1. V souladu se zněním Směrnice se Žadatel (a po účinnosti převodu práv a povinností dle odst. IV.1.
Dohody Vlastník) zavazuje k nezbytné součinnosti s Vyhlašovatelem a Zhotovitelem.
III.2. Žadatel (a po účinnosti převodu práv a povinností dle odst. IV.1. Dohody Vlastník) se zavazuje, že
bude řádně vykonávat práva a povinnosti stavebníka dle SZ, zejm. že zajistí technický dozor Díla.
III.3. Žadatel (a po účinnosti převodu práv a povinností dle odst. IV.1. Dohody Vlastník) se zavazuje k
dofinancování Díla z vlastních prostředků v případě, že část Díla přesahuje rozsah Koncepce řešení
ekologických škod.
III.4. Žadatel (a po účinnosti převodu práv a povinností dle odst. IV.1. Dohody Vlastník) se zavazuje
k dokončení části Díla, které přesahuje rozsah Koncepce řešení ekologických škod v celém rozsahu.
III.5. Žadatel (a po účinnosti převodu práv a povinností dle odst. IV.1. Dohody Vlastník) je zodpovědný za
úhradu veškerých finančních závazků a platebních povinností souvisejících s přípravou, prováděním a
ukončením Díla, které nejsou součástí rozpočtu dle Dokumentace a nebudou tedy ani předmětem
SoD.
III.6. Žadatel (a po účinnosti převodu práv a povinností dle odst. IV.1. Dohody Vlastník) se zavazuje, že
bude řádně plnit všechny povinnosti zadavatele stavby, jak mu plynou ze zákona č. 309/2006 Sb.,
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
zejména § 14 tohoto zákona.
III.7. Vzniknou-li v rámci Díla nové věci nemovité podléhající evidenci v katastru nemovitostí, zavazuje se
Žadatel (a po účinnosti převodu práv a povinností dle odst. IV.1. Dohody Vlastník) učinit v souladu s
případnými pokyny Vyhlašovatele veškeré potřebné úkony k tomu, aby byly tyto nemovité věci
zapsány do katastru nemovitostí ve prospěch Žadatele (a po účinnosti převodu práv a povinností dle
odst. IV.1. Dohody Vlastníka). Žadatel (a po účinnosti převodu práv a povinností dle odst. IV.1.
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Dohody Vlastník) je mimo jiné povinen v takovém případě podat příslušnému katastrálnímu úřadu
návrh na zápis nemovité věci do katastru nemovitostí doložený všemi vyžadovanými doklady,
zejména pravomocným kolaudačním souhlasem či obdobným dokladem, ve kterém bude jako
stavebník a vlastník Díla uveden Žadatel (a po účinnosti převodu práv a povinností dle odst. IV.1.
Dohody Vlastník), popřípadě souhlasným prohlášením o vlastnictví nemovitosti apod.
III.8. Žadatel (a po účinnosti převodu práv a povinností dle odst. IV.1. Dohody Vlastník) se zavazuje převzít
realizované části Díla do svého výlučného vlastnictví. Vlastníkem realizovaného Díla, včetně nových
movitých a nemovitých věcí a tzv. součástí věcí podle ustanovení § 505 OZ, se po jeho dokončení
stane Žadatel (a po účinnosti převodu práv a povinností dle odst. IV.1. Dohody Vlastník).
III.9. Vzniknou-li v rámci Díla nové věci movité nebo nové věci nemovité nepodléhající evidenci v katastru
nemovitostí, zavazuje se Žadatel (a po účinnosti převodu práv a povinností dle odst. IV.1. Dohody
Vlastník) tyto věci převzít po jejich dokončení přímo od Zhotovitele v souladu s případnými pokyny
Vyhlašovatele.
IV. Převod práv a povinností stavebníka dle SZ a žadatele dle Směrnice z Žadatele na Vlastníka
IV.1. Žadatel bezúplatně převádí na Vlastníka veškerá svá práva a povinnosti, které má Žadatel jako
stavebník dle Stavebního povolení a SZ a jako žadatel dle Směrnice a Žádosti (ty, které jsou uvedeny
v čl. III. Dohody), a to s odkládací podmínkou účinnosti, kterou je okamžik, kdy Žadatel prokazatelně
doručí Vlastníkovi závěrečné stanovisko příslušného stavebního úřadu jako správního orgánu dle
Směrnice, tj. před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu (dále jen „Rozhodný den“).
Vlastník přebírá veškerá práva a povinnosti, které má Žadatel jako stavebník dle SZ a jako žadatel dle
Směrnice a Žádosti.
IV.2. Vzniknou-li v rámci Díla nové věci nemovité podléhající evidenci v katastru nemovitostí, ke kterým
podal Žadatel před Rozhodným dnem návrh na vklad vlastnického práva ve svůj prospěch v souladu
s odst. III.7. Dohody do katastru nemovitostí, zavazuje se Žadatel po účinnosti převodu práv a
povinností dle odst. IV.1. Dohody bez zbytečného odkladu bezúplatně převést takové nemovité věci
do výlučného vlastnictví Vlastníka.
IV.3. Vzniknou-li v rámci Díla nové movité nebo nové věci nemovité nepodléhající evidenci v katastru
nemovitostí, které Žadatel v souladu s odst. III.9. Dohody převzal před Rozhodným dnem, zavazuje se
Žadatel po účinnosti převodu práv a povinností dle odst. IV.1. Dohody bez zbytečného odkladu
bezúplatně převést takové věci do výlučného vlastnictví Vlastníka.
IV.4. Žadatel převádí na Vlastníka zejm. následující práva a povinnosti:
a) práva a povinnosti vyplývající ze Stavebního povolení,
b) právo užívat Dokumentaci jakožto autorského díla, a
c) veškerá práva a povinnosti vůči Vyhlašovateli a Zhotoviteli vyplývající ze Směrnice a Žádosti.

IV.5. Vlastník přebírá veškerá práva a povinnosti, které má Žadatel jako stavebník dle SZ a jako žadatel dle
Směrnice a Žádosti.
IV.6. Právo užívat Dokumentaci jakožto autorského díla se převádí na Vlastníka Rozhodným dnem.
O převodu Dokumentace bude následně vyhotoven předávací protokol.
IV.7. Žadatel se zavazuje, že Vlastníku neprodleně poskytne veškerou potřebnou součinnost ke změně
v osobě stavebníka Díla. Žadatel se rovněž zavazuje poskytnout Vlastníku informace o průběhu
výstavby Díla do Rozhodného dne.
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IV.8. Žadatel a Vlastník uzavřou zvláštní dohodu, která mezi nimi upraví práva a povinnosti pro dobu po
Rozhodném dni.
IV.9. Vyhlašovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že vlastníkem dokončeného Díla se stane Vlastník.
Vyhlašovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že práva a povinnosti Žadatele dle Směrnice, Žádosti a
Dohody se od Rozhodného dne převádějí na Vlastníka.
V. Další závazky Smluvních stran pro vzájemnou součinnost
V.1. Žadatel se zavazuje poskytnout Vlastníkovi kopie dokumentů souvisejících se stavebním řízením na
Dílo. Smluvní strany berou na vědomí, že při přebírání Díla a při podání návrhu na vklad Díla do
katastru nemovitostí bude v postavení Žadatele Vlastník.
V.2. Vlastník se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat Vyhlašovatele a Zhotovitele o tom, že
odkládací podmínka účinnosti Dohody je splněna.
V.3. Žadatel a Vlastník se zavazují bez ohledu na převod práv a povinností dle Dohody k vzájemné
součinnosti s Vyhlašovatelem a se Zhotovitelem, a to zejm. při výkonu práv a povinnosti vůči
Vyhlašovateli a Zhotoviteli vyplývající ze Směrnice a Žádosti.
V.4. Žadatel a Vlastník se zavazují k vzájemné a těsné spolupráci tak, aby došlo k úspěšné realizaci Díla,
tedy odstranění starých ekologických škod v souladu se Směrnicí a že se budou vzájemně informovat
o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění Dohody.
V.5. Kontaktními osobami pro vzájemnou součinnost Smluvních stran jsou tyto:
a) za Žadatele:
Radek Vlasák, DiS., tel.: 601 574 503, e-mail: vlasak.radek@sdas.cz, a
Ing. Václav Hrádek, tel.: 724 040 551, e-mail: hradek@sdas.cz
b) za Vlastníka:
ve věcech organizačních:
Ing. Iva Tomešová, tel. 475 657 734, e-mail: tomesova.i@kr-ustecky.cz
ve věcech technických:
Ivana Zíková, tel. 475 657 344, e-mail: zikova.i@kr-ustecky.cz
c) za Vyhlašovatele:
Ing. Klára Bigazová, tel. 602 716 321, e-mail: klara.bigazova@mfcr.cz
V.6. Změny osob uvedených v odst. V.5. Dohody budou prováděny jednostranným písemným oznámením
doručeným ostatním Smluvním stranám, a to bezodkladně po každé takovéto změně. Změna výše
uvedených osob nepodléhá povinnosti uzavřít písemný dodatek k Dohodě.
V.7. Smluvní strany se zavazují vzájemně respektovat své oprávněné zájmy související s Dohodou
a poskytovat si veškerou součinnost, kterou lze spravedlivě požadovat k tomu, aby bylo dosaženo
účelu Dohody, zejména jsou si Smluvní strany povinny neprodleně oznamovat změny týkající se své
právní subjektivity, např. sloučení nebo splynutí s jiným subjektem, přechod závazků na právního
nástupce nebo třetí osobu.
V.8. Písemnosti mezi Smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv
a povinností upravených Dohodou, se doručují přímým odevzdáním kontaktním osobám uvedeným
v odst. V.5. Dohody, doporučeným dopisem, nebo datovou schránkou. Každá změna adresy pro
doručování musí být ostatním Smluvním stranám bez zbytečného odkladu písemně oznámena, jinak
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jsou ostatní Smluvní strany oprávněny doručovat písemnosti podle věty prvé na adresu sídla Smluvní
strany, která včas nesplnila povinnost oznámit změnu adresy pro doručování.
V.9. Vlastník se zavazuje, že neprodleně po Rozhodném dni učiní jednání vůči příslušnému stavebnímu
úřadu potřebná pro změnu v osobě stavebníka Díla.
V.10. Vyhlašovatel se zavazuje informovat Zhotovitele a spol. 4G consite s.r.o. o převodu práv a povinností
z Žadatele na Vlastníka a to neprodleně poté, co Žadatel nebo Vlastník prokáže Vyhlašovateli, že
nastal Rozhodný den. Vyhlašovatel se zavazuje, že zajistí neprodlené uzavření dodatku ke SoD, jehož
předmětem bude změna článku 17.1 SoD v tom smyslu, že Zhotovitel vezme na vědomí a bude
souhlasit s tím, že nároky Vyhlašovatele z vad díla dle SoD budou postoupeny na Vlastníka.
V.11. Pokud by nastala situace, že by některé právo, povinnost nebo nárok vyplývající z účelu Dohody
nebylo převedeno na Vlastníka, bylo oslabeno nebo je Vlastník z jakéhokoliv důvodu nemohl uplatnit,
je Žadatel povinen toto napravit, takové právo uplatnit nebo nárok vymáhat na své náklady a předat
vše, co tímto získal Vlastníkovi (zejména nárok na náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení
nebo jakékoliv jiné plnění).
VI. Sankce
VI.1. Pro případ porušení jakékoliv povinnosti ze strany Žadatele uvedené v článku III. Dohody, se Žadatel
zavazuje uhradit Vyhlašovateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé jednotlivé porušení
povinnosti zvlášť.
VI.2. Pro případ porušení jakékoliv povinnosti ze strany Vlastníka uvedené v článku III. a V. Dohody, se
Vlastník zavazuje uhradit Vyhlašovateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé jednotlivé porušení
povinnosti zvlášť.
VI.3. Právo Vyhlašovatele požadovat náhradu případné škody není ustanovením o smluvní pokutě
dotčeno. Vyhlašovatel může požadovat náhradu škody vedle nároku na zaplacení smluvní pokuty v
plné výši.

VII. Závěrečná ustanovení
VII.1. Smluvní strany prohlašují, že si Dohodu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena podle jejich
pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných
podmínek, což stvrzují svými podpisy.
VII.2. V případě, že kterékoliv ustanovení Dohody je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo
nevymahatelným, neovlivní to platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení Dohody. Smluvní
strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné a nevymahatelné ustanovení ustanovením
platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy
přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.
VII.3. Případné spory Smluvních stran se budou řešit přednostně smírnou cestou. Nepodaří-li se smírného
řešení sporu dosáhnout, bude spor předložen kteroukoli ze Smluvních stran rozhodnutí příslušnému
soudu v České republice.
VII.4. Osoby podepisující Dohodu svými podpisy stvrzují platnost jednatelských oprávnění, či oprávnění
zastupovat příslušnou Smluvní stranu. Vlastník potvrzuje, že o uzavření Dohody rozhodlo
Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne xx. xx. xxxx usnesením č. xxx/xxx/xxxx.
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VII.5. Smluvní strany berou na vědomí, že Dohoda nepodléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv ve
smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strana
se zavazuje, že před případným uveřejněním Dohody dle příslušných ustanovení zákona o registru
smluv, bude kontaktovat ostatní Smluvní strany za účelem zajištění ochrany informací, které jsou z
povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv vyjmuty, a to prostřednictvím emailové adresy:
Vyhlašovatel:

klara.bigazova@mfcr.cz

Žadatel:

frastia@sdas.cz

Vlastník:

tomesova.i@kr-ustecky.cz

VII.6. Není-li v Dohodě stanoveno jinak, řídí se vztahy Smluvních stran vzniklé ustanoveními OZ.
VII.7. Dohodu lze měnit (dodatkovat) pouze písemným číslovaným dodatkem podepsaným zástupci
Smluvních stran.
VII.8. Dohoda je sepsána v šesti vyhotoveních, přičemž Vyhlašovatel obdrží 3 vyhotovení, Žadatel 2
vyhotovení a Vlastník 1 vyhotovení.
VII.9. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
Vyhlašovatel:
V Praze dne ______

Vlastník:
V Ústí nad Labem dne ______

____________________
Mgr. Ondřej Landa
náměstek pro řízení sekce 09

____________________
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

Žadatel:
V Chomutově dne ______

____________________
Ing. Ladislav Feber
místopředseda představenstva

____________________
Ing. Pavel Sluka
člen představenstva
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Kooperationsprogramm
Freistaat Sachsen - Tschechische Republik 2014-2020

Program spolupráce
Česka republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020

Kooperationsvertrag
zwischen dem Lead-Partner und dem/n Projektpartner/n

Smlouva o spolupráci
mezi lead partnerem a projektovým partnerem / projektovými partnery

Auf Grundlage

Na základě

 Verordnung (EU, EURATOM) Nr. 966/2012 Europäischen Parlaments und
des Rates vom 25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG,
EURATOM) Nr. 1605/2002 des Rates (ABl. EU L 298 S. 1), in der jeweils
geltenden Fassung,
 Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 mit gemeinsamen Bestimmungen über den
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die
Entwicklung des ländlichen Raums und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds sowie mit allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds und zur
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates (ABl. EU L 347
S. 320), in der jeweils geltenden Fassung, Verordnung (EU) Nr. 1301/2013
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013
über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und mit besonderen Bestimmungen hinsichtlich des Ziels „Investitionen in Wachstum und
Beschäftigung“ und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1080/2006
(ABl. EU L 347, S. 289), in der jeweils geltenden Fassung,
 Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 mit besonderen Bestimmung zur Unterstützung des Ziels „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) (ABl. EU L 347, S. 259); in
der jeweils geltenden Fassung, sowie
 auf der Grundlage der Verordnungen (EU) Nr. 1303/2013, 1301/2013 und
1299/2013 sowie der Verordnung (EU, EURATOM) Nr. 966/2012 erlassene
delegierende und durchführende Rechtsakte, in der jeweils geltenden Fas-

 Nařízení (EU, EURATOM) č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady ze
dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, EURATOM) č. 1605/2002
(Úřední věstník EU L 298 str. 1), v platném znění, Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013
o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském
fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu,
o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním
a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úřední
věstník EU L 347 str. 320), v platném znění, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském
fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006
(Úřední věstník EU L 347, str. 289), v platném znění,
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne
17. prosincem 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory
z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce (Úřední věstník EU L 347, str. 259), v platném znění a
 právních aktů vydaných Komisí v přenesené působnosti na základě nařízení (EU) č. 1303/2013, 1301/2013 a 1299/2013 a Nařízení (EU, EURATOM)
č. 966/2012, v platném znění
 Programového dokumentu k Programu na podporu přeshraniční spolupráce
mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020 (CCI-č.
2014TC16RFCB017), v platném znění a
 Společného realizačního dokumentu, v platném znění
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sung,
 des Programmdokuments des Kooperationsprogramms zur Förderung der
grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen
und der Tschechischen Republik 2014-2020 (CCI-Nr. 2014TC16RFCB017),
in der jeweils geltenden Fassung und
 des Gemeinsamen Umsetzungsdokuments in der jeweils geltenden Fassung
wird folgender Kooperationsvertrag zwischen den unten erwähnten Kooperationspartnern zur Umsetzung des in § 1 dieses Kooperationsvertrages benannten Projekts geschlossen.

se uzavírá tato smlouva o spolupráci mezi níže uvedenými kooperačními partnery na realizaci projektu, uvedeného v § 1 této smlouvy o spolupráci.

Lead-Partner

Lead partner

Firma / Einrichtung

Firma / instituce

Sächsisches Oberbergamt

Saský horní úřad

Vertretungsberechtigte Person

Statutární zástupce

Prof. Dr. Bernhard Cramer

Prof. Dr. Bernhard Cramer

Straße, Hausnummer
PLZ, Ort

Ulice, číslo popisné
PSČ, místo

Kirchgasse 11, DE-09599 Freiberg

Kirchgasse 11, DE-09599 Freiberg

Projektpartner

Projektový partner

Projektpartner 1

Projektový partner 1

Firma / Einrichtung

Firma / instituce

Kreisverwaltung Ústecký kraj

Ústecký kraj

Vertretungsberechtigte Person

Statutární zástupce

Oldřich Bubeníček

Oldřich Bubeníček

Straße, Hausnummer,
PLZ, Ort

Ulice, číslo popisné
PSČ, místo

Velká Hradební 3118/48, CZ-400 02 Ústí nad Labem

Velká Hradební 3118/48, CZ-400 02 Ústí nad Labem

Für weitere Projektpartner kopieren Sie bitte die folgenden Zeilen und tragen die
fortlaufende Nummer und die entsprechenden Daten ein.

Pro další projektové partnery zkopírujte prosím následující řádky, pole označte
pořadovým číslem a doplňte příslušná data.
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Projektpartner 2

Projektový partner 2

Firma / Einrichtung

Firma / instituce

Vertretungsberechtigte Person

Statutární zástupce

Straße, Hausnummer,
PLZ, Ort

Ulice, číslo popisné
PSČ, místo

Präambel

Preambule

Der Lead-Partner ist für die gesamte Koordination, das Projektmanagement
und -berichtswesen sowie die Umsetzung des Projekts verantwortlich. Dazu
zählen insbesondere die Verwaltung der projektbezogenen EU-Fördermittel
und die ordnungsgemäße Verwendung der Fördermittel im Rahmen des Projekts, auch durch die am Projekt beteiligten Projektpartner. Er trägt gegenüber
der Sächsischen Aufbaubank – Förderbank – (SAB), die die Aufgaben des
Gemeinsamen Sekretariats, der Auszahlungsstelle und der für die deutschen
Kooperationspartner verantwortlichen Kontrollinstanz wahrnimmt, die alleinige
Verantwortung für die Durchführung des Projekts und schließt mit ihr einen
Zuwendungsvertrag. Der Zuwendungsvertrag erlegt dem Lead-Partner eine
Reihe von Verpflichtungen auf, die er nur mit Unterstützung des/der einzelnen
Projektpartner/s erfüllen kann. Gegenstand dieses Kooperationsvertrages ist
die Regelung dieser Pflichten im Verhältnis zwischen Lead-Partner und Projektpartner/n.

Lead partner je zodpovědný za celkovou koordinaci, řízení projektu,reporting
a za realizaci projektu. Týká se to zejména správy dotačních prostředků EU,
vztahujících se k projektu, a řádného využití dotačních prostředků v rámci projektu i ze strany projektových partnerů podílejících se na projektu. Lead partner nese výlučnou odpovědnost za realizaci projektu vůči Saské rozvojové
bance (SAB), která plní úkoly Společného sekretariátu, výplatního místa
a kontrolora zodpovědného za německé kooperační partnery, a uzavírá s ní
smlouvu o poskytnutí dotace. Smlouva o poskytnutí dotace ukládá lead partnerovi celou řadu povinností, které může splnit jen s podporou projektového
partnera / jednotlivých projektových partnerů. Předmětem této smlouvy o spolupráci je úprava těchto a dalších povinností ve vztahu mezi lead partnerem
a projektovým partnerem / projektovými partnery.

§1
Vertragsgegenstand

§1
Předmět smlouvy

Vertragsgegenstand ist folgendes Projekt (Projekttitel)
Bergbau / Hornictví SN-CZ

Nähere Ausführungen hierzu enthält der Projektantrag. Die Parteien sind sich
darüber einig, dass der Antrag in der Fassung der offiziellen Registrierung

Předmětem smlouvy je tento projekt (název projektu)
Bergbau / Hornictví SN-CZ

Bližší informace o projektu jsou obsaženy v žádosti. Smluvní strany se shodují
na tom, že žádost ve znění oficiální registrace se stává součástí této smluvní
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Vertragsbestandteil dieser Vereinbarung ist und dem/n Projektpartner/n durch
den Lead-Partner zur Kenntnis gegeben wird.

dohody a lead partner ji dá projektovému partnerovi / projektovým partnerům
na vědomí.

§2
Projektzusammenarbeit

§2
Spolupráce v rámci projektu

1. Die Kooperationspartner bestätigen, dass sie gemeinschaftlich an der Erarbeitung des in § 1 genannten Projektes mitgewirkt haben.

1. Kooperační partneři potvrzují, že se společně podíleli na přípravě projektu,
uvedeného v § 1.

2. Die Kooperationspartner sind sich darüber einig, dass der Erfolg des Projekts ihre Mitwirkung voraussetzt und sichern zu, an dem in § 1 genannten
Projekt gemeinsam mitzuwirken. Die Mitwirkung des jeweiligen Kooperationspartners am Projekt, d.h. an den einzelnen Projektanteilen/-aufgaben
ist im Projektantrag ausführlich darzustellen. Die Kooperationspartner sind
sich darüber einig, dass sie an die im Antrag gemachten Angaben hinsichtlich der Mitwirkung am Projekt gebunden sind.
3. Die Kooperationspartner sichern zu, die Projektergebnisse auch nach Abschluss des Projekts in geeigneter Weise zu nutzen.

2. Kooperační partneři se shodují na tom, že předpokladem úspěšnosti projektu je jejich součinnost, a zavazují se, že se budou společně podílet na
projektu uvedeném v § 1. Součinnost příslušného kooperačního partnera
v rámci projektu, tj. jeho podíl na jednotlivých částech projektu, resp. jednotlivých úkolech v rámci projektu, musí být podrobně popsána v projektové žádosti. Kooperační partneři se shodují na tom, že údaje ohledně jejich
součinnosti na projektu, obsažené v projektové žádosti, jsou pro ně závazné.
3. Kooperační partneři se zavazují, že budou výsledky projektu využívat
vhodným způsobem i po ukončení projektu.

§3
Antragsverfahren

§3
Postup při podávání žádostí

1. Der Lead-Partner stellt den Projektantrag. Der vorliegende abgeschlossene
Kooperationsvertrag ist dem Antrag als Anlage beizufügen.
2. Der/Die Projektpartner ist/sind verpflichtet, dem Lead-Partner sämtliche
Informationen und Unterlagen, die zur Antragstellung und im Rahmen des
bis zum Abschluss des Zuwendungsvertrages durchzuführenden Verfahrens erforderlich sind, zur Verfügung zu stellen.
3. Der Lead-Partner informiert den/die Projektpartner unverzüglich über den
abgeschlossenen Zuwendungsvertrag und gibt ihm/ihnen den Inhalt vollumfänglich zur Kenntnis.
4. Der Lead-Partner informiert den/die Projektpartner unverzüglich über die
Ablehnung des Projektantrags.

1. Lead partner podává projektovou žádost. Tato uzavřená smlouva o spolupráci je jednou z příloh projektové žádosti.
2. Projektový partner / Projektoví partneři je povinen / jsou povinni poskytnout
lead partnerovi k dispozici veškeré informace a podklady, které jsou potřebné pro podání žádosti a v rámci administrativního postupu, který musí
proběhnout před uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace.
3. Lead partner informuje neprodleně projektového partnera / projektové partnery o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace a seznámí ho/je v plném rozsahu s jejím obsahem.
4. Lead partner neprodleně informuje projektového partnera / projektové partnery o zamítnutí projektové žádosti.

§4
Projektförderung

§4
Podpora projektu

1. Das Projekt ist gemäß dem Zuwendungsvertrag durchzuführen.
2. Die Kooperationspartner sind darüber informiert, dass für eine Förderung
ausschließlich die im Zuwendungsvertrag aufgeführten Projektausgaben in
Betracht kommen.

1. Projekt musí být realizován v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace.
2. Kooperační partneři jsou informováni o tom, že pro účely podpory přicházejí v úvahu výlučně projektové výdaje uvedené ve smlouvě o poskytnutí dotace.

§5
Vertretung der Projektpartner, Haftung

§5
Zastupování projektových partnerů, odpovědnost za škodu

1. Der/Die Projektpartner beauftragt/beauftragen und bevollmächtigt/ bevollmächtigen den Lead-Partner, ihn/sie im Rahmen des in § 1 genannten
Vorhabens rechtsgeschäftlich gegenüber den an der Programmverwaltung
beteiligten Stellen zu vertreten.
2. Die Kooperationspartner sichern zu, die Anforderungen des jeweils für sie
geltenden Rechts und die sich aus dem Gemeinsamen Umsetzungsdokument sowie aus diesem Vertrag ergebenden Pflichten einzuhalten und alle
erforderlichen Genehmigungen einzuholen. Verstößt einer der Kooperationspartner fahrlässig oder vorsätzlich gegen diese Pflicht und entsteht daraus dem/den anderen Kooperationspartner/n ein Schaden, so hat er diesen ihm/ihnen gegenüber zu ersetzen.
3. Verstößt ein Projektpartner fahrlässig oder vorsätzlich gegen seine vertraglichen Verpflichtungen und haftet dadurch der Lead-Partner aus dem Zuwendungsvertrag, kann der Lead-Partner den ihm dadurch entstandenen
Schaden von dem jeweiligen Projektpartner ersetzt verlangen.
4. Verlangt die SAB vom Lead-Partner die Rückzahlung von Fördermitteln,
haftet der jeweilige Projektpartner dem Lead-Partner für den auf ihn entfallenden Betrag der Förderung.1

1. Projektový partner / Projektoví partneři pověřuje/pověřují
a zmocňuje/zmocňují lead partnera, aby ho/je v rámci projektu, uvedeného
v § 1, zastupoval v právních úkonech ve vztahu k subjektům podílejícím se
na řízení programu.
2. Kooperační partneři se zavazují, že budou dodržovat platné právní předpisy, které se na ně vztahují, a povinnosti vyplývající ze Společného realizačního dokumentu a z této smlouvy, a že si zajistí veškerá potřebná povolení. Poruší-li jeden z kooperačních partnerů tuto povinnost byť i jen
z nedbalosti a způsobí-li tím škodu druhému kooperačnímu partnerovi /
ostatním kooperačním partnerům, je povinen mu/jim tuto škodu uhradit.
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3. Poruší-li jeden z projektových partnerů své smluvní povinnosti byť i jen
z nedbalosti a je-li tím ze smlouvy o poskytnutí dotace dána odpovědnost
lead partnera za vzniklou škodu, může lead partner od příslušného projektového partnera požadovat náhradu škody, která mu tím vznikla.
4. Je-li od lead partnera Saskou rozvojovou bankou požadováno vrácení dotačních prostředků, nese příslušný projektový partner ve vztahu k lead
partnerovi odpovědnost za tu část dotace, která na něj připadá.1

1

Nur bei gemeinsamer Finanzierung relevant / relevantní pouze u projektů se společným financováním.
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§6
Pflichten der Kooperationspartner

§6
Povinnosti kooperačních partnerů

Lead-Partner und der/die Projektpartner sind verpflichtet,
1. die auf ihn/sie zutreffenden Bedingungen und Auflagen, die im Zuwendungsvertrag festgeschrieben sind, zu erfüllen,
2. die für die Abrechnung notwendigen Unterlagen in der jeweiligen Landessprache bei der national zuständigen Kontrollinstanz vorzulegen2,
3. alle Kooperationspartner über den Fortschritt seines/ihrer Projektanteils/e
sowie unverzüglich über die Beendigung seiner/ihrer Aufgaben im Projekt
unter Angabe des Datums zu unterrichten,
4. alle Kooperationspartner unverzüglich zu unterrichten, wenn
a. sich der dem Zuwendungsvertrag zugrunde liegende Sachverhalt ändert oder
b. einer der unter § 10 (Kündigung des Vertrages) aufgeführten Sachverhalte vorliegt,
5. bei einer Vergabe von Leistungen an Dritte sind die nationalen und europäischen Rechtsvorgaben für die Vergabe von Aufträgen in der jeweils geltenden Fassung zu beachten. Dies gilt auf der deutschen Seite ausschließlich für Kooperationspartner, die zur Einhaltung vergaberechtlicher
Bestimmungen gesetzlich3 verpflichtet sind. In allen übrigen Fällen ist zum
Nachweis des wirtschaftlichen und sparsamen Einsatzes der Fördermittel
ein Preisvergleich vorzunehmen. Dieser ist zu dokumentieren. Auf der
tschechischen Seite sind die einschlägigen Regelungen in der jeweils geltenden Fassung zu beachten.

Lead partner a projektový partner je povinen / projektoví partneři jsou povinni,
1. plnit podmínky a požadavky písemně vymezené ve smlouvě o poskytnutí
dotace, které se ho/jich týkají,
2. předkládat v příslušném národním jazyce národnímu kontrolorovi podklady,
které jsou nutné pro vyúčtování2,
3. neprodleně informovat všechny projektové partnery o pokroku svého/
svých částí projektu a o splnění svého úkolu / svých úkolů v rámci projektu
s uvedením příslušného data,
4. neprodleně informovat všechny projektové partnery, pokud:
a. dojde ke změně skutkového stavu tvořícího základ smlouvy
o poskytnutí dotace nebo
b. nastane jeden ze skutkových stavů uvedených v § 10 (výpověď
smlouvy),
5. v případě zadání úkolů třetím subjektům respektovat národní a evropské
právní předpisy v platném znění. Na německé straně toto ustanovení platí
výlučně pro ty kooperační partnery, kteří jsou ze zákona povinni se řídit zákonem o zadávání veřejných zakázek3. Ve všech ostatních případech je
nutno doložit na základě zdokumentovaného porovnání cen hospodárné
a úsporné využití dotačních prostředků. Na české straně je nutno dodržet
příslušné předpisy v platném znění.

Die zu verwendenden Formulare stehen auf www.sn-cz2020.eu unter der Rubrik „Formulare“ zum Download bereit./ Potřebné formuláře jsou dostupné ke stažení na internetové
stránce www.sn-cz2020.eu v rubrice „Formuláře“.
3
§§ 98ff. Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) i.V.m. der Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabeverordnung – VgV), § 1 Absatz 1 des Gesetzes
über die Vergabe öffentlicher Aufträge im Freistaat Sachsen (Sächsisches Vergabegesetz – SächsVergabeG) / §§ 98 a násl. Zákona proti omezování hospodářské soutěže (Gesetz
gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)) ve spojení s Nařízením o zadávání veřejných zakázek (Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabeverordnung –
VgV)), § 1, odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek ve Svobodném státě Sasko (Gesetz über die Vergabe öffentlicher Aufträge im Freistaat Sachsen (Sächsisches Vergabegesetz – SächsVergabeG)).

§7
Belegprüfung und Auszahlung

§7
Kontrola dokladů a výplata prostředků

1. Der Lead-Partner und die Projektpartner legen die für die Abrechnung notwendigen Unterlagen bei der für sie zuständigen nationalen Kontrollinstanz
vor (siehe auch § 6 Abs. 2 des vorliegenden Vertrages).
2. Die Anforderung der Fördermittel soll anteilig entsprechend den in
Pkt.4.1.6 des Projektantrages aufgeführten Meilensteinen erfolgen.
3. Die Kooperationspartner beantragen die Auszahlung der Fördermittel unabhängig voneinander. Dafür legt der jeweilige Kooperationspartner der
zuständigen nationalen Kontrollinstanz gemeinsam mit der Belegliste einen
Auszahlungsantrag über den in der Belegliste aufgeführten zuschussfähigen Betrag zur Prüfung vor.
4. Die zuständige nationale Kontrollinstanz übermittelt das Prüfergebnis sowie die Höhe des auszuzahlenden Betrages der Auszahlungsstelle bei der
SAB sowie dem Lead-Partner und, sofern zutreffend, dem betroffenen Projektpartner zur Information.
5. Die Auszahlung der Fördermittel erfolgt gegenüber dem Lead-Partner. Der
Lead-Partner leitet dem/den Projektpartner/n den auf ihn/sie entfallenden
Anteil der Fördermittel weiter4.

1. Lead partner a projektoví partneři předkládají podklady, nutné pro vyúčtování, svému příslušnému národnímu kontrolorovi (viz také § 6 odst. 2 této
smlouvy).
2. O proplacení dotačních prostředků se žádá podle podílů, které odpovídají
milníkům, uvedeným v bodě 4.1.6. Žádosti o poskytnutí dotace.
3. Projektoví partneři podávají žádost o proplacení dotačních prostředků nezávisle na sobě. Příslušný projektový partner předkládá za tímto účelem ke
kontrole svému příslušnému národnímu kontrolorovi společně se soupiskou výdajů i žádost o proplacení částky způsobilých výdajů, uvedené
v soupisce.
4. Příslušný národní kontrolor sdělí výsledek kontroly a výši částky, která má
být proplacena, výplatnímu místu v Saské rozvojové bance a lead partnerovi a případně pro informaci dotčenému projektovému partnerovi.

§8
Abschluss des Projektes

§8
Ukončení realizace projektu

1. Nach Abschluss des in § 1 genannten Projektes stellt der Lead-Partner die
Ergebnisse des Vorhabens in einem zweisprachigen Abschlussbericht dar
und reicht diesen sowie weitere erforderliche Unterlagen5 bei der SAB ein.
Die abschließende Auszahlung für die Kooperationspartner wird erst nach
der erfolgten Prüfung des Abschlussberichtes sowie nach Prüfung der abschließenden Abrechnungsunterlagen aller Kooperationspartner erfolgen.
2. Die Anforderung der Fördermittel kann anteilig nach den jeweils durchgeführten Projektabschnitten erfolgen. Die einzelnen Projektabschnitte ergeben sich aus dem Projektantrag.

1. Po ukončení projektu uvedeného v § 1 popíše lead partner výsledky projektu ve dvoujazyčné závěrečné zprávě, kterou společně s dalšími potřebnými
podklady5 předloží Saské rozvojové bance. Závěrečná platba kooperačním
partnerům se uskuteční až po provedené kontrole závěrečné zprávy a po
závěrečné kontrole účetních dokladů všech kooperačních partnerů.

5. Dotační prostředky jsou propláceny prostřednictvím lead partnera. Lead
partner postupuje příslušný podíl dotačních prostředků dále příslušnému
projektovému partnerovi / projektovým partnerům4.
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2. Závěrečná platba dotačních prostředků se uskuteční prostřednictvím lead
partnera. Lead partner postupuje příslušný podíl dotačních prostředků dále
příslušnému projektovému partnerovi / projektovým partnerům.
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4
5

Nur bei gemeinsamer Finanzierung relevant. / Relevantní pouze u projektů se společným financováním.
Die zu verwendenden Formulare stehen auf www.sn-cz2020.eu unter der Rubrik „Formulare“ zum Download bereit. / Potřebné formuláře jsou dostupné ke stažení na internetové
stránce www.sn-cz2020.eu v rubrice „Formuláře“.
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§9
Kürzungsvorbehalt

§9
Výhrada krácení dotace

1. Der Lead-Partner zahlt dem/den Projektpartnern den auf ihn/sie entfallenden Betrag vollständig ohne Abzüge, Einbehalte bzw. Verringerung durch
später erhobene spezifische Abgaben oder Ähnliches aus.
2. Im Falle einer Aberkennung von Ausgaben leitet der Lead Partner den
durch die Kontrollinstanz geminderten und von der SAB ausgezahlten Betrag an den betroffenen Projektpartner weiter.
3. Übersteigt der von der Kontrollinstanz aberkannte Betrag den verbleibenden Auszahlungsbetrag des betroffenen Projektpartners, fordert die SAB
den Differenzbetrag vom Lead Partner zurück. Der von der Aberkennung
betroffene Projektpartner ist verpflichtet, dem Lead Partner diesen Rückforderungsbetrag unverzüglich, spätestens 10 Arbeitstage nach Aufforderung durch den Lead-Partner, zurückzuzahlen. Der Lead Partner überweist
den Betrag unverzüglich an die SAB.

1. Lead partner vyplácí příslušnou částku jednotlivým projektovým partnerům
úhrnně bez odpočtů, srážek, resp. bez snížení v důsledku později vybíraných specifických poplatků apod.
2. V případě neuznání výdajů předá lead partner příslušnému projektovému
partnerovi částku, sníženou kontrolorem a proplacenou Saskou rozvojovou
bankou.
3. Pokud je kontrolorem neuznaná částka vyšší, nežli částka, zbývající
k proplacení příslušnému projektovému partnerovi, bude Saská rozvojová
banka požadovat vrácení rozdílu po lead partnerovi. Projektový partner,
u něhož došlo ke zkrácení dotačních prostředků, je povinen tuto částku lead partnerovi neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů následujících
po výzvě lead partnera, uhradit. Lead partner převede neprodleně tuto
částku Saské rozvojové bance.

§ 10
Kündigung des Vertrages

§ 10
Odstoupení od smlouvy

1. Der Lead-Partner kann diesen Vertrag gegenüber einem oder mehreren
Projektpartnern aus wichtigem Grund fristlos kündigen. Darüber hinaus
kann der einzelne Projektpartner den Vertrag für sich gegenüber dem
Lead-Partner aus wichtigem Grund fristlos kündigen. Ein wichtiger Grund in
diesem Sinne liegt insbesondere vor, wenn

1. Lead partner může ze závažného důvodu odstoupit od smlouvy vůči jednomu nebo několika projektovým partnerům, aniž by platila výpovědní lhůta. Mimo to může ze závažného důvodu každý projektový partner odstoupit
od smlouvy vůči lead partnerovi, aniž by platila výpovědní lhůta. Závažný
důvod v tomto smyslu je dán v případech, v nichž

a) die Fördervoraussetzungen nicht mehr gegeben sind,
b) über das Vermögen eines Kooperationspartners die Eröffnung des Insolvenzverfahrens beantragt wurde,
c) ein Kooperationspartner die Fördermittel zu Unrecht, insbesondere
durch unzutreffende Angaben, erlangt hat,
d) ein Kooperationspartner vor der offiziellen Registrierung des Projektantrages mit dem Projekt begonnen hat, , da die Gewährung einer Förderung für Projekte, die bereits vor der offiziellen Registrierung des Projektantrages umgesetzt werden, ausgeschlossen ist. Eine Ausnahme hiervon gilt für notwendigerweise anfallende Ausgaben für Übersetzungsleistungen sowie Ausgaben der Projektvorbereitung im Rahmen der Antragstellung, wenn sie ab dem 01.01.2014 entstanden sind. Diese Ausgaben sind bis zu 5 Prozent der zuschussfähigen Gesamt-ausgaben
des Kooperationspartners, bei dem sie angefallen sind, förderfähig.

a) už nejsou naplněny předpoklady pro poskytnutí dotace,
b) byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení jednoho
z kooperačních partnerů,
c) jeden z kooperačních partnerů získal dotační prostředky neoprávněně,
zejména na základě nepravdivých údajů,
d) některý z kooperačních partnerů začal s projektem dříve, než byl projekt
oficiálně zaregistrován, neboť je vyloučeno poskytnutí dotace na projekty, jejichž realizace byla zahájena již před oficiální registrací projektové
žádosti. Výjimku tvoří výdaje nutné na překlady a výdaje na přípravu
projektu v rámci podávání žádosti, pokud vznikly ode dne 1.1.2014. Tyto výdaje jsou způsobilé až do výše 5 % z celkových způsobilých výdajů
kooperačního partnera, u kterého vznikly.

e) ein Kooperationspartner das geförderte Projekt nicht oder nicht rechtzeitig verwirklicht oder von den im Antrag gemachten Angaben wesentlich
abweicht,
f) ein Kooperationspartner die Fördermittel nicht dem im Zuwendungsvertrag festgelegten Verwendungszweck entsprechend einsetzt oder gegen die Zweckbindung dem Zuwendungsvertrag entsprechend verstößt,
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g) die mit dem Zuwendungsvertrag verbundenen Auflagen und Voraussetzungen sowie die Bestimmungen dieses Kooperationsvertrages nicht
erfüllt werden.
2. Der Lead-Partner hat die SAB unverzüglich über die Kündigung dieses
Vertrages zu unterrichten.
3. Der Lead-Partner kann mit Zustimmung der SAB das Projekt mit dem/den
verbleibenden Projektpartner/n oder mit einem neuen Projektpartner bzw.
neuen Projektpartnern fortführen, sofern eine ordnungsgemäße Projektdurchführung gewährleistet werden kann.
4. Ist einem Kooperationspartner durch die Kündigung nach Ziffer 1 ein
Schaden entstanden, kann er sich von dem Kooperationspartner schadlos
halten, der den Kündigungsgrund zumindest fahrlässig zu vertreten hat.

6

e) jeden z kooperačních partnerů podporovaný projekt nerealizuje nebo ho
nerealizuje včas nebo se podstatně odklání od údajů uvedených
v žádosti,
f) jeden z kooperačních partnerů nevyužívá dotační prostředky na účel
použití stanovený ve smlouvě o poskytnutí dotace nebo obdobným způsobem poruší účelovou vázanost prostředků ve smyslu smlouvy
o poskytnutí dotace,
g) nedochází k plnění požadavků a předpokladů souvisejících se
smlouvou o poskytnutí dotace a ustanovení této smlouvy o spolupráci.
2. Lead partner je povinen neprodleně informovat Saskou rozvojovou banku
o odstoupení od této smlouvy.
3. Lead partner může se souhlasem Saské rozvojové banky pokračovat
v projektu se zbylým projektovým partnerem / zbylými projektovými partnery nebo s novým projektovým partnerem, resp. novými projektovými partnery, pokud bude zajištěna řádná realizace projektu.
4. Vznikla-li jednomu z kooperačních partnerů škoda následkem výpovědi
smlouvy podle bodu 1, může požadovat náhradu vzniklé škody od toho kooperačního partnera, který zapříčinil vznik důvodu výpovědi smlouvy. Za
škodu odpovídá i ten, kdo ji způsobil byť i jen v nedbalosti.

§ 11
Rückforderung der Fördermittel vom Projektpartner

§ 11
Vymáhání dotačních prostředků od projektových partnerů

1. In den Fällen des § 5 Ziffer 4 bzw. § 9 Ziffer 3 (Rückforderung der SAB gegenüber dem Lead-Partner) hat der Projektpartner die erhaltenen Fördermittel unverzüglich an den Lead-Partner zurückzuzahlen.
2. Zahlt ein Projektpartner die Fördermittel nicht an den Lead-Partner zurück,
haftet der Projektpartner gegenüber dem Mitgliedsstaat, in dem er seinen
Sitz hat, in Höhe der zurück zu zahlenden Fördermittel.6 Vorstehender Satz
begründet einen eigenen Anspruch des Mitgliedsstaats gegen den Projektpartner.

1. V případech podle § 5 odst. 4, příp. § 9 odst. 3 (vymáhání prostředků Saskou rozvojovou bankou po lead partnerovi) je projektový partner povinen
neprodleně vrátit obdržené dotační prostředky lead partnerovi.
2. Pokud projektový partner nevrátí dotační prostředky lead partnerovi, ručí
projektový partner ve vztahu k členskému státu, v němž má své sídlo6, ve
výši dotačních prostředků, které mají být vráceny zpět. Předchozí věta zakládá nárok členského státu vůči projektovému partnerovi.

Tschechische Projektpartner haften gegenüber der Tschechischen Republik (Gesetz Nr. 40/1964 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch der Tschechischen Republik). Deutsche Projektpartner haften gegenüber dem Freistaat Sachsen. / Český projektový partner ručí vůči České republice (zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník). Německý projektový partner ručí vůči
Svobodnému státu Sasko.

§ 12
Verzinsung der Rückforderung
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1. Der Rückforderungsbetrag ist zu verzinsen, und zwar
a) im Fall der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen eines Kooperationspartners ab dem Tag der Eröffnung des Insolvenzverfahrens
b) im Übrigen ab dem Tag der Auszahlung an den Lead-Partner.
2. Der Zinssatz bemisst sich gemäß Artikel 147 Absatz 2 der VO (EG) Nr.
1303/2013.

§ 12
Zúročení vymáhaných dlužných částek
1. Vymáhaná dlužná částka se úročí, a sice
a) v případě zahájení insolvenčního řízení na majetek jednoho
z kooperačních partnerů ode dne zahájení insolvenčního řízení.
b) v ostatních případech ode dne vyplacení prostředků lead partnerovi
2. Úroková sazba se stanoví v souladu s s článkem 147 odstavec 2 nařízení
(ES) č. 1303/2013.

§ 13
Aufbewahrungspflichten

§ 13
Povinnosti archivace dokladů

Die Kooperationspartner haben dafür Sorge zu tragen, dass die Originalbelege auf Anforderung der zur Kontrolle berechtigten Behörden und öffentlichen
Stellen verfügbar sind. Die Originalbelege sind daher grundsätzlich bis zum
31.12.2030 aufzubewahren, sofern nach nationalem Recht keine längere Frist
bestimmt ist. Ausnahmsweise dürfen die Originalbelege nach Ablauf der
Zweckbindungsfrist mit Zustimmung der SAB vernichtet werden.
Der Lead-Partner wird die Zustimmung der SAB zur Vernichtung der Belege
einholen. Er teilt die Entscheidung dem/n Projektpartner/n mit.
Sollte die SAB der Vernichtung der Originalbelege nicht zustimmen, vereinbaren die Kooperationspartner ergänzend zu diesem Vertrag eine neue Aufbewahrungsfrist.

Kooperační partneři jsou povinni zajistit na základě výzvy subjektu oprávněného ke kontrole předložení dokladů v originále. Originály dokladů se proto
musí archivovat do 31. 12. 2030, pokud podle národního práva nebyla stanovena lhůta delší. Ve výjimečných případech lze se souhlasem Saské rozvojové banky originály dokladů skartovat po ukončení lhůty účelového vázání prostředků.
Lead partner si vyžádá souhlas Saské rozvojové banky se skartací dokladů.
O rozhodnutí informuje projektového partnera / projektové partnery.
Pokud Saská rozvojová banka neudělí souhlas se skartací originálních dokladů, dohodnou se kooperační partneři v rámci dodatku k této smlouvě na nové
lhůtě pro archivaci dokladů.

§ 14
Auskunftspflicht

§ 14
Informační povinnost

1. Jeder Kooperationspartner ist verpflichtet, der Europäischen Union, den
beteiligten öffentlichen Stellen im Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik, insbesondere der SAB, dem Zentrum für Regionalentwicklung der Tschechischen Republik und den zuständigen Rechnungsprüfungsorganen sowie deren Beauftragten Auskünfte über das Projekt zu erteilen und insoweit Einblick in die Geschäftsunterlagen zu gewähren.

1. Každý kooperační partner je povinen poskytovat informace o projektu Evropské unii, veřejným subjektům České republiky a Svobodného státu Sasko, zapojeným do implementace programu, zejména Saské rozvojové bance, Centru pro regionální rozvoj České republiky a příslušným veřejným
kontrolním a revizním orgánům, jakož i pověřeným osobám těchto subjektů, a umožnit jim v potřebném rozsahu nahlížet do svých účetních dokladů
a dokladů o činnosti.
2. Kooperační partneři si jsou vědomi, že Saská rozvojová banka je v rámci
svých úkolů popsaných v preambuli rovněž povinna poskytovat informace,
a zbavují ji v tomto nezbytném rozsahu povinnosti mlčenlivosti.

2. Die Kooperationspartner sind sich bewusst, dass die SAB im Rahmen der
in der Präambel beschriebenen Aufgaben gleichfalls zur Auskunft verpflichtet ist und entbinden sie insoweit von ihrer Schweigepflicht.

§ 15
Prüfungsrecht

§ 15
Kontrolní právo

Die Europäische Union, die zuständigen öffentlichen Stellen im Freistaat
Sachsen und der Tschechischen Republik, insbesondere die zuständigen
Prüfinstanzen und deren Beauftragte sowie die SAB im Rahmen der in der
Präambel beschriebenen Aufgaben, das Zentrum für Regionalentwicklung in
der Tschechischen Republik und deren Beauftragte, sind zur Prüfung der ordnungsgemäßen Verwendung der Mittel beim jeweiligen Partner befugt. Sie
haben das Recht, Einsicht in alle relevanten Projektunterlagen zu verlangen
und davon Kopien zu fertigen. Zu diesem Zweck räumen der Lead-Partner
und der/die Projektpartner den prüfenden Stellen und ihren Beauftragten jeweils ein Betretungsrecht ein.

Evropská unie, příslušné veřejné orgány v České republice a ve Svobodném
státě Sasko, zejména příslušné kontrolní subjekty a jimi pověřené osoby, jakož i Saská rozvojová banka (Sächsische Aufbaubank – Förderbank) v rámci
svých úkolů popsaných v preambuli, Centrum pro regionální rozvoj České republiky a jím pověřené osoby, jsou oprávněny provádět u jednotlivých partnerů
kontrolu řádného využití prostředků. Tyto subjekty mají právo požadovat nahlédnutí do veškeré relevantní projektové dokumentace a pořizovat si kopie.
Za tímto účelem udělují lead partner a projektový partner / projektoví partneři
kontrolním subjektům a osobám jimi pověřeným právo vstupu na své pozemky
a do svých objektů.

§ 16
Schlussbestimmungen

§ 16
Závěrečná ustanovení

1. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung ganz oder teilweise
unwirksam oder undurchführbar sein, bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Dies gilt auch, wenn die Vereinbarung eine
Lücke aufweist. In diesen Fällen verpflichten sich die Vertragspartner, eine
die unwirksame Bestimmung ersetzende Vereinbarung so zu treffen, wie
sie sie bei Kenntnis der Unwirksamkeit, Undurchführbarkeit oder Lücke in
rechtlich zulässiger Weise getroffen hätten.

1. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení této smlouvy úplně nebo částečně neúčinným nebo neproveditelným, zůstává tím platnost ostatních
ustanovení nedotčena. Výše uvedené platí také při případném výskytu nedostatku v právní úpravě této smlouvy. V těchto případech se smluvní strany zavazují, že učiní takovou dohodu nahrazující neúčinné ustanovení, jakou by učinily právně přípustným způsobem, kdyby si byly vědomy neúčinnosti, resp. neproveditelnosti předmětného ustanovení nebo nedostatku
v právní úpravě.
2. Veškeré změny a dodatky k této smlouvě jsou účinné pouze tehdy, pokud
byly přijaty v písemné podobě; zrušení povinnosti provádět změny pouze
písemnou formou musí mít rovněž písemnou formu.
3. Tato smlouva podléhá právu státu, v němž má sídlo lead partner. Soudní
příslušnost je Freibergu.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.
5. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit s okamžitou platností,
pokud bude projektová žádost zamítnuta a je zřejmé, že není vůlí kooperačních partnerů pokračovat ve snahách o realizaci projektu.
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2. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags und die Aufhebung dieser
Schriftformklausel bedürfen der Schriftform.
3. Dieser Vertrag unterliegt dem Recht des Staates, in dem der Lead- Partner
seinen Sitz hat. Gerichtsstand ist Freiberg.
4. Dieser Vertrag tritt am Tage seiner Unterzeichnung in Kraft.
5. Die Parteien können diesen Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen,
wenn der Projektantrag abgelehnt wurde und feststeht, dass eine Weiterverfolgung des Projektes durch die Kooperationspartner nicht gewollt ist.
6. Die §§ 1 bis 16 dieses Vertrages können nicht durch die Vereinbarung ergänzender Regelungen in § 17 abbedungen werden. Sollten einzelne Regelungen in § 17 denen in den §§ 1 bis 16 widersprechen, so gelten die
Regelungen der §§ 1 bis 16 vorrangig.

6. Paragrafy 1 až 16 této smlouvy nemohou být zrušeny doplňujícími ustanoveními sjednanými v § 17. Budou-li jednotlivá ustanovení v § 17 v rozporu
s ustanoveními v § 1 až § 16, platí přednostně ustanovení § 1 až § 16.

§ 17
Ergänzende Vereinbarungen (optional)

§ 17
Doplňující ujednání (volitelná)
[na tomto místě mohou kooperační partneři uvést doplňující ustanovení]

[an dieser Stelle können die Kooperationspartner ergänzende Regelungen
vornehmen]
-

-

Unterzeichnung durch den Lead-Partner

Podpis lead partnera

Ort, Datum,
Unterschrift, Stempel

Místo, datum,
Podpis, razítko

Freiberg,
Name in Druckbuchstaben

Jméno tiskacími písmeny

Prof. Dr. Bernhard Cramer
Unterzeichnung durch den/die Projektpartner

Podpis/Podpisy projektového partnera / projektových partnerů

Projektpartner 1

Partner projektu 1

Ort, Datum,
Unterschrift, Stempel

Místo, datum,
Podpis, razítko

Ústí nad Labem,
Name in Druckbuchstaben

Jméno tiskacími písmeny

Oldřich Bubeníček
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Für weitere Projektpartner kopieren Sie bitte die folgenden Zeilen und tragen die
fortlaufende Nummer und die entsprechenden Daten ein.

Pro další projektové partnery zkopírujte prosím následující řádky, pole označte
pořadovým číslem a doplňte příslušná data.

bod 11.10 priloha 1.pdf k usnesení č. 026/29Z/2020

Ústecký kraj
na základě usnesení Rady Ústeckého kraje
ze dne 9. 4. 2020 vyhlašuje

„DOTAČNÍ PROGRAM na zmírnění následků koronaviru pro OSVČ“

I.

Vyhlašovatel dotačního programu
Ústecký kraj

II.

Den zveřejnění
9. 4. 2020

III.

Vymezení dotačního programu vůči „Zásadám Regionálního
podpůrného fondu Ústeckého kraje“ a „Zásadám pro poskytování
dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem“

1) Tento dotační program (dále jen „DP“) se řídí Zásadami Regionálního podpůrného fondu
Ústeckého kraje a subsidiárně též Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí Ústeckým krajem (dále jen „Zásady“). Konkrétní podmínky tohoto DP nebo smlouvy o
poskytnutí dotace mají vždy přednost před ujednáními Zásad.

2)

V souladu s článkem 3 odst. 1) písm. l) Zásad Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje
je účelem DP podporovat rozvoj území Ústeckého kraje a uspokojovat potřeby jeho občanů,
a to v oblasti podpory podnikání.

3)

DP byl schválen v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů Radou Ústeckého kraje jako orgánem, který je oprávněn rozhodovat o
poskytnutí dotací dle tohoto DP. Jelikož byl využit za účelem operativního zveřejnění DP a
potřeby rychlé efektivní podpory osob zasažených koronavirovou epidemií za nouzového stavu
výjimečný vnitřní postup v souladu s čl. XVI. odst. 1) Zásad, bude předložen schválený program
následně k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje. Vyhlašovatel tak nevylučuje možné
upřesnění či změnu podmínek DP ve prospěch žadatelů.
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IV.

Pojmy

1) POSKYTOVATEL DOTACE – Pro účely tohoto DP se poskytovatelem dotace rozumí Ústecký kraj.
2) ADMINISTRÁTOR DOTAČNÍHO PROGRAMU – Pro účely tohoto DP se administrátorem
dotačního programu rozumí Odbor strategie, přípravy a realizace projektů Krajského úřadu
Ústeckého kraje.
3) DOTACE – Pro účely tohoto DP se dotací rozumí peněžní prostředky poskytnuté z Regionálního
podpůrného fondu Ústeckého kraje na stanovený účel.
4) ŽÁDOST O DOTACI – Pro účely tohoto DP se žádostí o dotaci rozumí žádost podaná
prostřednictvím předepsaného formulář žádosti o dotaci, včetně příloh. Žádost se vyplňuje
prostřednictvím on-line formuláře, který je zveřejněn na internetových stránkách www.krustecky.cz/DOTACE a GRANTY/Regionální podpůrný fond/Podpora na zmírnění dopadu
koronaviru pro OSVČ.
5) OPRAVNĚNÝ ŽADATEL O DOTACI – Pro účely tohoto DP se oprávněným žadatelem o dotaci
rozumí:
 Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) (živnostník, samostatný zemědělec, autor
nebo umělec, znalec, tlumočník, veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče,
architekt, daňový poradce apod.), která splnila podmínky čerpání kompenzačního
bonusu pro OSVČ dle podmínek Zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti
s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV – 2 a kompenzační
bonus jí byl poskytnut.

6) PROJEKT – Pro účely tohoto DP se projektem rozumí žadatelem předložený popis konkrétních
dopadů koronavirové pandemie a krizových opatření v této souvislosti přijatých na
podnikatelskou činnost žadatele, a aktivity a náklady, které je a bude nutné s ohledem na
nastalou situaci provést a vynaložit.
7) TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU – Pro účely tohoto DP se termínem zahájení realizace
projektu rozumí den vyhlášení nouzového stavu vládou ČR, tj. 12.3. 2020.

8) TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE PROJEKTU – Pro účely tohoto DP se termínem ukončení
realizace projektu rozumí datum 31.12.2020. Nejpozději do tohoto termínu musí být ukončena
fyzická realizace projektu (tj. jsou ukončeny všechny aktivity, které jsou předmětem projektu) a
jsou ukončeny všechny finanční operace spojené s realizací projektu (tj. všechny náklady vzniklé
v rámci projektu jsou řádně vyfakturovány, uhrazeny a zaúčtovány).
9) ZÁVAZNÝ ČASOVÝ UKAZATEL – Pro účely tohoto DP se závazným časovým ukazatelem rozumí
termín ukončení realizace projektu, který je uveden ve smlouvě o poskytnutí dotace, je stanoven
jako maximální (tj. fyzická a finanční realizace projektu nesmí být ukončena později než v daném
termínu).
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10) UZNATELNÝ NÁKLAD PROJEKTU - Pro účely tohoto DP se uznatelným nákladem rozumí náklad,
vynaložený na účel stanovený v projektu, v rámci období realizace stanoveného ve smlouvě
o poskytnutí dotace, který je v souladu s příslušnými platnými právními předpisy. Podrobnou
charakteristiku uznatelných nákladů vymezuje článek XI., odst. 3) tohoto DP. V rozpočtu
projektu mohou být uvedeny pouze uznatelné náklady.
11) NEUZNATELNÝ NÁKLAD PROJEKTU - Pro účely tohoto DP se neuznatelným nákladem rozumí
náklad, který nemůže být financován v rámci tohoto DP, vymezený článkem XI. odst. 4) tohoto
DP.
12) PŘÍJEMCE DOTACE - Pro účely tohoto DP se příjemcem dotace rozumí oprávněný žadatel
o dotaci, který splnil podmínky tohoto DP a se kterým poskytovatel dotace uzavřel smlouvu
o poskytnutí dotace.
13) SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE – Pro účely tohoto DP se smlouvou o poskytnutí dotace
rozumí veřejnoprávní smlouva uzavíraná v souladu s ustanovením § 10a zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

V.

Účel a předmět podpory

1) Účelem finanční podpory prostřednictvím DP je posílit ekonomická opatření vlády ČR ke
zmírnění dopadu pandemie koronaviru na OSVČ ve snaze zachovat jejich podnikatelské aktivity
a zabránit snížení hospodářské prosperity a sociální soudržnosti regionu.
2) Podpora je poskytována na provozní náklady žadatele, bezprostředně související se zajištěním
podmínek pro výkon podnikatelské činnosti, které žadatel prokazatelně hradí, a to i v době, kdy
nemůže z důvodu mimořádných opatření vlády ČR v souvislosti s koronavirovou pandemií
provádět aktivity k naplnění podnikatelské činnosti.

VI.

Důvody podpory stanoveného účelu
Potřeba rychlé efektivní podpory osob samostatně výdělečně činných v Ústeckém kraji vznikla
jako důsledek dopadu mimořádných opatření zavedených na ochranu obyvatelstva
v souvislosti s koronavirovou pandemií.

VII.

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných
krajem na stanovený účel
1) 70 000 000 Kč z rozpočtu Ústeckého kraje pro rok 2020 prostřednictvím Regionálního
podpůrného fondu Ústeckého kraje, který se řídí Zásadami schválenými usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 036/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017.
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2) Alokace programu je rovnoměrně rozložena mezi jednotlivé okresy Ústeckého kraje podle sídla
žadatele v den podání žádosti, tj.:
Okres Děčín
Okres Chomutov
Okres Most
Okres Litoměřice
Okres Louny
Okres Teplice
Okres Ústí nad Labem

10 000 000 Kč
10 000 000 Kč
10 000 000 Kč
10 000 000 Kč
10 000 000 Kč
10 000 000 Kč
10 000 000 Kč

V případě, že alokace určená pro některý z okresů nebude z důvodu nedostatečného zájmu
vyčerpána, rozdělí se zůstatek nevyčerpaných finančních prostředků rovnoměrně mezi okresy
s převisem žádostí.

VIII.

Výše a forma dotace

1)

Dotace jednomu žadateli se poskytuje ve výši 25 000 Kč.

2)

Finanční podpora v rámci tohoto DP je prováděna formou neinvestiční dotace – dotace na
úhradu nákladů projektu, které jsou uznatelnými náklady ve smyslu článku XI. odstavce 3)
tohoto DP.

IX.

Okruh způsobilých žadatelů o dotaci
1)

Žadatelem o dotaci může být OSVČ, která splňuje následující podmínky:
a) má sídlo v Ústeckém kraji,
b) je OSVČ, která splnila podmínky čerpání kompenzačního bonusu pro OSVČ dle podmínek
Zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovým opatřením v souvislosti s výskytem
koronaviru SARS – CoV 2 a kompenzační bonus ji byl poskytnut,
c) je přímo odpovědná za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako prostředník.

2)

V době podání žádosti musí být předmět podnikání žadatele o dotaci, na který je požadována
dotace, zapsaný v příslušném rejstříku a výdělečná činnost musí být aktivní (nepřerušená,
nepozastavená).

3) Doba platnosti podnikatelského oprávnění žadatele o dotaci musí být minimálně na dobu
realizace projektu.
4) Dotace může být poskytnuta žadateli o dotaci za předpokladu, že splnil podmínky dané tímto
DP, přičemž řádně a úplně vyplnil a odeslal žádost o dotaci a její povinné přílohy.
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X.

Délka a termín realizace projektu
1)

XI.

Termín zahájení realizace projektu je 12. 3. 2020, kdy je zahájena fyzická a finanční realizace
aktivit, které jsou předmětem projektu. Termín ukončení realizace projektu je 31. 12. 2020.
Tento termín bude uveden ve smlouvě o poskytnutí dotace a je stanoven jako závazný časový
ukazatel.

Podmínky pro poskytnutí dotace
1) Výše dotace na jeden projekt činí 25 000 Kč.
2) Poskytnutá dotace tvoří 100 % celkových uznatelných nákladů projektu.
3) Uznatelný náklad projektu je skutečně vzniklý a nezbytný pro realizaci projektu a splňuje
následující charakteristiky:
a) byl vynaložen v souladu s obecně závaznými právními normami a vyhovuje zásadám
efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti;
b) je uveden v rozpočtu projektu;
c) vznikl příjemci dotace v přímé souvislosti s prováděním projektu a v rámci termínu jeho
realizace uvedeném ve smlouvě o poskytnutí dotace;
d) byl skutečně uhrazen nejpozději do ukončení realizace projektu stanoveného ve smlouvě
o poskytnutí dotace;
e) je zachycený v účetnictví nebo daňové evidenci příjemce dotace, na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními účetními doklady.

4)

Neuznatelné náklady projektu jsou náklady na:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc, svátek);
odměny členů orgánů a společníků právnické osoby;
na osobní potřebu podnikatele;
nákup zboží (tj. hmotný statek určený k prodeji);
nákup pozemků nebo budov;
nákup dopravních prostředků;
nájemné s následnou koupí (leasing);
investiční náklady
na úhradu zálohových plateb bez doložení konečného vyúčtování (netýká se záloh na
sociální a zdravotní pojištění)
j) pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku;
k) úroky, penále, pokuty a jiné sankce;
l) ztráty z devizových kurzů;
m) reprezentativní náklady (rautové, cateringové, alkohol atp.) a dary;
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n) cestovné nad rámec úpravy v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů;
o) opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy;
p) úhradu DPH, pokud je žadatel/příjemce dotace plátcem DPH s nárokem na uplatnění
odpočtu této daně;
přípravu a zpracování projektové žádosti.
5) Žadateli lze poskytnout dotaci v rámci tohoto DP pouze na jeden projekt.

XII.

6)

Na poskytnutí dotace z tohoto programu není právní nárok (§ 10a, odst. 2 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů).

7)

Dotace bude vyplacena do 30 dnů od nabytí účinnosti veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace, a to bezhotovostně na bankovní účet příjemce dotace uvedený ve smlouvě o
poskytnutí dotace. Pokud je příjemce plátce DPH, bude dotace poskytnuta pouze na účet
zveřejněný v registru plátců vedeném správcem daně příjemce.

8)

V případě, že se projekt neuskuteční, je příjemce dotace povinen obdržené peněžní prostředky
vrátit poskytovateli dotace dle podmínek smlouvy o poskytnutí dotace.

Povinnosti příjemce
1) Příjemce dotace je povinen použít přijatou dotaci na financování projektu schváleného
poskytovatelem dotace, který realizuje vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní
odpovědnost.
2) Příjemce dotace je povinen dotaci použít jen k účelu danému ve smlouvě o poskytnutí dotace,
při dodržení závazných ukazatelů, termínu zahájení a ukončení realizace projektu a ostatních
ujednání smlouvy o poskytnutí dotace.
3) Příjemce odpovídá za účelné, efektivní a hospodárné použití dotace v souladu se schváleným
rozpočtem projektu a za její řádné a oddělené sledování v účetnictví nebo v daňové evidenci.,
Příjemce je povinen poskytovateli předložit závěrečnou zprávu včetně finančního vypořádání
dotace do 1 měsíce od termínu ukončení realizace projektu, který je uveden ve smlouvě
o poskytnutí dotace. Podmínky zpracování a předložení závěrečné zprávy se řídí článkem
XII. Zásad. Závěrečná zpráva a finanční vypořádání dotace se předkládá na předepsaném
formuláři, ve strojově vyplněné podobě (ne ručně). Formulář je k dispozici na webových
stránkách Ústeckého kraje DOTACE A GRANTY/Regionální podpůrný fond/Dotační program
"Podpora na zmírnění dopadu koronaviru pro OSVČ": Dotace a granty: Ústecký kraj
4) Nevyčerpané finanční prostředky z dotace je příjemce dotace povinen poukázat zpět
poskytovateli dotace dle podmínek smlouvy o poskytnutí dotace.
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5)

Porušení rozpočtové kázně při využívání a čerpání dotace je definováno v článku XIII. Zásad.
Pokud se příjemce dotace dopustí porušení rozpočtové kázně, bude poskytovatel dotace
postupovat dle tohoto článku, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a příslušných ustanovení veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace.

6) Příjemce musí dodržet pravidla publicity projektu v souladu s podmínkami smlouvy o poskytnutí
dotace.

XIII.

Kontrola využití dotace

1)

Kontrola využití dotace podléhá zákonu č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, dále
zákonu č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů a podmínkám
čl. XI. Zásad.

2)

Příjemce dotace je povinen umožnit pracovníkům poskytovatele dotace provádět kontrolu
čerpání a využití dotace v návaznosti na rozpočet projektu. Kontrolu provádí pověření
zaměstnanci Ústeckého kraje.

XIV.

Smlouva

1) Na základě rozhodnutí Rady Ústeckého kraje o poskytnutí dotace uzavře poskytovatel dotace
s příjemcem písemnou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace.
2) Veškeré změny týkající se smluvního vztahu je příjemce dotace povinen neprodleně, nejpozději
však do 7 kalendářních dnů, písemně oznámit poskytovateli
Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace je zveřejněn na webových stránkách
Ústeckého kraje DOTACE A GRANTY/Regionální podpůrný fond/Dotační program "Podpora na
zmírnění dopadu koronaviru pro OSVČ": Dotace a granty: Ústecký kraj

XV.

Informace o povaze dotace

1) Dotace je poskytována jako podpora de minimis. Jde o podporu malého rozsahu, kterou
upravuje nařízení Komise (EU) o použití čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie
na podporu „de minimis“. Jedná se o podporu, která nepodléhá oznamovací povinnosti, a to:
1. podporu 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, které bylo zveřejněno
v Úředním věstníku EU č. L 352/1 dne 24. 12. 2013,
2. podporu 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 v odvětví zemědělství,

Stránka 7 z 11

které bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU č. L 352/9 dne 24. 12. 2013, ve znění Nařízení
Komise (EU) č. 2019/316 ze dne 21. 2. 2019
3.

podporu dle Nařízení komise (EU) č. 717/2014 ze dne 27. 6. 2014 o použití článků 107 a 108
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu
a akvakultury, které bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU č. L 190/45 dne 28. 6. 2014.

2) Nařízení komise stanovují pravidla, při jejichž dodržení je umožněno využití právních výhod
pro poskytování podpor, pokud nařízením povolená podpora nepřekročí stanovené stropy.
Výše podpory činí maximálně:
1. dle nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ve znění nařízení Komise (EU) č. 2019/316 - 20 000
EUR za dotčený a 2 uplynulé fiskální roky (účetní období) v produkčním odvětví
zemědělských produktů,
2. dle nařízení Komise (EU) č. 717/2014 - 30 000 EUR za dotčený a 2 uplynulé fiskální roky
(účetní období) v odvětví rybolovu a akvakultury,
3. dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 - 100 000 EUR za dotčený a 2 uplynulé fiskální roky
(účetní období) v odvětví provozu silniční nákladní dopravy pro cizí potřebu, nebo 200 000
EUR za dotčený a 2 uplynulé fiskální roky (účetní období) v ostatních odvětvích.
Podporu de minimis poskytnutou podle jiných nařízení o podpoře de minimis lze kumulovat
až do příslušného stropu stanoveného v čl. 3 odst. 2 tohoto nařízení.
3) Přehled poskytnutých podpor je přístupný v Registru podpor de minimis na internetových
stránkách Ministerstva zemědělství: http://eagri.cz/public/app/RDM/Portal/

XVI.

Lhůty pro podání žádosti
Příjem elektronických žádostí bude zahájen dne 11.5.2020. Detailní informace budou
zveřejněny na webových stránkách Ústeckého kraje DOTACE A GRANTY/Regionální podpůrný
fond/Dotační program "Podpora na zmírnění dopadu koronaviru pro OSVČ": Dotace a granty:
Ústecký kraj

XVII.

Pravidla pro předkládání žádostí
Žádost o poskytnutí dotace (dále „žádost“) se předkládá prostřednictvím on-line formuláře,
který je zveřejněn na webových stránkách Ústeckého kraje DOTACE A GRANTY/Regionální
podpůrný fond/Dotační program "Podpora na zmírnění dopadu koronaviru pro OSVČ": Dotace a
granty: Ústecký kraj
1) Předkládání žádosti je možné výhradně elektronickou formou s následným doručením
písemností. Po elektronickém odeslání formuláře bude každé žádosti přiřazeno jedinečné
pořadové číslo. Podepsaná písemná verze žádosti se všemi povinnými přílohami musí být
doručena prostřednictvím pošty, kurýrem, osobně nebo elektronicky do datové schránky
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Krajského úřadu Ústeckého kraje, ID datové schránky: t9zbsva. Zalepenou obálku je třeba
označit:
a) adresou:
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor strategie, přípravy a realizace projektů
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
b) plným jménem a adresou žadatele a pořadovým číslem žádosti vygenerovaným
elektronickou aplikací
c) názvem okresu, v němž se nachází sídlo žadatele
c) textem "Neotvírat – Podpora podnikatelů – KORONAVIR“.

2) Bude-li prostřednictvím elektronické aplikace odeslána více než jedna elektronická žádost se
stejným názvem, bude do hodnocení přijata pouze ta žádost, která bude doložena podepsanou
písemnou verzí s povinnými přílohami, ostatní žádosti budou vyřazeny.
3) Jeden právní subjekt může v rámci tohoto DP předložit nejvýše jednu žádost.
4) Žádost a všechny povinné přílohy se doručují v jednom vyhotovení.

5) Žádost o dotaci podaná jiným způsobem než je uvedeno v tomto článku (např. faxem nebo emailem bez zaručeného elektronického podpisu), žádosti doručené na jiné adresy nebo žádosti
obdržené po skončení lhůty pro podání žádosti, nejsou doručeny řádně nebo včas.
6) Všechny došlé žádosti o dotaci a jejich přílohy se archivují poskytovatelem dotace a žadatelům
se nevracejí. Poskytovatel dotace nehradí žadatelům náklady spojené s vypracováním
a předložením žádosti.

XVIII.

Povinné přílohy žádosti

Povinnými přílohami k žádosti o dotaci jsou:
1. doklad o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva) nebo potvrzení o vedení účtu
žadatele/příjemce a jeho čísle, a to v kopii;
2. čestné prohlášení žadatele o podpoře de minimis na předepsaném formuláři (formulář
čestného prohlášení je dostupný na webových stránkách Ústeckého kraje DOTACE A
GRANTY/Regionální podpůrný fond/Dotační program "Podpora na zmírnění dopadu
koronaviru pro OSVČ": Dotace a granty: Ústecký kraj
3. výpis z bankovního účtu potvrzující obdržení kompenzačního bonusu od Finanční správy dle
Zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovým opatřením v souvislosti s výskytem
koronaviru SARS – CoV 2.
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XIX.

Hodnocení žádostí o dotaci, kritéria pro hodnocení žádostí,
rozhodnutí o poskytnutí/ neposkytnutí dotace
1) Žádosti budou hodnoceny v pořadí, v jakém budou elektronicky doručeny, a to odděleně pro
každý okres. Proces hodnocení žádostí probíhá ve dvou fázích:
a) posouzení oprávněnosti žadatele o dotaci a kontrola formálních náležitostí žádosti
a povinných příloh,
b) obsahové hodnocení – zda uplatňované výdaje jsou věcně, časově a místně způsobilé a
odpovídají zásadám efektivity a hospodárnosti; přičemž základním kritériem je nezbytnost
jejich vynaložení v rámci aktivit či činnosti vedoucí ke zmírnění dopadů koronavirové
pandemie a krizových opatření v této souvislosti přijatých na podnikatelskou činnost
žadatele.

2) Pokud doručená žádost o dotaci nebo její přílohy budou obsahovat formální nedostatky,
administrátor dotačního programu vyzve žadatele v souladu s principem dobré správy
k odstranění těchto nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Žadatel je povinen
nedostatky odstranit v termínu stanoveném administrátorem.
3) Doplněné a/nebo opravené dokumenty se doručují osobně, poštou, kurýrem nebo do datové
schránky Ústeckého kraje na adresu administrátora, nebo e-mailem se zaručeným
elektronickým podpisem.
4) Pokud žadatel ve stanovené lhůtě formální nedostatky žádosti nebo jejích příloh neodstraní,
nebude tato žádost postoupena k rozhodnutí o poskytnutí dotace a bude bez dalšího vyřazena.
5) Žádosti projednává a o poskytnutí/neposkytnutí dotace rozhoduje Rada Ústeckého kraje.
Dotace budou poskytovány do vyčerpání alokace v jednotlivých okresech podle pořadí
stanoveného v každém okrese automaticky elektronickým systémem dle času příjmu žádosti.

XX.

Lhůta pro rozhodnutí o žádostech

Lhůta pro rozhodnutí o žádostech je do 31. 8. 2020

XXI.

Doručení závěrečné zprávy a finančního vypořádání dotace

Vyplněná a podepsaná závěrečná zpráva a finanční vypořádání dotace se všemi povinnými
přílohami musí být doručena v listinné podobě po ukončení realizace akce nejpozději do 31. 1.
2021.
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Závěrečnou zprávu v zalepené obálce lze doručit prostřednictvím pošty, osobně či kurýrem v
úředních hodinách na podatelnu Krajského úřadu Ústeckého kraje. Zalepenou obálku je třeba
označit:

a) adresou: Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
b) zkráceným názvem programu, tj. "Podpora podnikatelů - KORONAVIR“
c) názvem okresu, v němž se nachází sídlo příjemce
d) textem "Neotvírat – Závěrečná zpráva“.
Zprávu lze zaslat elektronicky do datové schránky Krajského úřadu Ústeckého kraje, ID datové
schránky: t9zbsva.

XXII.

Kontaktní osoby:

Ing. Iva Tomešová, tel.: 475 657 734, 733 613 018, e-mail: tomesova.i@kr-ustecky.cz; Ing. Petr
Donát, tel.: 475 657 987, 734 518 873, e-mail: donat.p@kr-ustecky.cz; Bc. Michaela Janatková, tel.:
475 657 572, e-mail: janatkova.m@kr-ustecky.cz; Bc. Robert Kusek, tel.: 475 657 338, 734 518 873,
e-mail: kusek.r@kr-ustecky.cz; Bc. Radka Maierová, tel.: 475 657 678, e-mail: maierova.r@krustecky.cz; Ing. Zdeňka Matoušková, tel.:475 657 536, e-mail: matouskova.z@kr-ustecky.cz

XXIII.

Přehled termínů
9.4.2020
Od 11.5.2020
do 31.8. 2020
Do 30 dnů od podpisu smlouvy
Do 31.1.2021

Vyhlášení dotačního programu
Zahájení příjmu žádostí, viz čl. XVI: Lhůty pro
podání žádostí
Lhůta pro rozhodnutí o žádostech
Zaslání dotace na účet žadatele
Doručení závěrečné zprávy a finančního vypořádání
dotace

PŘÍLOHY
Žádost o dotaci – vzor
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bod 12.2 priloha 4.pdf k usnesení č. 028/29Z/2020

Krajský úřad
Číslo smlouvy u objednatele:../……./…../ZD
Číslo smlouvy u provozovatele:

č. j.: ……/2020/KUUK

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

Smluvní strany
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Petr Severa
E-mail/telefon: severa.p@kr-ustecky.cz / 475657435
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800
(dále též „Kraj“ nebo „objednatel“)
a
Krajská zdravotní, a.s.
Sídlo:
Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Ing. Jiří Novákem, předsedou představenstva a
Mgr. Radkem Scherferem, místopředsedou představenstva
Kontaktní osoba: Ing. Luděk Rückl
E-mail/telefon: ludek.ruckl@kzcr.eu / 477114111
IČ:
25488627
DIČ:
CZ25488627
Bank. spojení: ČSOB, pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu pro dotaci: 280078178/0300
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem dne 5. 5. 2004,
oddíl B, vložka 1550 (kopie výpisu z obchodního rejstříku provozovatele tvoří přílohu č. 1
k této smlouvě)
(dále též „Nemocnice“ nebo „provozovatel“)
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Preambule
1. Mezi Krajem a Nemocnicí byla dne 5.11.2018 uzavřena Smlouva o poskytování
veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za plnění závazku
veřejné služby (dále jen „Smlouva o SOHZ PZS“), a to v souladu s usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 010/15Z/2018 ze dne 22. 10. 2018, kterým
Zastupitelstvo Ústeckého kraje pověřilo společnost Krajská zdravotní, a.s. k výkonu
služby obecného hospodářského zájmu v rozsahu Smlouvy o SOHZ PZS, a to v
souladu s Rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování
Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné
služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného
hospodářského zájmu (2012/21/EU) ze dne 20. prosince 2011 (dále též „Rozhodnutí
EK“), ve znění dodatku č. 1 účinném ode dne 16. 5. 2018 a dodatku č. 2 účinném ode
dne 6.11.2018.
2. Vyrovnávací platba dle Smlouvy o SOHZ PZS je dotací ve smyslu § 10a odst. 1 písm.
b) zákona, č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů.
3. Tato vyrovnávací platba (dále též „Dotace“) je určená na provozní náklady služby
protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice (dále jen „PZS“), případně na
odpovídající podíl nákladů společných službě PZS.

Článek I.
Předmět smlouvy, účel a výše Dotace
1. Účelem Dotace je zajistit službu obecného hospodářského významu poskytnutím
PZS jako veřejné služby v období od 1. 1.2020 do 31. 12. 2020, v souladu
s ustanovením § 89a - §89e zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních
službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“).
2. Za zabezpečení provozu PZS v rozsahu stanoveném Zákonem a vyhláškou
č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení
zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění pozdějších
předpisů a č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení
zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů, náleží Nemocnici vyrovnávací
Dotace za celé smluvní období od 1. 1.2020 do 31. 12. 2020. Plán nákladů a výnosů
provozu PZS na uvedené období je uveden v Žádosti o poskytnutí Dotace
(vyrovnávací platby) která tvoří přílohu č. 2 a je nedílnou součástí této smlouvy.
3. Žádost o poskytnutí Dotace (vyrovnávací platby) ze dne 28. 2. 2020 vedené pod JID:
KUUK/039830/2020 (dále jen „Žádost“) v souladu se Smlouvou o SOHZ PZS dle
odst. 2 tohoto článku, obsahuje odůvodnění Žádosti. Provozovatel prohlašuje, že
veškeré předpokládané náklady, včetně nákladů na pořízení neinvestičního majetku,
uvedené v Žádosti jsou účelné, hospodárné a nezbytné pro výkon služby PZS dle této
smlouvy a Smlouvy o SOHZ PZS.
4. Předpokládaná roční Dotace ve výši 18 123 000 Kč je nejvýše přípustná a
nepřekročitelná. Dotace je poskytnuta za podmínky, že ji provozovatel stanoveným
způsobem použije nejpozději do 31. 12. 2020.
5. Dotace je poskytnuta k pokrytí v Žádosti specifikovaných neinvestičních nákladů.
6. Dotace je veřejnou podporou slučitelnou s vnitřním trhem, neboť je vyrovnávací
platbou dle Smlouvy SOHZ.
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7. Dotace je slučitelná s dotací poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných
celků, státního rozpočtu nebo fondů EU, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto
podpor nevylučují.

Článek II.
Podmínky použití Dotace,
doba, v níž má být dosaženo účelu,
způsob poskytnutí Dotace, stanovení vyrovnávací platby
1.

Dotace je Nemocnici poskytnuta za účelem financování neinvestičních nákladů
spojených s provozováním služby PZS v roce 2020, toto je zároveň doba, v níž má
být stanoveného účelu dosaženo.

2. Dotace je poskytnuta účelově a lze ji použít pouze na uznatelné náklady přímo
související s financováním nákladů dle odst. 1. tohoto článku do doby uvedené v čl. I.
odst. 2 této smlouvy. Výjimku tvoří mzdové náklady, které mohou být uhrazeny po
stanoveném termínu použitelnosti Dotace, nejpozději však do 15. dne následujícího
měsíce.
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
a.

vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,

b.

vznikl Nemocnici v přímé souvislosti s provozem služby PZS v období dle čl. I.
odst. 1 této smlouvy,

c.

byl skutečně vynaložen, uhrazen nebo vnitropodnikově přeúčtován a zachycen
v účetnictví Nemocnice, na jeho účetních dokladech, je identifikovatelný,
ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady,

d.

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

Neuznatelný náklad je jakýkoliv náklad, který nebyl vynaložen v přímé souvislosti
s provozem PZS a dále to jsou:
a. náklady na vymáhání pohledávek,
b. odstupné ve smyslu zákoníku práce,
c. reprezentativní náklady a náklady na pohoštění,
d. náklady na propagaci a marketing,
e. úroky, penále, pokuty a jiné sankce, bankovní poplatky,
f.

nájemné s následnou koupí (leasing),

g. 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,
h. mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě, mimořádné odměny, prémie,
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i.

náklady, které nebyly uplatněny v rámci podané žádosti, na které nebyla dotace
poskytnuta, které nebyly doplněny v rámci změny plánovaného rozpočtu písemně
odsouhlaseným odborem ZD nebo schválené orgány Ústeckého kraje.

3. Vyrovnávací platba na provozování služby PZS se vypočítává podle vzorce: VP = ZN
– DV + PZ, kde VP znamená výši vyrovnávací platby, ZN jsou způsobilé náklady
související s poskytovanou službou PZS a DV jsou veškeré dosažené výnosy
související se službou PZS. PZ je přiměřený zisk, který však v souvislosti
s poskytovanou službou nebude zahrnován a je sjednán na 0 % z vynaložených
nákladů. Vyrovnávací platba nesmí přesahovat meze toho, co je nezbytné k pokrytí
všech nebo části nákladů k plnění závazku veřejné služby se zohledněním
souvisejících výnosů.
4. Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná služba je zdravotní službou, a ve smyslu
§ 58 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, se jedná o plnění osvobozené od daně.
5. Neinvestiční náklady spojené s jinými činnostmi Nemocnice, než je poskytování
služby PZS musí být hrazeny výhradně z výnosů, spojených s jinými činnostmi
Nemocnice, než je poskytování služby PZS. Na tyto náklady se vyrovnávací platba
neposkytuje.
6. Vyrovnávací platba dle článku I. odst. 2 této smlouvy bude uhrazena vždy měsíčně na
základě faktury vystavené a doručené Nemocnicí Kraji.
7. Faktura bude vystavena měsíčně v termínu do 25. dne následujícího měsíce
po měsíci, ve kterém došlo k realizaci PZS, s výjimkou faktury za měsíc listopad, která
bude vystavena do 10. prosince.
8. Přílohou faktury bude měsíční výkaz o neinvestičních nákladech na PZS, jehož vzor
je přílohou č. 3 této smlouvy
9. Faktura bude splatná do 21 dnů od doručení Kraji a bude mít náležitosti daňového
dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů.
10. V případě, že faktura nebude splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů nebo bude
obsahovat nesprávné údaje, je Kraj oprávněn ji vrátit Nemocnici na doplnění nebo
přepracování, aniž by byl v prodlení s její úhradou. Po doručení opravené či doplněné
faktury začíná běžet nová lhůta splatnosti.
11. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu
k úhradě peněžnímu ústavu Kraje, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena.
12. Na uhrazenou platbu se vztahují příslušná ustanovení zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Dále pak ustanovení zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, kdy
se za porušení rozpočtové kázně považuje každé neoprávněné použití peněžních
prostředků poskytnutých z rozpočtu Kraje v souvislosti s plněním závazků
vyplývajících z této smlouvy.
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Článek III.
Práva a povinnosti Nemocnice
1.

Na základě této smlouvy vykonávat veškerou činnost související se zajištěním PZS
pro spádové území Ústeckého kraje v rámci provozu s nezbytnou péčí směřující
k zabránění ohrožení zdraví bezprostředně souvisejícího s akutní intoxikací a plnit
povinnosti vyplývající z příslušných právních předpisů a z této smlouvy.

2.

Zajistit zejména následující činnosti v souladu s čl. III. odst. 1 této smlouvy:
a)

vyšetření, ošetření a pobyt na PZS po dobu nezbytně nutnou k odeznění akutní
intoxikace u osob, pokud je odborným lékařským vyšetřením zjištěno, že
ošetřené osoby nejsou ohroženy na životě selháním základních životních funkcí,
ale pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky nekontrolují své chování, a tím
bezprostředně ohrožují sebe nebo jiné osoby, veřejný pořádek nebo majetek,
nebo jsou ve stavu vzbuzujícím veřejné pohoršení,
b) vedení evidence ošetřených osob, které se podrobily ošetření a vedení příslušné
zdravotnické dokumentace,
c) výběr úhrady za poskytnutí služby PZS a vymáhání dlužných úhrad,
d) oznamování ošetření osoby přijaté na PZS jejímu registrujícímu poskytovateli
v oboru všeobecné praktické lékařství. Jde-li o osobu mladší 18 let, oznamování
této skutečnosti také jejímu zákonnému zástupci, popřípadě jiné osobě
odpovědné za její výchovu a též orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Jde-Ii o
osobu s omezenou svéprávností nebo zbavenou svéprávnosti, oznamování této
skutečnost opatrovníkovi určenému soudem,
e) v rámci odborného lékařského vyšetření vždy provést kromě cíleného klinického
vyšetření lékařem také vyšetření zjišťující přítomnost alkoholu u ošetřovaných
osob, a to buď pomocí dechové zkoušky alkohol testerem umožňujícím
provedené zkoušky zaznamenávat a archivovat, buď v počítači nebo přímo
tiskem na papír, nebo odběrem vzorků biologického materiálu, přičemž
naměřená hodnota, čas a způsob zjištění přítomnosti alkoholu musí být vždy
řádně zaznamenány do zdravotnické dokumentace.
3. Umožnit ošetřovaným osobám seznámit se s provozním řádem a jeho obsahem a
s cenou za poskytnutí služby PZS.
4. Stanovit minimální požadovanou úhradu za poskytnutí služby PZS osobě, která byla
do PZS umístěna ve výši 3 000,- Kč.
5. Zajistit nutné technické a věcné vybavením PZS dle požadavků stanovených
příslušnými právními předpisy.

6. Doložit, a po celou délku trvání smlouvy mít platné oprávnění k poskytování
zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a
podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

7. Spolupracovat s Krajem. V rámci umisťování osob v PZS dále spolupracovat se
složkami IZS, zdravotnickou dopravní službou, Vojenskou policií, Vězeňskou službou,
Obecní policií, obcemi, atd.

8. Nemocnice prohlašuje, že Dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
a) použít Dotaci za účelem financování neinvestičních nákladů spojených
provozováním služby PZS, pro který byla Dotace poskytnuta, a to v souladu
s podmínkami sjednanými v této smlouvě a Smlouvě o SOHZ PZS,
b) Dotaci nepřevést na jiný subjekt,
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c) nemocnice je plátcem DPH. DPH u přijatých plnění, která jsou současně
způsobilými náklady při poskytování služby PZS, jsou taktéž způsobilým nákladem
v případech, kdy není nárok na odpočet DPH na vstupu ve smyslu zákona č.
253/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě,
že je přijaté plnění způsobilým nákladem pouze z alikvotní části, pak je DPH
vztahující se k tomuto plnění způsobilá ze stejné alikvotní části. Pokud má
provozovatel u přijatého plnění nárok na odpočet v poměrné části nebo ve výši dle
koeficientu, bude způsobilým nákladem část oprávněně neuplatněné DPH dle
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
V případě, že v rámci vypořádání DPH k 31. 12. dojde ke změně nároku na
odpočet DPH, bude tato změna promítnuta i do souhrnného vyúčtování Dotace
tak, aby pouze oprávněně neuplatněná DPH na vstupu byla způsobilým nákladem,
d) odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu s předloženou
Žádostí, a jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví, vedeném v souladu se
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to jak
z hlediska poskytnuté výše Dotace, tak i z hlediska nákladů a výnosů, tzn.
provozovatel je povinen vést související výnosy a náklady s jednoznačnou vazbou
k službě PZS odděleně od ostatních nákladů a výnosů,
e) vybírat úhrady za poskytnutou službu PZS a vymáhat dlužné úhrady,
f)
9.

označovat originály účetních dokladů informací o tom, že služba PZS je
financována Ústeckým krajem.

Do 28. 2. 2021 předložit finanční vypořádání Dotace (dále též „souhrnné vyúčtování
Dotace“), jehož součástí bude:
a) údaje o skutečných nákladech spojených s provozem PZS, jejichž realizace měla
být a skutečně byla financována z Dotace;
b.) úplný výkaz zisku a ztrát za středisko/zakázku/aj./služby PZS,
c.) výčet skutečných výnosů spojených s provozem PZS, v rozsahu výnosů od osob,
kterým bylo ošetření v rámci PZS poskytnuto, a z hlediska případných výnosů od
zdravotních pojišťoven,
d.) rozpis úvazků a mzdových nákladů hrazených z Dotace po jednotlivých
zaměstnancích (osobní čísla) a měsících,
e.) specifikace ostatních neinvestičních nákladů spojených se službou PZS, které byly
vynaloženy, a to včetně odůvodnění jejich účelnosti a hospodárnosti,
f.) přehled pohledávek vzniklých v souvislosti s provozem PZS v členění: datum
vzniku pohledávky, výše pohledávky, nacionále dlužníka, vývoj vymáhání
pohledávky v čase, výše vytvořené opravné položky.

10. Na dobu minimálně čtyř let od ukončení této smlouvy je Nemocnice povinna zachovat
pořízený dlouhodobý majetek a veškeré originální dokumenty související se službou
PZS (tj. účetní a mzdové písemnosti, prvotní doklady, aj.) v písemné nebo
elektronické podobě.
11. Objednatel je oprávněn svým písemným pokynem během účinnosti této smlouvy,
nejpozději však do 31. 1. následujícího roku, detailněji specifikovat výše uvedené
náležitosti souhrnného vyúčtování Dotace tak, aby na jeho základě mohla být
efektivně provedena kontrola řádného nakládání s prostředky Dotace v souladu
s touto smlouvou a Smlouvou o SOHZ PZS. Splnění toho pokynu objednatele je pro
provozovatele závazné.
12. Umožnit pověřeným pracovníkům objednatele provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků Dotace v návaznosti na realizaci služby PZS a v této souvislosti jim
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umožnit nahlížet do účetní evidence. Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak i
po ukončení této smlouvy.
13. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor zdravotnictví
krajského úřadu o všech změnách týkajících se tohoto smluvního vztahu, včetně
identifikace provozovatele nebo účelu Dotace.
14. Vrátit nevyčerpanou část Dotace zpět na účet objednatele, z něhož mu byla
poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než plánované
náklady uvedené v Žádosti, současně s předložením souhrnného vyúčtování Dotace.
15. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu s příslušnými právními předpisy,
přičemž platí, že:
 poskytnutí a čerpání Dotace podléhá kontrole zejména podle následujících
právních předpisů: zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších
předpisů, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
 kontrola probíhá v těchto stupních:
I. předběžná (před poskytnutím Dotace),
II. průběžná (faktické nakládání s poskytnutou Dotací),
III. následná včetně účetní,
 kontrolu provádí pověření zaměstnanci Krajského úřadu Ústeckého kraje,
 Zastupitelstvo Ústeckého kraje v souladu s ustanovením § 78 odst. 4 a odst. 5
zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
může prostřednictvím Finančního výboru a Kontrolního výboru provádět kontroly
využití Dotací poskytnutých z prostředků kraje. Postup výborů při provádění
kontroly upravuje Kontrolní řád výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje,
 zjistí-li se neplnění rozhodnutí orgánů kraje (Zastupitelstvo a Rada Ústeckého
kraje) a podmínek této smlouvy, příslušný odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje,
výbor Zastupitelstva Ústeckého kraje nebo příslušný orgán kraje zajistí realizaci
nezbytných opatření v souladu s touto smlouvou a příslušnými právními předpisy.
16. Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se Nemocnice stala
dotovaným zadavatelem ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 tohoto zákona a dodržovat
v souvislosti s čerpáním Dotace veškeré další obecně závazné právní předpisy.
17. Provozovatel je povinen s Krajem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči Úřadu
pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi.
18. 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.
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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 provozovatel dopustí porušení rozpočtové kázně tím, že
neoprávněně použije nebo zadrží poskytnutou Dotaci, bude objednatel postupovat dle
§ 22 zákona č. 250/2000 Sb. a bude Nemocnici uložen odvod včetně penále za
prodlení s odvodem ve výši stanovené platnými právními předpisy a v souvislosti
s plněním závazků vyplývajících z této smlouvy, zejména v následujících případech:
a) provozovatel čerpal vyrovnávací platbu, přičemž nezajistil provoz PZS
v rozsahu stanoveném Smlouvou o SOHZ PZS,
b) při výpočtu vyrovnávací platby provozovatel do výnosů nezahrnul jakékoliv
ostatní finanční výnosy získané v souvislosti s provozem PZS,
c) při výpočtu vyrovnávací platby provozovatel zahrnul do nákladů položky,
které nesouvisí s provozem PZS a jejich uplatnění do nákladů je v rozporu
se zněním této smlouvy.
2. V případě, že provozovatel nezabezpečí provoz PZS v rozsahu stanoveném
Smlouvou o SOHZ PZS a touto smlouvou, bude vyrovnávací platba uhrazena pouze
za skutečnou dobu provozu PZS. Kraj je dále oprávněn za každý den porušení
povinností uvedených v článku I. odst. 2 této smlouvy a ve Smlouvě o SOHZ PZS
požadovat na provozovateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové výše měsíční
vyrovnávací platby za každý den, ve kterém provozovatel nezabezpečil provoz PZS
v celém rozsahu. Obdobně bude postupováno v případě, že provozovatel uvedl
nepravdivé údaje pro výpočet čistých nákladů, uvedené v příloze č. 3.
3. V případě dodatečného kontrolního zjištění objednatele v tom, že provozovatel
nezabezpečil provoz PZS v celém rozsahu dle článku I. odst. 2 této smlouvy a přitom
mu byla za dané období objednatelem uhrazena řádná faktura s příslušnou
vyrovnávací platbou, může objednatel snížit vyrovnávací platbu v jakémkoliv dalším
období a to ve výši odpovídající neoprávněně vyplacené vyrovnávací platby.
4. Pokud Nemocnice předloží souhrnné vyúčtování Dotace v termínu stanoveném ve
smlouvě, které nebude obsahovat všechny náležitosti stanovené ve smlouvě,
popřípadě pokud údaje v něm budou nedostatečné pro posouzení účelnosti a
hospodárnosti nákladů financovaných na základě této smlouvy, dopustí se
Nemocnice porušení rozpočtové kázně až v případě, že nedoplní neúplné souhrnné
vyúčtování Dotace ani po marném uplynutí náhradní lhůty 10 dnů ode dne doručení
výzvy objednatele k nápravě.
5.

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 souhrnného vyúčtování Dotace do 15 kalendářních dnů po lhůtě
stanovené smlouvou – výše odvodu činí 0,05 %,

b)

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

c)

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

d)

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

nedodržení povinnosti vést Dotaci v odděleném účetnictví dle čl. III. odst. 8 písm.
d) – výše odvodu činí 3 %,

f)

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

g)

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

h)

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

i)

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

6. 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 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.

Kraj je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že provozovatel porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 30 dnů. Ve výpovědní lhůtě bude
pozastaveno vyplácení Dotace.

2.

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

3.

Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.

4.

Spory z právních poměrů při poskytnutí Dotace rozhoduje podle správního řádu
Ministerstvo financí ČR.
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Článek VI.
Publicita
1.

Provozovatel je povinen v případě informování sdělovacími prostředky o realizaci
PZS uvést fakt, že tato služba je podpořena Ústeckým krajem (objednatelem).

2.

Na výstupech o realizaci PZS typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů
uvede provozovatel skutečnost, že tuto službu podpořil Kraj (dále jen „Sponzorský
vzkaz“) v provedení respektující logomanuál Kraje. Nemocnice podpisem smlouvy
výslovně prohlašuje, že se s daným logomanuálem seznámila.

3.

Poskytovatel je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění Sponzorského
vzkazu ke schválení objednateli, případně upravit návrh podle námitek objednatele
a předložit ho objednateli ke konečnému schválení. Za objednatele schvaluje
kontaktní osoba uvedená v označení smluvních stran.

4.

Nemocnice je povinna prezentovat Kraj v následujícím rozsahu, a to nejméně
po dobu 10 let:

5.

a)

logo objednatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na – pozvánkách,
programech a dalších tištěných materiálech souvisejících s realizací služby PZS,

b)

verbální prezentace objednatele v médiích a na tiskových konferencích
pořádaných u příležitosti PZS,

c)

umístění reklamních panelů objednatele v místě konání prezentační akce u
příležitosti realizace PZS prezentace objednatele moderátorem takové akce,

d)

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

e)

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

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

1.

Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů. Nemocnice souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů
obsažených v této smlouvě v registru smluv, resp. disponuje souhlasem osob
uvedených na své straně s uveřejněním osobních údajů v registru smluv. Smluvní
strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede Kraj, který zároveň
zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána Nemocnici do datové
schránky ID 5gueuef / na e-mail: SekretariatKZ@kzcr.eu.

2.

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

3.

Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
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4.

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

5.

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

6.

O poskytnutí Dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č.:…/28Z/2020 ze dne 20. 04. 2020.

V Ústí nad Labem dne …………..

V Ústí nad Labem dne …………..

…………………………………………….

………………………………………………

objednatel:
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman kraje

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

Přílohy:
Příloha č. 1 - Kopie výpisu z obchodního rejstříku provozovatelce
Příloha č. 2 - Kopie žádosti o poskytnutí Dotace (vyrovnávací platby) bez příloh 2-9
Příloha č. 3 – Vzor měsíčního výkazu o neinvestičních nákladech na PZS
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bod 12.5 priloha 4.pdf k usnesení č. 029/29Z/2020

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

19/SML2891/02/SoPD/ZD

DODATEK Č. 2
ke SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ A NEINVESTIČNÍ
DOTACE
uzavřené dne 4. 10. 2019
v souladu s ust. § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“)

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
RSDr. Stanislav Rybák, náměstek hejtmana Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Petr Severa, vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého
kraje
E-mail/telefon: severa.p@kr-ustecky.cz/+420 475 657 435
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1630952/0800
(dále jen „poskytovatel“)
a
Příjemce
Krajská zdravotní, a.s.
Sídlo:
Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Ing. Petrem Fialou, generálním ředitelem
Kontaktní osoba: Karolína Hostašová, referent Střediska dotačních projektů
E-mail/telefon: karolina.hostasova@kzcr.eu/+420 477 115 261
IČ:
25488627
DIČ:
CZ25488627
Bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 216686400/0300
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pod sp. zn. B 1550
(dále jen „příjemce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
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DODATEK Č. 2
ke SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ A NEINVESTIČNÍ
DOTACE
k realizaci programu „Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí
zdravotnického personálu u poskytovatelů akutní lůžkové péče na území Ústeckého
kraje“ uzavřené dne 4. 10. 2019 (dále jen „dodatek“)
1. Smluvní strany se z důvodu žádosti o prodloužení termínu realizace dotačního programu
„Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí zdravotnického personálu u
poskytovatelů akutní lůžkové péče - 2019“ (dále jen „Program“) dohodly na následujících
změnách Smlouvy o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace uzavřené dne 4. 10. 2019
(dále jen „smlouva“):
V článku I. se znění odst. 1. nahrazuje a nově zní:
Poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 020/22Z/2019 ze
dne 9. 9. 2019 poskytuje příjemci ze svého rozpočtu dotaci ve výši 5 597 590,- Kč (slovy:
pětmilionůpětsetdevadesátsedmtisícpětsetdevadesát korun českých), z toho podíl
investiční dotace je ve výši 779 630,- Kč (slovy: sedmsetsedmdesátdevěttisícšestsettřicet
korun českých) a podíl neinvestiční dotace je ve výši 4 817 960,- Kč (slovy:
čtyřimilionyosmsetsedmnácttisícdevětsetšedesát korun českých), která bude převedena
bezhotovostně na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, pod VS (variabilním
symbolem) 470, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije
nejpozději do 30. 6. 2020.
V článku II. se znění odst. 3. nahrazuje a nově zní:
Termínem ukončení realizace předmětu podpory v programu je 30. 6. 2020. Pro příjemce
je tento termín stanoven jako závazný ukazatel.
V článku II. se znění odst. 4. nahrazuje a nově zní:
Dotace je poskytnuta účelově (viz Čl. II. odst. 1 smlouvy) a lze ji použít pouze
na financování uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací předmětu podpory
a vzniklých v době od 1. 5. 2019 do 30. 6. 2020 (účinnost uznatelných nákladů), což je
zároveň doba, v níž má být stanoveného účelu dosaženo.
2. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů
obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř.
disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních
údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na
tom, že uveřejnění v registru smluv provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby
informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána příjemci do datové schránky
ID: 5gueuef.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění
v registru smluv.

strana 2 / 3

6. O uzavření tohoto dodatku rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením
č. xxx/xxZ/2020 ze dne 20. 4. 2020.
V Ústí nad Labem dne …………………

V Ústí nad Labem dne ……………………….

…………………………………………….

……………………………………………….....

Poskytovatel
Ústecký kraj
RSDr. Stanislav Rybák, náměstek
hejtmana Ústeckého kraje (na základě
pověření dle usnesení Rady Ústeckého
kraje č. 016/69R/2019 ze dne 22. 5. 2019)

Příjemce
Krajská zdravotní, a.s.
Ing. Petr Fiala, generální ředitel
(na základě pověření představenstva
Krajské zdravotní, a.s., ze dne 1. 3. 2019)

strana 3 / 3

bod 13.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 031/29Z/2020

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 68
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 130/2001
příspěvkové organizace Ústeckého kraje

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

č. 68/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 33), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 34), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 165/14Z/2014 ze dne 23.4.2014 (dodatek č. 35), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 74/19Z/2014 ze dne 29.10.2014 (dodatek č. 36), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 75/20Z/2014 ze dne 15.12.2014 (dodatek č. 37), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 66/21Z/2015 ze dne 16.2.2015 (dodatek č. 38), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 77/22Z/2015 ze dne 20.4.2015 (dodatek č. 39), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 109/23Z/2015 ze dne 29.6.2015 (dodatek č. 40), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 79/25Z/2015 ze dne 2.11.2015 (dodatek č. 41), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 64/26Z/2015 ze dne 14.12.2015 (dodatek č. 42), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 81/28Z/2016 ze dne 29.2.2016 (dodatek č. 43), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 120/29Z/2016 ze dne 25.4.2016 (dodatek č. 44), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 113/30Z/2016 ze dne 27.6.2016 (dodatek č. 45), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 94/31Z/2016 ze dne 5.9.2016 (dodatek č. 46), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 33/2Z/2016 ze dne 19.12.2016 (dodatek č. 47), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 017/3Z/2017 A) 2. a) ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 48), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 045/4Z/2017 ze dne 24.4.2017 (dodatek č. 49), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 043/6Z/2017 ze dne 26.6.2017 (dodatek č. 50), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 038/7Z/2017 ze dne 11.9.2017 (dodatek č. 51), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 038/8Z/2017 ze dne 23.10.2017 (dodatek č. 52), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 049/9Z/2017 ze dne 11.12.2017 (dodatek č. 53), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 030/11Z/2018 ze dne 26.2.2018 (dodatek č. 54), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 026/12Z/2018 ze dne 23.4.2018 (dodatek č. 55), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 044/13Z/2018 ze dne 25.6.2018 (dodatek č. 56), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 032/14Z/2018 ze dne 10.9.2018 (dodatek č. 57), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 030/15Z/2018 ze dne 22.10.2018 (dodatek č. 58), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 048/16Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 59), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 044/19Z/2019 ze dne 29.4.2019 (dodatek č. 60), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 043/19Z/2019 ze dne 29.4.2019 (dodatek č. 61), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 034/20Z/2019 ze dne 24.6.2019 (dodatek č. 62), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 026/22Z/2019 ze dne 9.9.2019 (dodatek č. 63), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 018/24Z/2019 ze dne 21.10.2019 (dodatek č. 64), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 033/25Z/2019 ze dne 9.12.2019 (dodatek č. 65), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 017/26Z/2020 ze dne 27. 1. 2020 (dodatek č. 66) a usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 022/27Z/2020 ze dne 9. 3. 2020 (dodatek č. 67)
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ………………..... ze dne 20. 4. 2020
se výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
V příloze č. 1 – „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací listiny
se doplňuje následující položka majetku svěřeného organizaci k hospodaření:
p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.___
658/2
Dobkovičky
83/7
Tetčiněves
Spoluvlastnické podíly ve výši ½ k nemovitým věcem:
596/1
Bohušovice nad Ohří
596/5
Bohušovice nad Ohří
596/8
Bohušovice nad Ohří
596/9
Bohušovice nad Ohří
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice
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p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.___
24/2
Vojnice u Koštic
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny
p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.___
1510/5
Vejprty
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov

p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.____________
435/4
Cínovec
500/6
Fojtovice u Krupky
1060/2
Fojtovice u Krupky
187/3
Hrobčice
188/22
Hrobčice
565/4
Hrobčice
409
Chotovenka
1732/2
Radovesice u Bíliny
1732/4
Radovesice u Bíliny
1732/6
Radovesice u Bíliny
1732/8
Radovesice u Bíliny
1732/10 Radovesice u Bíliny
1178/11
Cínovec
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 20. 4. 2020
V Ústí nad Labem dne 20. 4. 2020

Jaroslav Komínek
náměstek hejtmana Ústeckého kraje
na základě pověření dle usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 005/24R/2017 ze dne 20.9.2017
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bod 13.5 priloha 1.pdf k usnesení č. 035/29Z/2020
Stand 25.03.2020

Kooperationsvereinbarung

Dohoda o spolupráci

über die Finanzierung der
grenzüberschreitenden Leistungen auf
der Buslinie
588 Chomutov - Marienberg

o financování
přeshraničních služeb na autobusové
lince
588 Chomutov - Marienberg

zwischen

mezi

dem Ústecký Kraj

Ústeckým krajem

vertreten
durch
den
Stellvertretenden
Regionspräsident der Region Ústecký kraj
Herrn Jaroslav Komínek
Velká hradební 3118/48, 40001 Ústí nad
Labem

zastoupeným náměstkem hejtmana
Ústeckého kraje
panem Jaroslavem Komínkem
Velká hradební 3118/48, 40001 Ústí nad
Labem

Bankverbindung:
IBAN: CZ36 0800 0000 0000 0122 5172
Bank: Česká spořitelna, a.s.

Bankovní spojení:
IBAN: CZ36 0800 0000 0000 0122 5172
Banka: Česká spořitelna, a.s.

– nachfolgend Ústecký Kraj genannt –

– dále jen Ústecký kraj –

und

a

dem Zweckverband Verkehrsverbund
Mittelsachsen

Zweckverband Verkehrsverbund
Mittelsachsen
(Účelové sdružení dopravní svaz
Střední Sasko)

vertreten durch den Verbandsvorsitzenden
Herrn Landrat Dr. C. Scheurer
Am Rathaus 2, 09111 Chemnitz

zastoupené předsedou účelového svazu
panem zemským radou Dr. C. Scheurerem
Am Rathaus 2, 09111 Chemnitz

Bankverbindung:
IBAN: DE10 8705 0000 3627 0092 06
BIC: CHEKDE81XXX
Bank: Sparkasse Chemnitz

Bankovní spojení:
IBAN: DE10 8705 0000 3627 0092 06
BIC: CHEKDE81XXX
Banka: Sparkasse Chemnitz

– nachfolgend ZVMS genannt –

– dále jen ZVMS –

– Ústecký Kraj und ZVMS gemeinsam
nachfolgend Vertragsparteien genannt –

– Ústecký Kraj a ZVMS společně
dále jen smluvní strany –

Präambel
Die Buslinie 588 (Chomutov - Hora Sv.
Šebestiána) soll über den bisherigen Endpunkt
Hora Sv. Šebestiána (Tschechien) hinaus
grenzüberschreitend bis nach Marienberg
(Deutschland) verlängert werden. Der Ústecký
Kraj und der ZVMS sind jeweils Aufgabenträger
für diese künftig auf der Buslinie 588 Chomutov –
Marienberg
zu
erbringenden
Busverkehrsleistungen in ihrem jeweiligen
Gebiet.
Zur Umsetzung der grenzüberschreitenden
Buslinie 588 schließen der Ústecký Kraj und der
ZVMS diese Kooperationsvereinbarung ab. Die
Leistungen auf der Buslinie 588 wurden durch
den Ústecký Kraj an ein tschechisches
Busunternehmen vergeben und sollen künftig
zum Teil im Gebiet des ZVMS erbracht werden.
Der ZVMS beteiligt sich deshalb anteilig an den
Kosten der Leistungen auf der Buslinie 588 nach
Maßgabe dieser Vereinbarung.
§1
Gegenstand der Vereinbarung
(1) Gegenstand der Vereinbarung sind die
Leistungen auf der grenzüberschreitenden
Buslinie 588 Chomutov - Marienberg im
Gebiet des ZVMS:
– Abschnitt Staatsgrenze – Marienberg
(ZVMS-Gebiet) mit einer Länge von
13,50 km,
– Fahrten gem. Anlage 1 (Fahrplan),
– rund 46.224 Fplkm/Jahr bezogen auf ein
Normjahr (252 Montage – Freitage,
51 Samstage, 62 Sonn- und Feiertage)
gem. Anlage 2
(2) Die Leistungen sind ab 14. Juni 2020 zu
erbringen.
§2
Art und Weise der Kooperation
(1) Die bereits zwischen Chomutov und Hora Sv.
Šebestiána bestehende Buslinie 588 wird bis
Marienberg verlängert. Der Ústecký Kraj wird
das Verkehrsunternehmen entsprechend
beauftragen. Der Ústecký Kraj ist für die
rechtskonforme
Beauftragung
des
Verkehrsunternehmens verantwortlich und
alleiniger Vertragspartner des beauftragten
Verkehrsunternehmens.
(2) Der Ústecký Kraj stimmt die Leistungen auf
der Buslinie 588 mit dem ZVMS ab. Dies gilt
insbesondere für die Ausgestaltung des
Fahrplans und die Anschlüsse in Chomutov
und Marienberg.
(3) Der Ústecký Kraj legt dem ZVMS jährlich
jeweils bis zum 31.03. des Folgejahres eine
Aufstellung vor, aus der sich
– die Sitzplatzkapazitäten,
– die kassentechnischen Einnahmen,
im jeweiligen Kalenderjahr ergeben.

Preambule
Autobusová linka 588 (Chomutov - Hora Sv.
Šebestiána) má být přeshraničně prodloužena za
stávající konečnou stanici Hora Sv. Šebestiána
(ČR) do Marienbergu (Německo). Ústecký kraj a
ZVMS jsou ve svém území vždy objednateli
těchto služeb autobusové dopravy, které budou
zajišťovány na autobusové lince 588 Chomutov –
Marienberg.

Ústecký kraj a ZVMS uzavírají tuto smlouvu o
spolupráci pro zavedení přeshraniční autobusové
linky 588. Výkony na autobusové lince 588 zadal
Ústecký Kraj českému autobusovému dopravci a
tyto mají být v budoucnu zčásti realizovány na
území ZVMS. ZVMS se proto bude podílet na
úhradě nákladů za služby autobusové linky 588
dle ustanovení této dohody.

§1
Předmět dohody
(1) Předmětem této dohody jsou služby na
přeshraniční autobusové lince 588 Chomutov
- Marienberg na území ZVMS:
– úsek státní hranice – Marienberg (území
ZVMS) v délce 13,50 km,
– spoje dle přílohy 1(jízdní řád),
– cca 46.224 km dle JŘ/rok vztažených na
normový rok (252 pondělí – pátek,
51 sobot, 62 nedělí a svátků) dle příloze
2
(2) Tyto služby musí být zajišťovány od
14.06.2020.
§2
Druh a způsob spolupráce
(1) Stávající autobusová linka 588 mezi
Chomutovem a Horou Sv. Šebestiána bude
prodloužena do Marienbergu. Ústecký Kraj
udělí příslušnou zakázku autobusovému
dopravci. Ústecký kraj je odpovědný za
pověření dopravce v souladu se zákonem a
bude
jediným
smluvním
partnerem
pověřeného dopravce.

(2)

Ústecký kraj projedná služby na autobusové
lince 588 s ZVMS. Toto platí zvláště pro
vytvoření jízdního řádu a návazností v
Chomutově a Marienbergu.

(3)

Ústecký Kraj bude každoročně vždy do 31.3.
následujícího
roku
předkládat
ZVMS
sestavu, ze které vyplynou
– kapacity míst k sezení,
– pokladní technické tržby
za příslušný kalendářní rok.
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(4)

(1)

(2)

Die Aufstellung zu kassentechnischen
Sestava pokladnětechnických tržeb musí
Einnahmen muss insbesondere detaillierte
obzvláště obsahovat detailní údaje o druhu,
Angaben zu Art, Anzahl, Preis und
počtu, ceně a použitá sazba prodaných
angewendeter
Tarif
der
verkauften
jízdních dokladů. Pokud to bude nutné a
Fahrausweise enthalten. Soweit erforderlich
ZVMS si to bude přát, musí mu být pro
und vom ZVMS gewünscht ist dem ZVMS
kontrolu této sestavy poskytnuta možnost
zur Prüfung dieser Aufstellung Einsicht in
nahlédnutí do podkladů o prodaných jízdních
Verkaufsunterlagen zu gewähren. Die
dokladech. Nahlédnutí podléhá schválení ze
Einsicht steht unter dem Vorbehalt der
strany pověřeného dopravce. Ústecký kraj se
Zustimmung zu einer solchen Einsicht durch
bude snažit získat souhlas.
das beauftragte Verkehrsunternehmen. Der
Ústecký Kraj wird sich um die Einholung der
Zustimmung bemühen.
Der Ústecký Kraj wird mindestens einmal im
Ústecký kraj bude počítat cestující (vstupující
Kalenderjahr eine manuelle Zählung der
a vystupující) ručně nejméně jednou za
Fahrgäste (Einsteiger und Aussteiger) für
kalendářní rok pro všechny cesty na
alle Fahrten der Buslinie 588 im
autobusové trase 588 v úseku trasy Hora Sv.
Streckenabschnitt Hora Sv. Šebastiána bis
Provádět Šebastiána do Marienbergu po
Marienberg über einen Zeitraum von 14
dobu 14 dnů. Smluvní strany se včas
Tagen durchführen. Zum genauen Zeitraum
dohodnou na přesném období a na
und zur Durchführung stimmen sich die
provádění. Ústecký kraj prezentuje výsledky
Vertragsparteien rechtzeitig ab. Der Ústecký
sčítání ZVMS.
Kraj legt dem ZVMS die Ergebnisse der
Zählung vor.
Bis zum 30. Juni 2022 erfolgt eine (4) Do 30. června 2022 proběhne evaluace. V
Evaluation. Im Rahmen der Evaluation
rámci hodnocení se hodnotí využití rozsahu
werden insbesondere die Nutzung des
dopravních služeb, dosažený příjem z tarifů
Verkehrsangebots,
die
erzielten
a financování, jakož i návrhy na změny v
Tarifeinnahmen und die Finanzierung
dopravě a tarifech.
ausgewertet sowie verkehrliche und tarifliche
Änderungsvorschläge bewertet.
§3
§3
Finanzierung der Busleistungen
Financování služeb autobusové dopravy
Der ZVMS finanziert die gemäß § 1 zu (1) ZVMS bude dle § 1 financovat poskytované
erbringenden Leistungen auf seinem Gebiet
služby
ve
svém
území
ve
výši
92.448,00 EUR/rok (normový rok) při sazbě
in Höhe von 92.448,00 EUR/Jahr (Normjahr)
kompenzace ve výši 2,00 EUR/km dle JŘ
bei
einem
Zuschusssatz
von
2,00 EUR/Fplkm
nach
Maßgabe
der
dle ustanovení následujících odstavců.
nachfolgenden Absätze.
Der ZVMS zahlt an den Ústecky Kraj für (2) ZVMS bude hradit Ústeckému kraji za každý
jeden vollen Monat der Leistungserbringung
celý měsíc poskytování služeb měsíční
zálohu ve výši 7.704,00 EUR, která bude
einen monatlichen Abschlag in Höhe von
7.704,00 EUR, was einem Zwölftel des
odpovídat jedné dvanáctině roční potřeby
jährlichen Zuschussbedarfs gem. Abs. (1)
kompenzace dle odst. (1). Jako záloha na
entspricht. Als Abschlag für die anteiligen
poměr služeb za červen 2020, je stanovena
Leistungen im Monat Juni 2020 wird die
polovina měsíční sazby, tj. Zaplaceno
3.852,00 EUR. Záloha je splatná k 15. dni
Hälfte des monatlichen Abschlags, d.h.
3.852,00 EUR gezahlt. Der Abschlag ist
každého jednoho měsíce, nejpozději však do
zahlbar bis zum 15. eines jeden Monats,
druhého pracovního dne po té co ZVMS
spätestens jedoch bis zum zweiten Werktag
obdrží regionalizační prostředky podle
nach Eingang der Regionalisierungsmittel
Regionalisierungsgesetz
(Zákon
o
gemäß
dem
Regionalisierungsgesetz
regionalizaci) od Svobodného státu Sasku.
(RegG) vom Freistaat Sachsen beim ZVMS.
Záloha na poměrné služby v červnu 2020 se
Der Abschlag für die anteiligen Leistungen im
vyplácí se zálohou na celý měsíc červenec
Monat Juni 2020 wird mit dem Abschlag für
2020. Pokud 15. den příslušného měsíce
den vollen Monat Juli 2020 gezahlt. Sofern
připadne na sobotu, neděli, nebo zákonný
der 15. des jeweiligen Monats auf einen
svátek v Sasku, proběhne vypořádání vždy
Samstag, Sonntag oder gesetzlichen
k pracovnímu dni banky, který je bankovní
Feiertag in Sachsen fällt, erfolgt die
pracovní den jak v Sasku, tak v České
Wertstellung jeweils zu dem auf den
Strana / Seite 3 / 9

(3)

vorgesehenen
Zahlungstag
folgenden
Bankarbeitstag, welcher Bankarbeitstag
sowohl im Freistaat Sachsen als auch in der
Tschechischen Republik ist.
Der Ústecky Kraj erstellt auf Basis des (3)
Musters gemäß Anlage 3 jährlich jeweils bis
zum 31.03. des Folgejahres eine schriftliche,
prüffähige
Abrechnung
(Jahresschlussrechnung) über die nach § 1
im jeweiligen Kalenderjahr tatsächlich
erbrachten
Verkehrsleistungen
unter
Berücksichtigung der kassentechnischen
Einnahmen
nach
folgendem
Berechnungsschema:
Zuschuss
für
erbrachte
Busverkehrsleistungen gemäß § 3 Abs. (1)
– abzgl. Tarifeinnahmen gemäß § 4 Abs.
(2), Abs. (3)
__________________________________
= Zahlbetrag

(4)

(5)

(1)

republice, následujícího po plánovaném dni
platby.

Ústecky kraj každý rok k 31.03. následujícího
roku zpracuje písemné na základě předlohy
v souladu s přílohou 3, zkontrolovatelné
vyúčtování (roční uzávěrka) skutečně
realizovaných
služeb
v příslušném
kalendářním roce dle § 1 se zohledněním
pokladně technických tržeb dle následujícího
výpočetního schématu:

Kompenzace
za
realizované
služby
v autobusové přepravě dle § 3 odst. (1)
– s odečtením příjmů z tarifu dle § 4 odst.
(2), odst. (3)
__________________________________
= částka k úhradě

Zeitabschnitte während der Laufzeit dieser
Vereinbarung, die nur einen Teil eines
Kalenderjahres umfassen, werden wie
Kalenderjahre behandelt.
Der ZVMS wird die Jahresschlussrechnung
unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb
von
1
Monat
nach
Eingang
der
Jahresschlussrechnung beim ZVMS, prüfen
und das Prüfergebnis dem Ústecky Kraj
mitteilen.
Soweit sich aus der vom ZVMS geprüften (4)
Jahresschlussrechnung ein Guthaben zu
Gunsten des Ústecký Kraj oder des ZVMS
ergibt, ist das Guthaben spätestens 30 Tage
nach
Mitteilung
des
Prüfergebnisses
auszuzahlen.
Die
Vertragsparteien
gehen (5)
übereinstimmend davon aus, dass der
Zuschuss gemäß § 3 Abs. (1) und der
Zahlbetrag gemäß § 3 Abs. (3) nicht der
Mehrwertsteuer nach deutschem oder
tschechischem Recht unterliegen.
§4
Tarif, Einnahmen
Der Fahrausweisverkauf erfolgt in den (1)
Fahrzeugen über das Fahrpersonal mit der
dort
vorhandenen
Verkaufstechnik.
Grundsätzlich werden Einzelfahrausweise
nach tschechischem DÚK-Tarif für die
Fahrtrichtung Chomutov - Marienberg und
Einzelfahrausweise nach VMS-Tarif im
Abschnitt von Reitzenhain nach Marienberg
ausgegeben.
In
der
Gegenrichtung
Marienberg - Reitzenhain - Chomutov
werden Einzelfahrausweise nach VMS-Tarif
ausgegeben.
Nach
Maßgabe
der
Regelungen in den folgenden Absätzen wird

Časové úseky během doby platnosti této
Dohody, které zahrnují pouze část
kalendářního roku, budou zpracovávány jako
kalendářní roky.
ZVMS
roční
vyúčtování
zkontroluje
bezodkladně, nejpozději však během 1
měsíce po doručení ročního vyúčtování
ZVMS, a sdělí výsledek kontroly Ústeckému
kraji.
Pokud z ročního vyúčtování prověřovaného
ZVMS vyplyne pozitivní saldo ve prospěch
Ústeckého kraje nebo ZVMS, musí být tento
přeplatek uhrazen nejpozději do 30 dní po
sdělení výsledku kontroly.
Smluvní strany jednomyslně předpokládají,
že kompenzace podle § 3 odst. 1 a částka
platby podle § 3 odst. 3 nepodléhají podle
německého nebo českého práva DPH.

§4
Tarif, tržby
Prodej jízdních dokladů probíhá ve vozidlech
prostřednictvím personálu dopravce a skrze
stávající prodejní techniku. Principielně se
vydávají jednotlivé jízdní doklady dle
českého tarifu DÚK pro jízdní směr
Chomutov - Marienberg a jednotlivé jízdní
doklady dle tarifu VMS v úseku z
Reitzenhainu do Marienbergu. V opačném
směru Marienberg - Reitzenhain - Chomutov
se vydávají jízdní doklady za tarif VMS. Dle
předpisu
ustanovení
v následujících
odstavcích se vylučuje, aby cestující do
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(2)

(3)

(4)

ausgeschlossen, dass Fahrgäste nach
Reitzenhainu zakoupením tarifu DÚK
Reitzenhain durch Kauf nach DÚK-Tarif den
podbízeli tarif VMS.
VMS-Tarif unterlaufen.
Für Fahrten mit Start und Ziel im VMS- (2) Pro jízdy se startem a cílem v území VMS
Gebiet gilt ausschließlich der jeweils aktuell
platí výhradně aktuální tarif VMS. Probíhá
gültige VMS-Tarif. Es erfolgt der Verkauf von
prodej jednotlivých jízd v cenové hladině 1 a
Einzelfahrten der Preisstufen 1 und 2 zum
2 za normální a dětský tarif podle přehledu
Normal- und Kindertarif gemäß Tarifübersicht
tarifů (příloha 4). Platí pravidla pro slevy dle
(Anlage 4).
Es
gelten
die
tarifu VMS. Časová a územní platnost přitom
Ermäßigungsregelungen gemäß VMS-Tarif.
odpovídá tarifu VMS. Výdej jízdních dokladů
Dabei entspricht die zeitliche und räumliche
probíhá výhradně v eurech. Územně a
Gültigkeit der des VMS-Tarifes. Die Ausgabe
časově platné a také již označené jízdní
der Fahrausweise erfolgt ausschließlich in
doklady VMS musí být v úseku Marienberg –
Euro. Räumlich und zeitlich gültige sowie
Reitzenhain uznávány.
bereits entwertete VMS-Fahrausweise sind
im
Abschnitt
Marienberg - Reitzenhain
anzuerkennen.
Für Fahrten mit Start im VMS und Ziel im (3) Pro cesty se startem ve VMS a cílem
DÚK wird der VMS-Tarif im Gebiet des DÚK
v DÚK bude pokračovat tarif VMS v území
fortgeschrieben. Dabei wird die Tarifzone 33
DÚK. Přitom se tarifní zóna 33 prodlouží až
bis Křimov verlängert. Für Fahrten bis
do Křimova. Pro jízdy do Chomutova platí
Chomutov gilt die Preisstufe 3 (siehe
cenová hladina 3 (viz podle přehledu tarifů
Tarifübersicht in Anlage 4). Es erfolgt der
(příloha 4)). Probíhá prodej jízdních dokladů
Verkauf von Einzelfahrausweisen bis zur
pro jednotlivou jízdu až po cenovou hladinu 3
Preisstufe 3 zum Normal- und Kindertarif. Bei
za normální a dětský tarif. U přeshraničních
grenzüberschreitenden Fahrten gelten die
jízd platí pravidla pro slevy dle tarifu DÚK.
Ermäßigungsregelungen des DÚK-Tarifes.
Územní platnost se vztahuje výhradně na
Die räumliche Gültigkeit erstreckt sich
autobusovou linku 588. Časová platnost
ausschließlich auf die Buslinie 588. Die
přitom také odpovídá ustanovením tarifu
zeitliche Gültigkeit entspricht dabei ebenfalls
DÚK.
Jednodenní
jízdenky
VMS
den
Regelungen
des
DÚK-Tarifes.
s celosvazovou
platností
budou
na
Verbundweit gültige Tageskarten des VMS
autobusové lince 588 uznávány v obou
werden auf der Buslinie 588 in beiden
směrech do/z Chomutova. Jízdní doklady
Richtungen bis/ab Chomutov anerkannt.
budou vydávány v eurech.
Fahrausweise werden in Euro ausgegeben.
Bei Tarifanpassung im VMS oder im DÚK
V případě úpravy sazeb ve VMS nebo v DÚK
verständigen sich die Vertragsparteien
se smluvní strany dohodnou včas na úpravu
rechtzeitig, spätestens 3 Monate vor deren
ceny za přeshraniční vztahy na autobusové
In-Kraft-Treten, über eine Preisanpassung
trase 588, nejméně 3 měsíce před jejich
für die grenzüberschreitenden Relationen auf
vstupem v platnost.
der Buslinie 588.
Für Fahrten mit Start im DÚK und Ziel im (4) Pro cesty se startem ve DÚK a cílem ve
VMS wird der DÚK-Tarif im Gebiet des VMS
VMS bude pokračovat tarif DÚK na území
fortgeschrieben. Es erfolgt der Verkauf von
VMS. Probíhá prodej jednotlivých jízdních
Einzelfahrausweisen des DÚK-Tarifs zum
dokladů dle tarifu DÚK za normální a dětský
Normal- und Kindertarif (siehe Tarifübersicht
tarif (viz podle přehledu tarifů (příloha 4)).
in Anlage 4). Die zeitliche Gültigkeit
Časová platnost přitom také odpovídá
entspricht dabei der des DÚK-Tarifes. DÚKustanovením tarifu DÚK. Jednodenní
Tageskarten (auf dieser Linie und verbundweit
jízdenky DÚK (na této lince a jízdní doklady
gültige DÚK-Tageskarten) sowie Zeitkarten
DÚK s platností na území v celém území
des DÚK-Tarifes mit Gültigkeit im gesamten
DÚK) a časové jízdní doklady tarifu DÚK
DÚK-Tarifgebiet werden auf der Buslinie 588
s platností v celém tarifním území DÚK
in beiden Richtungen bis/ab Marienberg
budou uznávány na autobusové lince 588 v
anerkannt.
Fahrausweise
werden
in
obou směrech do/z Marienbergu. Jízdní
tschechischer Krone ausgegeben.
doklady budou vydávány v
českých
korunách.
Bei Tarifanpassung im VMS oder im DÚK
V případě úpravy sazeb ve VMS nebo v DÚK
verständigen sich die Vertragsparteien
se smluvní strany dohodnou včas na úpravu
rechtzeitig, spätestens 3 Monate vor deren
ceny za přeshraniční vztahy na autobusové
In-Kraft-Treten, über eine Preisanpassung
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(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

für die grenzüberschreitenden Relationen auf
trase 588, nejméně 3 měsíce před jejich
der Buslinie 588.
vstupem v platnost.
Für Fahrten mit Start und Ziel im DÚK gilt (5) Pro jízdy se startem a cílem v území DÚK
ausschließlich der jeweils aktuell gültige Tarif
platí výhradně aktuální tarif DÚK.
des DÚK.
Für die Anerkennung von Fahrausweisen auf (6) Za uznávání jízdních dokladů na autobusové
der Buslinie 588 erfolgt keine gegenseitige
lince 588 nebude probíhat žádný vzájemný
Verrechnung.
zápočet.
Die erzielten Tarifeinnahmen gemäß Abs. (2) (7) Docílené tržby z tarifu dle odst. (2) a
und Abs. (3) verbleiben vorerst beim DÚK
odst.(3)zůstávají ponejprv v DÚK a vyúčtují
und werden als Netto-Betrag ohne
se jako netto částka bez DPH dle § 3 odst.
Mehrwertsteuer entsprechend § 3 Abs. (3) in
(3) v rámci ročního vyúčtování. Tarifní příjem
der Jahresschlussrechnung verrechnet. Die
dosažený podle odstavců 4 a 5 zůstává na
erzielten Tarifeinnahmen gemäß Abs. (4) und
DÚK.
Abs. (5) verbleiben endgültig beim DÚK.
§5
§5
Fahrplan
Jízdní řád
Der Aushangfahrplan an den Haltestellen ist (1) Výlepový jízdní řád na zastávkách musí být
in beiden Sprachen (Tschechisch und
proveden v obou jazycích (čeština a
Deutsch) darzustellen.
němčina).
Für die Ersterfassung sind dem ZVMS die (2) Pro prvotní zaevidování budou ZVMS
Haltestellenkoordinaten mitzuteilen. Spätere
sděleny souřadnice zastávek. O pozdějších
Änderungen deren Lage sind ebenfalls
změnách poloh zastávek musí být ZVMS
gegenüber dem ZVMS anzuzeigen.
také informován.
Dem ZVMS sind durch Ústecký Kraj bzw. (3) ZVMS obdrží od Ústeckého kraje resp. od
durch das vom Ústecký Kraj beauftragte
dopravce pověřeného Ústeckým krajem data
Verkehrsunternehmen
Fahrplandaten
jízdních řádů (PLÁN) následovně:
(SOLL) wie folgt mitzuteilen:
(a) Die Fahrplandaten für elektronische
(a) Data jízdních řádů pro elektronická
Auskunftsmedien und Printmedien sind
informační média a tištěná média musí
dem ZVMS als pdf via E-Mail-Versand in
ZVMS dostat k dispozici e-mailem
Deutsch zur Verfügung zu stellen.
v němčině ve formátu PDF.
(b) Folgende Daten sollen enthalten sein:
(b) Musí být obsaženy následující údaje:
– Liniennummer
– číslo linky
– Fahrten (Haltestellenabfolge mit
– spoje (sled zastávek s časy
Abfahrtszeiten,
Fahrtnummer,
odjezdů, číslo spoje, nasazený typ
eingesetzter Fahrzeugtyp)
vozidla)
– weitere Informationen (Gültigkeiten,
– další informace (platnosti, texty
Anmerkungstexte, Besonderheiten,
poznámek, specifika, dodatečné
kundenrelevante
informace relevantní pro zákazníky)
Zusatzinformationen)
Der Fahrplan für das jeweilige neue (4) Jízdní řád pro příslušný nový rok jízdních
Fahrplanjahr, beginnend mit dem großen
řádů, počínající velkou změnou jízdních řádů
Fahrplanwechsel jeweils im Dezember, ist
vždy v prosinci, musí být předán ZVMS ke
bis spätestens 30.09. dem ZVMS in
zpracování nejpozději do 30.09. v německém
deutscher
Sprache
zur
Verarbeitung
jazyce.
zuzuleiten.
Laufende
Änderungen
während
des
Průběžné změny během roku platnosti
jízdního řádu z důvodu stavebních prací
Fahrplanjahres aufgrund von Baustellen oder
nebo z jiných důvodů musí být ZVMS
anderer Anpassungsgründe sind dem ZVMS
möglichst drei Wochen vor Inkrafttreten der
sděleny pokud možno tři týdny před účinností
změny jízdního řádu na kontaktní adresu
Fahrplanänderung unter der Kontaktadresse
„fahrplan@vms.de“ v německém jazyce.
„fahrplan@vms.de“ in deutscher Sprache zu
melden.
Krátkodobé změny jízdního řádu, vzniklé
Kurzfristige Fahrplanänderungen, die z. B.
např.
z důvodu
nehod,
klimatických
durch Unfälle, Witterung, Fahrzeugausfall
podmínek, výpadku vozidel atd., musí být
etc. zu Stande kommen, sind dem ZVMS
sděleny ZVMS okamžitě po zjištění příslušné
sofort nach Bekanntwerden unter der
informace
na
kontaktní
adresu
in
Kontaktadresse
„fahrplan@vms.de“
„fahrplan@vms.de“ v německém jazyce.
deutscher Sprache zu melden. Ist eine
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

sofortige
Meldung
aufgrund
der
Kurzfristigkeit nicht möglich, muss die
Meldung an den ZVMS unverzüglich
erfolgen.
Die jeweilige Meldung an den ZVMS soll auf
Basis der Anlage 5 Folgendes enthalten:
– Grund der Fahrplanänderung
– voraussichtliche zeitliche Gültigkeit
– eingeleitete Maßnahmen (z. B.
SEV,
Umleitung
mit
Umleitungsweg,
verlegte
Haltestellen)
– verantwortlicher Mitarbeiter beim
Verkehrsunternehmen
mit
Kontaktdaten
§6
Laufzeit der Vereinbarung, Kündigung
Diese Vereinbarung tritt mit Wirkung ab dem
14. Juni 2020 in Kraft und ist befristet bis zum
31. Dezember 2022.
Die
Zahlungsverpflichtungen des ZVMS nach § 3
treten jedoch erst in Kraft, wenn und soweit
dem ZVMS die Aufgabenträgerschaft für
Busverkehrsleistungen auf der Strecke von
Marienberg bis zur deutsch-tschechischen
Grenze
im
Hinblick
auf
grenzüberschreitenden Busverkehr vom
Erzgebirgskreis übertragen wurde.
Eine
ordentliche
Kündigung
der
Vereinbarung ist mit einer Kündigungsfrist
von 6 Monaten zum 31. Dezember eines
Jahres möglich.
Der Ústecký Kraj und der ZVMS werden sich
rechtzeitig vor Ende der Laufzeit dieser
Vereinbarung
über
eine
mögliche
Verlängerung oder Anpassung dieser
Finanzierungsvereinbarung
und
des
gegenständlichen Verkehres auf der Buslinie
588 verständigen.
Das Recht der Vertragsparteien, den Vertrag
aus wichtigem Grund gemäß § 314 BGB zu
kündigen, bleibt unberührt.

Pokud není okamžité hlášení z důvodu
krátkodobosti možné, musí proběhnout toto
hlášení na ZVMS bezodkladně.
Příslušné hlášení na ZVMS má na základě
přílohy 5 obsahovat následující:
– Důvod změny jízdního řádu
– předpokládanou časovou platnost
– zavedená opatření (např. NAD,
objížďka
s objízdnou
trasou,
přeložené zastávky)
– odpovědná osoba
s kontaktními údaji

(1)

u

dopravce

§6
Doba platnosti smlouvy, výpověď
Tato smlouva nabývá platnosti s účinností od
14.06.2020 je omezena do 31.12.2022
Platební závazky ZVMS dle § 3 nabudou
účinnosti teprve tehdy, když a pokud bude
nositelství závazku pro služby v autobusové
přepravě osob v úseku z Marienbergu až po
německo-českou hranici s ohledem na
přeshraniční
autobusovou
dopravu
přeneseno
od
okresu
Krušnohoří
(Erzgebirgskreis).

(2)

Řádná výpověď této dohody je možná
s výpovědní lhůtou 6 měsíců k 31.12.
každého roku.

(3)

Ústecký kraj a ZVMS se včas před koncem
doby platnosti této smlouvy dohodnou o
možném prodloužení nebo o úpravě této
dohody o financování a předmětné dopravy
na autobusové lince 588.

(4)

Právo smluvních stran, tuto smlouvu
vypovědět ze závažného důvodu dle § 314
BGB (Německý občanský zákoník), zůstává
nedotčeno.
Každá smluvní strana je oprávněna
k výpovědi ze závažného důvodu zvláště
tehdy, pokud smlouva mezi Ústeckým krajem
a dopravcem o zajištění autobusové dopravy
na lince 588 – jedno z jakého důvodu –
skončí.
ZVMS je oprávněn k výpovědi ze závažného
důvodu zvláště také tehdy, pokud nositelství
závazku ZVMS přeshraniční autobusové
dopravy – jedno z jakého důvodu - skončí.

Jede Vertragspartei ist zur Kündigung aus (5)
wichtigem Grund insbesondere berechtigt,
wenn der Vertrag zwischen dem Ústecky Kraj
und dem Verkehrsunternehmen über
Busverkehrsleistungen auf der Buslinie 588 –
gleich aus welchem Grund – endet.
Der ZVMS ist zur Kündigung aus wichtigem (6)
Grund insbesondere auch dann berechtigt,
wenn die Aufgabenträgerschaft des ZVMS
für grenzüberschreitenden Busverkehr –
gleich aus welchem Grund – endet.
Jede Kündigung hat schriftlich unter Angabe (7)
der Gründe zu erfolgen. Die Kündigung aus
wichtigem Grund wird mit Zugang bei der
jeweils anderen Vertragspartei wirksam.
§7
Schlussbestimmungen

Každá výpověď musí proběhnout písemně
s uvedením důvodů. Výpověď ze závažného
důvodu se stává účinnou s doručením u
příslušné druhé smluvní strany.
§7
Závěrečná ustanovení
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Sollten einzelne Bestimmungen dieser
Vereinbarung unwirksam sein oder aus
tatsächlichen oder Rechtsgründen nicht
durchgeführt werden können, ohne dass
damit
die
Aufrechterhaltung
der
Vereinbarung für eine der Vertragsparteien
unzumutbar wird, werden dadurch die
übrigen Bestimmungen dieser Vereinbarung
nicht berührt. Das gleiche gilt, wenn sich eine
ergänzungsbedürftige
Regelungslücke
zeigen sollte.
Anstelle
der
unwirksamen
oder
undurchführbaren Bestimmungen oder zur
Ausfüllung einer Regellücke ist eine
Bestimmung zu vereinbaren, die dem von
den Vertragsparteien angestrebten Zweck
wirtschaftlich am nächsten kommt.
Änderungen und Nebenabreden bedürfen
der Schriftform. Dies gilt auch für die
Änderung
oder
Ergänzung
dieser
Schriftformvereinbarung.
Dieser Vertrag und seine Auslegung
unterliegen deutschem Recht. Verweise auf
ausländisches Recht sind nicht maßgeblich.
Die Vertragssprache ist deutsch. Dies gilt
insbesondere für jegliche vertragsrelevante
Kommunikation
(mündlich,
schriftlich,
elektronisch) und die Abrechnung der
vertraglichen Leistungen.
Gerichtsstand für alle Ansprüche aus oder im
Zusammenhang mit dieser Vereinbarung ist
Chemnitz.
Jede
Vertragspartei
erhält
eine
unterzeichnete
Ausfertigung
dieser
Vereinbarung.

(1)

Budou-li jednotlivá ustanovení této smlouvy
neúčinná nebo ze skutečných nebo právních
důvodů nebudou moci být realizována, pokud
by tím bylo zachování smlouvy jako celku pro
jednoho z partnerů neúnosné, nebudou
ostatní ustanovení této smlouvy dotčena.
Totéž platí, pokud by se měla ukázat mezera
v ustanoveních,
která
by
vyžadovala
doplnění.
Namísto neplatných nebo nerealizovatelných
ustanovení
nebo
k vyplnění
mezery
v ustanoveních
je
třeba
dohodnout
ustanovení, které bude ekonomicky nejblíže
účelu, o který smluvní strany usilují.

(2)

Změny a vedlejší ujednání vyžadují písemné
podoby. Toť platí také pro změnu nebo
doplnění klausule o písemné podobě.

(3)

Tato smlouva a její výklad podléhají
německému právu. Odkazy na zahraniční
právo nejsou určující.
Smluvním jazykem je němčina. Totéž platí
zvláště pro veškerou smluvně relevantní
komunikaci (ústní, písemná, elektronická) a
vyúčtování smluvních výkonů.

(4)

(5)

Soudní příslušnost pro všechny nároky nebo
v souvislosti s touto smlouvou je Chemnitz.

(6)

Každá smluvní strana obdrží po jednom
podepsaném vyhotovení této smlouvy.
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Ústí nad Labem, dne / den

Chemnitz, dne / den

Za / Für den Ústecký Kraj

Za / Für den ZVMS:

_________________________
Jaroslav Komínek

_________________________
Zemský rada / Landrat Dr. C. Scheurer

náměstek hejtmana Ústeckého kraje na
základě pověření dle usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 038/21R/2017 ze dne
16. 8. 2017
Stellvertrender Regionspräsident der
Region Ústecký kraj auf der Grundlage der
Beauftragung im Einklang mit dem
Beschluss des Rates der Region Ústecký
kraj Nr. 038/21R/2017
vom 16. 08. 2017

Předseda svazu / Verbandsvorsitzender

Anlagen zur Kooperationsvereinbarung:
Anlage 1:
SOLL-Fahrplan
Anlage 2:
SOLL-Verkehrsleistung (bezogen
auf Normjahr)
Anlage 3:
Muster Jahresschlussrechnung
Anlage 4:
Übersicht Tarife
Anlage 5:
Muster / Formular Meldung
Fahrplanänderungen

Přílohy dohody o spolupráci:
Příloha 1:
Cílový jízdní řád
Příloha 2:
Cílový dopravní výkon (vztaženo
k normovému roku)
Příloha 3:
Ukázka roční účetní závěrky
Příloha 4:
Přehled tarifů
Příloha 5:
Oznámení o vzoru / formuláři
změny plánu
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588

Chomutov-Hora Sv. Šebestiána-Marienberg
Platí od / Gültig ab 14.6.2020

ZASTÁVKA / Haltestelle

Zóna

KM
Fahrt-Nr

501 Chomutov,žel.st.
501 Chomutov,aut.nádr.
501 Chomutov,Bezručova
501 Chomutov,Jitřenka
501 Chomutov,Lipská II
521 Křimov,Krásná Lípa
521 Křimov,Domina,žel.st.
521 Křimov,Domina
521 Křimov,Strážky
521 Křimov,Suchdol,rozc.
521 Křimov
521 Křimov,nádr.rozc.
521 Křimov,nádr.
524 Hora Sv.Šebestiána,Nová Ves
524 Hora Sv.Šebestiána
524 Hora Sv.Šebestiána,,CLO o
33 Marienberg,Reitzenhain,ZOLL o
33 Marienberg,Reitzenhain,Wendeschleife
33 Marienberg,Reitzenhain,Kfz-Werkstatt
26 Marienberg,Neues Haus
26 Marienberg,Reitzenhainer Str.
26 Marienberg,Markt

odj.

0,00 0,00 0,00
1,00 1,00 1,00
2,00 2,00 2,00
K
3,40
K
2,80 4,40 2,80
6,00 7,60 6,00
6,60 8,20 6,60
7,20 8,80 7,20
8,10 9,70 8,10
9,20 10,80 9,20
10,20 11,80 10,20
11,70 13,30 11,70
12,10 13,70 12,10
13,50 15,10 13,50
15,10 16,70 15,10
19,80 21,40
19,80 21,40
21,00 22,60
22,00 23,60
26,40 28,00
32,80 34,40
příj. 33,30 34,90
Délka spoje / Km pro Fahrt

PRACOVNÍ DNY / Montag bis Freitag in CZ
103
105
107
109
111
115
113
X
X
X
X
X
X
X
L
L
5:28 6:38 8:08 10:08 13:05 15:05 17:08 18:33
5:30 6:40 8:10 10:10 13:07 15:07 17:10 18:35
5:32 6:42 8:12 10:12 13:09 15:09 17:12 18:37
K
K
K
K
13:11 15:11
K
K
5:34 6:44 8:14 10:14 13:14 15:14 17:14 18:39
5:39 6:49 8:19 10:19 13:19 15:19 17:19 18:44
5:40 6:50 8:20 10:20 13:20 15:20 17:20 18:45
5:41 6:51 8:21 10:21 13:21 15:21 17:21 18:46
5:42 6:52 8:22 10:22 13:22 15:22 17:22 18:47
5:43 6:53 8:23 10:23 13:23 15:23 17:23 18:48
5:45 6:55 8:25 10:25 13:25 15:25 17:25 18:50
5:47 6:57 8:27 10:27 13:27 15:27 17:27 18:52
5:48 6:58 8:28 10:28 13:28 15:28 17:28 18:53
5:50 7:00 8:30 10:30 13:30 15:30 17:30 18:55
5:52 7:02 8:32 10:32 13:32 15:32 17:32 18:57
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
8:40 10:40 13:40 15:40 17:40
8:42 10:42 13:42 15:42 17:42
8:47 10:47 13:47 15:47 17:47
8:54 10:54 13:54 15:54 17:54
8:56 10:56 13:56 15:56 17:56
15,10 15,10 33,30 33,30 34,90 34,90 33,30 15,10
101
X

Poznámky
J spoj zastávkou projíždí/der Bus halt nicht
K spoj jede po jiné trase/der bus halt nicht
Všechny spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo. / Alle Fahrten nur Niederflurbus
X jede v pracovních dnech / nur am Montag bis Freitag in CZ
zeleně/Grün - objednávka Ústeckého kraje/Finanzierung Ústecký kraj
červeně/Rot - objednávka ZVMS/Finanzierung ZVMS

6
+
L
L
L
L

117
X
20:08
20:10
20:12
K
20:14
20:19
20:20
20:21
20:22
20:23
20:25
20:27
20:28
20:30
20:32

15,10

Víkend / SA+SO und Feiertag in CZ
151
153
155
157
159
161
6+
6+
6+
6+
6+
6+
L
L
6:33 9:08 11:08 15:08 17:08 18:33
6:35 9:10 11:10 15:10 17:10 18:35
6:37 9:12 11:12 15:12 17:12 18:37
K
K
K
K
K
K
6:39 9:14 11:14 15:14 17:14 18:39
6:44 9:19 11:19 15:19 17:19 18:44
6:45 9:20 11:20 15:20 17:20 18:45
6:46 9:21 11:21 15:21 17:21 18:46
6:47 9:22 11:22 15:22 17:22 18:47
6:48 9:23 11:23 15:23 17:23 18:48
6:50 9:25 11:25 15:25 17:25 18:50
6:52 9:27 11:27 15:27 17:27 18:52
6:53 9:28 11:28 15:28 17:28 18:53
6:55 9:30 11:30 15:30 17:30 18:55
6:57 9:32 11:32 15:32 17:32 18:57
J
J
J
J
J
J
J
J
9:40 11:40 15:40 17:40
9:42 11:42 15:42 17:42
9:47 11:47 15:47 17:47
9:54 11:54 15:54 17:54
9:56 11:56 15:56 17:56
15,10 33,30 33,30 33,30 33,30 15,10

jede v sobotu/nur am Samstag
jede v neděli a ve státem uznávané svátky / nur am Sonntag und Feiertag in CZ
spoje 105 a 107 přepravují jízdní kola od 1.7.2020 do 31.8.2020, nejvýše 20 kol
Fahre 105 + 107 Erweiterte Fahrradmitnahme vom 1.7.2020 bis 31.8.2020, max 20 Fahrräder
spoje 153 a 155 přepravují jízdní kola od 14.6.2020 do 28.9.2020, nejvýše 20 kol
Fahre 153 + 155 Erweiterte Fahrradmitnahme vom 14.6.2020 bis 28.9.2020, max 20 Fahrräder

Linka č. 522588 Chomutov-Hora Sv. Šebestiána-Marienberg
Informace a dispečink - tel.: 353 613 613, email: sever@autobusy-kv.cz
Přepravu zajišťuje: Autobusy Karlovy Vary, a.s.,Sportovní 4,360 09 Karlovy Vary; tel.: 353 613 613, www.autobusy-kv.cz

Příloha 1/Anlage 1

588

Marienberg-Hora Sv. Šebestiána-Chomutov
Platí od / Gültig ab 14.6.2020

ZASTÁVKA / Haltestelle

Zóna

KM
Fahrt-Nr

26 Marienberg,Markt
26 Marienberg,Reitzenhainer Str.
26 Marienberg,Neues Haus
33 Marienberg,Reitzenhain,Kfz-Werkstatt
33 Marienberg,Reitzenhain,Wendeschleife
33 Marienberg,Reitzenhain,ZOLL o
524 Hora Sv.Šebestiána,,CLO o
524 Hora Sv.Šebestiána
524 Hora Sv.Šebestiána,Nová Ves
521 Křimov,nádr.
521 Křimov,nádr.rozc.
521 Křimov
521 Křimov,Suchdol,rozc.
521 Křimov,Strážky
521 Křimov,Domina
521 Křimov,Domina,žel.st.
521 Křimov,Krásná Lípa
521 Křimov,Krásná Lípa
501 Chomutov,Lipská II
501 Chomutov,Jitřenka
501 Chomutov,Bezručova
501 Chomutov,aut.nádr.
501 Chomutov,žel.st.

odj.

0,00
0,50
6,90
11,30
12,30
13,50
13,50
18,20 0,00 0,00
19,80 1,60 1,60
21,10 2,90 2,90
21,50 3,30 3,30
23,10 4,90 4,90
24,00 5,80 5,80
25,10 6,90 6,90
25,90 7,70 7,70
26,70 8,50 8,50
příj. 27,20 9,00 9,00
odj. 27,20 9,00 9,00
30,30 12,10 12,10
K
K
13,80
31,20 13,00 14,70
32,20 14,00 15,70
příj. 33,20 15,00 16,70
Délka spoje / Km pro Fahrt

PRACOVNÍ DNY / Montag bis Freitag in CZ
104
106
108
110
112
114
116
X
X
X
X
X
X
X
A
L
L
9:00 11:00 14:00 16:00 18:00
9:02 11:02 14:02 16:02 18:02
9:09 11:09 14:09 16:09 18:09
9:14 11:14 14:14 16:14 18:14
9:16 11:16 14:16 16:16 18:16
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
4:54 5:54 7:10 9:24 11:24 14:24 16:24 18:24
4:56 5:56 7:12 9:26 11:26 14:26 16:26 18:26
4:58 5:58 7:14 9:28 11:28 14:28 16:28 18:28
4:59 5:59 7:15 9:29 11:29 14:29 16:29 18:29
5:01 6:01 7:17 9:31 11:31 14:31 16:31 18:31
5:03 6:03 7:19 9:33 11:33 14:33 16:33 18:33
5:04 6:04 7:20 9:34 11:34 14:34 16:34 18:34
5:05 6:05 7:21 9:35 11:35 14:35 16:35 18:35
5:06 6:06 7:22 9:36 11:36 14:36 16:36 18:36
5:07 6:07 7:23 9:37 11:37 14:37 16:37 18:37
5:07 6:07 7:26 9:37 11:37 14:37 16:37 18:37
5:12 6:12 7:31 9:42 11:42 14:42 16:42 18:42
K
K
l7:34
K
K
K
K
K
5:14 6:14 7:36 9:44 11:44 14:44 16:44 18:44
5:16 6:16 7:38 9:46 11:46 14:46 16:46 18:46
5:18 6:18 7:40 9:48 11:48 14:48 16:48 18:48
15,00 15,00 16,70 33,20 33,20 33,20 33,20 33,20
102
X

Poznámky
spoj zastávkou projíždí/der Bus halt nicht
spoj jede po jiné trase/der bus halt nicht
Všechny spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo. / Alle Fahrten nur Niederflurbus
X jede v pracovních dnech / nur am Montag bis Freitag in CZ
6 jede v sobotu/nur am Samstag
J
K

zeleně/Grün - objednávka Ústeckého kraje/Finanzierung Ústecký kraj
červeně/Rot - objednávka ZVMS/Finanzierung ZVMS

+
L
L
L
L
l
A

118
X

19:14
19:16
19:18
19:19
19:21
19:23
19:24
19:25
19:26
19:27
19:27
19:32
K
19:34
19:36
19:38
15,00

Víkend / SA+SO und Feiertag in CZ
152
160
162
154
156
158
6+
6+
6+
6+
6+
6+
L
L
10:00 12:00 16:00 18:00
10:02 12:02 16:02 18:02
10:09 12:09 16:09 18:09
10:14 12:14 16:14 18:14
10:16 12:16 16:16 18:16
J
J
J
J
J
J
J
J
7:14 10:24 12:24 16:24 18:24 19:14
7:16 10:26 12:26 16:26 18:26 19:16
7:18 10:28 12:28 16:28 18:28 19:18
7:19 10:29 12:29 16:29 18:29 19:19
7:21 10:31 12:31 16:31 18:31 19:21
7:23 10:33 12:33 16:33 18:33 19:23
7:24 10:34 12:34 16:34 18:34 19:24
7:25 10:35 12:35 16:35 18:35 19:25
7:26 10:36 12:36 16:36 18:36 19:26
7:27 10:37 12:37 16:37 18:37 19:27
7:27 10:37 12:37 16:37 18:37 19:27
7:32 10:42 12:42 16:42 18:42 19:32
K
K
K
K
K
K
7:34 10:44 12:44 16:44 18:44 19:34
7:36 10:46 12:46 16:46 18:46 19:36
7:38 10:48 12:48 16:48 18:48 19:38
15,00 33,20 33,20 33,20 33,20 15,00

jede v neděli a ve státem uznávané svátky / nur am Sonntag und Feiertag in CZ
spoje 108 a 110 přepravují jízdní kola od 1.7.2020 do 31.8.2020, nejvýše 20 kol
Fahre 108 + 110 Erweiterte Fahrradmitnahme vom 1.7.2020 bis 31.8.2020, max 20 Fahrräder
spoje 154 a 156 přepravují jízdní kola od 10.4.2020 do 28.9.2020, nejvýše 20 kol
Fahre 153 + 155 Erweiterte Fahrradmitnahme vom 14.6.2020 bis 28.9.2020, max 20 Fahrräder
spoj zastavuje jen pro vystupování / nur für aussteigen
pokračuje jako linka 569 do zastávky Velemyšleves / fährt weiter als Linie 569 nach Velemyšleves

Linka č. 522588 Marienberg-Hora Sv. Šebestiána-Chomutov
Informace a dispečink - tel.: 353 613 613, email: sever@autobusy-kv.cz
Přepravu zajišťuje: Autobusy Karlovy Vary, a.s.,Sportovní 4,360 09 Karlovy Vary; tel.: 353 613 613, www.autobusy-kv.cz

Příloha 1/Anlage 1

(4)

(5)

(6)

(7) = (5) x (6)

(8)

105
107
108
109
110
111
112
113
114
116
153
154
155
156
157
158
159
160

13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5

252
252
252
252
252
252
252
252
252
252
113
113
113
113
113
113
113
113

délka spoje v km/
Länge in km

Poznámka/Bemerkung

(3)
st.hranice - Marienberg
st.hranice - Marienberg
st.hranice - Marienberg
st.hranice - Marienberg
st.hranice - Marienberg
st.hranice - Marienberg
st.hranice - Marienberg
st.hranice - Marienberg
st.hranice - Marienberg
st.hranice - Marienberg
st.hranice - Marienberg
st.hranice - Marienberg
st.hranice - Marienberg
st.hranice - Marienberg
st.hranice - Marienberg
st.hranice - Marienberg
st.hranice - Marienberg
st.hranice - Marienberg

Číslo spoje/FahrtenNr.

objednaný
úsek/bestellter
Abschnitt - ZVMSGebiet

(2)
Chomutov-Hora Sv.Šebestiána-Marienberg
Chomutov-Hora Sv.Šebestiána-Marienberg
Chomutov-Hora Sv.Šebestiána-Marienberg
Chomutov-Hora Sv.Šebestiána-Marienberg
Chomutov-Hora Sv.Šebestiána-Marienberg
Chomutov-Hora Sv.Šebestiána-Marienberg
Chomutov-Hora Sv.Šebestiána-Marienberg
Chomutov-Hora Sv.Šebestiána-Marienberg
Chomutov-Hora Sv.Šebestiána-Marienberg
Chomutov-Hora Sv.Šebestiána-Marienberg
Chomutov-Hora Sv.Šebestiána-Marienberg
Chomutov-Hora Sv.Šebestiána-Marienberg
Chomutov-Hora Sv.Šebestiána-Marienberg
Chomutov-Hora Sv.Šebestiána-Marienberg
Chomutov-Hora Sv.Šebestiána-Marienberg
Chomutov-Hora Sv.Šebestiána-Marienberg
Chomutov-Hora Sv.Šebestiána-Marienberg
Chomutov-Hora Sv.Šebestiána-Marienberg

výkon za období v km/
Leistung in km pro
Normjahr

588
588
588
588
588
588
588
588
588
588
588
588
588
588
588
588
588
588

Příloha 2/Anlage 2

počet spojů za
období/ Fahrten pro
Normjahr

(1)

název linky/
Linienverlauf

číslo linky/
Liniennummer

Vymezení linek a spojů/Definition der Linien und Fahrten - SOLL-Verkehrsleistung
Výpočet rozsahu objednaných dopravních výkonů za normovaný rok/
Kilometerberechnung - Berechnung des Umfangs der bestellten Leistung im Normjahr

Celkem km za oblast / Gesamtkm pro Jahr

3 402,00
3 402,00
3 402,00
3 402,00
3 402,00
3 402,00
3 402,00
3 402,00
3 402,00
3 402,00
1 525,50
1 525,50
1 525,50
1 525,50
1 525,50
1 525,50
1 525,50
1 525,50
46 224,00

podklad pro výpočet kompenzace
Grundlage für die Berechnung der Kompensation
celkem km za oblast/Gesamtkm pro Gebiet
cena dopravního výkonu / Preis der Leistung je km
cena objednaného výkonu celkem/Preis der bestellten Leistung - Vergütung
měsíční záloha/Abschlag je Monat
měsíční záloha za 6+7/2020/monatl. Abschlag 6+7/2020

km
EUR/km
EUR
EUR
EUR

46 224,00
2,000
92 448,00
7 704,00
11 556,00

Příloha 3/Anlage 3

Roční vyúčtování kompenzace /Jahresabrechnung der Kompensation
Smluvní strany/Vertragsparteien:Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen (ZVMS), Am Rathaus 2, 09111 Chemnitz

VZOR/MUSTER

IBAN: DE10 8705 0000 3627 0092 06, BIC: CHEKDE81XXX

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
IČ: 70892156, DIČ: CZ70892156, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 882733379/0800

Č. Smlouvy/Nr. des Vertrags:
Období/Zeitraum: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020
Výpočet roční kompenzace/Berechnung der Jahreskompensation (Zuschuss)
K = {(Q -R). C } - T
(Q-R)
46 269,50 je hrazený dopravní výkon v příslušném (již ukončeném) kalendářním roce
ist die gezahlte Verkehrsleistung im jeweiligen (bereits abgeschlossenen) Kalenderjahr
C
2,00 je cena za 1 km platná v příslušném kalendářním roce
ist der Preis für 1 km, der im entsprechenden Kalenderjahr gilt:
(Q-R).C
92 539,00 je částka odpovídající výpočtu (Q-R).C v příslušném (již ukončeném) kalendářním roce
ist der Betrag aus der Berechnung (Q-R).C im jeweiligen (bereits abgeschlossenen) Kalenderjahr
T
2 000,00 je částka odpovídající Výnosům pro výpočet kompenzace dosaženým Dopravcem v příslušném kalendářním roce
ist der Betrag, der den durch das Verkehrsunternehmen im jeweiligen Kalenderjahr erreichten Erträgen für die Berechnung der Kompensation entspricht
K
90 539,00 je částka kompenzace v příslušném kalendářním roce
ist der Betrag der Kompensation im jeweiligen Kalenderjahr
93 708,00 vyčíslení měsíčních zálohových plateb poskytnutých od VMS Ústeckému kraji v kalendářním roce dle přílohy 2 Dohody
Aufführung der monatlichen von VMS an Ústecký kraj geleisteten Abschlagszahlungen im Kalenderjahr nach Anlage 2 der Vereinbarung
3 169,00 vyčíslení odpovídajícího doplatku nebo přeplatku kompenzace
Aufführung des entsprechenden Betrags des Überschusses oder der Nachzahlung
Výnosy pro výpočet kompenzace dosažených dopravcem v příslušném kalendářním roce
Durch die Verkehrsunternehmen erreichten Erträge für die Berechnung der Kompensation im jeweiligen Kalenderjahr
Tržby z jízdenek po území VMS/Fahrgelderlöse im VMS-Gebiet
1 000,00 Eur
Tržby z mezinárodních jízdenek z VMS do DÚK
1 000,00 Eur
Erlöse aus internationalen Fahrscheinen aus VMS nach DÚK

b

c

101
103
105

-1,5
-2,0
-13,5

+/- rozdíl km oproti JŘ za
měsíc / km-Differenz
gegenüber Fahrplan je Monat

a
588
588
588

číslo linky/
Liniennummer

četnost změny výkonu v
měsíci / Häufigkeit der
Leistungsveränderung im
Monat

Číslo spoje /
Fahrten-Nr.

+/- rozdíl km oproti JŘ na spoj
/ km-Differenz gegenüber
Fahrplan pro Fahrt

Dopravní výkon v příslušném kalendářním roce/Verkehrsleistung im jeweiligen Kalenderjahr
Plánovaný výkon v roce dle JŘ/geplante Fahrplanleistung
46 224,00 km
R - Neuplatnitelný výkon (kódy 21-22-23)/nicht akzeptierbare Leistung
-45,50 km
(Q-R) - Hrazený výkon/bezahlte Leistung
46 269,50 km

d

e

20
1
1

důvod nejetí / Grund der Nichtleistung

f1
-30,00
-2,00
-13,50

plánovaná výluka / geplante Änderung
mimořádná změna / nicht geplante Veränderung
porucha vozu / Fahrzeugpanne

poznámka - upřesnění / Bemerkung - Konkretisierung

g
Baustelle - výluka Křimov 1.7.2020-30.7.202
Unfall - nehoda Nová Ves 1.10.2020

Tarif na lince 588 Chomutov-Hora Sv.Šebestiána-Marienberg / Tarif auf der Linie 588 Chomutov-St. Sebastian-Marienberg

Příloha 4 / Anlage 4

a) Územní platnost tarifů / Territoriale Gültigkeit der Tarife

Chomutov 501

Tarif VMS pro mezinárodní přepravu ze SRN do ČR v €
Tarif DÚK v Kč
Tarif VMS v €
Křimov 521
Hora Sv.Šebestiána 524
Reitzenhain 33
Marienberg 26 (64)
Tarif DÚK v Kč
Tarif VMS v €
Tarif DÚK pro mezinárodní přepravu z ČR do SRN v Kč

Z / Aus

b) Ceník - obyčejné jízdné / Preisstufe - normal
Tarifní zóny / Tarifzone
Marienberg 26 (64)
Reitzenhain 33
Hora Sv. Šebestiána 524
Křimov 521
Chomutov 501

Marienberg 26 (64)
2,20 € / 2,30 €*
3,70 € / 4,00 €*
30
40
50

Reitzenhain 33
3,70 € / 4,00 €*
2,20 € / 2,30 €*
24
32
40

Do / Nach
Hora Sv. Šebestiána 524
3,70 € / 4,00 €*
3,70 € / 4,00 €*
13
17
30

Křimov 521
3,70 € / 4,00 €*
3,70 € / 4,00 €*
17
13
24

Chomutov 501
5,30 € / 5,70 €*
5,30 € / 5,70 €*
30
24
17

Křimov 521
2,50 € / 2,70 €*
2,50 € / 2,70 €*
4
3
6

Chomutov 501
3,50 € / 3,80 €*
3,50 € / 3,80 €*
7
6
4

Z /Aus

c) Ceník - dětské jízdné** / Preisstufe - kind**
Do / Nach
Tarifní zóny / Tarifzone
Marienberg 26 (64)
Reitzenhain 33
Hora Sv. Šebestiána 524
Marienberg 26 (64)
1,40 € / 1,50 €*
2,50 € / 2,70 €*
2,50 € / 2,70 €*
Reitzenhain 33
2,50 € / 2,70 €*
1,40 € / 1,50 €*
2,50 € / 2,70 €*
Hora Sv. Šebestiána 524
15
12
3
Křimov 521
20
16
4
Chomutov 501
25
20
7
* Ceny od 1.8.2020 / Preise ab 1.8.2020
** Dítě 6-15 let (včetně dne 15. narozenin) / Kind (ab 1. Schultag bis einschließlich 15. Geburtstag)

d) Další uznávané jízdní doklady DÚK+VMS (pouze na lince 588) / Andere anerkannte Tickets (nur in der Linie 588)
Síťové jízdné DÚK / Netzwerktarife DÚK
Síťové jízdné VMS / Netzwerktarife VMS

Příloha 5/Anlage 5
Hlášení o mimořádnosti
Meldungen über außerordentliche Ereignisse u. Fahrplanänderungen
Formular Meldung Fahrplanänderungen
1a. Předpokládané Datum trvání: od ………. do ..........
Angenommene Laufzeit der Änderung (Datum): von ..... bis .........
1b. Skutečné datum trvání: od ………. do ..........
Tatsächliche Laufzeit: von ………. bis ..........
2a. Předpokládaný čas: od ……….. hod. do ……….. hod.
Geplante Laufzeit der Änderung (Zeit): von ……….. Uhr bis ……….. Uhr.
2b. Skutečný čas: od ……….. hod. do ……….. hod.
Tatsächliche Zeit: von ……….. Uhr bis ……….. Uhr
3. Úsek, ve kterém došlo k omezení dopravy:……………………………………………………………..………………….……
Abschnitt, auf dem es zur Einschränkung des Verkehrs kam: ……………..……………………………………….……
4. Dotčené spoje/ Betroffene Fahrten:……………………………………………………………………..……………….…………
5. Trasa zkrácena/ Wurde die Fahrstrecke verkürzt:

ANO / JA – NE / NEIN

6. Autobusy jedou po jiné trase/Fuhren Busse fahren auf einer anderen Trasse?:
ANO / JA – NE / NEIN
7. Zastávky bez obsluhy/Welche Haltestellen wurden nicht bedient?
……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………
8. Zpoždění autobusů: ANO / NE, předpokládaná výše zpoždění v minutách:………………………
Verspätung der Busse: JA / NEIN, geplante Verspätung in Minuten:………………………
9. Další info k výluce/Weitere Info zur Baustelle:

10. kontakty/Ansprechpartner:
VMS in deutscher Sprache: Tel. +49 (371) 40008-0, fahrplan@vms.de, www.vms.de
DÚK in tschechischer Sprache: Tel. +420 475 657 657, dispecink@kr-ustecky.cz, www.dopravauk.cz

bod 13.6 priloha 1.pdf k usnesení č. 036/29Z/2020

Dotační program
na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky pro
dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby
Ústecký kraj (dále také „Kraj“) na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
XX/XXZ/2020 ze dne 20. 4. 2020 vyhlašuje dotační program na ochranné chemické prostředky
a ochranné pomůcky pro dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby k ochraně a
prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem
SARS-CoV-2.

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.

NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU
„Dotační program na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky pro dopravce
veřejné dopravy v závazku veřejné služby k ochraně a prevenci nebezpečí vzniku a
rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2“

SPECIFIKACE DOTAČNÍHO PROGRAMU, DLE KONKRÉTNÍ
OBLASTI PODPORY
Podpora dopravců veřejné dopravy zajišťujících veřejné služby v přepravě cestujících podle §
3 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále ,,Zákon o veřejných službách“).

ÚČEL PODPORY
Účelová neinvestiční dotace je určena na úhradu zajištění ochranných chemických prostředků
a ochranných pomůcek a služeb spojených s desinfekcí prostoru pro cestující ve vozidlech
veřejné dopravy (uznatelné náklady).
Ochrannými chemickými prostředky a ochrannými pomůckami se rozumí:
- prostředky na mytí rukou pro personál a cestující,
- desinfekční prostředky na desinfekci prostor pro cestující a personál,
- ochranné roušky pro personál, případně jiné součásti oblečení potřebné pro snížení rizika
nákazy a
- obdobné prostředky a ochranné pomůcky.
Personálem se pro účely tohoto dotačního programu rozumí pracovníci dopravce, kteří jsou při
výkonu své funkce ve styku s cestující veřejností.
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SLEDOVANÝ ZÁMĚR:
Ochrana a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým
koronavirem SARS-CoV-2.

DŮVODY PODPORY STANOVENÉHO ÚČELU
Poskytnutí dotace Ministerstvem dopravy ČR z rozpočtu České republiky Ústeckému kraji a
její následné poskytnutí dle stanovených podmínek způsobilým žadatelům na úhradu nákladů
na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky pro dopravce veřejné dopravy v závazku
veřejné služby k ochraně a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19
způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2.

FORMA DOTACE
Dotace bude poskytnuta na úhradu neinvestičních uznatelných nákladů spojených se
zajištěním účelu podpory.

PŘEDPOKLÁDANÝ CELKOVÝ OBJEM PENĚŽNÍCH
PROSTŘEDKŮ VYČLENĚNÝCH KRAJEM NA STANOVENÝ
ÚČEL
2 552 000 Kč, účelově určené prostředky poskytnuté Ústeckému kraji ze státního rozpočtu

INFORMACE O POVAZE DOTACE
Finanční prostředky poskytnuté v tomto programu jsou slučitelnou podporou ve smyslu článku
107 Smlouvy o fungování Evropské unie (Smlouva o založení Evropského společenství).
Podpora je určena výlučně na zajištění služeb v rámci tzv. závazků veřejné přepravy cestujících
podle Zákona o veřejných službách. Podpora spojená se zajištěním tzv. závazků veřejné služby
v přepravě se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října
2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady
(EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70, v platném znění (veřejná podpora, která naplňuje podmínky
zmíněného nařízení, je slučitelná). Podporu spojenou se zajištěním zdravotní bezpečnosti
veřejné dopravy, určenou na náklady spojené s pořízením dezinfekčních/ochranných
prostředků či služeb prostorové dezinfekce lze považovat za podporu související se závazkem
veřejné služby.

VÝŠE DOTACE, VÝŠE SPOLUÚČASTI PŘÍJEMCE
Maximální a minimální výše dotace není stanovena, stejně ani minimální spoluúčast.
Vyčleněný objem prostředků ve výši 2 552 000 Kč bude rozdělen mezi oprávněné žadatele
následujícím způsobem:
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Kritéria pro výpočet přidělené výše dotace:
Žadatelé o dotaci v žádosti uvedou počet zaměstnanců Zn, které zaměstnávají na území
Ústeckého kraje v souvislosti s plněním smluv o veřejných službách pro města nebo pro kraj.
Jednotliví dopravci v žádostech uvedou počty svých zaměstnanců dosahující u jednotlivých
dopravců hodnot Z1, Z2, Z3, … obecně Zn. Dále dopravci požádají o částku dotace Dn, k níž
budou schopni doložit dle dalších podmínek jednotlivé daňové doklady. Jednotliví dopravci
budou žádat částky D1, D2, D3, … obecně Dn.
Během hodnocení žádostí přídělce dotace vypočte celkový počet zaměstnanců Z (součet Z1,
Z2, Z3, …) a k jednotlivým počtům zaměstnanců vypočte podíl žadatele na celkovém počtu
zaměstnanců (Z1/Z, Z2/Z, Z3/Z, …), celkový součet podílů bude vždy 1,00.

Každému dopravci bude nejprve přidělena částka Pn (P1, P2, P3, …) vypočtená jako X
(prostředků k dispozici) krát poměr žadatele (např. Z1/Z) a takto každému žadateli až po Zn/Z.
Pn = X . (Zn/Z)
Pokud je přidělená částka Pn vyšší než žadatelem požadovaná dotace Dn, zůstává zbytek
prostředků dotace k rozdělení do druhého výpočtového kroku a součet nerozdělená částka
dotace se k dalšímu rozdělení označí jako Y.
Pokud je přidělená částka Pn nižší než žadatelem požadovaná dotace Dn, přechází žadatel
k rozdělení zbytku prostředků dotace do druhého výpočtového kroku, pokud do něj zbydou
nějaké prostředky (součet zbytků k dalšímu rozdělení se označí jako Y).
Druhé kolo rozdělení k dispozici k rozdělení í mezi oprávněné žadatele je částka Y Kč.
Jednotliví dopravci (v druhém kole) v žádostech uvedli počty svých zaměstnanců dosahující u
jednotlivých dopravců hodnot např. Z1, a Z3, … obecně Zn. Dále dopravci mají nepokrytou
část dotace o částku dotace En, k níž budou schopni doložit dle dalších podmínek jednotlivé
daňové doklady. Jednotliví dopravci budou mít dotací nepokryté částky např. E1 a E3, …
obecně En.
Během hodnocení žádostí přídělce dotace vypočte celkový počet zaměstnanců Z´ (součet Z1 a
Z3) a jednotlivým počtům zaměstnancům vypočte podíl žadatele na dílčím počtu zaměstnanců
(Z1/Z´, Z3/Z´), celkový součet podílů bude vždy 1,00.
Zbylým dopravcům bude pak přidělena částka P´n (P´1, P´3, …) vypočtená jako Y (prostředků
zbylo k dispozici) krát poměr žadatele (např. Z1/Z´) a takto každému zbylému žadateli.
P´n = Y . (Zn/Z´)
Pokud je přidělená částka žadateli Pn+P´n vyšší než žadatelem požadovaná dotace Dn, zůstává
zbytek prostředků dotace k rozdělení do třetího výpočtového kroku …
Pokud je přidělená částka žadateli Pn+P´n nižší než žadatelem požadovaná dotace Dn, přechází
žadatel k rozdělení zbytku prostředků dotace do druhého výpočtového kroku, pokud do něj
zbydou nějaké prostředky.
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Třetí kolo a další kola by probíhala, dokud budou k dispozici nějaké prostředky, stejným
výpočetním způsobem, kdy se vždy zbylé prostředky rozdělí poměrem počtu zaměstnanců
dosud neuspokojených žadatelů. Celková výše přidělené dotace dopravci bude součtem
prostředků vypočtených v jednotlivých kolech výpočtu a nikdy nepřesáhne částku, o kterou
žadatel žádal a kterou je schopen podložit doklady.

OKRUH ZPŮSOBILÝCH ŽADATELŮ
Dopravci veřejné dopravy zajišťující veřejné služby v přepravě cestujících podle § 3 Zákona
o veřejných službách.
Způsobilým žadatelem je i Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, jejíž
žádost bude považována za žádost o příspěvek, a z důvodu transparentnosti a rovnosti rozdělení
finančních prostředků na stanovený účel mezi jednotlivé dopravce bude zařazena též do
hodnocení v rámci tohoto dotačního programu.

LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI
Žádosti budou přijímány v době od 22. května 2020 do 28. května 2020 (při podávání
žádosti je rozhodující datum razítka pošty, v případě osobního doručení razítka podatelny
Krajského úřadu Ústeckého kraje).

STANOVENÍ KONZULTAČNÍHO MÍSTA NA KRAJSKÉM
ÚŘADU ÚSTECKÉHO KRAJE
Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem
- odbor dopravy a silničního hospodářství
kontaktní osoba:
Václav Malec
e-mail: malec.v@kr-ustecky.cz
telefon: 475 657 567

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTI
1.

Soulad žádosti s vyhlášeným dotačním programem

– v případě, že žádosti
a) nesplňují podmínky uvedené v dotačním programu,
b) zcela nesplňují uvedený účel podpory,
c) neobsahují všechny požadované povinné přílohy,
d) žádost je podaná subjektem, který nespadá do okruhu způsobilých žadatelů
budou z dalšího hodnocení vyřazeny.
2.

Soulad vynaložených nákladů s účelem požadované dotace
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LHŮTA PRO ROZHODNUTÍ O ŽÁDOSTI
30. 6. 2020
O poskytnutí dotace rozhoduje příslušný orgán kraje.
Žadatelé budou o výsledcích dotačního řízení informováni prostřednictvím webových stránek
Ústeckého kraje.

DEN ZVEŘEJNĚNÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU
21. dubna 2020

POSTUP PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ
Žadatel nejprve vyplní žádost v elektronické podobě, která je dostupná na webových stránkách
Ústeckého kraje (www.kr-ustecky.cz/ bude doplněno). Dle instrukcí na webových stránkách
tuto 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. Lze provést i podání emailem se zaručeným
elektronickým podpisem či prostřednictvím datové schránky.
Na chybějící povinné přílohy Krajský úřad žadatele neupozorňuje!
Písemnou žádost spolu se všemi přílohami je nutné sešít, aby nemohlo dojít ke ztrátě přílohy
(přílohy musí být očíslované a ve stanoveném pořadí).
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 - „Dotace na ochranné chemické prostředky a ochranné
pomůcky pro dopravce veřejné dopravy v závazku veřejné služby “
Adresa doručení:
Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Emailem se zaručeným elektronickým podpisem případně zasílejte na adresu
epodatelna@kr-ustecky.cz, v případě doručení datovou zprávou do datové schránky
Ústeckého kraje (t9zbsva)
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PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE
Doložit poskytovateli dotace spolu se žádostí o dotaci podle vzoru stanoveného v příloze tohoto
dotačního programu daňové doklady, tj. kopie faktur a paragonů za zajištění ochranných
chemických prostředků a ochranných pomůcek a služeb spojených s desinfekcí prostoru pro
cestující ve vozidlech veřejné dopravy, zakoupených žadateli, pokrývající celý rozsah
požadované dotace (finanční vypořádání dotace).
Přípustnými fakturami a paragony jsou faktury a paragony s datem zdanitelného plnění od 1.
března 2020 do 30. dubna 2020.
V rámci dotačního programu může žadatel podat maximálně 1 žádost.
Souběh dotace s dotacemi jiných poskytovatelů se vylučuje.
Dotace bude poskytnuta na základě písemné Smlouvy o poskytnutí dotace v souladu se
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů. To neplatí, pokud je způsobilým žadatelem příspěvková organizace kraje, které budou
finanční prostředky poskytnuty příspěvkem zřizovatele. Znění textu smlouvy bude zasláno
žadateli, kterému byla schválena dotace, na 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 bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet příjemce dotace nejpozději
do 15 kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy.
Porušení některých podmínek dle dotační smlouvy může být klasifikováno jako porušení
rozpočtové kázně v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.
Na poskytnutí dotace není právní nárok.

VZOR ŽÁDOSTI O DOTACI
dle přílohy tohoto programu

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI
Nedílnou součástí žádosti o dotaci jsou následující přílohy:
1. U právnických osob doklady osvědčující právní osobnost žadatele o dotaci (např. výpis
z obchodního rejstříku) a další doklady (např. společenská smlouva, stanovy, statut, zřizovací
listina).
2. Doklady ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, současně
s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele o Dotaci navenek (podepisování
smluv), a to v kopii.
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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 – 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) k číslu účtu uvedenému v žádosti
o Dotaci, 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 ve věci nároku na odpočet DPH v souvislosti s vynaloženými náklady, a to
v originále.
Povinnost doložení výše uvedených příloh neplatí pro žadatele, který je příspěvkovou organizací kraje.

(Bude doplněna informace o zveřejnění vzorů příloh na webu kraje).
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Dotační program na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky pro dopravce
veřejné dopravy v závazku veřejné služby

ŽÁDOST O DOTACI
ŽADATEL – ZÁKLADNÍ ÚDAJE

NÁZEV PRÁVNICKÉ OSOBY:
PRÁVNÍ FORMA:
IČO:
DIČ:
ADRESA SÍDLA PRÁVNICKÉ OSOBY

KRAJ:
OKRES:
OBEC:
PSČ:
ULICE:
ČP/ČO:
BANKOVNÍ, DAŇOVÉ ÚDAJE

PENĚŽNÍ ÚSTAV (BANKA):
PŘEDČÍSLÍ:
ČÍSLO ÚČTU:
KÓD BANKY:
PLÁTCE DPH:
ODPOČET DPH:
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Dotační program na ochranné chemické prostředky a ochranné pomůcky pro dopravce
veřejné dopravy v závazku veřejné služby
IDENTIFIKACE OSOB

S PODÍLEM V PRÁVNICKÉ OSOBĚ ŽADATELE,
V NICHŽ MÁ ŽADATEL PŘÍMÝ PODÍL A VÝŠE TOHOTO PODÍLU:
Podílem je myšlen obchodní podíl dle zákona o obchodních korporací
IDENTIFIKACE OSOB ZA STUPUJÍCÍCH ŽADATELE

JMÉNO, PŘÍJMENÍ, TITUL:
FUNKCE:
TELEFONNÍ ČÍSLO:
E-MAIL:
PRÁVNÍ DŮVOD ZASTOUPENÍ:
KONTAKTNÍ OSOBA

JMÉNO, PŘIJMENÍ, TITUL:
POZICE/FUNKCE:
TELEFONNÍ ČÍSLO:
E-MAIL:
FINANCOVÁNÍ

Počet zaměstnanců Zn, které žadatel zaměstnává na území Ústeckého kraje v souvislosti
s plněním smluv o veřejných službách pro města nebo pro kraj:
CELKOVÁ VÝŠE POŽADOVANÉ DOTACE (Kč):
ÚČEL POŽADOVANÉ DOTACE (popište, co vás k žádosti vede):
ODŮVODNĚNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI:
PROHLÁŠENÍ, POTVRZENÍ ÚDAJŮ A PODPIS :

Žadatel podpisem stvrzuje, že jsou k žádosti přiloženy daňové doklady – kopie faktur a
paragonů a další poskytovatelem požadované přílohy žádosti.
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ŽÁDOST VYPLNIL (JMÉNO A PŘÍJMENÍ):
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, TITUL STATUTÁRNÍHO ZÁSTUPCE:
DATUM, RAZÍTKO ORGANIZACE, PODPIS STATUTÁRNÍHO ZÁSTUPCE
Pozn.: V případě zastoupení na základě plné moci se předloží plná moc.

Nedílnou součástí žádosti o dotaci jsou následující přílohy:

1. U právnických osob doklady osvědčující právní osobnost žadatele o dotaci (např. výpis
z obchodního rejstříku) a další doklady (např. společenská smlouva, stanovy, statut, zřizovací
listina).
2. Doklady ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, současně
s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele o Dotaci navenek
(podepisování smluv), a to v kopii.
3. Doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační povinnost),
a to v kopii.
Přílohy č. 1 – 3 lze nahradit úplným výpisem z Veřejného rejstříku platného nejpozději 1 měsíc před podepsáním
Žádosti o dotaci – 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) k číslu účtu uvedenému v žádosti
o Dotaci, 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
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-

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 ve věci nároku na odpočet DPH v souvislosti s vynaloženými náklady, a to
v originále.
Povinnost doložení výše uvedených příloh neplatí pro žadatele, který je příspěvkovou organizací kraje.
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Krajský úřad
Číslo dohody u poskytovatele:

DOHODA
o ukončení smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. 19/SML4280/SOPD/SMT
ze dne 16. 1. 2020

Účastníci dohody
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Dagmar Waicová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: waicova.d@kr-ustecky.cz/ 475 657 212
IČO:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2500762/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce (název/obchodní firma):
Piráti Chomutov a.s.
Sídlo:
Mostecká 5773, 43001 Chomutov
Zastoupený:
Ing, Adamem Zwettlerem, statutárním ředitelem
Kontaktní osoba: Martin Pašek, sekretář klubu
E-mail/telefon: martin.pasek@piratichomutov.cz/ 725 784 913
IČO
25404695
DIČ:
CZ25404695
Bank. spojení: Komerční banka, a. s.
78-5402310207/0100
Zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 1205
(dále jen ,,příjemce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

dohodu o ukončení smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č.
19/SML4280/SOPD/SMT ze dne 16. 1. 2020
(dále jen „dohoda“)
strana 1 / 2

I.
Výše uvedení účastníci dohody uzavřeli dne 16. 1. 2020 smlouvu o poskytnutí neinvestiční
dotace č. 19/SML4280/SOPD/SMT, jejímž předmětem bylo poskytnutí dotace
ve výši 1.155.986,- Kč na realizaci projektu „Koncepce financování sportů s širokou
mládežnickou základnou v Ústeckém kraji 2020“.
II.
Účastníci se dohodli v souladu s čl. V. odst. 3 výše citované smlouvy na ukončení této
smlouvy od jejího počátku (ex tunc). Smlouva je ukončena před vyplacením dotace
poskytovatelem. Obě smluvní strany tímto prohlašují, že vůči sobě nemají z titulu
ukončované smlouvy žádné závazky.
III.
Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření této dohody bylo rozhodnuto Zastupitelstvem
Ústeckého kraje dne ………. usnesením č. …………
IV.
Tato dohoda 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 dohodě, 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. Účastníci se dohodli na tom,
že uveřejnění v registru smluv provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace
o uveřejnění této dohody byla zaslána příjemci do datové schránky na e-mail:
martin.pasek@piratichomutov.cz.
Dohoda nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv. Je vyhotovena ve dvou paré, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman kraje

Příjemce
Piráti Chomutov a.s.
Ing. Adam Zwettler, statutární ředitel
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Smluvní strany:
Ústecký kraj
se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
IČO: 70892156
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2451462/0800
(dále jen „Ústecký kraj“)
a
Karlovarský kraj
se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
zastoupený: Mgr. Petrem Kubisem, hejtmanem Karlovarského kraje
IČO: 70891168
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
číslo účtu

27-5622800267/0100

případně další účty:
Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu
197889578/0300
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu
7613272/0800
PPF banka, a.s.
číslo účtu
2022990024/6000

(dále jen „Karlovarský kraj“)
(společně označováni též dále jako „poskytovatelé“)
a
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
se sídlem: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem
zastoupená: Bc. Pavlem Csonkou, předsedou Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
IČO: 75082136
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4361022/0800
(dále jen „příjemce“ nebo „RR SZ“)
(jednotlivě také jako „smluvní strana“, všichni společně také jako „smluvní strany“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 10a zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon č. 250/2000 Sb.“) tuto

1

smlouvu o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad
na financování nekrytých závazků RR SZ příjemcům dotací (dále jen „smlouva“)
Preambule
S ohledem na to že:










Vláda České republiky dne 1. 7. 2019 přijala usnesení č. 463 o financování nekrytých
závazků regionálních rad regionů soudržnosti, a to do výše maximálně 50 % tohoto
závazku. Zároveň byla stanovena povinnost ministryni pro místní rozvoj, aby jednala
s hejtmany o úhradě minimálně 50 % z výše uvedených závazků z prostředků krajů.
Z uvedeného dokumentu je patrné, že pokud nedojde k dohodě s kraji, bude ohrožena
možnost úhrady nekrytých závazků RR SZ, což ve své podstatě bude mít dopad
i na příjemce dotací - právnických a fyzických podnikajících osob, kteří realizovali
projekty na základě dotací poskytnutých RR SZ, jež byly spolufinancované z rozpočtů
Evropské unie, na území krajů (dále jen „realizátoři projektů“),
Rada Asociace krajů České republiky přijala usnesení č. 188 ze dne 11. 6. 2019, kdy
vzala na vědomí závěry z pracovního jednání ministryní pro místní rozvoj a financí s
hejtmany, předsedy RR a řediteli ÚRR ze dne 3. 6. 2019, ve věci novely zákona
č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a dále
přijala usnesení, že souhlasí s tím, aby zajištění financování sporných případů (úroků
z prodlení, náklady řízení apod.) bylo zajištěno 50 % ze zdrojů státního rozpočtu a 50%
ze zdrojů krajů,
Ústecký kraj a Karlovarský kraj nejsou subjekty, které jsou odpovědné za financování
RR SZ, nikterak nezapříčinily vznik celé situace, pohledávek a veškeré poskytované
finanční prostředky byly, jsou a budou poskytovány na základě dobrovolného
rozhodnutí příslušných orgánů Ústeckého kraje nebo Karlovarského kraje z důvodu,
kdy Česká republika odmítá financovat náklady způsobené zejména dlouhodobě
vedenými odvolacími řízeními u rozhodnutí, jež byla vydána na základě metodiky jejích
ministerstev. Pokud by oba kraje nepřistoupily na vůli České republiky prezentované
v citovaném usnesení Vlády ČR, byly by neoprávněně krácení realizátoři projektů i
nadále poškozováni na svých právech, což by způsobilo pokračující bezpráví
v důsledku platební neschopnosti RR SZ. Ve své podstatě oba kraje přistupují k tomuto
jednání v důsledku postupu České republiky, jejímž jménem jednají jednotlivá
ministerstva, a obecné vůle krajů prezentované v Usnesení Rady Asociace krajů České
republiky č. 188 ze dne 11. 6. 2019,
v tuto chvíli existují projekty, u nichž byla realizátorům projektů dotace odejmuta
či krácena a probíhají spory o proplacení dotace u příslušných orgánů či soudů,
smluvní strany nevylučují, že v případě úspěchu realizátorů projektů ve sporech jim
vznikne nárok na případné příslušenství k odejmuté či krácené dotaci, např. v podobě
úroků z prodlení či nákladů řízení,
vznikla nebo může vzniknout potřeba, aby poskytovatelé poskytli příjemci dotaci
na krytí 50% podílu nekrytých závazků RR SZ plynoucích z existujících sporů,
smluvní strany současně nevylučují, že vznikne potřeba, aby poskytovatelé poskytli
příjemci dotace na krytí 50% podílu nekrytých závazků RR SZ, plynoucích ze sporů,
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které nejsou specifikovány v příloze č. 1 smlouvy, a prohlašují, že pak budou
o takových případech jednat mezi sebou individuálně,
smluvní strany vymezují základní pravidla participace krajů na úhradě nejvýše 50 %
nekrytých závazků, které nejsou ze strany České republiky dle výše popsaného usnesení
Vlády České republiky zajištěny a uzavírají smlouvu následujícího znění:
I.
Úvodní ustanovení
Strany této smlouvy si jsou vědomy skutečnosti, že příjmy RR SZ vymezené zákonem č.
248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů jsou omezené nebo
účelově určené a některé typy závazků regionálních rad regionů soudržnosti nejsou finančně
zabezpečené. Strany smlouvy si jsou vědomy skutečnosti, že RR SZ je povinna hradit závazky,
které jí vznikly nebo mohou vzniknout z titulu rozhodnutí soudu nebo rozhodnutí orgánů státní
správy.
II.
Výše dotace a její účel
1. Dotace je určena na výdaje související s financováním nekrytých závazků RR SZ
definované v § 16c zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění
pozdějších předpisů, tedy na výdaje spolufinancované z rozpočtu České republiky, blíže
specifikované v příloze č. 1 smlouvy, na úhradu nekrytých závazků plynoucích
z odejmuté či krácené dotace vůči realizátorům projektů, kterými jsou úroky a náhrada
nákladů řízení. Z dotace nelze hradit jiné než uvedené výdaje, zejména odejmutou či
krácenou dotaci či náhrady škody.
2. Karlovarský kraj poskytuje příjemci účelově vázanou dotaci v maximální výši 10
145 000 Kč, kdy podrobný rozpis je uveden v příloze č. 1 smlouvy, a to na úhradu podílu
na financování jednotlivých závazků z probíhajících, resp. nevypořádaných sporů,
uvedených v příloze č. 1 smlouvy.
3. Ústecký kraj poskytuje příjemci účelově vázanou dotaci v maximální výši 6 764
000 Kč, kdy podrobný rozpis je uveden v příloze č. 1 smlouvy, a to na úhradu podílu na
financování jednotlivých závazků z probíhajících, resp. nevypořádaných sporů,
uvedených v příloze č. 1 smlouvy.
4. Příloha č. 1 je nedílnou součástí smlouvy.
5. V případě, že příjemce nebude čerpat dotaci v maximální dohodnuté výši uvedené
v odstavcích 2 a 3 tohoto článku (tj. závazky nebudou vznikat příjemci v maximální
výši, ale nižší), bude v návaznosti na vznik konkrétního závazku příjemce u sporů
uvedených v příloze č. 1 smlouvy, poměrně upravena výše prostředků uvedená v dílčí
žádosti s ohledem na skutečnou výši závazku. Bude zachován vzájemný poměr
financování Ústeckým a Karlovarským krajem, jak vyplývá z přílohy č. 1 (sloupce:
„Spolufinancování ÚK“ a „Spolufinancování KK“). Výpočet předkládá příjemce
s každou dílčí žádostí dle článku III. smlouvy.
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6. Pro odstranění pochybností smluvní strany prohlašují, že touto smlouvou nevzniká
mezi poskytovateli solidární závazek.
III.
Základní povinnosti a náležitosti vyúčtování
1. Dotace je poskytnuta Ústeckým krajem na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne
…………., ve znění doplnění s následně zapracovanými úpravami ze dne ……. (příloha
č. 3) a Karlovarským krajem na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne ……………
(příloha č. 4).
2. Příjemce se zavazuje, že dotaci použije výhradně k účelu, na který je poskytnuta.
3. Příjemce bude žádat o uvolnění prostředků písemnými žádostmi o jednotlivé dílčí platby
(dále jen „dílčí žádost“) u každého z poskytovatelů, vždy v členění po jednotlivých
projektech. Dílčí žádost musí přiměřeně obsahovat náležitosti dle § 10a odst. 3 zákona
č. 250/2000 Sb. a další náležitosti dle smlouvy. Pro odstranění pochybností smluvní
strany konstatují, že dílčí žádost není žádostí o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000
Sb., ale žádostí o uvolnění jednotlivých částek přiznané dotace. Příjemce bude žádat
o uvolnění částek prostřednictvím formuláře „Dílčí žádost“, který je uveden v příloze
č. 2. Všechny dílčí žádosti musí být podány do termínu 30. 11. 2021.
4. Poskytovatelé budou plnit na základě bezvadných dílčích žádostí. Ke každé dílčí
žádosti příjemce doloží pravomocný rozsudek soudu nebo rozhodnutí příslušného
orgánu, na základě něhož je příjemce povinen hradit nekrytý závazek realizátorovi
projektu.
5. Součástí dílčí žádosti budou doklady prokazující, že se jedná o závazky ze sporů
uvedených v příloze č. 1, zejména:
a. pravomocný rozsudek soudu nebo rozhodnutí příslušného orgánu, na základě
něhož je RR SZ povinna uhradit závazek,
b. RR SZ doloží, že nedisponuje aktuálně finančními prostředky na krytí závazků,
např. kopií bankovního výpisu,
c. RR SZ doloží, že má zajištěno financování ze státního rozpočtu.
6. Poskytovatelé převedou požadované finanční prostředky na účet příjemce uvedený
výše, a to nejpozději do 15 kalendářních dní ode dne doručení kompletní dílčí žádosti,
splňující náležitosti a podmínky stanovené ve smlouvě, včetně doložení skutečností
uvedených v odst. 5 tohoto článku.
7. Finanční vypořádání dotace bude prováděno po částech. Ke každému dílčímu případu
poskytnutí prostředků doručí příjemce příslušnému poskytovateli výpis z bankovního
účtu RR SZ, ze kterého je zřejmé splnění závazku příjemce, a to do 5 pracovních dní
od provedení úhrady.
8. Příjemce je povinen splnit své závazky vůči realizátorům projektů řádně a včas.
9. RR SZ se zavazuje vždy po právní moci rozhodnutí uvedených v odst. 5 písm. a. tohoto
článku, bezodkladně provést šetření, zdali jí nevznikl nárok na náhradu škody a tuto
s péčí řádného hospodáře vymáhat. Příjemce o provedeném šetření vyrozumí
poskytovatele nejpozději do 2 měsíců od právní moci každého z rozhodnutí. O
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vymáhání poté bude poskytovatele pravidelně, nejpozději k 30. 6. a 30. 11. každého
kalendářního roku, informovat.
10. RR SZ se zavazuje, že v případě, kdy vymůže náhrady škody dle odst. 9 tohoto článku,
odpovídající část proplacené dotace poskytovatelům bezodkladně vrátit na jejich
bankovní účet. Smluvní strany považují za nesporné, že vymožená náhrada škody je
primárně určena k úhradě nekrytých závazků a tedy náleží poskytovatelům, kteří je
prostřednictvím dotace financovali.
11. Příjemce je povinen průběžně informovat poskytovatele o všech změnách, které by
mohly při vymáhání zadržených nebo neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit
jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky. Příjemce je zejména povinen
oznámit příslušnému poskytovateli do 15 dnů ode dne, kdy došlo k událostem
nebo skutečnostem, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik,
transformaci, sloučení či splynutí s jiným subjektem, zrušení právnické osoby
s likvidací, zahájení insolvenčního řízení.
12. Příjemce je povinen zajistit při přeměně právnické osoby, aby práva a povinnosti
ze smlouvy přešly na nástupnickou právnickou osobu nebo podat návrh na ukončení
smlouvy. V případě zrušení právnické osoby s likvidací provede příjemce vyúčtování
dotace ke dni likvidace.
13. Všechny finanční prostředky poskytnuté poskytovateli příjemci mají povahu dotace,
pokud by z jakéhokoliv důvodu, byť jen z části, nebyly uhrazeny příjemcem
realizátorům projektů v souladu s touto smlouvou, budou vráceny poskytovatelům,
od kterých je příjemce obdržel.
IV.
Doba trvání smlouvy
Smlouva se uzavírá na období od data účinnosti do 31. 12. 2021. V uvedeném časovém rozmezí
má být dosaženo stanoveného účelu, kterého je dosahováno v rámci spolupráce obou
poskytovatelů.
V.
Výpověď a zrušení smlouvy
1. Každý z poskytovatelů je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil
smluvní povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu
a nabývá účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 30 kalendářních dní ode dne
následujícího po doručení výpovědi poslední ze smluvních stran. Uplynutí výpovědní
lhůty má za následek zánik smlouvy a poskytovatel je povinen finančně vypořádat
dotaci. Taková výpověď je účinná pouze mezi tím poskytovatelem, který výpověď
učinil, a příjemcem.
2. Smluvní strana může podat písemný návrh na zrušení smlouvy, zejména z důvodů
uvedených v § 167 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“). Pokud smluvní strany, kterým byl návrh
doručen, s ním vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy poslední písemný souhlas
dojde smluvní straně, která návrh podala. Pokud smluvní strana, které byl návrh
doručen, s ním nevysloví souhlas, smlouva nezaniká.
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3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.
4. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle zákona č. 500/2004 Sb.
Ministerstvo financí ČR.
VI.
Závěrečná ustanovení
1. Pokud ve smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní
vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., zákona č. 500/2004 Sb.;
nevylučuje-li to povaha a účel smlouvy, případně se použijí přiměřeně příslušná
ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
s výjimkou ustanovení uvedených v § 170 zákona č. 500/2004 Sb.
2. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude vedena v evidenci smluv Krajského
úřadu Ústeckého kraje, Krajského úřadu Karlovarského kraje a v evidenci smluv Úřadu
Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.
3. 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. Poskytovatelé prohlašují, že souhlasí s uveřejněním svých
osobních údajů obsažených ve smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění,
v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně
s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly
znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede
RR SZ, která zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění smlouvy byla zaslána
poskytovatelům na e-mail Ústeckého kraje: hajsman.p@kr-ustecky.cz a Karlovarského
kraje: vratislav.smoleja@kr-karlovarsky.cz. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího
uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží každá
ze smluvních stran.
5. Smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných
a číslovaných dodatků.
6. O poskytnutí dotace a o uzavření smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstev
Ústeckého kraje č. … ze dne …… a Karlovarského kraje č. … ze dne …….
V ……………….. dne ………………
………………….
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

V ……………….. dne ………………
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…………………
Mgr. Petr Kubis
hejtman Karlovarského kraje

V ……………….. dne ………………
………………….
Bc. Pavel Csonka
předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
Přílohy:
1. Přehled probíhajících sporů ze smlouvy včetně příslušenství a soudní řízení
2. Dílčí žádost - vzorový formulář
3. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Ústeckého kraje ze dne
……………………. včetně znění doplnění s následně zapracovanými úpravami ze dne
……………….
4. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ze dne 21. 1.
2020
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Program na záchranu a obnovu kulturních památek
Ústeckého kraje pro rok 2020
Dotační program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje (dále jen
„Program“) vyhlašuje Ústecký kraj v souladu s § 36 písm. c), d),
§ 37 a § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, §10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Program se řídí Zásadami Regionálního
podpůrného fondu Ústeckého kraje schválenými usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 036/8Z/2017 dne 23. 10. 2017, Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí Ústeckým krajem schválenými usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 013/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018 (dále „Zásady pro poskytování dotací“) a Koncepcí
rozvoje kultury a památkové péče v Ústeckém kraji 2014 - 2020 schválenou usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 88/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014, které jsou zveřejněny na
internetové adrese www.kr-ustecky.cz, pokud v tomto Programu není stanoveno jinak.
Článek 1
Název Programu
„Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2020“
Článek 2
Specifikace Programu do oblasti podpory dle čl. 3 odst. 1) bod c) „Zásad Regionálního
podpůrného fondu Ústeckého kraje“
„Kultura a památková péče“
Článek 3
Účel, na který mohou být peněžní prostředky z Programu poskytnuty
Finanční prostředky z Programu jsou určeny pro zachování a obnovu kulturně –
historického charakteru a výpovědní hodnoty nemovitého a movitého
kulturního dědictví nacházejícího se na území Ústeckého kraje, které je prohlášeno za
kulturní památky dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů.
Jedná se o: památky uvedené v Seznamu ohrožených nemovitých památek – zdroj
www.pamatkovykatalog.cz, národní kulturní památky, movité i nemovité kulturní
památky bezprostředně související s nominací na zápis na Seznam světového kulturního a
přírodního dědictví UNESCO (dále „Seznam“) nebo již v tomto Seznamu zapsané, dále
ohrožené hodnotné architektonické a historické kulturní památky (havarijní stavy objektů
– statické a celkové zajištění objektů, oprava krovů a střech) ostatní movité i nemovité
kulturní památky (např. obnova hradů, zámků, církevních staveb, lidové architektury,
hodnotné městské architektury, historické zeleně, technických památek, restaurování
plastik a vybavení interiérů a dalších objektů prohlášených za kulturní památku).
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Dotaci lze použít k úhradě zvýšených nákladů spojených se zachováním nebo obnovou
kulturní památky.
Dotace není určena na stavební úpravy, které by byly v rozporu se závazným stanoviskem
orgánu státní památkové péče dle §14 odst. 1 nebo s rozhodnutím dle § 10 odst. 1 a 2
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a na práce
investiční povahy a modernizaci kulturní památky.
Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje podmínky čl. VIII odst. 10 „Zásad pro
poskytování dotací“.
Neuznatelným nákladem je náklad, který naplňuje podmínky čl. VIII. odst. 11 „Zásad pro
poskytování dotací“. Další neuznatelné náklady stanovené tímto Programem jsou:
nástavby a přístavby objektů, plastové výplně otvorů, hromosvody, technický a stavební
dozor, zábory veřejného prostranství a cest, dokumentace (studie, projektové
dokumentace, stavebně-historické průzkumy apod.; neplatí pro restaurátorskou zprávu),
položka v rozpočtu rezerva, režijní náklady - cestovné a dopravné osob, náklady na
ubytování, položka v rozpočtu ostatní náklady, vedlejší rozpočtové náklady, vytyčení a
zaměření stavby, položka v rozpočtu skládkovné, propagační materiály – letáky, cedule
apod. a další práce v rozporu s vydaným závazným stanoviskem či rozhodnutím orgánu
státní památkové péče a práce v něm neuvedené, práce investiční povahy a modernizace
kulturní památky.
Článek 4
Důvody podpory stanoveného účelu
Památková péče je specifická oblast kultury. Je součástí kulturního dědictví minulosti, které
je nedílnou a nepostradatelnou částí duchovního bohatství společnosti. Finanční podpora
záchrany a obnovy kulturních památek v Ústeckém kraji umožňuje rozšířit povědomí
obyvatel kraje o nezbytnosti uchovávat historické dědictví minulosti jako přirozenou součást
života, zlepšit technický stav kulturních památek a snížit vysoké procento nejohroženějších
památek v kraji, využít existence kulturních památek pro prezentaci jedinečnosti kraje z
pohledu industriálního a zemědělského dědictví nadregionálního významu a pokračovat v již
započatém procesu zapsání kulturních památek do seznamu Světového dědictví UNESCO.
Článek 5
Forma podpory, informace o povaze podpory
Podpora se poskytuje ve formě neinvestiční dotace (pro účely Programu označovaná pouze
jako „dotace“). Dotace je poskytována mimo režim veřejné podpory (dotace fyzickým a
právnickým osobám nenaplňující znaky veřejné podpory), nebo za využití pravidla de minimis
(dotace fyzickým osobám a právnickým osobám naplňujícím definici „podnik“ a ostatní znaky
veřejné podpory).
Článek 6
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných krajem na stanovený účel

5 000 000 Kč
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Článek 7
Výše dotace, výše spoluúčasti příjemce
Minimální výše poskytované dotace činí 30 000,- Kč na jeden realizovaný projekt podaný
v jednom kalendářním roce. Maximální výše poskytované dotace činí 1 000 000,- Kč na jeden
realizovaný projekt podaný v jednom kalendářním roce.
Maximální výše dotace je 70% z celkových uznatelných nákladů projektu.
V případě restaurování kulturní památky lze poskytnout dotaci až do výše 100% celkových
uznatelných nákladů projektu.
Ve výjimečných případech těm žadatelům, kteří ze svých prostředků nejsou schopni uhradit
nutné náklady na zachování a obnovu kulturní památky, která je v havarijním stavu a její
obnova je podložena nařízením provedení nezbytných úprav na stavbě, vydaným územně
příslušným stavebním úřadem, které je v souladu se zásadami památkové péče, a u movité
kulturní památky pak odborným posudkem Národního památkového ústavu, územního
odborného pracoviště v Ústí nad Labem, lze poskytnout dotaci až do výše 100% celkových
uznatelných nákladů projektu.
Procentuální podíl dotace je závazným finančním ukazatelem v rámci celkových uznatelných
nákladů projektu. Do výše celkových uznatelných nákladů nelze zahrnout částku ve výši
odpočtu, který příjemce dotace může uplatnit dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Článek 8
Okruh způsobilých žadatelů
ŽADATEL MUSÍ BÝT VLASTNÍKEM KULTURNÍ PAMÁTKY nacházející se na území Ústeckého
kraje, na jejíž záchranu či obnovu je dotace žádána.
Žadatelem o dotaci může být pouze:
a) obec v územním obvodu Ústeckého kraje,
b) právnická nebo fyzická osoba působící na území Ústeckého kraje s výjimkou
právnických osob, zřizovaných Českou republikou nebo Ústeckým krajem, která je
přímo odpovědná za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako prostředník.
Žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako prostředník.
Žadatelé nemají na dotaci právní nárok.
Článek 9
Lhůta pro podání žádostí o dotaci

žádost o dotaci lze podávat od 10. 1. 2020 do 31. 1. 2020 (do 14:00 hod. do
podatelny Ústeckého kraje osobně či poštou – rozhodující je datum přijetí
podatelnou; do 23:59:59 hod. do datové schránky či do elektronické
podatelny Ústeckého kraje)
Program je zveřejněn nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádostí.
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Program bude zpřístupněn nejméně po dobu 90 dnů ode dne zveřejnění.

Článek 10
Náležitosti žádosti
Žadatel vyplní elektronickou žádost, která je dostupná na webových stránkách Ústeckého
kraje www.kr-ustecky.cz (Dotace a granty → Kultura a památková péče → Program na
záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2020 →
https://formulare.kr-ustecky.cz/aforms.php?action=fill&id_form=106&id_fldr=48).
Elektronickou žádost lze vyplňovat pouze ve lhůtě pro podávání žádostí viz čl. 9 Programu.
Vyplněnou elektronickou žádost žadatel odešle ke zpracování (není podáním ve smyslu
čl. 11) do systému Ústeckého kraje. S odesláním žádosti ke zpracování dojde současně
k odeslání žádosti ve formátu pdf na email uvedený v žádosti. Žadatel žádost posléze
vytiskne a opatří podpisem oprávněné osoby, dále razítkem (právnické osoby pokud jej
vlastní) a pevně připojí povinné přílohy dle seznamu příloh uvedených v žádosti!
Pokud žadatel podá žádost elektronicky, podepíše ji zaručeným elektronickým podpisem a
spolu s povinnými přílohami doručí do datové schránky nebo do elektronické podatelny
Ústeckého kraje viz čl. 11.
Podrobné informace o náležitostech elektronické žádosti jsou k dispozici v příloze „E“
Programu, kde je zároveň uveden seznam povinných příloh žádosti a k nahlédnutí vzorově
vyplněná žádost.
Žadatel je povinen předložit kopii smlouvy o dílo s dodavatelem prací (stavebních, příp.
restaurátorských). Není-li smlouva o dílo podepsána do termínu podání žádosti o dotaci,
předloží úspěšný žadatel smlouvu o dílo po tomto termínu, nejdéle však do 7 dnů od jejího
uzavření. V případě restaurátorských prací žadatel se smlouvou o dílo předloží kopii licence k
restaurování, vydanou MK ČR, znějící na jméno provádějícího restaurátora a opravňující
vykonávat práce uvedené ve smlouvě o dílo.
Článek 11
Způsob podání žádosti o dotaci
Žádost o dotaci s povinnými přílohami v zalepené obálce označené:
a)

názvem dotačního programu - Program na záchranu a obnovu kulturních památek
Ústeckého kraje pro rok 2020,

b)

plným jménem (názvem) žadatele o dotaci a jeho adresou,

c)

textem „NEOTVÍRAT“
doručují žadatelé na adresu:
Krajský úřad Ústeckého kraje,
odbor kultury a památkové péče,
Velká Hradební 3118/48,
400 02 Ústí nad Labem
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Pro posouzení termínu podání žádosti je rozhodující den přijetí podatelnou Krajského
úřadu Ústeckého kraje.
Žádost o dotaci je také možno doručit se všemi povinnými přílohami do datové schránky
Ústeckého kraje: t9zbsva, nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem do
elektronické podatelny: epodatelna@kr-ustecky.cz
V případě elektronického podání uvede žadatel do předmětu datové schránky a emailu
název dotačního programu, své jméno a příjmení nebo název.
Všechny došlé žádosti a všechny jejich přílohy se archivují krajem a žadatelům o dotaci se
nevracejí. Některé dokumenty – např. projektové dokumentace, výkresy, výkazy výměr
apod. – se mohou u neúspěšných žadatelů na písemný požadavek vrátit žadateli, který si je
vyzvedne.
Článek 12
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti
do konce srpna 2020 u žádostí, o nichž rozhoduje Rada Ústeckého kraje
do konce září 2020 u žádostí, o nichž rozhoduje Zastupitelstvo Ústeckého kraje
Rozhodnutí Rady nebo Zastupitelstva Ústeckého kraje bude po přijetí usnesení zveřejněno
na úřední desce Krajského úřadu Ústeckého kraje a na webových stránkách Ústeckého kraje.
Všichni žadatelé budou písemně vyrozuměni odborem kultury a památkové péče Krajského
úřadu Ústeckého kraje o výsledku schvalovacího procesu a vyzváni případně k uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, dle návrhu schváleného orgánem kraje.
Článek 13
Stanovení konzultačního místa na Krajském úřadě Ústeckého kraje
Konzultační místo:
Budova „B“ Krajského úřadu Ústeckého kraje Ústecký kraj, Dlouhá 15, 400 02 Ústí nad
Labem – vedle Finančního úřadu.
Kontaktní osoby:
pracovníci odboru kultury a památkové péče, oddělení památkové péče Krajského úřadu
Ústeckého kraje (budova „B“)
Mgr. Jana Cholinská

e-mail: cholinska.j@kr-ustecky.cz

tel.: 475 657 259

Mgr. Jana Kuráňová

e-mail: kuranova.j@kr-ustecky.cz tel.: 475 657 276
Článek 14
Podmínky pro poskytnutí dotace

Dotace může být použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých v rámci termínu realizace
projektu uvedeném v žádosti o dotaci.
Dotace bude poskytnuta na základě písemné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace (dále „smlouva o poskytnutí dotace“) – viz příloha „B“ Programu. Dotaci
lze použít jen na účel, uvedený ve smlouvě o poskytnutí dotace, při dodržení závazných
ukazatelů.
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Pokud příjemce dotace nezrealizuje projekt do dvou let od data uzavření smlouvy o
poskytnuté dotace, je povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky na účet Ústeckého
kraje uvedený ve smlouvě o poskytnutí dotace.
Dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen dotaci použít na
financování projektu schváleného poskytovatelem viz příloha „A“ Programu, který realizuje
vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.
Je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění odpočtu této daně, bude dotace
poskytnuta na plnění bez DPH.
Příjemce odpovídá za účelné, efektivní a hospodárné použití dotace v souladu s předloženým
rozpočtem projektu a za její řádné a oddělené sledování v účetnictví jak z hlediska nákladů
projektu hrazených z dotace, tak z hlediska celkových uznatelných nákladů projektu.
Dotace bude příjemci poskytnuta formou bezhotovostního převodu na jeho bankovní účet
uvedený v záhlaví smlouvy o poskytnutí dotace, do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy.
Termín ukončení realizace projektu bude uveden ve smlouvě o poskytnutí dotace a stanoví
se pro příjemce jako závazný ukazatel.
V případě, že se projekt neuskuteční, je příjemce povinen obdržené peněžní prostředky
neprodleně vrátit poskytovateli dle podmínek smlouvy o poskytnutí dotace a neprodleně o
této skutečnosti informovat poskytovatele.
Jednotlivé opravy, rekonstrukce staveb nebo restaurátorské zásahy musí být realizované
v souladu s podmínkami stanovenými ve smlouvě o poskytnutí dotace a v souladu se
závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče dle § 14 odst. 1 nebo s rozhodnutím
dle § 10 odst. 1 a 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů.
Článek 15
Posouzení úplnosti žádostí, kritéria pro hodnocení žádostí
Za řádně a včas podanou žádost se považuje žádost vyplněná řádně (úplně) na předepsaných
formulářích včetně všech povinných příloh, doručená způsobem a ve lhůtě stanovenými v
tomto Programu. Žádosti, které nebudou řádně a včas podány, budou z hodnocení bez
dalšího vyřazeny.
U řádně a včas podaných žádostí o dotaci bude provedena kontrola formální správnosti a
požadovaných náležitostí. Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje
(dále jen „odbor kultury a památkové péče“) shromáždí a připraví podklady pro hodnocení
žádostí.
V případě formálních nedostatků řádně podaných žádostí vyzve odbor kultury a památkové
péče žadatele k odstranění nedostatků žádosti a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu.
Za formální nedostatky se považují:
1) nesprávné a chybné uvedení předepsaných údajů,
2) chyby v psaní a počtech působící nesprávný výsledný údaj.
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Pokud žadatel ve stanovené lhůtě formální nedostatky žádosti neodstraní, bude tato žádost z
hodnocení bez dalšího vyřazena.
Z dalšího hodnocení bude vždy vyřazena žádost o dotaci žadatele, který naplní podmínky
uvedené v čl. IX. odst. 5 Zásad pro poskytování dotací.
V případě absence některé z povinných příloh bude žádost vyřazena z dalšího hodnocení.
Správné a úplné žádosti o dotaci budou předloženy k hodnocení Výběrové hodnotící komisí
pro hodnocení dotačních programů v oblasti kultury a památkové péče Rady Ústeckého
kraje, která žádosti vyhodnotí a s odůvodněním doporučí, nebo nedoporučí k poskytnutí
dotace příslušným orgánům kraje.
Správné a úplné žádosti budou hodnoceny výběrovou komisí dle následujících kritérií:
Potřeba a naléhavost záchrany a obnovy 1) kulturních památek, uvedených v Seznamu ohrožených nemovitých památek – zdroj
www.pamatkovykatalog.cz;
2) národních kulturních památek;
3) movitých i nemovitých kulturních památek bezprostředně souvisejících s nominací na
zápis na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO nebo již v tomto
Seznamu zapsané;
4) ohrožených hodnotných architektonických a historických kulturních památek (havarijní
stavy objektů - statické a celkové zajištění objektů, oprava krovů a střech)
5) ostatních movitých i nemovitých kulturních památek (např. obnova hradů, zámků,
církevních staveb, lidové architektury, hodnotné městské architektury, historické zeleně,
technických památek, restaurování plastik a vybavení interiérů a dalších objektů
prohlášených za kulturní památku).
Článek 16
Závěrečná zpráva a finanční vypořádání
Závěrečná zpráva a finanční vypořádání dotace musí být předloženy odboru kultury a
památkové péče nejpozději do 30 dnů od ukončení realizace projektu, který je stanoven
smlouvou o poskytnutí dotace. Závazný vzor závěrečné zprávy a finančního vypořádání
projektu - viz příloha „D“ Programu.

Článek 17
Přílohy Programu
Povinné přílohy Programu jsou zveřejňovány na webu Ústeckého kraje spolu s vyhlášením
Programu, a to dnem jeho zveřejnění dne 10. 12. 2019.

Seznam příloh Programu:
Příloha A – Závazný vzor pro zpracování projektu
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Příloha B – Vzor smlouvy o poskytnutí dotace
Příloha C – Závazné vzory formulářů příloh č. 13-19 k žádosti o dotaci
Příloha D – Závazný vzor závěrečné zprávy a finančního vypořádání dotace
Příloha E – Metodický návod k vyplnění elektronické žádosti a seznam povinných příloh
k žádosti
Příloha F – Formulář změna projektu
Příloha G – Čestné prohlášení ve věci nároku na odpočet DPH
Tento Program byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 9. 12. 2019.
Zveřejněno dne: 10. 12. 2019
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bod 16.12 příloha č.1
Číslo smlouvy: XXXXX
Č.j.: XXXXX

SMLOUVA
o poskytnutí příspěvku
uzavřená v souladu s ust. § 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:
Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s.
Sídlo: nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov
IČ: 29094038
Jednající: Mgr. Rostislav Kadlec, předseda správní rady
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s,
Číslo účtu: 815077359/0800
(dále jen „příjemce“ nebo „o.p.s.“)
a
Ústecký kraj
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
IČO: 70892156
Jednající: Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 882733379/0800
(dále jen „poskytovatel“)
(společně také jako „smluvní strany“)
tuto

smlouvu o poskytnutí příspěvku 2019-2020

Čl. I.
Obecné ustanovení

Na základě Článku II bodu 3. odstavce b) smlouvy o partnerství uzavřené dne 2. května 2013
mezi Karlovarským a Ústecký krajem, obcemi Jáchymov, Boží Dar, Abertamy, Horní Blatná,
Krupka a Měděnec (dále jen „partneři“) se partneři zavázali vyčlenit v rámci svých rozpočtů
finanční prostředky na zajištění činností definovaných touto smlouvou. Karlovarský a
Ústecký kraj se zavázaly vyčlenit v rámci svých ročních rozpočtů každý 1/4 celkových
ročních nákladů. Obce se zavázaly společně uhradit 2/4 celkových ročních nákladů. Celkové
roční náklady pro období 2019-2020 byly stanoveny v celkové výši 958 320,- Kč, a to tak, že
pro jednotlivé obce byla vypočítána výše nákladů dle počtu obyvatel a od tohoto byla
odvozena výše podílu krajů. Podrobný výpočet nákladů je nedílnou přílohou této smlouvy.
Ve smyslu zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“) poskytuje
poskytovatel příjemci příspěvek na účel uvedený v článku II. této smlouvy.
Strana 1 (celkem 4)

Příjemce tento příspěvek za účelem dle článku II. této smlouvy přijímá.
Čl. II.
Výše příspěvku a jeho účel

Příjemci je poskytován účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje ve výši: 239 580,- Kč
na úhradu části nákladů spojených se správou, propagací a přeshraničními aktivitami statku
Hornický region Krušnohoří/Erzgebirge, zapsaného dne 6. července 2019 na Seznam
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, realizovanými Montanregion Krušné
hory – Erzgebirge, o.p.s., v letech 2019-2020.
Čl. III.
Poskytnutí příspěvku

Finanční prostředky ve výši příspěvku budou příjemci poskytnuty do 20 dnů od podpisu
smlouvy bezhotovostním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, a to
pod variabilním symbolem 201302.
Čl. IV.
Základní povinnosti příjemce

1. Příjemce je povinen použít poskytnutý příspěvek maximálně hospodárným způsobem
a výhradně k účelu uvedenému v článku II. této smlouvy. Tyto finanční prostředky
nesmí poskytnout jiným právnickým nebo fyzickým osobám, pokud nejde o úhradu
nákladů spojených s účelem, na který byly poskytnuty. Příspěvek nelze použít na dary,
penále, úroky z úvěrů, náhrady škod, pojistné, pokuty apod.
2. O užití finančních prostředků vede příjemce samostatnou průkaznou evidenci.
3. Příjemce je povinen provést a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování a
vyhodnocení splnění účelu čerpání finančních prostředků, a to nejpozději do 31. ledna
2021. Při vyúčtování předloží příjemce kopie účetních dokladů ve výši poskytnutého
příspěvku, dokládajícího jeho použití. Zálohová faktura se nepovažuje za podklad
k závěrečnému vyúčtování příspěvku.
4. Příjemce je povinen vrátit nevyčerpané peněžní prostředky na účet poskytovatele
uvedený v záhlaví smlouvy, jestliže odpadne účel, na který je příspěvek poskytován, a
to do 15 dnů ode dne kdy se příjemce o této skutečnosti dozví. Nevyčerpané finanční
prostředky budou vráceny ve stejném poměru, jaký byl stanoven pro výpočet výše
příspěvků jednotlivých subjektů.
Čl. V.
Kontrolní ustanovení
1. V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o
změně některých zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), ve znění pozdějších
předpisů je poskytovatel oprávněn kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byl
příspěvek poskytnut. Tuto kontrolu vykonávají pověření zaměstnanci poskytovatele a
členové příslušných kontrolních orgánů poskytovatele.
2. Příjemce je v rámci výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto článku povinen
předložit kontrolním orgánům poskytovatele k nahlédnutí originály všech účetních
dokladů týkajících se daného projektu.
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Čl. VI.
Důsledky porušení závazků příjemce
1. Pokud příjemce neprokáže způsobem stanoveným v čl. IV. odst. 3 použití finančních
prostředků v souladu s čl. IV. odst. 1, popř. použije finanční prostředky (případně
jejich část) k jinému účelu, než je uvedeno v článku II. smlouvy, považují se tyto
prostředky (případně jejich část) za prostředky neoprávněně použité ve smyslu
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové
kázně do rozpočtu poskytovatele, a to v poměrné části1 jeho příspěvku ke sdruženým
prostředkům ze sdružených prostředků, které byly použity k jinému účelu, než je
uvedeno v čl. II., kdy rozhodnou dobou pro výpočet je okamžik připsání příspěvku na
účet příjemce.
2. Pokud příjemce nesplní termín odvodu finančních prostředků dle čl. IV. odst. 4
smlouvy, považuje se toto jednání za zadržení peněžních prostředků ve smyslu
ustanovení § 22 odst. 1, 3 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové
kázně do rozpočtu poskytovatele, a to ve výši, která odpovídá poměrné části jeho
příspěvku ke sdruženým prostředkům ze sdružených prostředků, které byly zadrženy.
3. Jestliže příjemce nesplní některou ze svých povinností stanovených v čl. IV. odst. 2, 3,
popř. poruší jinou povinnost nepeněžité povahy vyplývající z této smlouvy (vyjma čl.
IV. odst. 4), považuje se toto jednání za porušení rozpočtové kázně ve smyslu
ustanovení § 22 odst. 1, 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Příjemce je v tomto případě povinen provést v souladu s ustanovením § 22 odst. 4, 5
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odvod za porušení rozpočtové
kázně ve výši 5 % (slovy: pět procent) poskytnutých finančních prostředků, dle této
smlouvy, do rozpočtu poskytovatele.
4. Veškeré platby jako důsledky porušení závazků provede příjemce formou
bezhotovostního převodu na účet poskytovatele č. 882733379/0800

1

Výpočet poměrné části:
nevyčerpané prostředky
= koeficient n x zaslaný příspěvek
sdružené prostředky
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Čl. VII.
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany jsou povinny vzájemně se písemně informovat o jakékoliv změně
v údajích uvedených ve smlouvě a o všech okolnostech, které mají nebo by mohly mít
vliv na plnění povinností podle této smlouvy, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy
se smluvní strana o dané změně dozví.
2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní
vyplývající příslušná ustanovení správního řádu, případně příslušná ustanovení
občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního řádu.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran a je vyhotovena
ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží příjemce a jeden poskytovatel.
4. O poskytnutí příspěvku rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje v souladu
s ustanovením § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, usnesením č. 00/00Z/2020 ze dne DD. MM.
2020.
Příloha:
2. Zápis z 20. porady – Valné hromady Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s. konané dne
30. 1. 2019 v Jáchymově
3. Zápis z 29. porady – Valné hromady Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s. konané dne
27. 11. 2019 v Jáchymově

V Ústí nad Labem dne

V Krupce dne

………………………………………
Ústecký kraj

………………………………………
Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s.

Oldřich Bubeníček

Mgr. Rostislav Kadlec
předseda správní rady

hejtman kraje
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Bod 17.1 příloha 1
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
(dále jen „smlouva“)

strana 1 / 8

Příloha 7
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“). 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). Dotace je poskytnuta na realizaci
projektu……….. (dále jen ,,projekt“).

2.

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

3.

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.

4. 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 poskytnutí dotace,
doba, v níž má být dosaženo účelu,
způsob poskytnutí dotace
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1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace
projektu dle poskytovatelem odsouhlaseného rozpočtu všech plánovaných příjmů a
výdajů (dále jen „plánovaný nákladový rozpočet“), a to v rozsahu v něm uvedeného
procentuálního podílu dotace na úhradě plánovaných uznatelných nákladů za dodržení
druhového členění plánovaného nákladového rozpočtu. Plánovaný nákladový rozpočet
včetně harmonogramu příjmů a plateb předložených příjemcem v projektu je nedílnou
součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.
2. V plánovaném nákladovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, se za neuznatelný
náklad označují následující náklady:
………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
……………
………………………………………………………………………………………………..
3. Změny v rámci druhového členění rozpočtu je možné provádět pouze za podmínek
stanovených čl. 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.) na úhradu uznatelných nákladů přímo
souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od .......... do …… (účinnost
uznatelných nákladů).
6. Dotace bude vyplacena bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví této
smlouvy pod UZ (účelovým znakem) ………. ve lhůtě do 30 dnů po předložení
Závěrečné zprávy a vyúčtování projektu.
Ujednání pro případ poskytnutí dotace příspěvkové organizaci obce:
Dotace bude poskytnuta 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)…………… ve lhůtě do 30 dnů po předložení Závěrečné zprávy a vyúčtování
projektu.
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 a poskytovatele
1. Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
a) Realizovat projekt, pro který byla dotace poskytnuta, v souladu s podmínkami
sjednanými v této smlouvě.
b) Do nákladů projektu nezahrnout DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na
uplatnění odpočtu této daně.
c) Odpovídat za hospodárnou realizaci projektu v souladu se schváleným plánovaným
nákladovým rozpočtem projektu, který je přílohou této smlouvy, a řádné a oddělené
sledování nákladů projektu v účetnictví, pod daným účelovým znakem (UZ),
vedeném v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
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předpisů, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska nákladů celého
projektu.
d) Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály
účetních dokladů informací o tom, že projekt je spolufinancován Ústeckým krajem.
e) Předat poskytovateli Závěrečnou zprávu a vyúčtování projektu 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.
f)

Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu realizace projektu
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.

g) 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.
h) Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad.
i)

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.

j)

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.

k) Příjemce je povinen s poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi.
l)

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 ve výši poměrně
odpovídající době, o kterou byla udržitelnost projektu zkrácena.

2. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným
uznatelným 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.

Článek IV.
Porušení rozpočtové kázně a krácení dotace
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

strana 4 / 8

Příloha 7
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.
Ke krácení dotace přistupuje poskytovatel v případě, kdy zjistí porušení smluvní
povinnosti stanovené touto smlouvou před vyplacením dotace.
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, bude příjemci dotace krácena
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 zjištění porušení smluvní povinnosti před vyplacením dotace nebo
porušení rozpočtové kázně, které poskytovatel považuje za méně závažné, bude
vždy uložen odvod či krácena dotace za tato porušení procentem z celkové částky
poskytnuté dotace následovně:
a) předložení závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou – výše krácení činí 5 %.
b) předložení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou – výše krácení 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
krácení 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
krácení činí 6 %.
e) nedodržení povinnosti vést dotaci v odděleném účetnictví – výše odvodu či krácení
činí 10 %.
f)

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

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

nedodržení povinnosti publicity neumístěním tabulky se „sponzorským vzkazem“
na stavbě nebo v její bezprostřední blízkosti (v případě investiční dotace) – výše
odvodu či krácení 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
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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 vyplacení dotace.
2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených
v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním
vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně,
která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví
souhlas, smlouva nezaniká.
3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.
4. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správního řádu
Ministerstvo financí ČR.

Článek VI.
Publicita
1.

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

2.

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

3.

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

Varianta 1 - Tato smlouva bude zveřejněna dle §10d odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb.
na úřední desce poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode
dne uzavření smlouvy, což se týká i případných dodatků ke smlouvě, a to po dobu
nejméně 3 let ode dne zveřejnění. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího
uzavření. (Pozn.: U smluv nad 50 000,- Kč či přesahujících tuto částku uzavřeným
dodatkem, která je zveřejňována pouze na úřední desce)

Varianta 2 - Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních
údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru
smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně
s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly
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znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv
provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy
byla zaslána příjemci do datové schránky ID……./na e-mail: ……@....... Smlouva
nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
(Pozn.: Použije se pouze v případě, že smlouva je uveřejňována v registru smluv)
Varianta 3 - Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. (Pozn.: U
smluv do 50 000,- Kč)
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní
vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., správního řádu, případně
příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního
řádu.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve ……. vyhotoveních s platností originálu, přičemž
každá ze smluvních stran obdrží ………vyhotovení.

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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bod 17.2 priloha 1.pdf k usnesení č. 052/29Z/2020

Bod 17.2 příloha 1

VÝZVA
k podání žádostí o dotaci z Programu pro podporu
odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na
období 2017 až 2025
Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo usnesením č. 063/4Z/2017 ze dne 24. 4. 2017
Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až
2025 (dále jen „Program“), ve znění změn schválených Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 022/18Z/2019 ze dne 4. 3. 2019.
Ústecký kraj vyzývá žadatele vymezené v čl. 2 odst. 2 Programu k podání žádostí o
poskytnutí dotace z Programu na předepsaných elektronických formulářích včetně
povinných příloh dle čl. 2 odst. 5, a to pro oblasti podpory vymezené v čl. 3 Programu:
Dotační titul č. 1: Pořízení shromažďovacích či přepravních prostředků pro oddělený sběr či
svoz a dopravu materiálově využitelných složek komunálního odpadu.
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.
Dotační titul č. 3: Pořízení dotřiďovacích linek a zařízení pro úpravu komunálního odpadu
před jeho využitím.
Dotační titul č. 4: Zřízení či modernizace systémů komunitního kompostování a obecních
kompostáren a/nebo jejich technického vybavení.
Dotační titul č. 5: Oddělený sběr biologicky rozložitelných komunálních odpadů
Dotační titul č. 6: Podpora využití obecního kompostu
Dotační titul č. 7: Modernizace svozových systémů pro směsný komunální odpad.
Dotační titul č. 8: Vybudování zařízení pro využití směsného komunálního odpadu a/nebo
jeho složek.
Lhůta pro podání žádostí:

od 22. 5. 2020 do 24. 7. 2020
Předpokládané termíny schvalovacího řízení:
Hodnocení úplnosti žádostí, odstranění formálních vad
Projednání výběrové komise pro hodnocení žádostí a Komise
pro životní prostředí RÚK
Projednání návrhu na rozhodnutí o poskytnutí dotace v Radě
Ústeckého kraje
Projednání návrhu na rozhodnutí o poskytnutí dotace ve
Výboru pro životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova
ZÚK

-

do 7. 8. 2020
10. 8. 2020
19. 8. 2020
24. 8. 2019

Projednání návrhu na rozhodnutí o poskytnutí dotace
v Zastupitelstvu Ústeckého kraje

7. 9. 2019

Ústecký kraj zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR), zejména pak dle čl. 13 GDPR.
Nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě
plnění právních povinností, které se na kraj vztahují a dále na základě plnění úkolů ve
veřejném zájmu nebo výkonu veřejné moci, kterou je kraj pověřen.
Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi
krajem a žadatelem o dotaci.
Více na https://www.kr-ustecky.cz/gdpr/ds-100425/p1=244164.
Předpokládaný objem finančních prostředků Programu:
40 mil. Kč

-
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Stávající znění PRVKÚK:

Kanalizace je vybudována cca pro 60 % trvale žijících obyvatel obce a odvádí odpadní vody na centrální kořenovou ČOV. Stávající kanalizace DN 300 z roku 1995 z potrubí PVC je v majetku i ve správě obce. Pro 19 % trvale
žijících obyvatel není dosud dobudována kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány v septicích jejichž přepady se vsakují do podpovrchových vod. Splaškové vody od 21 % obyvatel jsou zachycovány ve 4 domovních
mikročistírnách, jejichž přepady se vsakují do podpovrchových vod. Čištění odpadních vod zajišťuje mechanicko-biologická čistírna odpadních vod s kapacitou Q = 18 m3/den a BSK5 = 7,2 kg/d. Čistírnu tvoří sedimentace,
filtrační těleso (rákosové pole a zemní filtr) a kalové hospodářství. Odpadní vody přitékají jednotnou kanalizaci do odlehčovací komory, v niž jsou odlehčovány přívalové dešťové přítoky. Odtud jsou odpadní vody přiváděny
gravitačně na mechanické předčištění. První stupeň (mechanické předčištění) sestává z ručně stíraných česlí a usazovací nádrže, kde dochází k zachycení hrubých nečistot. Takto předčištěné odpadní vody přitékají gravitačně
do filtračního tělesa sestávajícího z rákosového pole a zemního filtru. Kal je odvážen na zemědělsky využívané pozemky. Dešťové vody jsou odváděny hlavně jednotnou kanalizací a pomocí příkopů, struh, propustků a dále
jsou vsakovány do terénu.
Výhled:
V obci Michalovice navrhujeme ponechat stávající stav tj. 60 % odpadních vod od trvale žijících obyvatel čištěných na čistírně odpadních vod. Důvodem je nežádoucí zvýšení zatížení stávající čistírny odpadních vod. Stávající
septiky, jejichž odtoky jsou vzhledem k tomu že v obci není vodoteč, zasakovány do terénu, budou přestavěny na bezodtokové jímky, vyvážené na čistírnu odpadních vod Litoměřice. Navrhujeme řešit problematiku likvidace
odpadních vod intenzifikací stávajících septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. Odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách budou likvidovány
na ČOV Litoměřice. Variantně je možno v dlouhodobém výhledu uvažovat s postupným odstavením čistírny a odvozem odpadních vod na čistírnu odpadních vod Litoměřice. Další variantou je napojení obce na kanalizace
Velké Žernoseky – cca za 10 let.
Změna výhledového stavu:
Je navržena změna ve smyslu rekonstrukce a intenzifikace stávající čistírny odpadních vod pro 120EO. Bude realizována změna technologie čištění tak, aby ČOV plnila přísnější limity současné legislativy na vypouštění
odpadních vod do vod podzemních. Na kanalizaci v Michalovicích zakončenou předmětnou ČOV se nebudou napojovat noví producenti odpadních vod z důvodu, že vypouštění z ČOV je do vod podzemních, územím obce
neprotéká žádná vodoteč. Obyvatelé, kteří řeší likvidaci odpadních vod individuálně, ji budou řešit individuálně i nadále. Navrhuje se řešit problematiku individuální likvidace odpadních vod intenzifikací stávajících septiků na
domovní mikročistírny a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. Variantou je napojení obce na kanalizace Velké Žernoseky.
Závěr:
Navržená koncepce řeší modernizaci stávající kořenové čistírny odpadních vod, na kterou je napojeno cca 60% obyvatel. V původním návrhu PRVKÚK se uvažovalo s jejím odstavením bez náhrady a likvidací odpadních vod
odvozem na jinou ČOV. Variantně se předpokládalo s možností napojení obce Michalovice na kanalizaci v obci Velké Žernoseky, která je napojena na systém kanalizace zakončení ČOV Litoměřice. Jednání ve věci napojení
na kanalizaci zakončenou ČOV Litoměřice byla neúspěšná. Kapacita intenzifikované ČOV bude 120EO a noví producenti nebudou na kanalizační systém Michalovic napojováni, protože vypouštění z ČOV je do vod
podzemních. Žadatel předložil stavební povolení na Odstranění havarijního stavu ČOV Michalovice a povolení k nakládání s vodami - vypouštění do vod podzemních z ČOV Michalovice, které supluje stanovisko orgánu
územního plánování a vodoprávního úřadu a dále souhlasné stanovisko Povodí Ohře s.p.. Zaslaným stanoviskem MZe ČR sděluje, že k předložené aktualizaci PRVK nemá zásadní připomínky. Předpokládané náklady na
realizaci jsou 15.000 tis. Kč a měrný okazatel na 1TBO je 125 tis. Kč. Náklady byly stanoveny projektantem a nevychází z metodického pokynu Ministerstva zemědělství 401/2010-15000, protože se nejedná o realizaci nového
zařízení. Do vyšší ceny a vysokého měrného ukazatele se promítají předpokládané vysoké náklady na ekologickou likvidaci stávající kořenové ČOV. Navrženou změnu PRVKÚK je možné doporučit ZÚK ke schválení.

bod 18.1 priloha 2.2.pdf k usnesení č. 058/29Z/2020

bod 18.1 priloha 2.4.pdf k usnesení č. 059/29Z/2020

5710/ULN/2019-ULNM
Čj.: UZSVM/ULN/4739/2019-ULNM

Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2,
za kterou právně jedná Ing. Miloš Tajtl, ředitel odboru Odloučené pracoviště Louny, na základě
Příkazu generálního ředitele č. 6/2019 v platném znění,
IČO: 69797111
(dále jen „převodce“)
a
Ústecký kraj
se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
který zastupuje Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje
IČO: 70892156
(dále jen „nabyvatel“),
uzavírají podle ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„zákon č. 89/2012 Sb.“) a podle ustanovení § 22 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 219/2000 Sb.,“) tuto

SMLOUVU O BEZÚPLATNÉM PŘEVODU
VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITÉ VĚCI
č. ULN/13/2020
Čl. I.
1. Česká republika je vlastníkem níže uvedené nemovité věci:
Parcela číslo: 176, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: neplodná půda,
zapsaný na listu vlastnictví č. 60000, pro kat. území Hlubany, obec Podbořany, v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrálním pracovištěm
Žatec, (dále jen „převáděný majetek“)
2. Úřadu přísluší hospodařit s výše uvedeným majetkem státu na základě bodu 14 čl. CXVII
zákona číslo 320/202 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením
činnosti okresních úřadů, ve smyslu § 9 zákona č. 219/2000 Sb..
Čl. II.
1. Převodce touto smlouvou bezúplatně převádí nabyvateli vlastnické právo k převáděnému
majetku a nabyvatel ho do svého výlučného vlastnictví přijímá.
2. Vlastnické právo k převáděnému majetku se bezúplatně převádí podle ustanovení § 22 odst.
3 zákona č. 219/2000 Sb. ve veřejném zájmu zachování silnice.
3. Nabyvatel prohlašuje, že se seznámil s faktickým stavem převáděného majetku.

Čl. III.
1. Převodce i nabyvatel shodně prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by
uzavření této smlouvy bránily.
2. Převodce prohlašuje, že ve vyznačeném zájmovém území se nachází zařízení provozovaná
SčVK a.s. a jejich ochranná nebo bezpečnostní pásma – jedná se o vodovodní řad DN<500
a kanalizace DN<500. Dle sdělení Gridservices, s.r.o. se v zájmovém území nachází
provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky. Dle sdělení ČEZ Distribuce a.s. se
v zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení. Dle
sdělení CETIN a.s. se v zájmovém území nachází síť elektrických komunikací společnosti.
Dle sdělení Telco Pro Services, a.s. se v zájmovém území nachází komunikační zařízení. O
jiných omezeních, závazcích či právních vadách mu není nic známo.

Čl. IV.
1. Vlastnické právo k převáděnému majetku nabývá nabyvatel dnem zápisu do katastru
nemovitostí. Tímto dnem na nabyvatele přecházejí veškerá práva a povinnosti spojená
s vlastnictvím a užíváním převáděného majetku.
2. Smluvní strany se dohodly, že návrh na zápis vkladu vlastnického práva do katastru

nemovitostí podává převodce.
3. Pokud by příslušným Katastrálním úřadem byl návrh na zápis vkladu vlastnického práva
k převáděnému majetku dle této smlouvy pro nabyvatele pravomocně zamítnut, účastníci této
smlouvy se zavazují k součinnosti směřující k naplnění vůle obou smluvních stran.

Čl. V.
1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu poslední smluvní stranou.
2. Tato smlouva nepodléhá uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením § 3 odst. 2
písm. h) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) .
3. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou svými projevy vázány od okamžiku podpisu této
smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly, že není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva a
povinnosti smluvních stran zákonem č. 89/2012 Sb. a zákonem č. 219/2000 Sb.
5. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze
písemnou formou, v podobě oboustranně uzavřených vzestupně číslovaných dodatků
smlouvy.
6. Poplatkové a daňové povinnosti spojené s touto smlouvou nese nabyvatel.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po
jednom vyhotovení. Jedno vyhotovení bude použito k zápisu vlastnického práva vkladem do
katastru nemovitostí.

8. Nedílnou součástí této smlouvy je doložka dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

9. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla
zveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového
přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují
za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
10. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv z přinucení
nebo omylu. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Lounech

dne …………………

Česká republika – Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových

…………………………….…………………..
Ing. Miloš Tajtl
ředitel odboru
Odloučené pracoviště Louny

V Ústí nad Labem

dne …………………

Ústecký kraj

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

DOLOŽKA

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

Ústecký kraj, ve smyslu ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., potvrzuje, že u právních
jednání obsažených ve Smlouvě o bezúplatném převodu nemovité věci č. ULN/13/2020, kterou
se převádí pozemek:


parcela číslo 176, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití neplodná půda,

zapsaný na listu vlastnictví č. 60000, pro kat. území Hlubany, obec Podbořany, v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrálním pracovištěm Žatec,
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 úkonu.
Předmětná Smlouva o bezúplatném převodu nemovité věci č. ULN/13/2020 byla schválena
usnesením č. ……...............……. ze zasedání Zastupitelstva
Ústeckého kraje dne
……………..........…

V Ústí nad Labem, dne

Ústecký kraj

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

bod 18.1 priloha 5.4.pdf k usnesení č. 064/29Z/2020

bod 18.1 priloha 5.5.pdf k usnesení č. 082/29Z/2020

Krajský úřad
Číslo prodávajícího:
Číslo kupujícího: 20/SML0748/KSN/MAJ

KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:
Prodávající:
Obec Velemín
Sídlo:
Zastoupená:
IČ:
Bank. spojení:
Zástupce pro věcná jednání:
E-mail/telefon:

Velemín č.p. 96, 411 31 Velemín
Petrem Křivánkem, starostou
00264601
Komerční banka, a.s., pobočka Lovosice
Číslo účtu: 1727471/0100
Petr Křivánek, starosta obce Velemín
obec@velemin.cz, 416 597 191

(dále jen „prodávající“)
a
Kupující:
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:
Zástupce pro věcná jednání:
E-mail/telefon:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 5512232/0800
Mgr. Ing. Jindřich Šimák, vedoucí majetkového odboru
Krajského úřadu Ústeckého kraje
simak.j@kr-ustecky.cz
475 657 407, 475 200 245

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

KUPNÍ SMLOUVU:
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I.
Předmět koupě
1. Prodávající je vlastníkem těchto nemovitých věcí:
- pozemek: st.p.č. 134 o výměře 167 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří, způsob využití: zbořeniště, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p.č. 73/18 o výměře 7595 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: sportoviště a rekreační plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p.č. 1163 o výměře 870 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob
využití: vodní nádrž přírodní, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek: p.č. 1164 o výměře 104 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob
využití: vodní nádrž přírodní, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
v katastrálním území Bílý Újezd, obec Velemín, zapsané na listu vlastnictví č. 1
vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj Katastrální pracoviště Litoměřice (dále
jako „předmět koupě“).
2. Předmět koupě bude předán k hospodaření příspěvkové organizaci: Centrum sociální
pomoci Litoměřice, příspěvková organizace, IČ: 00080195.

II.
Projevy vůle
Prodávající prodává kupujícímu touto kupní smlouvou do jeho vlastnictví předmět koupě
popsaný v čl. I. bod 1. této smlouvy se vším právním i faktickým příslušenstvím a součástmi
za dohodnutou kupní cenu a kupující prohlašuje, že předmět koupě popsaný v čl. I. bod 1.
této smlouvy se vším právním i faktickým příslušenstvím a součástmi za dohodnutou kupní
cenu od prodávajícího do svého výlučného vlastnictví kupuje.

III.
Kupní cena a platební podmínky
1. Smluvní strany si za převod nemovitých věcí, které jsou předmětem převodu, včetně
jejích součástí a příslušenství, ujednávají kupní cenu ve výši 8.736,- Kč, (slovy:
Osmtisícsedmsettřicetšestkorunčeských).
2. Kupní cena bude uhrazena bezhotovostně na účet prodávajícího do 30 kalendářních dnů
od podpisu kupní smlouvy.
IV.
Prohlášení smluvních stran
1.

Prodávající prohlašuje, že seznámil kupujícího se stavem předmětu koupě včetně jeho
příslušenství a součástí a že na předmětu koupě neváznou žádné dluhy, zástavní práva,
věcná břemena ani jiné právní vady. Dále prodávající prohlašuje, že je oprávněn
nakládat s předmětem koupě a taktéž prohlašuje, že jeho smluvní volnost není nijak
omezena.

2.

Kupující prohlašuje, že si předmět koupě řádně prohlédl, že je mu jeho stav dobře znám
a že nabývá předmět koupě ve stavu, v jakém se ke dni převodu nachází.

3. Prodávající prohlašuje, že mu v minulosti nebyla poskytnuta náhrada v rámci
majetkoprávního vypořádání k předmětu koupě.
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4. Kupující prohlašuje, že předmět koupě hodlá využít za účelem výstavby zařízení sociální
péče. Kupující i prodávající se výslovně dohodli na tom, že nebude-li výstavba zahájena
do pěti let od uzavření této smlouvy, má prodávající právo od této smlouvy odstoupit.
V.
Platnost a účinnost smlouvy
1. Tato kupní smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření a tímto dnem jsou
smluvní strany svými projevy vůle vázány.
2. V případě, že příslušný katastrální úřad přeruší řízení o povolení vkladu vlastnického
práva na základě této smlouvy, zavazují se smluvní strany poskytnout si navzájem
součinnost směřující k odstranění veškerých vad podání, jež byly důvodem přerušení
tohoto řízení. Pakliže i přes odpovídající úsilí smluvních stran bude řízení o povolení
vkladu práva vlastnického na základě této kupní smlouvy zastaveno, popř. příslušný
katastrální úřad zamítne vklad vlastnického práva, smluvní strany výslovně ujednaly, že
uzavřou do deseti dnů od právní moci takového rozhodnutí na základě této smlouvy
kupní smlouvu ohledně nemovitých věcí, jež jsou předmětem této kupní smlouvy, za
stejnou kupní cenu a za podmínek uvedených v této smlouvě a podají nový návrh na
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Ty skutečnosti a údaje obsažené v této
kupní smlouvě, jež byly důvodem pro zastavení řízení, resp. pro zamítnutí vkladu
vlastnického práva pro kupujícího, budou v takovém případě opraveny tak, aby na
základě takto opravené smlouvy mohl být proveden vklad vlastnického práva pro
kupujícího.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají rozvazovací podmínku, pokud důvodem pro
pravomocné rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu o zastavení řízení, event.
pravomocné rozhodnutí o zamítnutí vkladu vlastnického práva na základě této smlouvy,
budou skutečnosti takové povahy, že nebude moci být sepsána opravená kupní smlouva
dle předchozího odstavce tak, že právní mocí tohoto rozhodnutí zaniká platnost a
účinnost této kupní smlouvy a smluvní strany si bez zbytečného odkladu vrátí poskytnutá
plnění a ponesou si své náklady.

VI.
Nabytí vlastnictví
1.
2.

3.

Kupující nabude vlastnické právo k předmětu koupě zápisem do veřejného seznamu, a
to vkladem do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Litoměřice.
Na základě této smlouvy lze provést vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Náklady na provedení vkladu práva do katastru nemovitostí se zavazuje uhradit kupující.
Prodávající podpisem této smlouvy výslovně zmocňuje kupujícího k podání návrhu na
povolení vkladu práva na příslušný katastrální úřad.
Na základě této kupní smlouvy zapíše Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Litoměřice změnu vlastnického práva k předmětu koupě podle této smlouvy.
VII.
Ostatní ujednání

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že kupující má ode dne účinnosti této kupní smlouvy
právo vstupu a užívání předmětu koupě.
2. Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího dnem účinnosti této kupní
smlouvy.
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VIII.
Závěrečná ustanovení
1.

2.

3.
4.
5.

Kupující tímto potvrzuje, že:
a) o nákupu a nabytí nemovitých věcí bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č.102/25Z/2019 ze dne 9. 12. 2019.
b) o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením
č.
ze dne
.
Prodávající tímto potvrzuje, že:
a) záměr prodat předmět koupě byl uveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zákona č.
128/2000., o obcích ve znění pozdějších předpisů ode dne 19. 2. 2016 do 16. 3. 2016
a následně ode dne 27. 2. 2020 do 16. 3. 2020.
b) o prodeji (převodu) nemovitých věcí bylo rozhodnuto Zastupitelstvem obce Velemín
usnesením č. 10/2016 ze dne 30. 3. 2016 (uzavření smlouvy o smlouvě budoucí) a
opakovaně usnesením č. 10/2020 ze dne 16. 3. 2020.
c) o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem obce Velemín usnesením č.
10/2020 ze dne 16. 3. 2020.
Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou
písemných a číslovaných dodatků.
Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a právními předpisy upravujícími
hospodaření územních samosprávných celků.
Tato smlouva je provedena ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení je určeno pro potřeby
katastrálního úřadu.

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

Ve Velemíně dne …………………

V Ústí nad Labem dne .....…………..

…………………………………………….
Prodávající
Obec Velemín
Pavel Křivánek, starosta obce Velemín

...........................…………………………
Kupující
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje
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Zpracovatel
Vedoucí odboru

Datum

Jméno a příjmení

Funkce a odbor
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Podpis

bod 18.2 priloha 1.pdf k usnesení č. 083/29Z/2020

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č. 81
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 213/2002
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Krajská majetková, příspěvková organizace
se sídlem Tolstého 1232/37, 40003, Ústí nad Labem 3 – Střekov,
IČ: 00829048
(dále jen organizace)
vydané Okresním úřadem Louny dne 1. 10. 1991,
ve znění doplňku č. 1 ze dne 1. 1.1992,
doplňku č. 2 ze dne 1. 12. 1996,
doplňku č. 3 ze dne 1. 1. 1999,
doplňku č. 4 ze dne 1. 1. 2001,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 182/49/2002 ze dne 4. 12. 2002 (dodatek č. 5),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 85/54/2003 ze dne 12. 2. 2003 (dodatek č. 6),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 113/57/2003 ze dne 12. 3. 2003 (dodatek č. 7),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/60/2003 ze dne 8. 4. 2003 (dodatek č. 8),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 56/65/2003 ze dne 18. 6. 2003 (dodatek č. 9),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 107/88/2004 ze dne 10. 3. 2004 (dodatek č. 10),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 2/90/2004 ze dne 31. 3. 2004 (dodatek č. 11),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 66/91/2004 ze dne 7. 4. 2004 (dodatek č. 12),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 2/100/2004 ze dne 23. 6. 2004 (dodatek č. 13),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 239/8R/2005 ze dne 11. 5. 2005 (dodatek č. 14),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 239/8R/2005 ze dne 11. 5. 2005 (dodatek č. 15),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 147/18R/2005 ze dne 21. 9. 2005 (dodatek č. 16),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 60/32R/2006 ze dne 8. 3. 2006 (dodatek č. 17),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 99/38R/2006 ze dne 26. 4.2006 (dodatek č. 18),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 131/43R/2006 ze dne 7. 6. 2006 (dodatek č. 19),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 115/58R/2006 ze dne 27. 9. 2006 (dodatek č. 20),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 84/73R/2007 ze dne 31. 1. 2007 (dodatek č. 21),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 123/79R/2007 ze dne 11. 4. 2007 (dodatek č. 22),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 109/87R/2007 ze dne 4. 7. 2007 (dodatek č. 23),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 2/89R/2007 ze dne 29. 8. 2007 (dodatek č. 24),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 150/94R/2007 ze dne 24. 10. 2007 (dodatek č. 25),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 133/106R/2008 ze dne 12. 3. 2008 (dodatek č. 26),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 189/115R/2008 ze dne 11. 6. 008 (dodatek č. 27),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 137/124R/2008 ze dne 20. 8. 2008 (dodatek č. 28),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 363/9R/2009 ze dne 14. 1. 2009 (dodatek č. 29),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 68/21R/2009 ze dne 1. 7. 2009 (dodatek č. 30),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7. 10. 2009 (dodatek č. 31),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16. 12. 2009 (dodatek č. 32),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 164/39R/2010 ze dne 3. 2. 2010 (dodatek č. 33),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 216/44R/2010 ze dne 7. 4. 2010 (dodatek č. 34),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 65/49R/2010 ze dne 16. 6. 2010 (dodatek č. 35),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 222/56R/2010 ze dne 15. 9. 2010 (dodatek č. 36),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 158/62R/2010 ze dne 3. 11. 2010 (dodatek č. 37),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 191/72R/2011 ze dne 9. 3. 2011 (dodatek č. 38),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 66/85R/2011 ze dne 21. 9. 2011 (dodatek č. 39),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 252/90R/2011 ze dne 23. 11. 2011 (dodatek č. 40),

usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012 (dodatek č. 41),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 253/103R/2012 ze dne 9. 5. 2012 (dodatek č. 42),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23. 5. 2012 (dodatek č. 43),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 301/105R/2012 ze dne 13. 6. 2012 (dodatek č. 44),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 266/111R/2012 ze dne 22. 8. 2012 (dodatek č. 45),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 36/12R/2013 ze dne 27. 3. 2013 (dodatek č. 46),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27. 3. 2013 (dodatek č. 47),
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 200/13R/2013 ze dne 10. 4. 2013 (dodatek č. 48),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 82/10Z/2013 ze dne 30. 10. 2013 (dodatek č. 49),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013 (dodatek č. 50),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 75/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013 (dodatek č. 51),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 63/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014 (dodatek č. 52),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 164/14Z/2014 ze dne 23. 4. 2014 (dodatek č. 53),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 64/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014 (dodatek č. 54),
úplné znění zřizovací listiny ke dni 1. 4. 2014,
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 164/14Z/2014 ze dne 23. 4. 2014 (dodatek č. 55),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 184/17Z/2014 ze dne 25. 6. 2014 (dodatek č. 56),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 85/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014 (dodatek č. 57),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 74/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014 (dodatek č. 58),
úplné znění zřizovací listiny ke dni 1. 3. 2015,
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 75/22Z/2015 ze dne 20. 4. 2015 (dodatek č. 59),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 6/23Z/2015 ze dne 29. 6. 2015 (dodatek č. 60),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.108/23Z/20015 ze dne 29. 6. 2015 (dodatek č. 61),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 85/24Z/2015 ze dne 29. 6. 015 (dodatek č. 62),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 79/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016 (dodatek č. 63),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 80/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016 (dodatek č. 64),
úplné znění zřizovací listiny ze dne 1. 3. 2016,
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 115/29Z/2016 ze dne 25. 4. 2016 (dodatek č. 65),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 93/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016 (dodatek č. 66),
úplné znění zřizovací listiny ke dni 18. 1. 2017,
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 017/3Z/2017 ze dne 20. 2. 2017 (dodatek č. 67),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 131/3Z/2017 ze dne 24. 4. 2017 (dodatek č. 68),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 097/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017 (dodatek č. 69),
úplné znění zřizovací listiny ke dni 31. 1. 2018,
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 086/11Z/2018 ze dne 26. 2. 2018 (dodatek č. 70),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 086/11Z/2018 ze dne 26. 2. 2018 (dodatek č. 71),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 120/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018 (dodatek č. 72),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 097/14Z/2018 ze dne 10. 9. 2018 (dodatek č. 73),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018 (dodatek č. 74),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 080/15Z/2018 ze dne 22. 10. 2018 (dodatek č. 75),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 095/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018 (dodatek č. 76),
úplné znění zřizovací listiny ke dni 1. 1. 2019
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.105/19Z/2019 ze dne 29. 4. 2019 (dodatek č. 77),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.137/20Z/2019 ze dne 24. 6. 2019 (dodatek č. 78),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 084/22Z/2019 ze dne 9. 9. 2019 (dodatek č. 79),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 065/24Z/2019 ze dne 21. 10. 2019 (dodatek č. 80),
úplné znění zřizovací listiny ke dni 1. 1. 2020
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. /Z/2020 ze dne 20. 4. 2020 se výše
uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
I. V příloze č. 1 – „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací
listiny se doplňuje následující položka majetku svěřeného organizaci k hospodaření:
Katastrální území:

Malá Veleň

Parcela:
1361/4

výměra (m2)
23

druh pozemku
ostatní plocha

způsob využití
ostatní komunikace

Katastrální území:
Parcela:
641/2

výměra (m2)
39

Dobříň
druh pozemku
ostatní plocha

způsob využití
ostatní komunikace

Katastrální území:
Parcela:
2636/4
2636/32
2636/34
2636/35
2947/4
2947/5
2947/6
2949/10

výměra (m2)
13
341
717
394
38
21
526
583

Děčín
druh pozemku
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

způsob využití
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace

Katastrální území:
Parcela:
306/11
306/17

výměra (m2)
74
802

Děčín-Staré Město
druh pozemku
ostatní plocha
ostatní plocha

způsob využití
ostatní komunikace
ostatní komunikace
způsob využití
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace

Katastrální území:
Parcela:
184/16
184/17
241
324/9
428/13
450/6
450/7
848/5
860/6
879/7
900/7
1301/9

výměra (m )
75
26
228
320
40
228
240
866
839
3622
9
465

Březiny u Děčína
druh pozemku
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

Katastrální území:
Parcela:
3442/9

výměra (m2)
12227

Kadaň
druh pozemku
orná půda

Katastrální území:
Parcela:
625/2
656/1
656/6
657/2

výměra (m2)
57
722
278
3566

Starý Šachov
druh pozemku
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

způsob využití
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace

Katastrální území:
Parcela:
4355/4

výměra (m2)
10

Roudnice nad Labem
druh pozemku
ostatní plocha

způsob využití
ostatní komunikace

2

Nemovitý majetek nezapisovaný do katastru nemovitostí
Katastrální území
název

způsob využití

Labská stezka 2 – etapa 1
Labská stezka č. 2 – etapa 2a
Labská stezka č. 2 – etapa 2c
Labská stezka č. 2 – etapa 2b1
Labská stezka č. 2 – etapa 2d
Labská stezka č. 2 – etapa 2b2
Labská stezka č. 2 – etapa 2b3
SO 102 komunikace – část LS č. 2 –
etapa 2e
Lávka - Velké Žernoseky
SO 103 LS č- 2 – etapa 2e
Lounky – Nučnice – Okna u Polep
Labská stezka č. 2 – etapa 3
Cyklostezka Ploučnice – Oblouková,
zimní stadion
Děčín – Březiny u Děčína
Cyklostezka Ploučnice úsek A
Soutězky Benešov nad Ploučnicí
Cyklostezka Ploučnice úsek B
Benešov nad Ploučnicí – Františkov nad Ploučnicí Cyklostezka Ploučnice úsek C
Františkov nad Ploučnicí – Starý Šachov
Cyklostezka Ploučnice úsek D
Dolní Žleb
odpočívadlo
Děčín
odpočívadlo
Křešice u Děčína
odpočívadlo
Těchlovice nad Labem
odpočívadlo
Střekov
odpočívadlo
Církvice
odpočívadlo
Libochovany
odpočívadlo
Velké Žernoseky
odpočívadlo
Církvice – Libochovany
Libochovany – Velké Žernoseky
Děčín – Staré Město
Roudnice nad Labem
Křešice – Boletice nad Labem – Nebočady
Okres Děčín
Velké Žernoseky – přívoz Litoměřice

II. V příloze č. 1 – „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací
listiny se zrušuje následující položka majetku svěřeného organizaci k hospodaření
Katastrální území:
Parcela:
395/40

výměra (m2)
115

Skyřice
druh pozemku
ostatní plocha

způsob využití
ostatní komunikace

Katastrální území:
Parcela:
výměra (m2)
St. 295
319
Součástí je stavba:
Stavba stojí na pozemku:
295/1
505

Cínovec
druh pozemku
způsob využití
zastavěná plocha a nádvoří
Cínovec č.p. 16
st. 295
ostatní plocha
manipulační plocha

Katastrální území:
Parcela:
výměra (m2)
St. 1923
768
Součástí je stavba:
Stavba stojí na pozemku:

Děčín
druh pozemku
způsob využití
zastavěná plocha a nádvoří
Děčín II-Nové Město č.p. 667
st. 1923

Katastrální území:
Parcela:
34/9

Přerov u Těchlovic
druh pozemku
ostatní plocha

2

výměra (m )
205

Katastrální území:
Parcela:
výměra (m2)
St. 311/5
464
Součástí je stavba:
Stavba stojí na pozemku:

způsob využití
ostatní komunikace

Horní Oldřichov
druh pozemku
způsob využití
zastavěná plocha a nádvoří
stavba bez č.p.
st. 311/5

St. 917
23
Součástí je stavba:
Stavba stojí na pozemku:
1579/1
70
1596/1
1884

zastavěná plocha a nádvoří
stavba bez č.p.
st. 917
vodní plocha
ostatní plocha
manipulační plocha

III. V příloze č. 2 – „Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci“ zřizovací
listiny se zrušuje následující položka majetku svěřeného organizaci k hospodaření
D)
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných věcí – účet 022
Číslo DM
Popis
HM000918
trezor Leicher
E)
Drobný dlouhodobý hmotný majetek - účet 028
Číslo DM
Popis
DDHM001094
EZS zabezpečovací zařízení
DDHM001166
kotel elektrický KE 22
DDHM001167
zabezpečovací zařízení EZS

Tento dodatek nabývá účinnosti dne: 1. 5. 2020
V Ústí nad Labem dne: 1. 5. 2020
Ing. Ladislav Drlý
člen Rady Ústeckého kraje na
základě usnesení Rady Ústeckého
kraje č. 005/24R/2017 ze dne
20. 9. 2017

bod 20.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 085/29Z/2020

Příloha č. 1

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č. 31
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 224/2002
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Domov Brtníky, příspěvková organizace
se sídlem v Brtníkách čp. 119, PSČ 407 60, IČO: 47274484
(dále jen organizace)
vydané Okresním úřadem Děčín dne 30. 11. 1994
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/49/2002 ze dne 4.12.2002 (dodatek č. 1),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/68/2003 ze dne 6.8.2003 (dodatek č. 2),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 80/91/2004 ze dne 7.4.2004 (dodatek č. 3),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 167/102/2004 ze dne 21.7.2004 (dodatek č. 4),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 350/4/2005 ze dne 16.2.2005 (dodatek č. 5),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 65/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 6),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 195/52R/2006 ze dne 16.8.2006 (dodatek č. 7),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 150/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 8),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 168/97R/2007 ze dne 14.11.2007 (dodatek č. 9),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 154/106R/2008 ze dne 12.3.2008 (dodatek č. 10),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 205/128R/2008 ze dne 29.9.2008 (dodatek č. 11),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 20/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 12),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 24/16R/2009 ze dne 6.5.2009 (dodatek č. 13),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 14),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 15),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 16),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 21/44R/2010 ze dne 7.4.2010 (dodatek č. 17),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/72R/2011 ze dne 9.3.2011 (dodatek č. 18),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/99R/2012 ze dne 21.3.2012 (dodatek č. 19),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 20),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 148/10R/2013 ze dne 13.3.2013 (dodatek č. 21),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 22),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 90/10Z/2013 ze dne 30.10.2013 (dodatek č. 23),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 101/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 24),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 25),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 14/20Z/2014 ze dne 15.12.2014
a č.78/26Z/2015 ze dne 14.12.2015 (dodatek č. 26),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 017/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 27),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 024/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 28),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 015/16Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 29),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 018/19Z/2019 ze dne 29.4.2019 (dodatek č. 30),

Příloha č. 1
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 0../28Z/2020 ze dne 20. 4. 2020 se výše
uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
V příloze č. 2 – „Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci“ zřizovací listiny se doplňují
následující položky majetku svěřeného organizaci k hospodaření:
D) Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí (účet 022)
Číslo DM
6903
6904
6905
6906
6907
6982
6983
6984

Popis
Postel polohovací Sendita
Postel polohovací Sendita
Postel polohovací Sendita
Postel polohovací Sendita
Postel polohovací Sendita
Sedací souprava – tvořená křesly
Sedací souprava – tvořená křesly
Sedací souprava – tvořená křesly

E) Drobný dlouhodobý hmotný majetek (účet 028)
Číslo DM
6908
6909
6910
6911
6912
6913
6914
6915
6916
6917
6918
6919
6920
6921
6922
6923
6924
6925
6926
6927
6928
6929
6930
6931
6932
6933
6934
6935

Popis
Matrace Primacare – k polohovacímu lůžku
Matrace Primacare – k polohovacímu lůžku
Matrace Primacare – k polohovacímu lůžku
Matrace Primacare – k polohovacímu lůžku
Matrace Primacare – k polohovacímu lůžku
Křeslo Gavota
Křeslo Gavota
Křeslo Gavota
Křeslo Gavota
Křeslo Gavota
Lednice Zanussi
Lednice Zanussi
Lednice Zanussi
Pračka Philco
Pračka Philco
Pračka Philco
Sušička prádla Philco
Sušička prádla Philco
Sušička prádla Philco
Konferenční stůl k sedací soupravě
Konferenční stůl k sedací soupravě
Konferenční stůl k sedací soupravě
Jídelní set (stůl + 6 židlí)
Jídelní set (stůl + 6 židlí)
Jídelní set (stůl + 6 židlí)
Křeslo dřevěné
Křeslo dřevěné
Křeslo dřevěné
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6936
6937
6938
6939
6940
6941
6942
6943
6944
6945
6946
6947
6948
6949
6950
6951
6952
6953
6954
6955
6956
6957
6958
6959
6960
6961
6962
6963
6964
6965
6966
6967
6968
6969
6970
6971
6972
6973
6974
6975
6976
6977
6978
6979
6980
6981
6985
6986

Křeslo dřevěné
Křeslo dřevěné
Křeslo dřevěné
Křeslo dřevěné
Křeslo dřevěné
Křeslo dřevěné
Křeslo dřevěné
Křeslo dřevěné
Skříň šatní s věšákovou tyčí
Skříň šatní s věšákovou tyčí
Skříň šatní s věšákovou tyčí
Skříň šatní s věšákovou tyčí
Skříň šatní s věšákovou tyčí
Skříň šatní s věšákovou tyčí
Stolek k posteli
Stolek k posteli
Stolek k posteli
Stolek k posteli
Stolek k posteli
Stolek k posteli
Stolek k posteli
Stolek k posteli
Stolek k posteli
Stolek k posteli
Stolek k posteli
Stolek k posteli
Stolek k posteli
Stolek k posteli
Stolek k posteli
Stolek k posteli
Skříňka závěsná
Skříňka závěsná
Skříňka závěsná
Skříňka závěsná
Skříňka závěsná
Skříňka závěsná
Skříňka závěsná
Skříňka závěsná
Skříňka závěsná
Skříňka závěsná
Skříňka závěsná
Skříňka závěsná
Skříňka závěsná
Skříňka závěsná
Skříňka závěsná
Skříňka závěsná
Postel – lůžko s výškovým zdvihem
Postel – lůžko s výškovým zdvihem
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6987
6988
6989
6990
6991
6992
6993
6994
6995
6996
6997
6998
6999
7000
7001
7002
7003
7004
7005
7006

Postel – lůžko s výškovým zdvihem
Postel – lůžko s výškovým zdvihem
Postel – lůžko s výškovým zdvihem
Postel – lůžko s výškovým zdvihem
Postel – lůžko s výškovým zdvihem
Postel – lůžko s výškovým zdvihem
Postel – lůžko s výškovým zdvihem
Postel – lůžko s výškovým zdvihem
Postel – lůžko s výškovým zdvihem
Matrace k posteli s výškovým zdvihem
Matrace k posteli s výškovým zdvihem
Matrace k posteli s výškovým zdvihem
Matrace k posteli s výškovým zdvihem
Matrace k posteli s výškovým zdvihem
Matrace k posteli s výškovým zdvihem
Matrace k posteli s výškovým zdvihem
Matrace k posteli s výškovým zdvihem
Matrace k posteli s výškovým zdvihem
Matrace k posteli s výškovým zdvihem
Matrace k posteli s výškovým zdvihem

Majetek získaný byť i z části z dotace musí být zachován, popřípadě nahrazen v plném rozsahu, po
dobu 5 let od finančního ukončení projektu.

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 20. 4. 2020
V Ústí nad Labem dne 20. 4. 2020

Mgr. Ing. Miroslav Andrt,
člen Rady Ústeckého kraje,
na základě pověření dle usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 054/69R/2019 ze dne 22. 5. 2019

bod 20.1 priloha 2.pdf k usnesení č. 085/29Z/2020

Příloha č. 2

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 38
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 230/2002
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace
se sídlem v Kadani, Březinova čp. 1093, PSČ 432 01, IČO: 46789910
(dále jen organizace)
vydané Okresním úřadem Chomutov dne 14.12.1992, ve znění jejích změn a doplňků
(dodatek č. 1 ze dne 7. 12. 1995, dodatek č. 2 ze dne 24. 11. 1997),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.180/49/2002 ze dne 4.12. 2002 (dodatek č. 3),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.180/68/2003 ze dne 6.8.2003 (dodatek č. 4),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 80/91/2004 ze dne 7.4.2004 (dodatek č. 5),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.167/102/2004 ze dne 21.7.2004 (dodatek č. 6),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.135/105/2004 ze dne 13.10.2004 (dodatek č. 7),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.350/4/2005 ze dne 16.2.2005 (dodatek č. 8),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 138/23R/2005 ze dne 7.12.2005 (dodatek č. 9),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 65/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 10),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 195/52R/2006 ze dne 16.8.2006 (dodatek č. 11),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 202/66R/2006 ze dne 6.12.2006 (dodatek č. 12),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 150/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 13),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 154/106R/2008 ze dne 12.3.2008 (dodatek č. 14),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 20/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 15),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 16),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 17),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 21/44R/2010 ze dne 7.4.2010 (dodatek č. 18),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/72R/2011 ze dne 9.3.2011 (dodatek č. 19),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 23/76R/2011 ze dne 27.4.2011 (dodatek č. 20),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 20/90R/2011 ze dne 23.11.2011 (dodatek č. 21),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/99R/2012 ze dne 21.3.2012 (dodatek č. 22),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 23),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/110R/2012 ze dne 7.8.2012 (dodatek č. 24),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 148/10R/2013 ze dne 13.3.2013 (dodatek č. 25),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 26),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 58/16R/2013 ze dne 22.5.2013 (dodatek č. 27),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 90/10Z/2013 ze dne 30.10.2013 (dodatek č. 28),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 101/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 29),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 30),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 93/18Z/2014 ze dne 3.9.2014 (dodatek č. 31),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 14/20Z/2014 ze dne 15.12.2014
a č. 78/26Z/2015 ze dne 14.12.2015 (dodatek č. 32),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 017/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 33),
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ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 014/14Z/2018 ze dne 10.9.2018 (dodatek č. 34),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 015/16Z/2018 ze dne 10.12.2018 /dodatek č. 35),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 018/19Z/2019 ze dne 29.4.2019 (dodatek č. 36),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 104/25Z/2019 ze dne 9.12.2019 (dodatek č. 37),
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 0../28Z/2020 ze dne 20. 4. 2020 se výše
uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
V příloze č. 1 – „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací listiny se
doplňuje následující položka majetku svěřeného organizaci k hospodaření:
Ostatní majetek nezapisovaný do katastru nemovitostí
Katastrální území
název

na parcele

Kadaň

813/1

mlhoviště

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 20. 4. 2020
V Ústí nad Labem dne 20. 4. 2020

Mgr. Ing. Miroslav Andrt,
člen Rady Ústeckého kraje,
na základě pověření dle usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 054/69R/2019 ze dne 22. 5. 2019

bod 20.1 priloha 3.pdf k usnesení č. 085/29Z/2020

Příloha č. 3

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 47
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 231/2002
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
se sídlem Dlouhá č. p. 362/75, PSČ 410 02, Lovosice, IČO: 00080195
(dále jen organizace)
vydané Okresním úřadem Litoměřice dne 25.10.2000
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/49/2002 ze dne 4.12.2002 (dodatek č. 1),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 64/65/2003 ze dne 18.6.2003 (dodatek č. 2),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 180/68/2003 ze dne 6.8.2003 (dodatek č. 3),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 80/91/2004 ze dne 7.4.2004 (dodatek č. 4),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 167/102/2004 ze dne 21.7.2004 (dodatek č. 5),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 350/4/2005 ze dne 16.2.2005 (dodatek č. 6),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 125/16R/2005 ze dne 24.8.2005 (dodatek č. 7),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 65/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 8),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 106/38R/2006 ze dne 26.4.2006 (dodatek č. 9),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 195/52R/2006 ze dne 16.8.2006 (dodatek č. 10),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/59R/2006 ze dne 11.10.2006 (dodatek č. 11),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 150/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 12),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 154/106R/2008 ze dne 12.3.2008 (dodatek č. 13),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 205/128R/2008 ze dne 29.9.2008 (dodatek č. 14),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 20/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 15),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 16),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 17),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 18),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 21/44R/2010 ze dne 7.4.2010 (dodatek č. 19),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 17/58R/2010 ze dne 29.9.2010 (dodatek č. 20),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/72R/2011 ze dne 9.3.2011 (dodatek č. 21),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 45/79R/2011 ze dne 15.6.2011 (dodatek č. 22),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 20/90R/2011 ze dne 23.11.2011 (dodatek č. 23),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/99R/2012 ze dne 21.3.2012 (dodatek č. 24),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 57/103R/2012 ze dne 9.5.2012 (dodatek č. 25),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 26),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 35/108R/2012 ze dne 11.7.2012 (dodatek č. 27),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 16/114R/2012 ze dne 3.10.2012 (dodatek č. 28),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 33/115R/2012 ze dne 17.10.2012 (dodatek č. 29),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 148/10R/2013 ze dne 13.3.2013 (dodatek č. 30),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 31),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 90/10Z/2013 ze dne 30.10.2013 (dodatek č. 32),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 101/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 33),
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ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 34),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 76/19Z/2014 ze dne 29.10.2014 (dodatek č. 35),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 14/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014
a č. 113/23Z/2015 ze dne 29.6.2015 (dodatek č. 36),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 91/25Z/2015 ze dne 2.11.2015 (dodatek č. 37),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 126/29Z/2016 ze dne 25.4.2016 (dodatek č. 38),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 103/31Z/2016 ze dne 5.9.2016 (dodatek č. 39),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 20/2Z/2016 ze dne 19.12.2016 (dodatek č. 40),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 017/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 41),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 024/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 42),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 027/6Z/2017 ze dne 26.6.2017 (dodatek č. 43),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 013/8Z/2017 ze dne 23.10.2017 (dodatek č. 44),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 015/16Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 45),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 066/24Z/2019 ze dne 21.10.2019 (dodatek č. 46),
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 0../28Z/2020 ze dne 20. 4. 2020 se výše
uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
V příloze č. 1 – „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací listiny se
doplňuje následující položka majetku svěřeného organizaci k hospodaření:
Katastrální území: Skalice u Žitenic
Parcela
výměra
druh pozemku
412/1

2 302 m2

ostatní plocha

způsob využití
manipulační plocha

a vyjímá následující položku majetku svěřeného organizaci k hospodaření:
Katastrální území: Skalice u Žitenic
Ostatní majetek nezapisovaný do katastru nemovitostí
Katastrální území
Skalice u Žitenic

název
štěrbinová nádrž

na parcele
410/1

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 20. 4. 2020
V Ústí nad Labem dne 20. 4. 2020

Mgr. Ing. Miroslav Andrt,
člen Rady Ústeckého kraje,
na základě pověření dle usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 054/69R/2019 ze dne 22. 5. 2019

bod 20.2 priloha 1.pdf k usnesení č. 086/29Z/2020

Příloha č. 1

Ústecký krajský plán vyrovnávání
příležitostí pro osoby se zdravotním
postižením na období 2015–2020

Plnění za rok 2019

Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo dne 16. února 2015 Ústecký krajský plán vyrovnávání
příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015 – 2018.
V roce 2018 byl Zastupitelstvem Ústeckého kraje schválen předložený návrh na prodloužení
platnosti tohoto dokumentu do roku 2020 z důvodu sladění platnosti s Národním plánem
podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020. Nový
dokument bude vydán s platností od roku 2021.
Plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením je koncepční dokument
vycházející zejména z Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, ratifikované Českou
republikou v roce 2009.
Tento dokument byl zpracován z podnětu Poradního orgánu hejtmana Ústeckého kraje pro
seniory a zdravotně postižené ve spolupráci s Ústeckou krajskou radou osob se zdravotním
postižením a zainteresovanými odbory Krajského úřadu Ústeckého kraje.
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Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se
zdravotním postižením na období 2015 - 2020
1. Oblast zpřístupňování staveb, dopravy a informací
Cíl 1.1
Aktivně podporovat zpřístupňování staveb osobám se zdravotním postižením v Ústeckém kraji
a zamezit vzniku nových bariér.
Opatření 1.1.1
Provádět metodickou činnost a poradenství vůči obecním stavebním úřadům ve sféře obecných
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Realizátor: Odbor územního plánování a stavebního řádu (UPS) ve spolupráci s Ústeckou
krajskou radou osob se zdravotním postižením (ÚKR ZP) a Národním institutem pro integraci
osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o. s. (NIPI)
Termín: průběžně
Finanční náklady: bez navýšení rozpočtu kraje
Opatření 1.1.2
Minimálně jedenkrát ročně zařazovat na poradách se stavebními úřady blok týkající se
problematiky zpřístupňování staveb pro osoby se zdravotním postižením.
Realizátor: Odbor ÚPS ve spolupráci s KRZP a NIPI
Termín: průběžně
Finanční náklady: bez navýšení rozpočtu kraje
Doporučení NRZP ÚK pro rok 2019
Doporučujeme uspořádat seminář projektantům k otázkám zpřístupňování staveb, při
dodržování platných norem a to ve spolupráci s jejich komorou, odborem ÚPS ÚK a NRZP
ČR, NIPI BP.
Plnění 2019
Dne 14. 11. 2019 se uskutečnila na Krajském úřadě Ústeckého kraje porada s obecnými
stavebními úřady, které se zúčastnil předseda NRZP ÚK, pan Jaroslav Slavík, a paní Hana
Cinkaničová, zástupkyně NIPI. Oba hosté přednesli svůj příspěvek.
Opatření 1.1.3
Podporovat zvyšování informovanosti o přístupnosti veřejných objektů v kraji. Akcentovat
a popularizovat všeobecnou přístupnost staveb tím, že Ústecký kraj vyhlásí stavbu roku
Realizátor: Odbor ÚPS ve spolupráci s KRZP a NIPI
Termín: každoročně
Finanční náklady: bez navýšení rozpočtu Ústeckého kraje

3

Plnění 2015
Uspořádání školení – novely stavebního zákona.
Doporučení NRZP ÚK pro rok 2016
Aktivně podporovat zpřístupňování staveb osobám se zdravotním postižením a zamezit vzniku
nových bariér.
Při zpřístupňování staveb osobám se zdravotním postižením dbát na to, aby se do budovy mohly
dostat i osoby se sluchovým postižením, pokud je u vchodu namontován elektronický vrátný.
Plnění 2016
V březnu 2016 se zúčastnil porady obecních stavebních úřadů Ústeckého kraje zástupce NRZP
ÚK a přednesl svůj příspěvek.
Doporučení NRZP ÚK pro rok 2017
NRZP ÚK doporučuje k opatření 1.1.3 - vyhlášení Stavby roku, jako kladný příklad
zpřístupňování staveb a dále i v roce 2017 se zúčastnit porady obecních stavebních úřadů
Ústeckého kraje.
Plnění 2017
V květnu 2017 se uskutečnila porada obecných stavebních úřadů Ústeckého kraje, které se
zúčastnili zástupci NRZP ÚK a přednesli svůj příspěvek.
Uvedené údaje týkající se přístupnosti objektů pro osoby se zdravotním postižením jsou
publikovány v magazínu Brána do Čech č. 6 pro rok 2017 a počítá se s nimi i pro další tiskoviny
plánované pro rok 2018.
Plnění 2018
Dne 12. 6. 2018 se konala na Krajském úřadě Ústeckého kraje porada s obecnými stavebními
úřady, které se zúčastnila zástupkyně NRZP ÚK a přednesla svůj příspěvek.
Plnění 2019
Dne 14. 11. 2019 se uskutečnila na Krajském úřadě Ústeckého kraje porada s obecnými
stavebními úřady, které se zúčastnil předseda NRZP ÚK, pan Jaroslav Slavík, a paní Hana
Cinkaničová, zástupkyně NIPI. Oba hosté přednesli svůj příspěvek.
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Cíl 1.2
Přispět ke zvýšení mobility osob se zdravotním postižením
Opatření 1.2.1
V intencích zákona č. 194/2010 Sb. při vypisování výběrových či nabídkových řízení od
dopravců důsledně vyžadovat to, aby nové železniční vozy a autobusy splňovaly podmínku
bezbariérového přístupu.
Realizátor: Odbor dopravy a silničního hospodářství (DS)
Termín: průběžně
Finanční náklady: bez navýšení rozpočtu kraje
Plnění 2015
Plněno průběžně a bez výjimek.
Plnění 2016
Plněno průběžně a bez výjimek. Ústecký kraj má jedny z nejpřísnějších kvalitativních
požadavků na dopravní prostředky, kterými je realizována „Doprava Ústeckého kraje (DÚK)“,
daleko nad rámec Nařízení vlády ČR č. 63/2011 Sb., které stanovuje minimální hodnoty
a ukazatele standardů kvality a bezpečnosti a způsoby jejich prokazování v souvislosti s
poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících. Do budoucích výběrových řízení se
počítá s jejich upřesněním a precizací na základě zkušeností z provozu a zpětných vazeb od
cestujících.
Doporučení NRZP ÚK pro rok 2017
NRZP ÚK doporučuje k opatření 1.2.1 - požadovat stejné podmínky dopravcům jako mají
ČD k OZP, ve chvíli, kdy se na koleje dostávají další dopravci.
Plnění 2017
Ústecký kraj se v roce 2017 rozhodl ke zřízení vlastního autobusového dopravce Dopravní
společnost Ústeckého kraje, p. o. (DSÚK, p.o.). Stejně, jako dnes (dlouhodobé smlouvy s
vybranými autobusovými dopravci) jsou všechny regionální autobusy „Dopravy Ústeckého
kraje (DÚK)“ v kraji nízkopodlažní a vybavené plošinou pro nástup osob na vozíku, tak s
totožně vybaveným 100 % nízkopodlažním vozovým parkem je plánován i provoz nově vzniklé
krajské dopravní společnosti. V železniční dopravě je také téměř naprostá většina vozidel
objednávaných Ústeckým krajem nízkopodlažní. Výjimku tvoří provoz na několika málo
lokálních tratích. Při plánované další obnově vozového parku je samozřejmě uvažováno již jen
s nízkopodlažními vozidly.
V autobusové dopravě mají všechna vozidla od roku 2015 informační tabule/monitory s
označením další zastávky. Co se týká železniční dopravy, splněno také téměř na 100%, jen u
vozidel řady 810 (okrajové lokální tratě) tyto informace ještě absentují. Při obnově je s tímto
požadavkem počítáno.
Za Ústecký kraj nemůžeme být z ekonomických důvodů v tuto dobu podpoření
záměru/doporučení NRZP ÚK (cestování ZTP a ZTP/P zdarma) potvrzeno. V blízkém
horizontu, v letech 2019 a 2020, bude docházet k velkým změnám smluvního zajištění veřejné
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dopravy v kraji (výběr dopravců a změna smluv na železnici, provoz vlastního autobusového
dopravce kraje), které mohou mít velký vliv na celkovou ekonomiku veřejné dopravy v
Ústeckém kraji. Do doby znalosti finančních požadavků na dopravu po roce 2020 není
považováno za zodpovědné zatěžovat veřejnou dopravu v kraji výpadkem tržeb od této
kategorie cestujících. Již v současnosti jezdí kategorie cestujících ZTP a ZTP/P za zlevněné
(zvláštní) jízdné maximálně ve výši 25% plného (obyčejného) jízdného (státem garantovaná
sleva, Výměr Ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami).
Doporučení NRZP ÚK pro rok 2018
Ústecký kraj rozhodl o zřízení vlastního dopravního podniku. NRZP ÚK by přivítala, aby v
autobusové dopravě byl kladen důraz na bezbariérovou dopravu na meziměstských linkách.
K doporučení NRZP ÚK 2018
Stejně jako dnes jsou všechny regionální autobusy DÚK v kraji nízkopodlažní a vybavené
plošinou pro nástup osob na vozíku, tak se stejně vybaveným 100 % nízkopodlažním vozovým
parkem je plánován i provoz nově vzniklé krajské dopravní společnosti.
Doporučení NRZP ÚK pro rok 2018
V případě rušení vlakových spojů, které byly uzpůsobeny pro přepravu osob se zdravotním
postižením, nahrazovat tyto spoje nízkopodlažními autobusy nebo většími osobními vozy.
K doporučení NRZP ÚK 2018
Nejsme si vědomi, že by nyní docházelo k rušení vlakových spojů. Mohou tím však být myšleny
výluky na železnici, kde jsou vlaky dočasně nahrazeny autobusy. Zde Ústecký kraj stejně jako
společnost České dráhy klade důraz na to, aby byly nahrazeny nízkopodlažními autobusy. Ne
vždy je však takový vozový park k dispozici, nabídka volných autobusů pro tyto výluky je
obecně dosti omezená a tak společnost České dráhy často musí přijmout i nabídky autobusů,
které zcela nesplňují smluvní požadavky.
Doporučení NRZP ÚK pro rok 2018
NRZP ÚK doporučuje zvážit dopravu v Ústeckém kraji zdarma pro seniory 70+.
K doporučení NRZP ÚK 2018
Za Ústecký kraj není možné z ekonomických důvodů v tuto dobu podpoření tohoto záměru
potvrdit. V blízkém horizontu, v letech 2019 a 2020, bude docházet k velkým změnám
smluvního zajištění veřejné dopravy v kraji (výběr dopravců a změna smluv na železnici,
provoz vlastního autobusového dopravce kraje), které mohou mít velký vliv na celkovou
ekonomiku veřejné dopravy v Ústeckém kraji. Do doby znalosti finančních požadavků na
dopravu po roce 2020 není považováno za zodpovědné zatěžovat veřejnou dopravu v kraji
výpadkem tržeb od seniorů nad 70 let, což by dosáhlo několik desítek miliónů Kč ročně v
případě uvažované bezplatné přepravy.
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Plnění 2018
Plněno průběžně a bez výjimek, požadavek se stal již standardem. V roce 2018 nebyly rušeny
žádné vlakové spoje, které byly uzpůsobeny pro přepravu osob se zdravotním postižením. Stav
při výlukách na železnici je setrvalý a i přes důraz na používání nízkopodlažních dopravních
prostředků, při těchto mimořádnostech, ze strany objednatele veřejné dopravy je výjimečně
možné, že dojde k zakolísání nízkopodlažnosti, což je dáno současným obecným nedostatkem
řidičů v tomto odvětví. Pro zajištění samotné přepravy cestujících, což je zásadním výstupem
objednané služby, je tedy někdy nutné oslovit i menší dopravce, kteří ještě nedisponují 100%
nízkopodlažním vozovým parkem. Seniorům nad 65 let se v důsledku zavedení tzv. státních
slev od září 2018 zlevnilo jízdné na čtvrtinu. Ústecký kraj, též s ohledem na zavedení státních
slev v roce 2018, nerealizoval doporučení NRZP na dopravu zdarma pro seniory nad 70 let. V
roce 2018 se konaly na místní úrovni pravidelné informační schůzky s OO SONS ve spolupráci
se Statutárním městem Ústí nad Labem. Výhledově předjednána možnost nákupu a daru
povelových vysílačů pro nevidomé VPN 02 s ohledem na stabilizaci nového vozového parku u
Dopravní společnosti Ústeckého kraje, p.o.
Doporučení NRZP ÚK pro rok 2019
Ústecký kraj zajistí koordinaci mezi různými přepravci na silnicích i kolejích.
Plnění 2019
Požadavek se stal již standardem, řadu let je již zapracováván do zadávacích dokumentací při
výběrových řízeních, je taxativně vymezen v uzavřených smlouvách a v neposlední řadě je na
něj kladen prioritní zřetel při výkonu kontrolní činnosti. Co se týká autobusů DÚK tak v roce
2019 docházelo k přechodnému zhoršení komfortu přepravy cestujících s ohledem na
využívání nízkopodlažních dopravních prostředků. Toto bylo zapříčiněno šetřením a
následným rozhodnutím předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, se kterým se ovšem
Ústecký kraj, potažmo jeho vnitřní dopravce Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o.
(DSÚK), neztotožnil a podal rozklad proti prvostupňovému verdiktu, který zakázal plnění
rámcových smluv se společností Scania a Zliner na dodávku nových autobusů. Pro úplnost
poskytujeme vyjádření DSÚK: „Dopravní společnost Ústeckého kraje s těmito rozhodnutími
nesouhlasí, považuje je za nezákonná a krajně nespravedlivá. Z původních několika desítek
námitek SOR a čtyř výhrad ÚOHS zůstal jeden jediný důvod pro uložení zákazu: požadavek na
objem palivových nádrží autobusů, který byl dle předsedy ÚOHS diskriminační. Tento
požadavek však autobusy SOR bez problémů splňují, a předseda ÚOHS neuvedl, který jiný
výrobce či dodavatel měl být diskriminován. Odůvodnění obou rozhodnutí je tak naprosto
absurdní a nedává žádný smysl. DSÚK je proto přesvědčena, že zmíněná rozhodnutí nemohou
obstát a bude se proti nim bránit správní žalobou.“ Závěrem zdůrazňujeme, že v případě
standardního průběhu při výběru a dodávce nových autobusů je požadavek na nízkopodlažnost
samozřejmostí, viz technická specifikace parametrů pořizovaných vozidel:
o Naklánění autobusů (kneeling) umožňující snazší nástup a výstup cestujících.
o Výška nástupové hrany bez aktivované funkce kneelingu max. 340 mm.
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o Vyklápěcí plošina o minimální nosnosti 300 kg pro nástup a výstup osob na
invalidním vozíku nebo se sníženou schopností pohybu. Plošina musí
dosáhnout až na úroveň vozovky i v místech, kde není zvýšená nástupní hrana.
Nově pořizované autobusy jsou též vybaveny dalšími prvky výrazně usnadňujícími
cestování osob se zdravotním postižením:
o Prostor pro kočárek, nebo pro přepravu osob na invalidním vozíku. U druhých
dveří instalovat vyklápěcí plošinu pro nástup a výstup osob na invalidním
vozíku nebo osob se sníženou pohyblivostí. Ve vyhrazeném prostoru umístit
do podlahové krytiny piktogram kočárku a invalidního vozíku.
o Zadavatel požaduje, aby veškerá zobrazovací zařízení (vnitřní LCD a vnější
LED panely) byla dobře čitelná na přímém i nepřímém slunečním osvětlení,
při umělém osvětlení i ve tmě. Z toho důvodu je požadována automatická
regulace jasu zobrazení v závislosti na intenzitě okolního osvětlení.
o Zadavatel požaduje, aby Vozidlo bylo vybaveno systémy, které jsou schopny
na vyžádání povelovým ovladačem slabozrakých a nevidomých informovat
tyto osoby o poloze Vozidla či poskytnout nějaké další informace o místě, kde
se nachází.
o Povelové přijímače musí fungovat na kmitočtu 86,790 MHz a musí být
kompatibilní s vysílači (ovladači) dodávanými pro nevidomé firmou ELVOS
nebo APEX a případně dalšími vysílači hrazenými zdravotními pojišťovnami.
o Kamerové sledování:
§ 2 ks kamer (1x nad každými dveřmi), záběr kamer na celý prostor pro
nástup cestujících, včetně nástupní hrany a přiměřené plochy nástupiště
tak, aby řidič viděl tento prostor i při plně obsazeném Vozidle
§ 2 ks kamer umístěných v interiéru přibližně v prostoru proti II. dveřím,
umístěné křížem proti sobě
Co se týká železniční dopravy, lze stav v roce 2019 charakterizovat následovně:
S ohledem na situaci na trhu s elektrickými vozidly mohou někteří nově vybraní
dopravci pro zajištění dopravních výkonů definovaných Smlouvou využívat po dobu
platnosti jízdního řádu 2019/2020 a 2020/2021 tzv. „vozidla přechodné kvality“, která
směrem k přepravě osob se zdravotním handicapem musí splnit následující:
o příloha 2 Smlouvy, článek 2, odst. 2, písm.e) – „do vozidla musí být umožněn
nástup pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (zejména osob na
vozíčku) přímo do nízkopodlažní části z úrovně nástupiště; ve smyslu tohoto
odstavce se za nízkopodlažní vozidlo považuje také takové vozidlo, do něhož
je umožněn nástup těchto osob prostřednictvím sklopné rampy, nebo plošiny,
která bude součástí vozidla;“
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Po skončení přechodného období (tj. první den platnosti jízdního řádu 2021/2022
včetně) do konce doby plnění Smlouvy (tj. poslední den platnosti jízdního řádu
2028/2029 včetně) bude dopravce pro zajištění dopravních výkonů definovaných
Smlouvou využívat základní vozidla, která směrem k přepravě výše zmíněných osob
musí splnit následující:
o příloha 2 Smlouvy, článek 1, odst. 1, písm. j) – „vozidlo musí disponovat
minimálním počtem 90 plnohodnotných míst k sezení ve 2. vozové třídě a
minimálním počtem 10 sklopných sedadel, přičemž alespoň 40 % celkové
kapacity míst k sezení (součet počtu plnohodnotných a sklopných sedadel)
musí být umístěno v nízkopodlažní části a zároveň v nízkopodlažní části musí
být umístěna všechna sklopná sedadla;“
o příloha 2 Smlouvy, článek 1, odst. 2, písm. a) – „pro přepravu imobilních osob
na invalidním vozíku musí být v každém vozidle zajištěn alespoň počet míst
odpovídající požadavkům článku 4.2.2.3 přílohy rozhodnutí Komise (ES) č.
1300/2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu, týkající se přepravy
osob s omezenou schopností pohybu a orientace (dále jen „TSI PRM“)
v transevropském konvenčním a vysokorychlostním železničním systému; TSI
PRM též stanoví vymezení těchto osob;“
o příloha 2 Smlouvy, článek 1, odst. 2, písm. d) – „do každého vlaku musí být
umožněn nástup osob s omezenou schopností pohybu a orientace, a to ve
stanicích, jejichž infrastruktura umožňuje přístup takových osob na nástupištní
hranu;“
příloha 2 Smlouvy, článek 1, odst. 2, písm. k) – „v každé vlakové jednotce musí být k dispozici
alespoň jedno bezbariérově přístupné WC, které je využitelné pro osoby s omezenou schopností
pohybu a orientace; obsluha mechanizmu zamykání dveří prostoru WC musí být snadná a
uzamčená poloha jednoznačně rozpoznatelná (např. stavové kontrolky „otevřeno“, „zavřeno“,
„zamčeno“), vedle obvyklého označování zelenými a červenými barvami je dále také žádoucí,
když bude toto označení přímo na dveřích WC provedeno způsobem, který bude jasně
rozpoznatelný i osobami s potížemi rozpoznávat barvy;“
Opatření 1.2.2
Zajišťovat označení nízkopodlažních vozidel a bezbariérových zastávek a stanic v jízdních
řádech schvalovaných Odborem dopravy a silničního hospodářství Ústeckého kraje i IDOS.
Realizátor: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín: průběžně
Finanční náklady: bez navýšení rozpočtu kraje
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Plnění 2015
Cíl 1.2 je plněn dle plánu. Nové železniční i autobusové vozy jsou po dopravcích vyžadovány
výhradně nízkopodlažní s bezbariérovým přístupem. Všechny linkové autobusy v kraji jsou
nízkopodlažní a vybavené plošinou pro nástup osoby na vozíku, řidič je povinen asistovat
nástupu v každé zastávce. Většina železničních vozidel v regionální dopravě je dnes také
nízkopodlažní, a pokud se plánuje další obnova, tak také s nízkopodlažními vozidly. Provoz
bezbariérových vozidel je označen jak v jízdních řádech, tak jsou příslušným symbolem
označena samotná vozidla.
Doporučení NRZP ÚK pro rok 2016
NRZP ÚK by uvítala, aby v programu mobility osob se zdravotním postižením, bylo umožněno
držitelům ZTP a ZTP/P cestovat zdarma ve všech spojích placených krajem a všechna nová
vozidla měla informační tabule s označením další zastávky – velice důležité pro osoby se
sluchovým postižením.
K doporučení NRZP ÚK - ZTP a ZTP/P zdarma v DÚK – držitelé ZTP a ZTP/P v zónách
velkých měst s MHD již v rámci DÚK jezdí zadarmo, poněvadž v rámci přístupových jednání
o vstupu jednotlivých MHD do DÚK byl v tomto případě akceptován tarif MHD (samospráva
měst se rozhodla, že ztrátu z bezplatné přepravy této kategorie cestujících bude hradit v plné
výši z rozpočtu města). Konkrétní města a podmínky cestování v příslušné zóně DÚK jsou
uvedena v platném tarifu DÚK, který je pravidelně zveřejňován v příslušné sekci na webu
Ústeckého kraje. Aktuální stav v DÚK mimo zóny velkých měst s MHD je takový, že s
odkazem na aktuální Cenový věstník MF č. 01/2016 ze dne 25. 11. 2016, kterým se vydává
seznam zboží s regulovanými cenami, je držitelům ZTP a ZTP/P poskytována státem nařízená
sleva (25% strana 2 / 2 obyčejného jízdného). Realizace požadavku NRZP ÚK závisí na
rozhodnutí samosprávy Ústeckého kraje (které nelze předjímat), obdobně v tom smyslu, že
ztráta bude plně hrazena z rozpočtu kraje.
Vybavení vozidel - splněno bez výjimky. Všechna vozidla (mimo mimořádností, kdy jsou
nasazována zálohová vozidla, jejichž standardy jsou mírnější) DÚK jsou již dnes, a budou po
dobu trvání uzavřené dlouhodobé desetileté smlouvy, vybavena LCD monitory s informací o
další nácestné zastávce.
Plnění 2016
V případě označení nízkopodlažních vozidel plněno průběžně ve spolupráci se smluvními
dopravci Ústeckého kraje. V případě označování bezbariérových zastávek je aktuálně iniciativa
na straně dopravců (např. ARRIVA TEPLICE s.r.o.), kteří takto označují většinou
zastávky v centrech velkých měst (zastávky s tzv. Kasselským obrubníkem), odbor DS může v
rámci komunikace apelovat v tomto směru na dopravce, aby takto vytipované zastávky
označovali v co největší míře. V případě realizace pod gescí odboru DS by bylo potřeba obdržet
od vlastníků zastávek (při správě zastávek Ústecký kraj spolupracuje s dotčenými obcemi,
přičemž Ústecký kraj zajišťuje osazení označníku (tj. sloupku s dopravní značkou a plochou
pro výlep jízdních řádů) a vše nad rámec označníku ponechává v kompetenci příslušné obce
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(není ve finančních, časových ani personálních možnostech Ústeckého kraje tímto způsobem
obhospodařovat všechny zastávky na celém území kraje) informace o počtu bezbariérových
zastávek (otázkou zůstává klasifikace podle příslušných norem a označení již v projektu),
vytvořit databázi bezbariérových zastávek a průběžně ji udržovat aktuální.
K doporučení NRZP ÚK (Na webových stránkách Ústeckého kraje je webová aplikace na
výpočet jízdného se všemi slevami. Neuvažovalo se o tom, že by mohla být vytvořena aplikace
pro mobilní telefony, která by byla k bezplatnému stažení?), tato mobilní aplikace je dlouhodobě
součástí plánovaných doprovodných akcí či projektů v rámci zajišťování „Dopravy Ústeckého
kraje (dále jen DÚK)“. Na věci intenzívně pracují pověření pracovníci oddělení dopravní
obslužnosti a v současné době je tato problematika ve fázi IT úpravy, kde bude stávající webová
podoba upravena do funkční podoby pro mobilní telefony (jednotlivé kolonky pro názvy zón,
tabulky s ceníkem, případně mapky musí být jinak uspořádány). Stávající webové počítadlo je
již schopno do mobilu a tabletu posílat odpovídající data. Mobilní aplikace je tedy samozřejmě
na pořadu dne (časový horizont spuštění je letošní rok 2017) a vedle informací o jízdném by
měla informovat o aktuálních jízdních řádech, příp. aktualitách z provozu apod. Zároveň se
začíná pracovat na projektu „celokrajské aplikace“, kde by bylo jak pro „místní občany
Ústeckého kraje“, tak pro návštěvníky a turisty vše, co by v kraji hledali (doprava, kulturní a
turistické cíle, zdravotnická zařízení atd.). Aktuálním záměrem je začít ve velmi krátké době
pracovat právě na dopravě a vytvořit vzor, dle kterého by se pak nabalovaly další sekce.“
Doporučení NRZP ÚK pro rok 2017
Při objednávání vlakové dopravy na území Ústeckého kraje od vysoutěžených dopravců dát do
smluv při objednávání dopravy pro vozíčkáře časový údaj, který stanoví, jak dlouho před
plánovanou dopravou vozíčkáře se musí žádat, aby ve vlaku byl vagon s plošinou pro vozíčkáře
– ne ve všech vlacích je plošina v některém z vagonů vlaku stále. U ČD je tato doba v řádu dnů
až týdnů.
Plnění 2017
Provoz dotčených vozidel, de facto všechna vozidla v systému DÚK, je označen jak v jízdních
řádech, tak jsou příslušným symbolem označena samotná vozidla. Na pasportizaci zastávek a
stanic se průběžně pracuje, požadavek na označení bezbariérovosti bude projednáván při tvorbě
dopravního plánu na další období. Ústecký kraj zpravidla žádné zastávky, resp. zastávkové
vybavení nevlastní. Tyto jsou majetkem obcí a měst, v jejichž správním území se nacházejí a
dle našeho názoru by právě vlastník měl řešit informovanost cestující veřejnosti o stavu a
přístupnosti zastávky či stanice. Obdobně v železniční dopravě je vlastníkem zastávek i stanic
Správa železniční dopravní cesty, s.o. (SŽDC, s.o.).
Doporučení NRZP ÚK pro rok 2018
Při výstavbě či rekonstrukci infrastruktury veřejné dopravy je nezbytné dodržovat platnou
legislativu v oblasti přístupnosti staveb a podporovat zavádění vhodných informačních a
orientačních systémů (vizuální, audiovizuální signalizační tabule na zastávkách, nástupištích,
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apod., piktogramy, orientační a informační systémy pro občany se zdravotním postižením
……).
K doporučení NRZP ÚK 2018
Ústecký kraj zpravidla žádnou infrastrukturu veřejné dopravy nebudoval. Pokud někde byl
městy či někým jiným osloven a požádán o spolupráci, pak bylo budování moderních
informačních systémů na zastávkách podpořeno a byla pro ně poskytnuta i potřebná data o
odjezdech vlaků a autobusů.
Plnění 2018
Plněno průběžně, požadavek zapracováván do příloh nově uzavíraných smluv, po dohodě s
dopravci standardně zapracováváno do procesu schvalování jízdních řádů. V roce 2018 došlo
mimořádně k dočasnému zakolísání kvality nízkopodlažnosti autobusů v souvislosti s
vynuceným náhlým převzetím veřejné dopravy nově založeným vnitřním dopravcem
Ústeckého kraje (Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o.). Důvodem bylo přerušení dopravy
a odstoupení od uzavřených smluv ze strany smluvního dopravce. V rámci dlouhodobých
projektů je nastavena spolupráce s městy při budování nových autobusových nádraží,
přestupních terminálů či inteligentních zastávek, podmínkou zůstává včasná informovanost a
možnost zapracování připomínek a požadavků odboru dopravy KÚ ÚK do plánovaných
projektů.
Plnění 2019
Kontinuálně navazuje na rok 2018 bez výkyvů a změn, tzn. plněno průběžně, požadavek
zapracováván do příloh nově uzavíraných smluv, po dohodě s dopravci standardně
zapracováváno do procesu schvalování jízdních řádů. V rámci dlouhodobých projektů je
nastavena spolupráce s městy při budování nových autobusových nádraží, přestupních
terminálů či inteligentních zastávek, podmínkou zůstává včasná informovanost a možnost
zapracování připomínek a požadavků odboru dopravy KÚ ÚK do plánovaných projektů.
V neposlední řadě je třeba zdůraznit přínos a funkci CENTRÁLNÍHO DISPEČINKU DÚK
(CED DÚK) pro snadnější a lepší orientaci osob se zdravotním postižením v provozu DÚK:
Hlavní úkoly CED DÚK:
o a) zajištění dohledu nad dopravní obslužností v Ústeckém kraji,
o b) monitorování aktuálního provozu,
o c) kontrola dodržování JŘ a zajištění přestupních vazeb,
o d) kontrola aktuálnosti a správnosti dat v SW SPRINTER,
o e) metodické vedení činnosti dopravců a komunikace s nimi,
o f) řešení mimořádných událostí (MU) ovlivňujících provoz DÚK, vydávání či
odvolávání dopravních opatření (DO),
o g) informování cestujících o mimořádnostech pomocí dostupných technologií,
o h) vyhodnocování a zpracování dat z SW SPRINTER,
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o i) poskytování informací cestující veřejnosti o dopravní obslužnosti a jízdních
řádech DÚK,
o j) kontrola dodržování standardů vozidel DÚK dle možností vzdáleného
dohledu,
o k) koordinace přímé kontrolní činnosti v provozu dle dohody s vedoucím
kontroly,
o l) komunikace s dalšími pracovníky ODO.
Cíl 1.3
Rozšířit informovanost osob se zdravotním postižením
Opatření 1.3.1
Implementovat do webových stránek Ústeckého kraje informace pro osoby se zdravotním
postižením ve všech s touto problematikou souvisejících rubrikách a jedenkrát ročně zajistit
aktualizaci prezentovaných dat.
Realizátor: Odbor kancelář hejtmana a odbor informatiky ve spolupráci s KRZP,
Termín: průběžně
Finanční náklady: bez navýšení rozpočtu kraje
Plnění 2015
Internetové stránky jsou připraveny na vytvoření samostatné sekce, nicméně v průběhu celého
roku jsou zveřejňovány informace o problematice seniorů a zdravotně postižených.
Doporučení NRZP ÚK pro rok 2016
NRZP ÚK nadále doporučuje rozšiřovat informovanost osob se zdravotním postižením i pro
neslyšící, při důležitých jednáních např. zastupitelstva kraje zajistit tlumočníky do znakové řeči
nebo simultánní přepis.
Plnění 2016
Beze změny.
Doporučení NRZP ÚK pro rok 2017
NRZP ÚK doporučuje implementovat do webových stránek Ústeckého kraje informace pro
osoby se zdravotním postižením.
K doporučení NRZP ÚK - po vyjasnění požadavků se zástupci NRZP ÚK bude vytvořena pro
rok 2017 na webu kraje sekce pro informovanost osob zdravotně postižených, včetně videí
s titulky a později ve znakové řeči.
Plnění 2017
Na webu kraje a v krajských novinách bylo publikováno 14 tiskových zpráv a příspěvků
týkajících se osob se zdravotním postižením (Podpora seniorům, Česko-saské pohraničí bez
bariér, Anketa – pracovník sociálních služeb, Polohovací lůžka, Konference pro OZP, Výjezdní
zasedání Výboru SV, Hry seniorů, Sociální a zdravotní komise, Den seniorů, Sportovní hry
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handicapovaných, Sociální pracovník, Jak na společné vzdělávání, Speciální škola
s certifikátem kvality, Instruktážní videa).
Pravidelně se konala zasedání Poradního orgánu hejtmana pro seniory a zdravotně postižené
občany.
Byla založena nová sekce na krajském webu „Senioři a handicapovaní“, kam byla mimo jiné
umístěna instruktážní videa pro jednání s handicapovanými.
Ústecký kraj uspořádal veletrh „Jak na společné vzdělávání“, ze kterého byla pořízena video
reportáž s tlumočením do znakové řeči a byla publikována na krajském profilu YouTube.
Uskutečnila se také konference pro osoby se zdravotním postižením na téma „Kompenzační
pomůcky, zvláštní a komerční pomůcky a zásady bezbariérových úprav bytových prostorů“.
Konference měla velmi pozitivní ohlas, v roce 2018 tedy budeme v tomto trendu pokračovat.
Plnění (odbor informatiky a organizačních věcí) 2018
Na internetových stránkách funguje pod dlaždicí „Senioři a handicapovaní“ podweb, kde lze
nalézt aktuální tiskové zprávy a následující sekce, které jsou pravidelně aktualizovány:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aktuální informace, reportáže, odkaz na usnesení zastupitelstva
Vzdělávací akce, semináře, konference
Bezbariérovost měst, zařízení
Strategické dokumenty
Poradní orgán hejtmana
Česko – Sasko bez barier
Euroklíč – přehled, využití
Informace pro neslyšící
Chytré odkazy pro OZP, seniory, osoby s duševním onemocněním
Publikace pro OZP, seniory, osoby s duševním onemocněním a o OZP, seniorech
a osobách s duševním onemocněním
Formuláře

Plnění (kancelář hejtmana) 2018
Příprava reportáží s naznakováním v rámci U-TV, které jsou na našem YouTube a
facebookových stránkách.
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Plnění 2019
Opatření je průběžně plněno prostřednictvím zveřejňování aktuálních informací,
naznakovaných reportáží a dalších užitečných informací pro cílovou skupinu osob se
zdravotním postižením.
Opatření 1.3.2
Zařazovat alespoň jedenkrát ročně do programu školení informatiků a zaměstnanců, kteří
pracují s webem Ústeckého kraje, také blok týkající se specifických potřeb a omezení, která
při práci s internetem vyplývají z povahy jednotlivých druhů zdravotního postižení.
Realizátor: Odbor informatiky ve spolupráci s KRZP
Termín: průběžně
Finanční náklady: bez navýšení rozpočtu kraje
Plnění 2015
Každoročně probíhá školení zaměstnanců krajského úřadu na bezpečnou práci s výpočetní
technikou, v rámci kterého jsou seznamováni s problematikou zdravotně postižených ve vztahu
k internetu.
Také je zde řešena problematika vystavování informací na internetových stránkách Ústeckého
kraje (alternativní texty, možnost zvětšování textů, vyhledávání informací, atd.).
Plnění 2016
Beze změny.
Doporučení NRZP ÚK pro rok 2017
NRZP ÚK doporučuje každoročně organizovat školení zaměstnanců krajského úřadu na
bezpečnou práci s výpočetní technikou, v rámci které budou seznamování s problematikou
zdravotně postižených ve vztahu k internetu.
Plnění 2017
Beze změny.
Plnění 2018
Beze změny.
Plnění 2019
Beze změny.
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Opatření 1.3.3
Za účelem rozšiřování povědomí veřejnosti o aktivitách zdravotně postižených lidí vytvořit na
webových stránkách Ústeckého kraje prostor pro prezentování organizací osob se zdravotním
postižením a nadále pak po technické stránce zajišťovat jedenkrát ročně jeho aktualizaci.
Realizátor: Odbor kancelář hejtmana ve spolupráci s KRZP
Termín: r. 2015 a další
Finanční náklady: bez navýšení rozpočtu kraje
Plnění 2017
Na webových stránkách byla založena nová sekce „Senioři a handicapovaní“, kam mohou
organizace osob se zdravotním postižením, prostřednictvím pracovníka Krajského úřadu
Ústeckého kraje, vkládat své příspěvky.
Plnění 2018
Opatření je považováno za vyřešené.
Opatření 1.3.4
Umožnit přístup k aktuálním informacím zřízením veřejně přístupného internetu pro
veřejnost s bezbariérovým vstupem v podatelně KÚÚK.
Realizátor: Odbor informatiky a kancelář hejtmana
Termín: r. 2015 a další
Finanční náklady: bez navýšení rozpočtu kraje
Plnění 2015
V případě potřeby je možné na žádost vytvořit wi-fi připojení pro handicapovanou veřejnost
nebo i poskytnout výpočetní techniku a přístup k internetu na podatelně.
Plnění 2016
Beze změny.
Doporučení NRZP ÚK pro rok 2017
NRZP ÚK doporučuje průběžné plnění daného opatření.
Plnění 2017
Beze změny.
Plnění 2018
Nadále je možné na žádost vytvořit wi-fi připojení pro handicapovanou veřejnost nebo i
poskytnout výpočetní techniku a přístup k internetu na podatelně. Zároveň je zpřístupněna u
vstupu do budovy A elektronická úřední deska s možností vyhledávání zveřejněných informací.
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Plnění 2019
Opatření je považováno za vyřešené.

Opatření 1.3.5
Pro osoby se zdravotním postižením i seniory pořádat pravidelně akce typu: PC gramotnost
– elektronická pošta, internetové bankovnictví atd.
Realizátor: Odbor informatiky a kancelář hejtmana
Termín: r. 2015 a další
Finanční náklady: bez navýšení rozpočtu kraje
Plnění 2015
Proběhlo školení pro seniory v konferenčním sále, v rámci kterého bylo upozorňováno na rizika
při užívání mobilní techniky a výpočetní techniky. Odbor informatiky a organizačních věcí je
připraven (na základě žádosti) realizovat další školení.
Ústecký kraj je také zapojen do projektu „Kraje pro bezpečný internet“, kde je řešena
problematika výchovy mládeže ve vztahu k výpočetní technice, ale další oblastí je také
problematika seniorů a zdravotně postižených.
Doporučení NRZP ÚK pro rok 2016
NRZP ÚK doporučuje průběžně proškolovat osoby se zdravotním postižením i seniory. Chybí
propagace této aktivity v cílové skupině, vhodné prostory, kde by se mohla školení konat a tisk
materiálů, potřebných pro školení. Toto je důležité zejména u seniorů, kteří brzy zapomínají,
co se na školení dozvěděli a tištěné materiály jim umožní, aby se mohli kdykoliv k tématu vrátit
a osvěžit si paměť.
Plnění 2016
Beze změny.
Doporučení NRZP ÚK pro rok 2017
NRZP ÚK doporučuje průběžně proškolovat osoby se zdravotním postižením i seniory. Chybí
propagace této aktivity v cílové skupině, vhodné prostory, kde by se mohla školení konat a tisk
materiálů, potřebných pro školení. Toto je důležité zejména u seniorů, kteří brzy zapomínají,
co se na školení dozvěděli a tištěné materiály jim umožní, aby se mohli kdykoliv k tématu vrátit
a osvěžit si paměť.
Plnění 2017
Beze změny.
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Plnění 2018
Beze změny.
Plnění 2019
Beze změny.

2. Oblast vzdělávání a školství
Cíl 2.1
Maximální možné vyrovnání příležitostí v přístupu ke vzdělání
Opatření 2.1.1
Zpracovat přehled bezbariérových středních škol dle jednotlivých míst poskytovaného
vzdělávání na území Ústeckého kraje a následně ho zveřejnit na webových stránkách kraje.
Realizátor: Odbor školství, mládeže a tělovýchovy (SMT) ve spolupráci s KRZP
Termín: r. 2015
Finanční náklady: bez navýšení rozpočtu kraje
Plnění 2015
Splněno v plném rozsahu, zveřejněny školy včetně míst poskytovaného vzdělání a oborů
vzdělání, ve kterých je umožněn bezbariérový přístup.
Plnění 2016
Nadále je u veškerých realizovaných stavebních projektů v oblasti školství zohledňováno
kritérium bezbariérovosti.
Doporučení NRZP ÚK pro rok 2017
NRZP ÚK doporučuje i nadále do stavebních projektů v oblasti školství zohledňovat kritérium
bezbariérovosti a průběžně aktualizovat přehled bezbariérových středních škol.
Plnění 2017
Kritérium bezbariérovosti se nadále zohledňuje. Seznam bezbariérových středních škol se
průběžně aktualizuje. V současné době je těchto škol 22 a nabízejí vzdělávání v 66 oborech.
Plnění 2018
Počet bezbariérových škol a vzdělávacích oborů se sice nezvýšil, ale plně odpovídá potřebám
škol. V případě požadavku školy na pořízení schodolezu, je nutnost podat žádost pro schválení
investiční dotace, kterou pak následně obdrží od MŠMT. Rada Ústeckého kraje v roce 2018
takto schválila dvě žádosti škol zřizovaných Ústeckým krajem.
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Plnění 2019
Počet bezbariérových škol a oborů zůstává stejný a odpovídá potřebám. Při stavebních úpravách
ve školách je bezbariérovost zohledňována. V případě požadavku školy na pořízení schodolezu
nadále platí nutnost podání žádosti pro schválení investiční dotace od MŠMT. V roce 2019 jsme
žádnou žádost nepřijali.
Opatření 2.1.2
Podporovat všechny formy vzdělávání občanů se zdravotním postižením včetně celoživotního
vzdělávání občanů se zdravotním postižením
Realizátor: Odbor školství, mládeže a tělovýchovy (SMT) ve spolupráci s KRZP
Termín: průběžně
Finanční náklady: bez navýšení rozpočtu kraje
Plnění 2016
Odbor SMT se aktivně podílí na zabezpečení dostupnosti podpůrných opatření, osobám se
zdravotním postižení, v souladu s novelou zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), účinné od 1. 9. 2016 a související vyhlášky
č. 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků
nadaných.
Doporučení NRZP ÚK pro rok 2017
NRZP ÚK k opatření 2.1.2 uvádí - asistentů pedagoga je dostatek, nyní je potřeba se soustředit
na jejich kvalitu a stabilizaci
Plnění 2017
V rámci veletrhu zaměřeného na společné vzdělávání proběhla prezentace učebnic a
kompenzačních pomůcek pro osoby se zdravotním postižením. Uskutečnily se 3 semináře
zaměřené na přístup k osobám se zdravotním postižením – mentálním, sluchovým a zrakovým
ve všech typech škol a seminář zaměřený na problematiku asistentů pedagoga ve školách.
Dochází k postupné stabilizaci asistentů pedagoga ve školách a tím se zvyšuje i jejich kvalita.
V roce 2018 se bude prioritně řešit postavení asistentů pedagoga ve školách, jejich další
vzdělávání především v oblasti práce s žákem se zdravotním postižením a spolupráce
s ostatními pedagogy.
Plnění 2018
V listopadu 2018 se opět uskutečnil veletrh zaměřený na společné vzdělávání, kde proběhla
prezentace učebnic a kompenzačních pomůcek i pro osoby se zdravotním postižením. V jeho
rámci se uskutečnily 3 semináře zaměřené na vzdělávání osob se zrakovým postižením a
poruchou autistického spektra. Pro asistenty pedagoga, učitele a ředitele škol se uskutečnily 4
semináře k problematice asistentů pedagoga: Učitel a asistent pedagoga = TÝM, Asistent
pedagoga a jeho postavení ve třídě, Asistent pedagoga a metodika práce s žáky na I. st. ZŠ a
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Asistent pedagoga a metodika práce s žáky na II. St. ZŠ. Dále se uskutečnil seminář
Kybergrooming a sexting, který byl určen pro výchovné poradce, třídní učitele, metodiky
prevence. Zaměřen byl na metodiku práce a ochranu především dětí a žáků se zdravotním
postižením proti zneužití na sociálních sítích. Organizovala se „Letní škola“ pro pedagogy, kde
proběhl praktický seminář o zpracování individuálních vzdělávacích plánů pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami.
Plnění 2019
Uskutečnil se opět veletrh zaměřený na společné vzdělávání, kde proběhla prezentace učebnic
a kompenzačních pomůcek pro i o osoby se zdravotním postižením. Proběhl workshop zajištěný
Univerzitou Palackého Olomouc na téma inovace inkluzivního vzdělávacího systému v oblasti
pohybového programu volnočasových aktivit. V rámci této aktivity byly prakticky představeny
kompenzační, ale například i sportovní pomůcky pro tělesně postižené. Dále se uskutečnil
seminář zaměřený na žáky s psychiatrickou diagnózou. Stabilizoval se počet asistentů ve
školách, odbor SMT pro ně uspořádal celkem čtyři semináře zaměřené na práci se žákem se
zdravotním postižením. Proběhla třídenní vzdělávací akce „Letní škola“ pro pedagogy, kde
proběhl praktický seminář zaměřený na práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Opatření 2.1.3
Pod záštitou náměstka hejtmana pro oblast školství, mládeže a sportu uspořádat pracovní
seminář za účasti zástupců Odboru kultury a památkové péče, Odboru školství, mládeže a
tělovýchovy, Odboru sociálních věcí, zástupců základních, středních a vysokých škol
v Ústeckém kraji a zástupců NRZP na téma bariér v přístupu osob se zdravotním postižením
zejm. ke středoškolskému vzdělání.
Realizátor: Odbor školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s KRZP
Termín: r. 2015
Finanční náklady: bez navýšení rozpočtu kraje
Plnění 2015
Problematika na téma bariér v přístupu osob se zdravotním postižením zejm. ke
středoškolskému vzdělání byla diskutována s náměstkyní hejtmana Ústeckého kraje,
předsedkyní VVVZ a zástupců škol na pracovním setkání dne 5. 10. 2015. Dále je problematika
zmiňována na pravidelných poradách ředitelů škol. Při plánovaných investicích do majetku ÚK
je zohledňována bezbariérovost přístupu.
Doporučení NRZP ÚK pro rok 2016
Bylo by dobré, aby se dalších setkání mohli zúčastnit zástupci zdravotně postižených, kteří by
mohli osvětlit problematiku jednotlivých typů zdravotního postižení. O tomto problému není
možné mluvit všeobecně, každé zdravotní postižení má svá specifika, která je nutno dodržovat.
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K doporučení NRZP ÚK - Ústecký kraj, vzhledem ke svým zřizovatelským povinnostem,
disponuje řadou odborníků na vzdělávání zdravotně postižených osob a to zejména
prostřednictví speciálních pedagogických center a pedagogicko-psychologických poraden.
Pokud se však bude zdát NRZP kvalifikace pracovníků výše uvedených pracovišť nedostatečná
jsme připraveni na příští jednání pozvat také zástupce NRZP.
Plnění 2016
Problematika na téma bariér v přístupu osob se zdravotním postižením ve vzdělání byla
diskutována pracovníky odboru SMT s odborníky ze Speciálních pedagogických center na
pracovním jednání 28. 11. 2016 v Teplicích. V souvislosti s novelou školského zákona, která
je účinná od 1. 9. 2016 se zavádí systém podpůrných opatření pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami. Odbor SMT
očekává zlepšení podmínek žáků se
zdravotním/tělesným postižením ve vzdělávání, a to zejména v materiálním smyslu. Podpůrná
opatření, která předepisují školská poradenská zařízení, jsou nároková a škola tak má jistotu,
že na konkrétní kompenzační pomůcku obdrží od státu finanční prostředky, včetně investičních
akcí, příkladem je schodolez apod.
Doporučení NRZP ÚK pro rok 2017
NRZP ÚK k opatření 2.1.3 konstatuje, že úkol byl splněn a nejsou tak stanovena další
doporučení.
Plnění 2017
Beze změny.

3. Oblast zdravotní péče
Cíl 3.1
Vytvářet podmínky pro odstraňování bariér při ošetření a hospitalizaci imobilních osob
Opatření 3.1.1
Připravit a na webových stránkách kraje začít budovat databázi bezbariérových
zdravotnických zařízení v kraji.
Realizátor: Odbor zdravotnictví
Termín: r. 2015 a další
Finanční náklady: minimálně 50 000,- Kč

Plnění 2015
Opatření 3.1.1 (Připravit a na webových stránkách kraje začít budovat databázi bezbariérových
zdravotnických zařízení v kraji.) nebylo mj. i s ohledem na otevřený termín v roce 2015
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plněno. Finanční prostředky na plnění opatření nebyly v rozpočtu ÚK vyčleněny. V současné
době je navíc zaváděn v rámci elektronizace veřejné správy veřejný registr poskytovatelů
zdravotních služeb. Požadavek na informaci o „bezbariérovosti“ zdravotnických zařízení bude
vznesen správci registru. Budování zvláštní databáze by v tomto ohledu bylo nyní neúčelné.
Doporučení NRZP ÚK pro rok 2016
NRZP ÚK doporučuje vytvářet podmínky pro odstraňování bariér ve zdravotnictví při ošetření
a hospitalizaci OZP s důrazem na soukromé praxe. Dále doporučuje proškolit zdravotnický
personál v komunikaci se sluchově postiženými. Aktivita Tichého světa o.p.s. v Krajské
zdravotní ukázala, že on-line tlumočení není v praxi využíváno, a že zejména neslyšící vyžadují
přítomnost tlumočníka při vyšetření. Pro začátek, než se toto vyřeší, by měl mít zdravotnický
personál úvodní školení o problematice sluchového postižení a současně i základy komunikace
s osobami se sluchovým postižením.
K doporučení NRZP ÚK - druhým rokem bude letos vyhlášen dotační program „Podpora
lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“ ze kterého lze čerpat na akreditované
vzdělávací programy pro zdravotnické pracovníky.
Plnění 2016
Opatření bylo částečně naplněno na národní úrovni. Národní registr poskytovatelů zdravotních
služeb (NRPZS) byl zřízen podle § 74 a 75 zákona č. 72/2011 Sb., o zdravotních službách.
Registr obsahuje informace o poskytovatelích zdravotních služeb, poskytovatelích sociálních
služeb,
kteří
poskytují
zdravotní
služby,
a
o
hostujících
osobách
(https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/NRPZS/ZdravotnickeZarizeni). Problematika na
téma bariér v přístupu osob se zdravotním postižením k jednotlivým poskytovatelům
zdravotních služeb je pravidelně zmiňována na jednání s pracovníky Ministerstva zdravotnictví
ČR a garanta národního registru Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Bylo přislíbeno,
že se tímto problémem budou zabývat. Bude však nutné vyčkat na změnu platné legislativy,
aby bezbariérovost byla povinným údajem zapisovaným do registru. Při plánovaných
investicích do majetku zřizovaných organizací v oblasti zdravotnictví je bezbariérový přístup
zohledňován.
Doporučení NRZP ÚK pro rok 2017
NRZP ÚK doporučuje/připomíná k opatření 3.1.1 - závazek zveřejnění databáze
bezbariérových zdravotnických zařízení s důrazem na soukromé praxe.
Plnění 2017
Podle §§ 74 a 75 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách byl zřízen Národní registr
poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS). Registr obsahuje informace o poskytovatelích
zdravotních služeb, poskytovatelích sociálních služeb, kteří poskytují zdravotní služby, a o
hostujících osobách. U jednotlivých poskytovatelů obsahuje registr zákonem dané údaje o
oprávněních k poskytování zdravotních služeb, odborných zástupcích, místech poskytování a
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podrobné informace o provozovaných zdravotnických zařízeních. Metodickou podporu registrů
a statistických zjišťování, aktuálně zejména Národního registru poskytovatelů zdravotních
služeb a Centrálního úložiště výkazů zajišťuje ÚZIS ČR. Tento orgán byl upozorněn na absenci
údaje o bezbariérové dostupnosti zdravotních služeb. Odbor zdravotnictví Krajského úřadu
Ústeckého kraje při své činnosti nevytváří a ani nemá oprávnění vytvářet další databázi
poskytovatelů zdravotních služeb a z vlastní činnosti nemá požadované údaje k dispozici. Je
zde však předpoklad, že v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, při vydávání kolaudačních
rozhodnutí je otázka bezbariérovosti řešena, rovněž tuto problematiku při schvalování
provozních řádů řeší orgán ochrany veřejného zdraví.
Doporučení NRZP ÚK pro rok 2018
NRZP ÚK očekává zveřejnění přístupnosti zdravotních ambulančních zařízení v kraji.
Plnění 2018
Splněno. V rámci projektu odboru regionálního rozvoje „Česko-saské pohraničí bez bariér“
byly zmapovány bariérovosti veřejného prostoru v zájmovém území i pro oblast zdravotnictví
(viz. KPVP bod 5. Oblast kultury, sportu a volnočasových aktivit, Cíl 5.1). Nová webová
stránka je spuštěna a funkční.
V připomínkovém řízení je také věcný záměr zákona o elektronizaci zdravotnictví, bezpečném
sdílení dat mezi poskytovateli zdravotních služeb a o Národním zdravotnickém informačním
systému (zákon o elektronizaci zdravotnictví) jehož součástí je návrh na zřízení Autoritativního
registru poskytovatelů zdravotních služeb. Účelem je zákonem ustavit autoritativní zdroj dat
o poskytovatelích zdravotních služeb. kritéria budou převzata
Plnění 2019
Splněno. V rámci projektu odboru regionálního rozvoje „Česko-saské pohraničí bez bariér“
byly zmapovány barierovosti veřejného prostoru v zájmovém území i pro oblast zdravotnictví
(viz. KPVP bod 5. Oblast kultury, sportu a volnočasových aktivit, Cíl 5.1). Nová webová
stránka je spuštěna a funkční (https://ukbezbarier.eu/ ). Doba udržitelnosti je 5 let. V současné
chvíli je k dispozici informace o bezbariérovosti u více než 500 objektu na české straně a přes
3000 na německé. Kritéria bezbarierovosti jsou velmi podrobná, je jich přes 60 a mají tak zcela
vypovídající schopnost o dostupnosti objektu. V rámci udržitelnosti průběžně probíhá sběr a
aktualizace dat a kontrola dat na místě. Zřizované příspěvkové organizace v oblasti
zdravotnictví jsou v databázi uvedeny a jsou bezbariérové.
Opatření bylo částečně naplněno také na národní úrovni. Národní registr poskytovatelů
zdravotních služeb (NRPZS) byl zřízen podle §§ 74 a 75 zákona č. 72/2011 Sb., o zdravotních
službách. Registr obsahuje informace o poskytovatelích zdravotních služeb, poskytovatelích
sociálních služeb, kteří poskytují zdravotní služby, a o hostujících osobách
(https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/NRPZS/ZdravotnickeZarizeni). V současné době je
dále připravován elektronický dokument pro úpravy oprávnění k poskytování zdravotních
služeb, kde bude jedním z požadavků i informace o barierovosti ordinace poskytovatelů.
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Upozorňujeme, že tato informace je pro poskytovatele dobrovolná a legislativní opatření jsou
v přípravě.

4. Oblast sociálních věcí
Cíl 4.1
Navzdory současné hospodářské situaci udržet dosaženou úroveň sociálních služeb
s důrazem na terénní služby
Opatření 4.1.1
Průběžně aktualizovat on-line katalog poskytovatelů sociálních služeb v Ústeckém kraji.
Realizátor: Odbor sociálních věcí
Termín: průběžně
Finanční náklady: bez navýšení rozpočtu kraje
Plnění 2015
Opatření 4.1.1. je plněno. Katalog je průběžně aktualizován.
Plnění 2016
Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Ústeckém kraji je především dostupným zdrojem
informací pro širokou veřejnost v oblasti působení sociálních služeb v daném území. Z důvodu
aktualizace základní sítě kraje, která probíhá dvakrát ročně a ve které mohou poskytovatelé
sociálních služeb měnit některé své údaje a samozřejmě z důvodu dalších je potřeba, aby byly
údaje zanesené v Katalogu pravidelně aktualizovány a Katalog tak naplňoval účel, za kterým
byl založen. Odemykání tzv. záznamů, tedy údajů konkrétních poskytovatelů sociálních služeb,
probíhá buď na žádost jich samotných či v souvislosti s výzvou od pracovníka odpovědného za
tuto agendu, v případě, že ze své úřední činnosti zjistí plánovanou nebo již nastalou změnu
v poskytování sociálních služeb. V roce 2016 tomu nebylo jinak a správce Katalogu
aktualizoval záznamy poskytovaných sociálních služeb celoročně.
Doporučení NRZP ÚK pro rok 2017
NRZP ÚK i nadále doporučuje udržovat dosaženou úroveň sociálních služeb s důrazem na
terénní služby.
Plnění 2017
Opatření je plněno průběžně ve stejném rozsahu jako v roce 2016. V roce 2018 bude ukončeno
období udržitelnosti projektu Katalog sociálních služeb, v této souvislosti tedy již v roce 2017
proběhla diskuse k pokračování tohoto informačního systému tak, aby byl co nejužitečnější pro
všechny strany a byl zajištěn jeho plynulý provoz i po skončení udržitelnosti projektu.
Plnění 2018
V roce 2018 byl novou veřejnou zakázkou vybrán dodavatel služeb pro další provoz
elektronické aplikace Katalogu sociálních služeb. Plynulý provoz tedy byl zajištěn a Katalog
sociálních služeb je průběžně aktualizován.
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Plnění 2019
Opatření je každoročně plněno v celém rozsahu, Katalog sociálních služeb je průběžně
aktualizován, plynulý provoz zajištěn.
Opatření 4.1.2
Podporovat aktivity organizací osob se zdravotním postižením a poskytovatelů sociálních
služeb formou vypisování grantů, resp. poskytování dotací na jejich činnost v rámci
dotačních programů Ústeckého kraje.
Realizátor: Odbor sociálních věcí ve spolupráci s KRZP
Termín: průběžně
Finanční náklady: dle schváleného rozpočtu ÚK
Plnění 2015
Opatření 4.1.2. je plněno. Každoročně je vyhlašován dotační program na podporu sociálních
služeb, poskytovaných rovněž osobám se zdravotním postižením.
Plnění 2016
V roce 2016 byly standardně vyhlašovány dva dotační programy. První dotační program
s názvem „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 – malý dotační program“ se
vyhlašuje již druhým rokem pouze na registrované sociální služby s územní působností
v Ústeckém kraji. Alokovaná celková částka činí 10 500 000 Kč a je vyčleněna přímo
z rozpočtu Ústeckého kraje. Terénní služby s cílovou skupinou zdravotně postižených byly
v roce 2016 podpořeny částkou 2 141 516 Kč.
Druhý dotační program, kterým jsou podporovány sociální služby, je „Podpora sociálních
služeb v Ústeckém kraji 2016“. O tyto prostředky žádá Ústecký kraj Ministerstvo práce a
sociálních věcí a částku, která je Ministerstvem zaslána pak dále přerozděluje poskytovatelům
sociálních služeb. V roce 2016 byly sociální služby podpořeny částkou 863 910 500 Kč. Tato
částka zahrnuje i další dvě kola dofinancování sociálních služeb. Terénní služby byly celkem
podpořeny částkou 124 110 750 Kč.
Doporučení NRZP ÚK pro rok 2017
NRZP ÚK i nadále doporučuje podporovat sociální služby vypisováním grantů a dotačních
řízení na podporu sociálních služeb v Ústeckém kraji.
Plnění 2017
Opatření 4.1.2 je průběžně plněno vyhlašováním několika dotačních programů. Již v roce 2016
byl opět vyhlášen program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2017 – malý dotační
program“ a to s ohledem na požadavek poskytovatelů sociálních služeb, aby byly prostředky
vyplaceny do konce roku 2016 a poskytovatelé tedy nezůstávali zcela bez finančních prostředků
do doby, než bude vyplacen druhý dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém
kraji 2017“. V programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2017 – malý dotační
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program“ bylo v roce 2017 podpořeno částkou 10 447 000 Kč celkem 248 sociálních služeb.
Terénní služby s cílovou skupinou osob se zdravotním postižením byly v roce 2017 podpořeny
částkou 2 127 000 Kč.
Druhým dotačním programem, jak je zmíněno v plnění za rok 2016, kterým jsou podporovány
sociální služby, je „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017“. O tyto prostředky žádá
Ústecký kraj Ministerstvo práce a sociálních věcí a částku, která je Ministerstvem zaslána pak
dále přerozděluje poskytovatelům sociálních služeb. V roce 2017 byly sociální služby
podpořeny částkou 1 055 758 105 Kč. Tato částka zahrnuje i další kola dofinancování sociálních
služeb. Terénní služby byly celkem podpořeny částkou 161 330 534 Kč.
V roce 2017 byl vyhlášen doplňkový dotační program „Podpora vybraných sociálních služeb
2017“, který byl zaměřen na pobytové služby s cílovou skupinou seniorů a osob se zdravotním
postižením. Celková alokace programu činila 13 266 988,23 Kč.
Na konci roku 2017 byla započata realizace projektu „Podpora sociálních služeb Ústeckého
kraje 4“. Tento projekt je zacílen na službu sociální rehabilitace a je podpořen z Operačního
programu zaměstnanost.
Plnění 2018
Opatření 4.1.2 je průběžně plněno vyhlašováním několika dotačních programů. Na rok 2018
byl opět vyhlášen program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2018 – malý dotační
program“ a to s ohledem na požadavek poskytovatelů sociálních služeb, aby byly prostředky
vyplaceny do konce roku 2017 a poskytovatelé tedy nezůstávali zcela bez finančních prostředků
do doby, než bude vyplacen druhý dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém
kraji 2018“. V programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2018 – malý dotační
program“ bylo v roce 2018 podpořeno částkou 10 449 999,63 Kč celkem 305 sociálních služeb.
Terénní služby s cílovou skupinou osob se zdravotním postižením byly v roce 2018 podpořeny
částkou 2 212 523,65 Kč.
Druhým dotačním programem, jak je zmíněno v plnění za rok 2016, kterým jsou podporovány
sociální služby, je „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017“. O tyto prostředky žádá
Ústecký kraj Ministerstvo práce a sociálních věcí a částku, která je Ministerstvem zaslána pak
dále přerozděluje poskytovatelům sociálních služeb. V roce 2018 byly sociální služby
podpořeny částkou 1 390 919 797 Kč. Tato částka nezahrnuje přerozdělené finanční prostředky
z roku 2017 a vratky z roku 2018. Terénní služby byly celkem podpořeny částkou 180 784 700
Kč.
V roce 2018 byl vyhlášen doplňkový dotační program „Podpora vybraných sociálních služeb
2018“, který byl zaměřen na pobytové služby s cílovou skupinou seniorů a osob se zdravotním
postižením. Celková alokace programu činila 11 318 900 Kč.
V roce 2018 byl realizován projekt „Podpora sociálních služeb Ústeckého kraje 4“. Tento
projekt byl zacílen na službu sociální rehabilitace a podpořen z Operačního programu
zaměstnanost.

26

Plnění 2019
Opatření 4.1.2 je průběžně plněno vyhlašováním několika dotačních programů. Na rok 2019
byl opět vyhlášen program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2019 – malý dotační
program“ a to s ohledem na požadavek poskytovatelů sociálních služeb, aby byly prostředky
vyplaceny do konce roku 2018 a poskytovatelé tedy nezůstávali zcela bez finančních prostředků
do doby, než bude vyplacen druhý dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém
kraji 2019“. V programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2019 – malý dotační
program“ bylo v roce 2019 podpořeno částkou 10 498 460 Kč celkem 290 sociálních služeb.
Terénní služby s cílovou skupinou osob se zdravotním postižením byly v roce 2019 podpořeny
částkou 2 096 519 Kč.
Druhým dotačním programem, kterým jsou podporovány sociální služby, je „Podpora
sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019“. O tyto prostředky žádá Ústecký kraj Ministerstvo
práce a sociálních věcí a částku, která je Ministerstvem zaslána pak dále přerozděluje
poskytovatelům sociálních služeb. V roce 2019 byly sociální služby podpořeny částkou 1 565
699 500 Kč. Terénní služby byly celkem podpořeny částkou 220 393 282,32 Kč.

Opatření 4.1.3
Podpořit projekt Euroklíč.
Realizátor: Odbor sociálních věcí + Odbor kancelář hejtmana
Termín: průběžně
Finanční náklady: 100 000,- Kč v r. 2015; 100 000,- Kč v r. 2016
Plnění 2015
V Ústeckém kraji jsou čtyři výdajová místa euroklíčů, bylo již vydáno 200 klíčů a 200 klíčů je
v zásobě.
Plnění 2016
Beze změny.
Doporučení NRZP ÚK pro rok 2017
NRZP ÚK i nadále doporučuje vydávání euroklíčů osobám zdravotně postiženým.
Plnění 2017
Beze změny.
Doporučení NRZP ÚK pro rok 2018
NRZP ÚK doporučuje umístění 7 euro zámků na nádražích ČD v okresních městech. Další 3
zámky také využít pro zařízení organizací Ústeckého kraje.

27

Plnění 2018
V roce 2018 byly nainstalovány a slavnostně předány další eurozámky, tentokrát v prostorách
obchodního centra Fórum Ústí nad Labem. Celkem je tedy v Ústeckém kraji nainstalováno 52
eurozámků.
Plnění 2019
V roce 2019 je v Ústeckém kraji nainstalováno celkem 80 eurozámků na 51 místech.
Opatření 4.1.4
Podporovat integraci osob se zdravotním postižením do běžného života. Zejména podporovat
přechod uživatelů z pobytových služeb do alternativních forem bydlení.
Realizátor: Odbor sociálních věcí
Termín: průběžně
Finanční náklady: dle finančních možností rozpočtu kraje a dle výše alokace finančních
prostředků operačních programů
Plnění 2015
Ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2016–2018 jsou
upřednostňovány ambulantní a terénní sociální služby. Rovněž je podporována humanizace a
transformace pobytových sociálních služeb.
Doporučení NRZP ÚK pro rok 2016
NRZP ÚK doporučuje udržet dosaženou úroveň sociálních služeb s důrazem na terénní služby.
K doporučení NRZP ÚK - bylo celoročně plněno prostřednictvím mimořádného dotačního
programu pro podporu základních činností sociálních služeb, ve kterém byla podpořena mimo
jiné raná péče. Alokace tohoto dotačního programu činila 13 010 338,57 Kč, z toho služba raná
péče byla podpořena 782 384 Kč.
Plnění 2016
Plněno průběžně prostřednictvím podpory transformace a humanizace nejen příspěvkových
organizací Ústeckého kraje za podpory fondů ESIF. Ústecký kraj má také zpracovánu
Metodiku zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje, ve které došlo k omezení počtu lůžek
v návaznosti na velkokapacitní pobytová zařízení, tedy nevznikají nová velkokapacitní
zařízení.
Byly také upraveny hladiny redukčních koeficientů při rozdělování dotací z programu „Podpora
sociálních služeb v Ústeckém kraji 2016“ tak, aby byly terénní služby kráceny nejméně.
Doporučení NRZP ÚK pro rok 2017
NRZP i nadále doporučuje podporovat integraci osob se zdravotním postižením do běžného
života.
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Plnění 2017
Opatření je plněno průběžně, postupně jsou zpracovávány a realizovány plány transformace či
humanizace příspěvkových organizací Ústeckého kraje za podpory fondů ESIF a samozřejmě
Ústeckého kraje.
Při posuzování žádostí o zařazení do základní sítě kraje je pečlivě posuzována forma
poskytování sociální služby, ale díky omezení, které je dáno Metodikou zajištění sítě sociálních
služeb Ústeckého kraje již od roku 2016, tedy omezení počtu lůžek při vstupu do základní sítě
kraje, se do základní sítě kraje hlásí minimální množství žadatelů poskytujících sociální služby
v pobytové formě.
Doporučení NRZP ÚK pro rok 2018
NRZP doporučuje Ústeckému kraji nerozšiřovat základní síť kraje bez řádného rozboru
potřebnosti, využívat a podporovat stávající poskytovatele.
Plnění 2018
Ústecký kraj uzavřel vstup do základní sítě sociálních služeb na dobu neurčitou, z důvodu
nastavení potřebných procesů, které umožní kontrolovat efektivitu fungování sociálních služeb
a transformaci zejména terénních služeb sociální péče.
Plnění 2019
Rada Ústeckého kraje dne 4. 5. 2016 usnesením č.14/110R/2016 vzala na vědomí informaci o
národní Strategii reformy psychiatrické péče a o aktuálním stavu její realizace a souhlasila s
Návrhem postupu implementace reformy psychiatrické péče v Ústeckém kraji (dále také
Implementace) a s přípravou pilotních projektů Center duševního zdraví.
Nově vzniklá síť péče má zahrnovat služby zdravotní a sociální, včetně služeb v oblasti bydlení,
práce nebo vzdělávání. Pro každý kraj je definována regionální síť služeb pro lidi s duševním
onemocněním a její žádoucí cílová podoba. Na podobě sítě odbor sociálních věcí společně s
odborem zdravotnictví intenzivně pracuje jednak s odbornou společností, Ministerstvem
zdravotnictví ČR, obcemi a zdravotními pojišťovnami a zástupci uživatelů služeb. Ačkoliv se
z pohledu financování sociálních služeb v kraji každoročně potýkáme s nedostatkem finančních
prostředků, které vedly k uzavření Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje, jednou z
výjimek z opatření zamezujícímu změnám v Základní síti sociálních služeb Ústeckého kraje je
vznik nových služeb centra duševního zdraví v návaznosti na implementaci reformy
psychiatrické péče v Ústeckém kraji.
Pobytová zařízení sociální péče zřizovaná Ústeckým krajem v oblasti sociální – domovy se
zvláštním režimem měla zvážit možnosti rozšíření cílové skupiny v návaznosti na probíhající
reformu psychiatrické péče. Příspěvkové organizace Ústeckého kraje od 1. 1. 2020 tak
vyčlenily 10 lůžek pro potřeby reformy psychiatrické péče – viz níže.
DSS Šluknov – Krásná Lípa
Domovy se zvláštním režimem Krásná Lípa – ID 2197911 (účinnost od 1.1.2020)
Služba je poskytována osobám od 60 let věku.
29

Služba je poskytována osobám, které trpí bipolární poruchou a poruchami kognitivních funkcí,
opouštějící psychiatrickou nemocnice/léčebny prostřednictvím CDZ a potřebující nepřetržitou
pomoc druhé osoby (počet lůžek 2).
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace
Domovy se zvláštním režimem Mašťov – ID 7012291 (účinnost od 1.1.2020)
Služba je poskytována osobám od 44 let věku.
Služba je určena osobám s neurotickým onemocněním, s organickou poruchou osobnosti, s
obsedantně kompulzivní poruchou nebo mánio – depresivní poruchou opouštějící
psychiatrickou nemocnici/léčebnu prostřednictvím CDZ a potřebují nepřetržitou pomoc druhé
osoby (2 lůžka).
Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace
Domovy se zvláštním režimem Meziboří – ID 4100257 (účinnost od 1.1.2020)
Služba je poskytována od 55 let věku.
Služba je s účinností od 01. 01. 2020 poskytována osobám, které trpí poruchami kognitivních
funkcí a opouštějí psychiatrickou nemocnici/léčebnu prostřednictvím CDZ a potřebují
nepřetržitou pomoc druhé osoby. (2 lůžka)
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, příspěvková organizace
Domovy se zvláštním režimem Dubí – ID 2269939 (účinnost od 1.1.2020)
Služba je poskytována uživatelům od 45 let věku, bez omezení horní věkové hranice.
Služba je poskytována osobám, které trpí poruchami kognitivních funkcí a opouštějí
psychiatrickou nemocnici/léčebnu prostřednictvím CDZ a potřebují nepřetržitou pomoc druhé
osoby. (počet lůžek 2)
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace
Domov důchodců Milešov – ID 1353598 (účinnost od 1.1.2020)
Služba je poskytována osobám od 50 let věku.
Služba je poskytována osobám, které trpí poruchami kognitivních funkcí a opouštějí
psychiatrickou nemocnici/léčebnu prostřednictvím CDZ a potřebují nepřetržitou pomoc druhé
osoby (počet lůžek 2).
Jinak pokud jde o Centra duševního zdraví - v kraji působí 1 v Chomutově (sociální a zdravotní
tým) a 1 v Ústí nad Labem (zdravotní a sociální tým). 1 CDZ by mělo vzniknout na
Litoměřicku. Nejedná se však o CDZ v pravém slova smyslu s personálním obsazením tak jak
to má být. Je to jen náš pracovní název. Nicméně nyní by mělo být CDZ Ústí nad Labem
zapojeno do pilotu Ministerstva zdravotnictví (budou si žádat o podporu, neboť již mají zajištěn
personální standard dle požadavku CDZ). Problémem je nutnost zajištění personálního
standardu (chybí psychiatři a další zdravotnické profese apod.).
Vedoucí odboru SV je členem Řídícího výboru reformy psychiatrické péče v ÚK a zaměstnanci
odboru SV jsou členy jednotlivých regionálních pracovních skupin (regionální skupiny – Západ
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– Chomutov, Jih – Litoměřice a Sever – Ústí nad Labem). Pracovní skupiny – děti, senioři,
závislosti, klienti a forenzní psychiatrie.
Cíl 4.2
Napomáhat zvýšení zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v Ústeckém kraji
Opatření 4.2.1
V rámci projektu „Komplexní program podpory zaměstnanosti cílových skupin
s handicapem na trhu práce v Ústeckém kraji“ zmapovat handicapy cílové skupiny
a vytvořit sborník nových systémových opatření.
Realizátor: odbor sociálních věcí
Termín: r. 2015; 2016
Finanční náklady: bez navýšení rozpočtu kraje
Plnění 2015
Odbor sociálních věcí v období od 1. 9. 2014 do 31. 10. 2015 realizoval projekt v oblasti
zaměstnanosti s názvem „Komplexní program podpory zaměstnanosti cílových skupin
s handicapem na trhu práce v Ústeckém kraji“.
Obecným cílem projektu bylo podpořit aktivní zapojení cílové skupiny na regionální trh práce,
a tak zvýšit její zaměstnanost a zlepšit konkurenceschopnost regionu ÚK.
Projekt byl zaměřený na zvýšení zaměstnanosti cílových skupin osob z řad uchazečů/uchazeček
a zájemců/zájemkyň o zaměstnání s handicapy na trhu práce ve formě zdravotního postižení,
péče o děti do 15 let věku nebo péče o osobu blízkou a to prostřednictvím efektivního a cíleného
využití komplexního souboru nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti.
Projekt byl realizovaný v partnerství s Úřadem práce ČR (krajskou pobočkou v Ústí nad
Labem), zapsaným spolkem WomenNet a vzdělávací společností EDOST s.r.o. Chomutov.
Místo realizace: Chomutov, Most a Teplice
Výstupy a výsledky projektu
Vstup do projektu:
118 lidí s handicapy na trhu práce / zdravot. omezení, …).
Motivační vzdělávání: absolvovalo 97 účastníků
Pracovní diagnostiku: absolvovalo 73 účastníků
Bilanční diagnostiku: absolvovalo 29 účastníků
Rekvalifikační kurzy: absolvovalo 40 účastníků
Zprostředkovaná pracovní místa: 57 pracovních míst
Nejčastěji vzniklá pracovní místa:
Skladník

1

Dělnické profese 13

Služby

7

Asistent pedagoga 4
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Provozní

1

Prodavačka

3

Pracovní agentura 1

Uklízečka

3

Administrativa

Učitel

2

Celkem

19

Strážný

1

Pracovník v soc. služ. 2

57

Doporučení NRZP ÚK pro rok 2016
NRZP ÚK doporučuje napomáhat zvýšení zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v
Ústeckém kraji a podpořit zaměstnávání neslyšících osob, které řada zaměstnavatelů odmítá
zaměstnat především z důvodu neznalosti neslyšících a jejich způsobů komunikace.
Plnění 2016
V roce 2016 MPSV vyhlásilo v rámci OP Zaměstnanost výzvu pod č. 03_16_055 – Výzva pro
Pakty zaměstnanosti ČR. V rámci této výzvy podal Ústecký kraj dvě žádosti o podporu, přičemž
jedna žádost byla zaměřena na cílovou skupinu uchazečů a zájemců o zaměstnání s definicí
osob s nízkou úrovní kvalifikace a na osoby se zdravotním postižením. Projekt byl navržen
k podpoře a od března 2017 začala ve spolupráci s UJEP vlastní realizace projektu.
Doporučení NRZP ÚK pro rok 2017
NRZP ÚK doporučuje napomáhat zvýšení zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v
Ústeckém kraji.
Plnění 2017
Od 1. 3. 2017 je realizován projekt pod názvem „Aktivně a s motivací najdeme si novou práci“.
Termín ukončení projektu – 28. 2. 2019.
Cílovou skupinou projektu jsou uchazeči a zájemci o zaměstnání s definicí osob s nízkou
úrovní kvalifikace, které již nejsou ve vzdělávacím procesu a mají ukončeno pouze primární či
nižší sekundární vzdělání (stupeň ISCED 0 – 2) a osoby se zdravotním postižením.
Specifické cíle se zaměřují na poskytnutí komplexní poradenské a vzdělávací opory cílovým
skupinám v podobě skupinového a individuálního poradenství pro trh práce, kvalifikované
diagnostiky, vzdělávací aktivity a zprostředkování pracovních míst pro cílovou skupinu.
Celkové způsobilé náklady: 9,19 mil. Kč
Partneři projektu:
•
•
•

UJEP
YMCA v Ústí nad Labem
Úřad práce ČR

V rámci prvního cyklu projektu s místem realizace Ústí nad Labem vstoupilo do projektu 17
osob. V rámci druhého cyklu projektu s místem realizace Děčín, vstoupilo do projektu 22 osob.
V roce 2017 bylo v rámci projektu uzavřeno 6 dohod o poskytnutí příspěvku na mzdové
náklady zaměstnavatele (zpravidla s poskytovateli sociálních služeb).
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Plnění 2018
I v průběhu celého roku 2018 pokračovala realizace projektu „Aktivně a s motivací najdeme si
novou práci“. K 31. 8. 2018 vstoupilo do projektu 104 osob, 97 z nich již překročilo tzv.
bagatelní podporu (40 a více hodin přímé podpory). Projekt nabízí řadu klíčových aktivit.
Jednou z nich jsou rekvalifikační kurzy, kterými v rámci projektu prošlo 21 klientů, přičemž
nejčastějšími kurzy byly:
Pracovník v sociálních službách
Strážný
Pokojská
V rámci realizace projektu jsou jeho klientům rovněž zprostředkovávána zaměstnání a to buď
dotovaná, či nedotovaná. K 31. 8. 2018 bylo zprostředkováno celkem 39 dotovaných a
nedotovaných zaměstnání.
Průběžně je cílové skupině nabízeno poradenství z oblasti psychologické, právní a dluhové,
které je ze strany klientů využíváno. Ukončení projektu je plánováno do 28. 2.2019.
Plnění 2019
Do 28. 2. 2019 probíhala realizace projektu „Aktivně a s motivací najdeme si novou práci“ (do
30. 4. 2019 pak probíhalo závěrečné vypořádání projektu). V rámci aktivit projektu byla
zvyšována motivace účastníků projektu vedoucí k lepší znalosti trhu práce, podporována byla
obnova pracovních návyků, rozvoj osobních a profesních dovedností. Dále pomocí podpůrných
doprovodných a individuálních nástrojů byla zacílená podpora na účastníky projektu, dle jejich
konkrétních potřeb. Poradenství se zúčastnilo 96 osob - všichni účastníci prošli Motivační
školení, kde byly vyčleněny dva dny pro odborné poradce, který měl za úkol probudit u
účastníků motivace ke změně životního stylu u dlouhodobě nezaměstnaných nízko
kvalifikovaných osob. V rámci aktivity ověřování pracovních dovedností a schopností přímou
praxí u vybraných účastníků projektu absolvovalo tuto aktivitu 18 účastníků. Celkový počet
osob, které byly prostřednictvím IS ESF načteny do indikátoru 60000, dosáhl kumulativní
hodnoty 102 osob. V rámci realizace projektu byla účastníkům rovněž zprostředkovávána
zaměstnání, a to buď dotovaná či nedotovaná. Bylo zprostředkováno celkem 39 dotovaných a
nedotovaných zaměstnání.
Opatření 4.2.2
Prostřednictvím měsíčníku Ústecký kraj a webových stránek Ústeckého kraje a na
elektronickém magazínu Ústeckého kraje pro seniory a zdravotně postižené občany
informovat o sociálních podnicích a organizacích zaměstnávajících osoby se zdravotním
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postižením, uvádět příklady dobrých a špatných zkušeností z praxe a popularizovat i tímto
způsobem vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na trhu práce.
Realizátor: Odbor sociálních věcí a Odbor kancelář hejtmana
Termín: průběžně
Finanční náklady: bez navýšení rozpočtu kraje
Plnění 2015
ÚK inicioval a podpořil vznik nového čtvrtletníku „Seniorské listy“, který vychází v Ústeckém
kraji.
Na webu kraje a v krajských novinách bylo publikováno 15 tiskových zpráv týkajících
problematiky osob se zdravotním postižením (ZZS, Domovy pro osoby se zdravotním
postižením, Otevření sociálně zdravotního zařízení SENMED, Pomoc sluchově postiženým,
DSS Meziboří, Do Krušných hor bez bariér, Účast na světové speciální olympiádě, Sportovní
hry seniorů, Senior-pasy, Dům pro seniory Blatno, Plán sociálních služeb, Defibrilátory,
Konference neslyšících, Ceny pro Českou federaci Spastic Handicap, Regionální soutěž v první
pomoci).
Pravidelně se konala zasedání Poradního orgánu hejtmana pro seniory a zdravotně postižené
občany.
Ústecký kraj finančně podpořil a udělil záštitu nad kulturními a společenskými akcemi, které
pořádají Domovy pro osoby se zdravotním postižením a Domovy sociálních služeb.
Plnění 2016
Odbor kancelář hejtmana podpořil vydávání nového čtvrtletníku „Seniorské listy“, který
vychází v Ústeckém kraji, a to formou inzerce a dojednáním dalších donátorů. Seniorské listy
byly rovněž podpořeny finančně z Fondu Ústeckého kraje, stejně jako činnost Krajské rady
seniorů a řada seniorských aktivit v kraji.
Na webu kraje a v krajských novinách bylo publikováno 20 tiskových zpráv týkajících
problematiky osob se zdravotním postižením (např. Hejtman ocenil vítěze soutěží Senior Art
2016 a Nejaktivnější klub seniorů Ústeckého kraje; Odborná komise hodnotila další ročník
soutěže Senior Art; Regionální soutěž první pomoci; Roudnice zmodernizovala nemocnici; Na
Klíši kouleli senioři i handicapovaní; Centrum duševního zdraví zahájilo činnost v Chomutově;
Na Cestě k nám se tančilo, zpívalo a nechyběla dobrá nálada; Tradiční setkání Domovů pro
osoby se zdravotním postižením Ústeckého kraje; Miroslav Schneider vystavuje „Střípky z
mého života“; Výstavu obrázků ze svého života představil v pátek v Rytířském sále
chomutovské radnice Miroslav Schneider, osmadvacetiletý klient domova pro osoby se
zdravotním postižením v Chomutově; Zlatý kříž z rukou prezidenta převzali hasiči z Domova
pro zdravotně a tělesně postižené ve Všebořicích; Výstava Vaše nejcennější foto k záchraně
životů; V Krajské zdravotní se setkali nemocniční ombudsmani z celé České republiky;
Celosvětový den srdce přilákal na Kardiologickou kliniku desítky lidí; České federace Spastic
Handicap ocenila nejlepší sportovce, trenéry a osobnosti roku 2015; Handy cyklo maraton
napříč Ústeckým krajem; Konference zdůraznila důležitost spolupráce jednotlivých sociálních
služeb v rámci sdílené péče; Národní rada osob se zdravotním postižením Ústeckého kraje
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zhodnotila svou činnost; Oslava Dne seniorů v Lounech; Výjezdní zasedání Výboru pro sociální
politiku v Ústeckém kraji). Webová televize ÚK se věnovala tématice osob se zdravotním
postižením a seniorům.
Pravidelně se konala zasedání Poradního orgánu hejtmana pro seniory a zdravotně postižené
občany.
Ústecký kraj finančně podpořil a udělil záštitu nad kulturními a společenskými akcemi, které
pořádají Domovy pro osoby se zdravotním postižením a Domovy sociálních služeb. Dále byla
například udělena záštita nad těmito akcemi: Handy cyklo maraton 2016; Světový den srdce;
čtyři Konference Krajské zdravotní; Sdílená péče o seniory v Ústeckém kraji; "Den otevřených
dveří" v Domově sv. Máří Magdaleny v Jiřetíně pod Jedlovou; Akce ke dni seniorů v Mostě;
Festival zdravotně postižených Umíme se bavit Libochovice; 4. Děčínský den komplexní
interní péče.
Doporučení NRZP ÚK pro rok 2017
NRZP ÚK i nadále doporučuje průběžné informování osob zdravotně postižených a seniorů o
dění v Ústeckém kraji.
Plnění 2017
Ústecký kraj podpořil vydávání čtvrtletníku „Seniorské listy Ústeckého kraje“, které jsou
v nákladu 70 000 výtisků distribuovány po Ústeckém kraji a jsou umístěny též na webových
stránkách kraje.
Na webu kraje a v krajských novinách bylo publikováno 14 tiskových zpráv a příspěvků
týkajících se osob se zdravotním postižením (Podpora seniorům, Česko-saské pohraničí bez
bariér, Anketa – pracovník sociálních služeb, Polohovací lůžka, Konference pro OZP, Výjezdní
zasedání Výboru SV, Hry seniorů, Sociální a zdravotní komise, Den seniorů, Sportovní hry
handicapovaných, Sociální pracovník, Jak na společné vzdělávání, Speciální škola
s certifikátem kvality, Instruktážní videa).
Pravidelně se konala zasedání Poradního orgánu hejtmana pro seniory a zdravotně postižené
občany.
Ústecký kraj finančně podpořil a udělil záštitu nad kulturními a společenskými akcemi, které
pořádají Domovy pro osoby se zdravotním postižením a Domovy sociálních služeb.
Byla založena nová sekce na krajském webu „Senioři a handicapovaní“, kam byla mimo jiné
umístěna instruktážní videa pro jednání s handicapovanými.
Ústecký kraj uspořádal veletrh „Jak na společné vzdělávání“, ze kterého byla pořízena video
reportáž s tlumočením do znakové řeči a byla publikována na krajském profilu YouTube.
Plnění 2018
Ústecký kraj podpořil vydávání čtvrtletníku „Seniorské listy Ústeckého kraje“, které jsou
v nákladu 70 000 výtisků distribuovány po Ústeckém kraji a jsou umístěny též na webových
stránkách kraje. První pololetí roku 2018 hradil Ústecký kraj ze svých zdrojů z důvodu
pozdního vyhlášení dotačního programu v oblasti stárnutí na podporu krajských samospráv.
Zbytek roku byl pokryt z tohoto dotačního programu za 30% spoluúčasti kraje. Inovací roku
2018 bylo natočení video spotů, ve kterých se představili dva dobrovolníci, kteří pomáhají
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mimo jiné osobám se zdravotním postižením, ať už se jedná o péči o děti či sportovní aktivity
dospělých.
Webové stránky Ústeckého kraje v sekci Senioři a handicapovaní byly pravidelně
aktualizovány ve spolupráci s NRZP.
Plnění 2019
V roce 2019 byl také vydáván občasník Seniorské listy Ústeckého kraje v nákladu 70 000
výtisků/ číslo. Vydána byla celkem tři čísla, z čehož dvě hradil Ústecký kraj a jedno číslo bylo
hrazeno z dotačního programu Ministerstva práce a sociálních věcí na podporu krajských
samospráv. Z tohoto dotačního programu byla také hrazena inovativní aktivita, kterou bylo pro
rok 2019 uspořádání dvou seminářů v oblasti prevence kriminality ve spolupráci s Policií ČR,
na kterých byli účastníci poučeni, jak se správně chovat v oblasti veřejné dopravy a pohybu po
komunikacích a také jak si dát pozor na tzv. šmejdy.
Webové stránky Ústeckého kraje v sekci Senioři a handicapovaní byly pravidelně
aktualizovány ve spolupráci s NRZP.
Opatření 4.2.3
V rámci hodnotících kritérií pro udělování Ceny hejtmana Ústeckého kraje za společenskou
odpovědnost prosazovat jako hodnotící hledisko také zaměstnávání osob se zdravotním
postižením.
Realizátor: Odbor sociálních věcí a Odbor kancelář hejtmana ve spolupráci s KRZP
Termín: průběžně
Finanční náklady: bez navýšení rozpočtu Ústeckého kraje
Plnění 2018
Průběžně naplňováno. V dotaznících, které jsou podkladem pro hodnocení účastníků Ceny
hejtmana za společenskou odpovědnost, je tato problematika zahrnuta.
Plnění 2019
Beze změny.

5. Oblast kultury, sportu a volnočasových aktivit
Cíl 5.1
V maximální míře umožňovat osobám se zdravotním postižením přístup ke kulturnímu,
sportovnímu a společenskému vyžití
Opatření 5.1.1
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Soustavně doplňovat propagační a informační materiály, publikace a databáze zveřejňované
krajem ve sféře kultury, sportu a cestovního ruchu o údaje týkající se přístupnosti objektů
pro osoby se zdravotním postižením.
Realizátor: Odbor kultury a památkové péče (KP), odbor regionálního rozvoje (RR-cestovní
ruch) a odbor školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s KRZP
Termín: průběžně
Finanční náklady: 20 – 25 000,- Kč ročně na získávání a aktualizaci dat od organizací
nezřizovaných krajem a dalších subjektů
Plnění (kultura) 2015
Opatření č. 5.1.1 – rozpracované, v běhu (prověření, kde je možný bezbariérový přístup na
objektech p.o. v oblasti kultury a poskytnutí této informace na webu příslušné p.o., resp.
i webu kraje – rozpracováno).
Plnění (kultura) 2016
Opatření č. 5.1.1 – příspěvkové organizace kraje v oblasti kultury průběžně zveřejňují na svých
webových stránkách možnosti bezbariérových vstupů pro veřejnost.
Plnění (regionální) 2016
Odbor regionálního rozvoje každoročně vydává propagační a informační brožury, které
informují o aktuální přístupnosti objektů pro osoby se zdravotním postižením.
Odbor regionálního rozvoje také podal žádost o dotaci z programu Cíl 2 (Česko-saská
spolupráce) na realizaci projektu „Česko-saské pohraničí bez bariér“ (obsahová náplň žádosti
v příloze).
Zájmové území projektu:
•

Ústecký kraj

•

část Saska, která je dotačním územím pro OP Česko-Sasko

Partneři:
•

Ústecký kraj – vedoucí partner

•

Saský svaz tělesně postižených, město Drážďany – partner + další případní projektoví
partneři

Cíle projektu:
•

Zmapovat bariérovost veřejného prostoru v zájmovém území

•

Navrhnout opatření k eliminaci bariérovosti

•

Realizovat vybraná navržená opatření k eliminaci bariérovosti

Doporučení NRZP ÚK pro rok 2017
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NRZP ÚK doporučuje i nadále pokračovat ve vydávání propagačních a informačních brožur,
které informují o aktuální přístupnosti objektů pro osoby se zdravotním postižením.

Plnění (regionální) 2017
Uvedené údaje týkající se přístupnosti objektů pro osoby se zdravotním postižením jsou
publikovány v magazínu Brána do Čech č. 6 pro rok 2017 a počítá se s nimi i pro další tiskoviny
plánované pro rok 2018.
Plnění (kultura) 2018
Příspěvkové organizace kraje v oblasti kultury průběžně zveřejňují na svých webových
stránkách možnosti bezbariérových vstupů pro veřejnost. Rovněž pomáhají zajistit přístup
zdravotně postiženým osobám na akce, které se pořádají v hůře přístupných prostorách
organizací.
Plnění (regionální) 2019
Opatření 5.1.1 je průběžně plněno
Plnění (kultura) 2019
Obdobně jako v předchozím roce.
Opatření 5.1.2
Zapojit se do projektů sociální turistiky Cíleně podporovat projekty na odstraňování bariér
v objektech, zařízeních a lokalitách vytipovaných a vyhodnocených za účasti zástupců
organizací osob se zdravotním postižením.
Realizátor: odbor KP a odbor SMT ve spolupráci s KRZP
Termín: průběžně
Finanční náklady: bez navýšení rozpočtu kraje
Plnění 2015
Opatření č. 5.1.2 – nerelevantní – nemáme informace o žádném takovém projektu, o jeho
hodnocení či vytipování, kde bychom mohli přispět cílenou podporou.
Plnění 2016
Odbor regionálního rozvoje realizuje projekt „Česko-saské pohraničí bez barier“ z programu
Cíl 2 (Česko-saská spolupráce).
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Cílem projektu je:
• Zmapovat bariérovost veřejného prostoru v zájmovém území
•

Navrhnout opatření k eliminaci bariérovosti

•

Realizovat vybraná navržená opatření k eliminaci bariérovosti

Cílem letošního roku je zpracovat studii „bezbariérovosti“ našeho kraje.
Dále bude následovat tvorba speciálních webových stránek s detailními informacemi o
bezbariérovosti hotelů, kulturních zařízení i restaurací, pořádání speciální jízdy na mosteckém
polygonu pro hendikepované. V rámci projektu budou uspořádány i lékařské konference
věnované problematice hendikepovaných. Celkový rozpočet projektu bude činit cca jeden
milion eur. Z toho bude cca 900 tis € hrazeno z dotace. Odbor regionálního rozvoje plánuje v
rámci projektu také uspořádání handbikemaratonu na Labské stezce a Krušnohorské magistrále.
Celkem je trvání projektu naplánováno na tři roky. Během něj budou pořádána i společná
setkání lékařů nebo sociálních pracovníků hlavně pro společné sdílení a předání zkušeností s
léčbou, rehabilitací a péčí o osoby po úrazech. Právě pro ty se počítá i s vytvořením publikace,
která by jim měla předat alespoň základní informace o všech možnostech, na které instituce či
specialisty se po úrazech obrátit. Zástupci NRZP budou pravidelně zváni na jednotlivé akce
v rámci projektu.
Kromě tohoto projektu odbor regionálního rozvoje každoročně zpracovává a vydává
propagační a informační brožury, které informují o aktuální přístupnosti objektů pro osoby se
zdravotním postižením.
Doporučení NRZP ÚK pro rok 2017
NRZP ÚK doporučuje k opatření 5.1.2 - velmi je vítána realizace projektu Česko-saské
pohraničí bez barier. Zástupci NRZP ÚK by se rádi zapojili do jeho plnění, případně i do řídící
struktury.
Plnění 2017
Odbor regionálního rozvoje v rámci projektu „Česko-saské pohraničí bez barier“
financovaného z programu Cíl 2 (Česko-saská spolupráce) v roce 2017:
• započal se zmapováním bariérovosti veřejného prostoru v zájmovém území
•

vytvořil studii s návrhem opatření k eliminaci bariérovosti

•

realizoval vybraná navržená opatření k eliminaci bariérovosti

•

zrealizoval akci zaměřenou na bezpečnost jízdy a instruktáž řízení automobilů na ruční
řízení

•

zrealizoval odbornou lékařskou konferenci pod garancí Prof. MUDr. Jana Štulíka, CSc.

•

zrealizoval vícedenní sportovní akce pro handicapované občany
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Doporučení NRZP ÚK pro rok 2018
Konference v projektu Česko- Sasko bez bariér zakončila celý cyklus akcí. Nová webová
stránka je ve zkušebním provozu. Plný provoz je plánován na konec roku 2017.

K doporučení NRZP ÚK 2018
Doporučení je naplněno, webové stránky jsou spuštěny a funkční.
Plnění (kultura) 2018
Žádného projektu tohoto typu se příspěvkové organizace v oblasti kultury neúčastnily.
Plnění (regionální) 2018
- pokračování zmapování bariérovosti veřejného prostoru v zájmovém území - nízká
návratnost vyplněných dotazníků od oslovených subjektů
- vytvoření studie s návrhem opatření k eliminaci bariérovosti
- realizace vybraných navržených opatření k eliminaci bariérovosti
- realizace akce zaměřené na bezpečnost jízdy a instruktáž řízení automobilů na ruční
řízení - akce s názvem „Řídíme to všichni“ na autodromu v Mostě
- prezentace projektu na veletrhu Exposanitás v Bologni, který je zaměřen na osoby se
zdravotním handicapem
- realizace vícedenní sportovní akce pro handicapované občany
- vzniklý webový portál je dostupný na doméně www.ukbezbarier.eu
Mimo tento projekt bude v dubnu letošního roku dokončena jediná značená turistická trasa pro
vozíčkáře v Ústeckém kraji a to v Českém Švýcarsku. Ústecký kraj velmi významně finančně
podpořil vznik a to částkou 229 980,- Kč záměr Klubu českých turistů. Vozíčkářský okruh a
propojky povedou okolím Krásné Lípy přes Horní Podluží do Jiřetína pod Jedlovou a bude
osazen turistickým mobiliářem a mapovými tabulemi. Trasa bude vedena po lesních
zpevněných i asfaltových cestách s minimálním nebo žádným provozem. Na několika místech
trasy jsou parkovací místa a WC. Délka červeného značeného vozíčkářského okruhu je 8800
m, spojka do Jiřetína je 4 700 m, převýšení na celé trase činí 186 m. Trasa je určena pro zdatné
vozíčkáře s doprovodem. Klub českých turistů, který bude trasu označovat, počítá s otevřením
trasy v dubnu 2019 a v terénu jí poznáte podle piktogramu pro hendikepované uprostřed
klasické turistické značky.
Plnění (kultura) 2019

40

Byla zmapována aktuální bezbariérovost příspěvkových organizací v oblasti kultury a
prezentována na semináři „Zpřístupňování památek pro osoby zdravotně postižené a seniory
v Ústeckém kraji“ dne 23. 5. 2019.
Vznikla architektonická studie pro rekonstrukci muzea ve Varnsdorfu zohledňující maximální
bezbariérovost objektu.
Byla dokončena obnova objektu Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem v ul. Velká
Hradební s bezbariérovým přístupem.
Opatření 5.1.3
V rámci dotačních programů kraje poskytnout podporu organizátorům, resp. pořadatelům
kulturních, sportovních a turistických akcí a dalších aktivit, ve kterých jsou zapojeny osoby
se zdravotním postižením.
Realizátor: odbor KP a odbor SMT ve spolupráci s KRZP
Termín: průběžně
Finanční náklady: bez navýšení rozpočtu kraje
Plnění 2015
Opatření č. 5.1.3 – podpora může být poskytnuta i v rámci dotačních programů v oblasti kultury
a památkové péče (Podpora regionální kulturní činnosti, Záchrana a obnova kulturních památek
Ústeckého kraje) pokud bude podána žádost s projektem do výzvy příslušného dotačního
programu.
Vyjma toho:
Odbor KP samozřejmě prověřuje a aktivně se snaží zajistit podporu vyrovnání příležitostí pro
osoby se zdravotním postižením:
V r. 2015 proběhla rekonstrukce výtahu v Severočeské vědecké knihovně v Ústí n. L., v budově
s oddělením
beletrie,
hudebním
a
zvukovým
oddělením,
dětským
odd.
a přednáškovými prostory. Nyní je tak nově možné navštívit i dětské oddělení bezbariérově
(prostřednictvím výtahu) stejně jako všechny ostatní prostory objektu v Churchillově ul. 3.
V letošním roce se budeme snažit podpořit aktivitu knihovny na dokončení celého projektu
realizací rampy překonávající tři schodištní stupně u hlavního vchodu do objektu.
Druhý objekt knihovny ve Velké Hradební je také z velké části bezbariérově přístupný.
Zajištěna je také projekce bezbariérového přístupu i v případě projektu třetího objektu knihovny
– tzv. Evropské knihovny a depozitáře v objektu Na Schodech 20.
Vyjma toho vlastní knihovna pracuje v projektu digitalizace knihovních fondů (zejména
regionální literatury), kdy dochází k možnosti vzdáleného přístupu k vybranému souboru
regionální literatury a tak ke zpřístupňování uchovávaných informací.
V ostatních organizacích (muzea a galerie, zámek a hvězdárna s planetáriem) jsou možnosti
bezbariérového přístupu prověřovány postupně a průběžně. Vzhledem k tomu, že se z valné
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většiny jedná o památkově chráněné objekty, není zařazení bezbariérového přístupu zcela
automatické, ale hledají se schůdná řešení.
Plnění 2016
Beze změny.
Plnění 2017
V rámci dotačního programu Sport 2017 byly podpořeny regionální sportovní akce pro osoby
se zdravotním postižením, kterých se postupně zúčastnilo 850 sportovců.
Plnění (kultura) 2018
V rámci Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2018 bylo ze strany kraje
podpořeno několik kulturních projektů určených pro zdravotně postižené osoby.
Oblastní muzeum v Děčíně, jakožto pořadatel kulturních akcí, zainvestovalo s pomocí kraje
vybudování bezbariérového WC pro návštěvníky.
Plnění (kultura) 2019
V rámci Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2019 bylo ze strany kraje
podpořeno několik kulturních projektů určených, mimo jiné, také pro zdravotně postižené
osoby.

6. Pokračovat v organizování pravidelných konferencí na aktuální téma pod
záštitou hejtmana kraje – 1–2 x do roka;
Průběžně plněno.

7. Koordinace a monitorování plánu
Garantem zpracování KPVP je Poradní orgán hejtmana Ústeckého kraje pro seniory
a zdravotně postižené, který zároveň monitoruje a kontroluje plnění plánu. Zajištění
komunikace mezi jednotlivými odbory, orgány kraje a Ústeckou krajskou radou osob se
zdravotním postižením podílejících se na realizaci Ústeckého krajského plánu vyrovnávání
příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020 bude v gesci a pravomoci
odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Monitoring a kontrola plnění Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním
postižením budou prováděny 1x ročně vždy v únoru, popř. častěji dle aktuální potřeby.
Všechny odbory odpovědné za realizaci Ústeckého krajského plánu vyrovnávání příležitostí
pro osoby se zdravotním postižením zpracují 1x ročně ve sjednaném termínu zprávu o
naplňování cílů a opatření Krajského plánu. Zprávy o plnění plánu vyrovnávání příležitostí pro
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osoby se zdravotním postižením budou předkládány Poradnímu orgánu hejtmana Ústeckého
kraje pro seniory a zdravotně postižené.
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Příloha č. 2

Stanovisko k hodnocení plnění Ústeckého krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro
osoby se zdravotním postižením na období 2015 – 2020 /dále jen ÚKPV/ za rok 2019

Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na
období 2015 – 2020 je pro NRZP Ústeckého kraje zásadním materiálem, který OZP postupně,
plánovitě zkvalitňuje kvalitu života.
Jeho každoroční vyhodnocení je i příležitostí k poděkování partnerovi za přístup k jeho
naplňování.
Konkrétně chválíme:
-

práci poradního sboru hejtmana Ústeckého kraje, za jeho operativnost a konkrétnost
při řešení problémů OZP

-

přímé zapojení zástupců NRZP ÚK do komisí rady, kde naši zástupci přímo prosazují
potřeby OZP

-

prohloubení partnerství a spolupráce s vedoucími odborů a některých oddělení při
plnění úkolů a zpracování NOVÉHO ÚKPV na roky 2021-5

-

opatření a cíle se staly pravidelnou pracovní náplní, tím jsou naplňovány

Za příkladnou spolupráci děkujeme vedoucí odboru sociálních věcí paní Ing. Petrě
Lafkové, Ing. Haně Bergmannové, Bc. Janu Jelínkovi, Ing. Jindřichu Fraňkovi a Ing. Luboši
Trojnovi a PhDr. Adamu Šrejbrovi, Ph.D. Dobrá je spolupráce s odborem školství, mládeže a
tělovýchovy a odborem regionálního rozvoje.
Z politiků jsou to pan Oldřich Bubeníček, PhDr. Martin Klika, MBA, DBABc., Jaroslav
Komínek a Bc. Pavel Csonka.
Veškeré připomínky KV NRZP Ústeckého kraje jsou obsaženy v novém plánu vyrovnání
na léta 2021-5.
Projednáno a schváleno KV NRZP Ústeckého kraje dne 17. 3. 2020

Jaroslav Slavík
předseda NRZP ÚSTECKÉHO KRAJE
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Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo dne 16. února 2015 Ústecký krajský plán vyrovnávání
příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015 – 2018, jehož platnost byla
posléze prodloužena do roku 2020 tak, aby byl v souladu Národním plánem podpory rovných
příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020.
Plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením je koncepční dokument
vycházející zejména z Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, jež byla přijata
dne 13. prosince 2006 v New Yorku. S Úmluvou vyslovil souhlas Parlament ČR a ratifikoval ji
prezident ČR. Úmluva vstoupila v platnost pro ČR na základě svého článku 45, odst. 2 dne 28.
října 2009. Dalším základním dokumentem jsou teze připravovaného nového Národního plánu
podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021 až 2025.
Při tvorbě tohoto materiálu byly také brány v úvahu související legislativní a koncepční
dokumenty na celostátní a krajské úrovni.
Tento dokument byl zpracován z podnětu Poradního orgánu hejtmana Ústeckého kraje pro
seniory a zdravotně postižené ve spolupráci s Ústeckou krajskou radou osob se zdravotním
postižením a zainteresovanými odbory Krajského úřadu Ústeckého kraje a byl schválen
Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 20. 4. 2020 usnesením č. xx/xxZ/2020.
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1. Obecné požadavky a osvětová činnost
Hlavní cíle:
• Předcházet diskriminaci a zajišťovat rovné zacházení pro lidi se zdravotním postižením.
• Podporovat dodržování principu univerzálního designu.
• Působit proti stereotypům a předsudkům ve vztahu k osobám se zdravotním postižením a
podporovat respektování práv a důstojnosti osob se zdravotním postižením.
• Podporovat osvětové programy týkající se osob se zdravotním postižením a jejich práv.
• Na prodejních výstavách pořádaných Ústeckým krajem na půdě Krajského úřadu v období
Velikonočních a Vánočních svátků vyčlenit jeden stánek pro organizace s cílovou skupinou
OZP.
Cíl 1.1.: Nediskriminující prostředí pro osoby se zdravotním postižením.
Opatření 1.1.2. Při tvorbě strategických materiálů zohledňovat dopady na lidi se zdravotním
postižením a jejich případné specifické požadavky.
Cíl 1.2.: V rámci krajské samosprávy dodržovat princip rovnosti a nediskriminace lidí
se zdravotním postižením.
Opatření 1.2.1. Podporovat přípravu, realizaci a průběžné monitorování krajských plánů vyrovnávání
příležitostí pro osoby se zdravotním postižením.
Opatření 1.2.2. Poskytovat metodické vedení samosprávným úřadům týkající se problematiky lidí se
zdravotním postižením v působnosti daného gestora.
Odbor odpovědný za plnění: KH + SV
Indikátor: 1 metodické setkání se samosprávami za rok

2. Přístupnost staveb, dopravy a komunikací
Hlavní cíle:
• Umožnit osobám se zdravotním postižením svobodný a bezpečný přístup a pohyb po veřejných
budovách a pohyb na komunikacích.
• Umožnit osobám se zdravotním postižením plné využívání veřejné osobní dopravy.
Cíl 2.1.: Vyšší počet bezbariérových veřejných budov a komunikací
Opatření 2.1.1. Provést analýzu přístupnosti všech budov ve vlastnictví a pronájmu gestora (včetně
příspěvkových a dalších krajských organizací).
Opatření 2.1.2. Na základě analýzy přístupnosti budov ve vlastnictví a pronájmu gestora zveřejnit na
webových stránkách informace o přístupnosti daných objektů.
Opatření 2.1.3. Na základě analýzy přístupnosti budov ve vlastnictví a pronájmu gestora vytvořit plán
zpřístupňování těchto budov.
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Opatření 2.1.4. Důsledně vyžadovat stanoviska konzultačních středisek NIPI ČR na projekty
financované krajem a samosprávami, s ohledem na principy bezbariérovosti a mobility.
Indikátor: Vytvoření plánu zpřístupňování budov ve vlastnictví a pronájmu gestora
Cíl 2.2.: Prevence proti vzniku bariérových budov
Opatření 2.2.1. Provádět metodickou činnost vůči obecným stavebním úřadům v oblasti obecných
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Opatření 2.2.2. Minimálně jedenkrát ročně zařazovat na poradách se stavebními úřady blok týkající se
problematiky zpřístupňování staveb pro osoby se zdravotním postižením
Opatření 2.2.3.. Uspořádat seminář projektantům k otázkám zpřístupňování staveb, při dodržování
platných norem a to ve spolupráci s jejich komorou, odborem ÚPS ÚK a NRZP ČR, NIPI jednou za
dva roky.
Opatření 2.2.4. Podporovat rozšiřování eurozámků a euroklíčů prostřednictvím dotační podpory ročně
200 tis. Kč.

Cíl 2.3.: Veřejná doprava přístupná pro všechny skupiny lidí se zdravotním postižením.
Opatření 2.3.1. Vyhodnocovat provedení zakázek krajů týkajících se veřejné dopravy z hlediska
zajištění bezbariérové dopravy.
Opatření 2.3.2. Najít řešení zajištění bezbariérové dopravy u komerčních dopravců.
Cíl 2.4.: Vyšší počet bezbariérových dopravních staveb
Opatření 2.4.1. Ve své působnosti zajišťovat konzultační a poradenskou činnost v oblasti
bezbariérového užívání dopravních staveb a dopravních prostředků.
Opatření 2.4.2. Kraj zajistí koordinaci mezi různými přepravci na silnicích i kolejích.
Opatření 2.4.3. Zajišťovat označení nízkopodlažních vozidel a bezbariérových zastávek a stanic v
jízdních řádech schvalovaných Odborem dopravy a silničního hospodářství Ústeckého kraje.
Opatření 2.4.4. Zřídit dispečink pro Ústecký kraj s nepřetržitým provozem pro dopravu v kraji.
Indikátor pro cíl 2.2. – 2.4.: - alespoň 1 metodické setkání pro jednotlivé zainteresované strany
- vyčerpání alokovaných prostředků na rozšiřování eurozámků a
euroklíčů
Odbor odpovědný za plnění: DS + UPS + KH
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3. Přístupnost informací a elektronických služeb
Hlavní cíl:
• Poskytovat informace určené široké veřejnosti osobám se zdravotním postižením v přístupných
formátech a technologiích vhodných pro různé typy zdravotního postižení, a to včetně
komunikačních systémů lidí se sluchovým postižením.
Cíl 3.1.: Přístupné dokumenty veřejné správy.
Cíl 3.2.: Přístupné webové stránky a elektronické služby institucí veřejné správy.
Opatření 3.2.1. Provozovat web projektu Česko-saské pohraničí bez barier poslouží k rozšiřování
důležitých informací pro OZP.Opatření 3.2.2. Pořádat pravidelně vzdělávací akce týkající se například
počítačové gramotnosti, elektronické pošty, internetového bankovnictví atd.
Indikátor: 1 uspořádané školení pro cílovou skupinu OZP každý rok
Cíl 3.3.: Lepší komunikace veřejné správy s lidmi se zdravotním postižením.
Opatření 3.3.1. Zhotovit nové reportáže pro osoby se sluchovým postižením ve stávajícím formátu, tj. s
tlumočníkem znakového jazyka pro neslyšící, titulky pro osoby nedoslýchavé a později ohluchlé a
mluveným komentářem pro další OZP.
Opatření 3.3.2. Provozovat email s názvem handicap@kr-ustecky.cz, v rámci kterého odbor sociálních
věcí komunikuje a odpovídá na dotazy občanů z řad zdravotně postižených a seniorů. Na email je
možné zasílat veškeré dotazy/požadavky z činnosti krajského úřadu a Ústeckého kraje.
Opatření 3.3.3. Rozšiřovat povědomí veřejnosti o aktivitách zdravotně postižených lidí, vytvořit na
webových stránkách Ústeckého kraje prostor pro prezentování organizací osob se zdravotním
postižením a nadále pak po technické stránce zajišťovat jedenkrát ročně jeho aktualizaci.
Cíl 3.4.: Zaměstnanci veřejné správy vzdělaní v tématech týkajících se zdravotního postižení.
Indikátor pro cíl 3.3.-3.4.: proškolení všech zaměstnanců Krajského Úřadu Ústeckého kraje,
kteří jsou ve styku s veřejností, na libovolné téma týkající se komunikace s OZP.
Odbor odpovědný za plnění: INF + KŘ

4. Mimořádné události a krizové situace
Hlavní cíl:
• Zajistit ochranu a bezpečnost osob se zdravotním postižením během mimořádných událostí
a krizových situací.
Cíl 4.1.: Zajištění informovanosti osob se zdravotním postižením o mimořádných událostech
a krizových situacích.
Indikátor: Publikace informací (článku) na toto téma v působnosti kraje na webových stránkách
kraje
Odbor odpovědný za plnění: KH

Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2021-2025

6

5. Nezávislý život
Hlavní cíl:
• Vytvářet podmínky pro to, aby osoby se zdravotním postižením mohli žít co nejvíce samostatně
ve svém přirozeném domácím prostředí.
Cíl 5.1.: Vyšší podíl péče o osoby se zdravotním postižením v domácím prostředí.
Indikátor: Transformace pečovatelských služeb a služeb osobní asistence
Odbor odpovědný za plnění: SV

6. Rovnost před zákonem a přístup ke spravedlnosti
Hlavní cíle:
• Zajistit, aby měly OZP na rovnoprávném základě s ostatními možnost hájit svá práva ve všech
oblastech života.
• Zajistit osobám se zdravotním postižením přístup ke spravedlnosti na rovnoprávném základě
s ostatními.
Cíl 6.1.: Zajistit osobám se zdravotním postižením takovou asistenci, aby mohly uplatnit svá
práva ve všech oblastech života.
Indikátor: proškolení všech zaměstnanců Krajského Úřadu Ústeckého kraje, kteří jsou ve styku
s veřejností, na libovolné téma týkající se komunikace s OZP.
Odbor odpovědný za plnění: VŠECHNY ODBORY

7. Život v rodině
Hlavní cíle:
•
•

Podporovat samostatný život a život v rodině osob se zdravotním postižením.
Zamezit násilí a zneužívání lidí se zdravotním postižením.

Cíl 7.1. Podpora neformálních pečujících
Cíl 7.2. Podpora vzniku služeb pro specifické cílové skupiny jako například osoby s poruchou
autistického spektra, kombinované diagnózy aj.
Cíl 7.3. Podpora volnočasových aktivit a aktivit navazujících na sociální služby pro odlehčení
pečujících členů rodiny
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Indikátor: - alespoň 1 sociální služba pro specifickou cílovou skupinu zařazená do základní sítě
kraje
- každoroční konference/seminář týkající se neformální péče či volnočasových aktivit
pro cílovou skupinu OZP
Odbor odpovědný za plnění: SV

8. Vzdělávání a školství
Cíl 8.1.: Kvalitní práce školských poradenských zařízení, včetně zkrácení dodržování zákonné
lhůty na provedení vyšetření. Cíl 8.2.: Kvalitní příprava a podpora všech pedagogických profesí
při výuce dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením.
Cíl 8.3.: Kvalitní vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením s respektem vůči
individuálním potřebám
Opatření 8.3.1. Zpracovat přehled bezbariérových středních škol dle jednotlivých míst poskytovaného
vzdělávání na území Ústeckého kraje a následně ho zveřejnit na webových stránkách kraje.
Opatření 8.3.2. Podporovat všechny formy vzdělávání občanů se zdravotním postižením včetně
celoživotního vzdělávání občanů se zdravotním postižením
Opatření 8.3.3. Vytvoření „Databáze pomůcek“, která by byla určena pro vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami.
Opatření 8.3.4. Prostřednictvím Poradenského a edukačního centra (PECKA) poskytovat poradenskou
činnost znevýhodněným osobám a také těm, kteří se znevýhodněnými pracují
Indikátor: - Přehled bezbariérových středních škol zveřejněný na webových stránkách kraje
- Vytvořená databáze pomůcek pro žáky se specifickými potřebami
- ročně 5 akcí zaměřených na vzdělávání žáků se zdravotním postižením
Odbor odpovědný za plnění: SMT

9. Zdraví a zdravotní péče
Hlavní cíle:
• Zajistit dostupnou a kvalitní zdravotní péči pro osoby se zdravotním postižením.
• Zvýšit osvětu v oblasti zdravotního postižení jak v případě pacientů, tak zdravotnických
pracovníků.
Cíl 9.1.: Pokračovat v naplňování databáze bezbariérových zdravotnických zařízení
Indikátor: Rozšířená databáze zdravotnických zařízení
Odbor odpovědný za plnění: ZD
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10. Zaměstnávání a podpora podnikání osob se zdravotním
postižením
Cíl 10.1.: Vyšší počet zaměstnaných osob se zdravotním postižením ve veřejném sektoru.
Indikátor: meziročně vyšší počet osob zaměstnaných v příspěvkových organizacích kraje,
vyplývající z každoročního přehledu
Odbor odpovědný za plnění: SV

11.

Sociální zabezpečení a sociální ochrana

Hlavní cíle:

• Zajistit přiměřenou životní úroveň pro lidi se zdravotním postižením a jejich rodiny.
• Nadále podporovat aktivity organizací osob se zdravotním postižením a poskytovatelů sociálních
služeb formou vypisování grantů, resp. poskytování dotací na jejich činnost v rámci dotačních
programů Ústeckého kraje.
• Prioritně podporovat sociální služby, které umožní osobám se zdravotním postižením setrvat co
nejdéle v jejich přirozeném prostředí, zejména pečovatelské služby a osobní asistenci.
•Zachovat potřebnou síť poskytovaných sociálních a podpůrných služeb, zlepšit jejich dostupnost,
podpořit jejich systematický rozvoj a napomoci zvýšení jejich kvality.
•Nastavovat a optimalizovat krajskou síť sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením, která
odpovídá zjištěné potřebnosti a finančním možnostem kraje.
•Zlepšovat informovanost veřejnosti o nabídce zapůjčování kompenzačních pomůcek a souvisejících
základních servisních a doplňkových služeb na území kraje.
•Zvyšovat informovanost osob se zdravotním postižením v sociální problematice
Cíl 11.1. Pokračovat v organizování pravidelných konferencí pro OZP a seniory na aktuální
téma pod záštitou hejtmana kraje 2 x do roka
Indikátor: - 2 uspořádané konference během roku
- finanční podpora sociálních služeb pro cílovou skupinu OZP
Odbor odpovědný za plnění: SV

12. Participace osob se zdravotním postižením a jejich
organizací na správě věcí veřejných
Hlavní cíle:
• Podporovat prostředí, v němž se mohou osoby se zdravotním postižením a jejich organizace
na rovnoprávném základě s ostatními podílet na řízení veřejných záležitostí a napomáhat jejich
účasti ve veřejném životě.
• Podporovat svobodné vyjadřování vůle lidem se zdravotním postižením jako voličům.
Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2021-2025
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Cíl 12.1.: Lidé se zdravotním postižením se podílejí na správě věcí veřejných.
Opatření 12.1.1. Spolupracovat se zástupci organizací osob se zdravotním postižením při formulování
opatření veřejné správy a při přípravě podkladů pro mezinárodní jednání, která se týkají osob se
zdravotním postižením.
Pokračovat v aktivitách POHÚK, jak v řešení koncepčních, tak i operativních věcí a plánů.
Opatření 12.1.2. Zařazovat zástupce OZP do komisí a výborů ÚK v oblastech sociální, zdravotní,
regionálního rozvoje, dopravy, školství, kultury a stavební.
Indikátor: - Zástupci OZP jsou zařazeni v komisích Rady a výborech Zastupitelstva Ústeckého
kraje
- POHÚK se schází každé čtvrtletí
Odbor odpovědný za plnění: KH

13. Přístup ke kulturnímu dědictví a účast na kulturním
životě
Hlavní cíle:
• Zajistit lidem se zdravotním postižením možnost účastnit se kulturního života společnosti
na rovnoprávném základě s ostatními.
• Zajistit lidem se zdravotním postižením možnost účastnit se sportovních činností
na rovnoprávném základě s ostatními.
Cíl 13.1.: Vyšší podíl přístupných památek, divadel, muzeí, kin, knihoven a dalších kulturních
zařízení, včetně jejich služeb.
Opatření 13.1.1. Vyžadovat zajištění bezbariérových toalet na venkovních kulturních akcích (např.
festivaly, koncerty).
Opatření 13.1.2. Podporovat zpřístupnění expozic v muzeích a galeriích osobám s omezenou
schopností pohybu nebo orientace v rámci zajištění standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií
pro osoby se zdravotním postižením ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní
povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podílet se na zpřístupnění
památkových objektů ve správě Národního památkového ústavu a dalších kulturních zařízení. Instalace
euro zámků.
Opatření 13.1.3. Podporovat digitalizaci národního kulturního bohatství a jeho zpřístupnění
technologiemi umožňujícími dálkový přístup a různé typy prezentace dle zdravotního postižení osob
Opatření 13.1.4. Pokračovat ve zpřístupňování památek v majetku kraje.
Cíl 13.2.: Podporovat tvůrčí a umělecký potenciál osob se zdravotním postižením.
Opatření 13.2.1. Spoluvytvářet prostor, v němž se umožní osobám se zdravotním postižením
uspokojovat své kulturní potřeby, realizovat vlastní tvorbu, a to podporou kulturních aktivit právnických
a fyzických osob.
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Cíl 13.3.: Podpora zapojení osob se zdravotním postižením do sportovních aktivit.
Opatření 13.3.1. Posílit finanční podporu sportovců se zdravotním postižením a jejich svazů.
Indikátor: - každoroční finanční podpora v rámci dotačních programů kraje pořadatelům
kulturních, sportovních a turistických akcí a dalších aktivit, ve kterých jsou zapojeny osoby se
zdravotním postižením
Odbor odpovědný za plnění: KP + SMT

14.

Koordinace a monitorování plnění

Cíl 14.1.: Každoroční kontrola plnění opatření
Jedenkrát ročně, nejpozději do 30. dubna po skončení daného roku předložit Zastupitelstvu
Ústeckého kraje kontrolu plnění plánu na úrovni jednotlivých odborů. Podklady dodají dotčené
subjekty do 15. ledna v každém roce
Odbor odpovědný za plnění: SV
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Příloha č. 1

Zpráva o plnění Koncepce rodinné politiky Ústeckého kraje 20192021 za rok 2019

Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo dne 10. prosince 2018 Koncepci rodinné politiky Ústeckého
kraje 2019–2021.
Koncepce rodinné politiky je 1. strategickým dokumentem Ústeckého kraje v této oblasti a představuje
určitý směr, jímž se bude rozvoj tohoto segmentu v Ústeckém kraji ubírat. Koncepce obsahuje cíle,
kterých by v ideálním případě mělo být dosaženo, a opatření rozpracovávající tyto cíle. Tím hlavním a
největším cílem ale zůstává to, aby se rodinám v Ústeckém kraji žilo dobře.
Cílovou skupinou rodinné politiky je obecně rodina. Tento termín zdaleka nemusí znamenat pouze dva
rodiče a dítě či děti. Rodin existuje celá řada, a pokud hovoříme o rodinné politice, měla by se zde najít
jakákoli rodina. Je ale potřeba říci, že rodinná politika se může odehrávat na více úrovních a každá tato
úroveň má své limity. Hovoříme tedy o rodinné politice na obecní, krajské a státní úrovni. Koncepce
rodinné politiky obecně jsou určitým nástrojem samospráv, pomocí něhož mohou ovlivňovat a
zlepšovat podmínky pro život rodin na svém území. Tato Koncepce Ústeckého kraje obsahuje pouze
krajskou úroveň, neboť v tomto případě je limitem kraj.
Zpráva o naplňování tohoto strategického dokumentu pojednává o aktivitách, které se na území kraje
odehrávaly v průběhu roku 2019.
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3.1 Institucionální, personální a koncepční zajištění rodinné politiky na úrovni kraje a
podpora téhož na obecní úrovni
Cíl 3.1.1 Ukotvení agendy regionální rodinné politiky v systému Ústeckého Kraje a
Krajského úřadu Ústeckého kraje
Pro úspěšnou realizaci regionální rodinné politiky je potřeba ustanovit orgán zodpovědný za agendu
rodinné politiky na úrovni kraje a krajského úřadu. Náplní agendy je analytická, koncepční a
koordinační činnost v oblasti prorodinných aktivit.
Opatření 3.1.1.1 Udržení stávajícího výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality.
Opatření 3.1.1.2 Udržení stávající pracovní pozice koordinátora prorodinné politiky v rámci sociálního
odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Opatření 3.1.1.3 Vytvoření stálé pracovní skupiny pro rodinnou politiku, která bude složena ze zástupců
různorodých aktérů rodinné politiky (například mateřská a rodinná centra, zástupci sociálních služeb,
experti ve specifických oblastech, zástupce Univerzity J. E. Purkyně atd.).

SPLNĚNO

Cíl je v současné době považován za naplněný, ačkoli je potřeba vzít v potaz změnu
politického vedení kraje, která by mohla znamenat změnu ve struktuře výborů Zastupitelstva
Ústeckého kraje.
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Cíl 3.1.2 Prorodinný přístup je uplatňován v rámci koncepcí a strategií Ústeckého kraje
Ve všech oblastech veřejné správy realizované krajem je prorodinný přístup akcentován, rodinná
politika je realizována na základě koncepce rodinné politiky, která je pravidelně aktualizována v
souladu s potřebami obyvatel kraje.
Opatření 3.1.2.1 Je vytvořen (a přijat) koncepční dokument definující cíle a zásady rodinné politiky ÚLK,
stejně jako opatření k jejich naplňování.
Opatření 3.1.2.2 Realizace cílů a opatření koncepce rodinné politiky je každoročně vyhodnocována, dle
výstupů analýzy dochází k její aktualizaci, a to ve spolupráci s relevantními aktéry rodinné politiky (obce,
multioborové platformy, akademický sektor, neziskové organizace apod.).
Opatření 3.1.2.3 Dopady na rodinu a prorodinná opatření jsou zohledňovány ve všech souvisejících
koncepcích a strategiích Ústeckého kraje.

SPLNĚNO
Cíl je považován za naplněný, došlo ke schválení Koncepce prorodinné politiky Ústeckého
kraje 2019-2021 (dále jen „koncepce“), koncepce je průběžně vyhodnocována a v případě
tvorby dalších strategických materiálů je na rodinu brán ohled.

Cíl 3.1.3 Prostřednictvím realizace koncepce rodinné politiky podporuje Ústecký kraj
rodinu ve všech jejích podobách
Situace rodin je průběžně a pravidelně monitorována a vyhodnocována, jsou přijímána opatření, která
v souladu s aktuálními potřebami a prioritami směřují ke zlepšení životní situace rodin tak, aby pro ně
byl Ústecký kraj dobrým místem pro život.
Opatření 3.1.3.1 Monitorování situace a potřeb rodin v regionu (ve spolupráci s relevantními aktéry).
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Opatření 3.1.3.2 Podpora rodin při naplňování potřeb ve všech oblastech jejich života (bydlení,
zaměstnání, vzdělávání, volný čas, zdraví, prevence negativních sociálních jevů apod.).
Opatření 3.1.3.3. Při vyhlašování dotačních titulů jsou zohledňovány potřeby rodiny a dopady na život
rodin v regionu.

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO

Monitorování situace potřeb rodin v regionu s ohledem na nedávné vypracování analýzy
potřeb rodin v Ústeckém kraji zatím nebylo zahájeno. Předpoklad začátku plnění tohoto
opatření je v roce 2020, mimo jiné i z důvodu obtížnosti taková data získat. Ostatní opatření
jsou naplňována průběžně, došlo například k transformaci dotačního programu v oblasti
prorodinných aktivit vyhlašovaného Ústeckým krajem tak, aby okruh podporovaných aktivit
lépe odpovídal potřebám rodin, tedy aby mohl být podpořen širší okruh organizací. Co se týče
zajištění potřeb rodin, častým problémem bývá dostatečné pokrytí zdravotní péče, zejména
psychologické a psychiatrické, ale i jiných oborů, což bohužel Ústecký kraj není schopen ze
své pozice příliš ovlivnit. Další oblasti života rodin ústecký kraj naplňuje prostřednictvím
podpory dalších subjektů, což jsou nejen sociální služby, ale také další organizace, které se
věnují především rodinám v oblasti volnočasových aktivit, poradenství, pomoci při hledání
zaměstnání, vzdělávacích aktivit apod., tedy dokáží obsáhnout široké spektrum potřeb rodin.
Tyto organizace jsou podporovány nejen finančně prostřednictvím dotačního programu
v oblasti prorodinných aktivit, ale také jsou jim vydávána potvrzení o spolupráci pro potřeby
podávání žádostí do jiných dotačních titulů a zástupci těchto organizací spolupracují na tvorbě
a naplňování koncepce, tedy dostávají a přináší aktuální informace z této oblasti.

Cíl 3.1.4 Vytvoření nástroje pro komunikaci rodin a aktérů rodinné politiky, informování
o všech oblastech rodinné politiky
Zlepšení informovanosti o oblastech rodinné politiky, popularizace klíčových prorodinných témat a
nástrojů, podpora participace a aktivizace rodin.
Opatření 3.1.4.1 Vytvoření a aktivní využívání podsekce „rodinná politika“, která bude umístěna v sekci
„Sociální péče“ na webových stránkách Ústeckého kraje jako nástroj pro informování veřejnosti o cílech
rodinné politiky ÚLK, realizovaných opatřeních a možnostech využití nástrojů podpory rodiny.
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Opatření 3.1.4.2 Podporování výměny zkušeností a sdílení dobré praxe mezi aktéry RP – pořádání
workshopů, multioborových setkání, konferencí apod. zaměřených na oblast rodinné politiky pro
odbornou i laickou veřejnost.
Opatření 3.1.4.3 Realizace osvětové a informační činnosti směrem k odborné i laické veřejnosti
(kampaně na podporu forem náhradní rodinné péče, zdravé rodiny, participaci obou rodičů na péči o
děti, možnosti podpory rodin na lokální úrovni apod.).

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO
Na webových stránkách kraje byla založena sekce rodinná politika, která je využívána,
nicméně pro další období je plánováno intenzivnější využití tohoto prostoru. Toto opatření je
tedy splněno. V rámci sdílení dobré praxe byl v roce 2019 uspořádán kulatý stůl zaměřený na
regionální rodinnou politiku. Sešli se zde nejen zástupci neziskového sektoru, ale také
samospráv a Ministerstva práce a sociálních věcí. V roce 2019 také proběhla první takto
rozsáhlá akce pro rodiny s dětmi a to „Den pro neziskovky Ústeckého kraje“, kde byl vymyšlen
nejen program od nejmenších dětí až po celé rodiny a seniory, ale také se mohli neziskové
organizace sami propojit a informovat tak jednak sebe navzájem a jedna účastníky akce o své
činnosti. V rámci tvorby i naplňování koncepce je velmi úzce spolupracováno s projektem
krajská rodinná politika, který je realizován Ministerstvem práce a sociálních věcí.
Opatření 3.1.4.3 bylo realizováno prostřednictvím Katalogu sociálních služeb Ústeckého kraje,
v následujících letech bude naplňováno například podporou informování laické veřejnosti o
formách náhradní rodinné péče.

3.2 Podpora podmínek pro harmonizaci rodinného a pracovního života
Cíl 3.2.1 Podpora realizace opatření umožňujících rodičům (případně pečujícím osobám)
sladění jejich pracovního a rodinného života.
Pro

naplnění

cíle

je

nutné

motivovat

zaměstnavatele

k

zohledňování

zájmů

zaměstnanců/zaměstnankyň, kteří jsou v roli rodičů (pečujících osob), podporovat udržení
zaměstnatelnosti rodičů (pečujících osob) na trhu práce a zasazovat se o pohled na rodinu a na profesní
sféru jako na rovnocenné zdroje společenské prosperity.
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Opatření 3.2.1.1 Opatření v oblasti podpory zaměstnavatelů
Podpora motivování a vzdělávání zaměstnavatelů a zaměstnanců k tématu slaďování rodiny
a zaměstnání, případně udržitelnosti postavení či návratu na trh práce (problematika flexibilních forem
zaměstnávání, především rozvoje pracovních příležitostí na zkrácený pracovní úvazek).
Opatření 3.2.1.2 Opatření v oblasti posilování společenské odpovědnosti firem vůči regionu:
- ve spolupráci se Sítí pro rodinu poskytování proaktivní vizibility zaměstnavatelům aktivně realizujícím
prorodinná opatření (např. účastnících se auditů a soutěží motivujících k tvorbě prorodinného klimatu,
jako jsou Audit rodina a zaměstnání, soutěž Společnost přátelská rodině apod.)
- informování veřejnosti o významu těchto akcí, iniciace a podpora společenské diskuze o těchto
nástrojích, aktivní realizace vlastních prorodinných opatření směrem dovnitř úřadu.
Opatření 3.2.1.3 Opatření v oblasti podpory zaměstnanosti
Podpora začínajících podnikatelů-rodičů během a po návratu z rodičovské dovolené, rodičů dětí
mladších 15 let, rodičů samoživitelů, rodičů pečujících o děti se zdravotním znevýhodněním, rodičů se
zdravotním a/nebo sociálním znevýhodněním, osob generace 45+, tedy takových, pro něž může být
účast na trhu práce formou vlastní samostatné existence jednou z možností, jak lépe harmonizovat svůj
rodinný a pracovní život.
Podpora rozvoje služeb, které umožní a ulehčí návrat a udržení se na trhu práce pečujícím osobám (tj.
rodičům, osobám z tzv. sendvičové generace a lidem pečujícím o seniory či osoby se zdravotním
znevýhodněním).
V rámci této podpory nabízet nástroje, jako jsou dotační tituly, soutěžní tituly, diskusní platformy,
inovační centra a obdobné nástroje, které může kraj nabídnout.
Opatření 3.2.1.4 Opatření v oblasti podpory pečujících osob (rodičů, osob pečujících
o závislou osobu)
Podpora organizací poskytujících programy pro rodiče v oblasti vzdělávání a poradenství zaměřeného
na slaďování pracovního a rodinného života.
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Podpora vzdělávání rodičů a pečujících osob v oblasti rodinných a profesních kompetencí tak, aby
nedocházelo k jejich sociálnímu a profesnímu vyloučení.
Podpora vzdělávacích programů zaměřených na zachování profesních znalostí a dovedností.
Podpora programů zaměřených na zvýšení motivace mužů k větší angažovanosti při péči
o děti, především ty mladšího věku, a při péči o závislé osoby.
Podpora programů zaměřených na téma rovných příležitostí žen a mužů, a to jak v profesním, tak v
osobním životě.
Zařazování těchto témat do obsahů dotačních titulů kraje, podpora platformy pro sdílení zkušeností a
poskytování prostoru pro toto tematické informování veřejnosti.
Podpora alternativních a inovativních forem služeb a péče o děti, které u pečujících rodičů přispějí k
udržení se (případně návratu) na trh práce (např. dětské koutky, dětské kluby, firemní zařízení péče o
děti, dětské skupiny, jesle a mikrojesle, lesní školky, volnočasová zařízení pro školní děti či coworkingová
centra se zázemím pro děti).
ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO
Ústecký kraj i v roce 2019 vyhlásil soutěž Cena hejtmana za společenskou odpovědnost, do
které se mohl přihlásit jakýkoli zaměstnavatel včetně samospráv na území kraje. Jako každý
rok měla tato soutěž velký úspěch, oceněny byly jak firmy, tak i jiní zaměstnavatelé v několika
kategoriích a jednalo se především o společenskou odpovědnost v přístupu ke komunitě,
pomoc osobám se zdravotním postižením, systém zaměstnaneckých benefitů či ohled na
životní prostředí kraje.
Byla také uzavřena nová smlouva o spolupráci s organizací Síť pro rodinu, z.s., která na území
celé České republiky koordinuje činnost mateřských a rodinných center, které jsou součástí
její sítě. Smlouva byla podepsána znovu na období dvou let a obě strany se v ní zavázaly
mimo jiné spolupracovat na realizaci rodinné politiky.
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Krajský úřad Ústeckého kraje jde jako zaměstnavatel ostatním firmám v kraji příkladem a
v případě, že je to s ohledem na pracovní náplň možné, umožňuje zaměstnancům vykonávat
práci na částečné úvazky, případně na dohodu o provedení práce či pracovní činnosti a sám
má vytvořen bohatý systém zaměstnaneckých benefitů.
Konzultacemi s odborníky bylo také zjištěno, že mnohé firmy v oblasti prorodinných aktivit
určitou aktivitu vykonávají, pouze ji nemají nijak koncepčně uchopenou či ji vůbec nepovažují
za prorodinné opatření.
Existují ale i oblasti, na kterých bude potřeba ještě pracovat, například motivace
zaměstnavatelů ke slaďování pracovního a rodinného života či podpora neformálních
pečovatelů.

3.3 Kraj přátelský rodině
Cíl 3.3.1 Přímá podpora rodiny
Opatření 3.3.1.1 Osvěta o partnerských vztazích a řešení potíží, podpora cenově dostupné sítě
rodinného a partnerského poradenství. Podpora aktivit pro oba rodiče, podpora tématu sňatečnosti,
podpora tématu významu rodiny pro výchovu a péči o děti.
Opatření 3.3.1.2 Vizibilita aktérů rodinné politiky a informovanost rodičů a pečujících osob
o jejich službách.
Opatření 3.3.1.3 Podpora preventivní informovanosti rodin o lékařských a dalších službách, které
mohou využít pro prevenci fyzického a psychického zdraví (zdravotní stav, plánované rodičovství, péče
o těhotné ženy, péče po porodu, zdravé návyky dětí a mladistvých, prevenci závislosti na návykových
látkách, internetu a moderních technologiích, aktivní senior). Podporovat distribuci těchto informací v
místech pohybu rodin (např. komunitní centra, mateřská centra, čekárny u lékaře, místa nákupu
potravin a oblečení, místa trávení volného času, školy a zaměstnavatelé, krajský úřad a jeho instituce).
Podpora či realizace jednorázových i dlouhodobých akcí, vzdělávacích aktivit, které přispějí ke zdravému
fyzickému a psychickému stavu členů rodin.
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Opatření 3.3.1.4 Podpora dostatečného zajištění lékařské péče v kraji, především akutně chybějících
profesí, jakými jsou zubaři, pediatři, dětští psychologové a psychiatři či logopedi. Předcházet
očekávanému nárůstu specifických i nespecifických poruch chování včetně možných duševních
onemocnění u cílové skupiny dětí a mladých dospělých.
ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO
Tématem podpory sňatečnosti a manželství se, kromě jiných témat, zabývá organizace
Centrum pro rodinu, z.s. sídlící v Krupce. Každoročně je pořádáno několik kurzů, nejen na
téma přípravy na manželství, ale také například na téma vztahu otce a syna, komunikaci mezi
partnery a řada dalších.
Seznam organizací poskytující služby pro rodiny je umístěn v katalogu sociálních služeb
Ústeckého kraje, kde je zároveň možné najít i kontakty na zmíněné organizace.
Jak bylo zmíněno výše, co se nedostatkových lékařských oborů týče, mají kraje obecně
poměrně malé pravomoci. Seznam lékařů a lékařských zařízení nicméně existuje na národní
úrovni, kam by se postupně při nových registracích mohla do budoucna vkládat i například
data o bezbariérovosti zařízení apod. Registr lze nalézt na stránkách https://nrpzs.uzis.cz.
V Ústeckém kraji také funguje organizace Centrum podpory zdraví, z. ú., která se zabývá
především zdravým životním stylem dětí předškolního věku a následně i rodin. Do projektů,
které organizace momentálně realizuje patří i řešení poruch příjmu potravy, které se zejména
u dospívajících stává opravdu velkým tématem, dokonce existuje názor, že počty dětí, které
jsou známy, jsou tzv. jen špičkou ledovce, ať už se jedná o anorexii, bulimii či jiné poruchy.
Organizace se zabývá širokým spektrem cílových skupin, včetně seniorů a osob se zdravotním
postižením, primárně je ale zaměřena na zdraví.

Cíl 3.3.2 Finanční podpora rodinných aktivit a opatření
Opatření 3.3.2.1 Grantové výzvy pro aktéry rodinné politiky, které podpoří jejich udržitelný rozvoj a
dlouhodobé působení v kraji.
Opatření 3.3.2.2 Podpora participativního a genderového/komunitního rozpočtu kraje a v obcích.
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ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO
Dotační titul na podporu v oblasti prorodinných aktivit je Ústeckým krajem vyhlašován
každoročně již od roku 2015. Pro rok 2021 je navrhováno navýšení alokace dotačního
programu z 500 000 Kč na 1 mil. Kč, návrh ale musí být nejprve schválen Zastupitelstvem
Ústeckého kraje. Navýšení je požadováno z důvodu schválení uceleného strategického
dokumentu v oblasti podpory prorodinných aktivit a stále se zvyšující poptávky po
prorodinných aktivitách. Z tohoto důvodu navyšovalo svůj dotační program pro rodinu i
Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Podporou participativního rozpočtu se budeme zabývat v dalších letech, nicméně řada měst
již tento nástroj zavedla (např.: Bílina, Děčín, Chomutov, Litoměřice, Rumburk, Ústí nad
Labem).

Cíl 3.3.3 Podpora služeb pro rodiny a dotváření veřejného prostoru pro rodiny s dětmi,
mládež a seniory
Opatření 3.3.3.1 Přímá podpora rodin (obědy pro děti, slevy v dopravních prostředcích, rodinné pasy,
podpora vícečetných rodin - např. "rodinné vstupné").
Opatření 3.3.3.2 Podpora míst přátelských rodině (herny pro děti a rodiče do 3 let, family pointy, obce
přátelské

rodině,

společnosti

přátelské

rodině,

úřady

přátelské

rodinám

–

úřady

s dětskými koutky, úřady umožňující dálkový přístup, veřejné toalety s místem pro přebalení dětí i v
části určené mužům).
Opatření 3.3.3.3 Podpora a budování veřejných prostor pro rodiče s dětmi, míst ve veřejném prostoru
pro volnočasové aktivity starších dětí a mladých dospělých. Podpora těchto lokálních aktivit v místě
bydliště rodin a následné předcházení centrismu velkých měst.

ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO
Cíl je naplňován rodinnými pasy, což je systém slev pro rodiny s dětmi, na které Ústecký kraj
každoročně přispívá 480 000 Kč. Dále zlevněným jízdným pro studenty a seniory. Organizace
Women for women již podpořila projekt obědy do škol více než 4 miliony korun (od Ústeckého
kraje obdržela dar v hodnotě 900 tis.) a do projektu Ústeckého kraje je zapojeno 23 škol z
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celého území. Jedná se o projekt v rámci Operačního programu potravinové a materiální
pomoci. Z finančního daru bylo podpořeno celkem 473 dětí.
Na území Ústeckého kraje funguje také projekt Euroklíč, který je určen již několik let pro
cílovou skupinu osob se zdravotním postižením, je nyní dostupný také pro cílovou skupinu
matek s dětmi do 3 let prostřednictvím organizace Síť pro rodinu, z.s.

Cíl 3.3.4 Podpora strukturálně slabých území v prorodinných aktivitách
Opatření 3.3.4.1 Spolupráce s obcemi a místními aktéry rodinné politiky, výměny zkušeností
s řešením problémů formou sdílení zkušeností z jiných oblastí kraje/republiky.
Opatření 3.3.4.2 Podpora fungování místních aktérů a služeb rodinné politiky.
Opatření 3.3.4.3 Podpora územního plánování s ohledem na služby lékařské péče a služby pro rodiny.

NESPLNĚNO
V roce 2020 jsou již v procesu jednání týkající se zajištění lékařské péče obyvatel
Šluknovského výběžku, tato oblast se intenzivně řeší. V roce 2020 je také plánována návštěva
Šluknovského výběžku jednak za účelem monitoringu situace v oblasti plánování sociálních
služeb, ale také za účelem získání příkladů dobré praxe v oblasti prorodinné politiky.

3.4 Osvětová informační činnost směřující ke zdravé a funkční rodině
Cíl 3.4.1 Podpora aktivit vhodně doplňující systém sociálních a zdravotních služeb
poskytovaných převážně zdravotnickými zařízeními a NNO působících v oblasti
prorodinných aktivit.
Opatření 3.4.1.1 Podpora neformálního vzdělávání rodin v oblasti výchovy nezletilých dětí,
rodičovských kompetencí, mezigeneračních vztahů s cílem posilovat pozitivní rodinné prostředí jako
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prevenci vzniku sociálně patologických jevů v rámci i vně rodiny – prevence závislosti, nezaměstnanost,
kriminalita, dluhová problematika domácí násilí apod.
Příklad podporovaných aktivit:
•

víkendové pobyty s naukově relaxačním programem pro rodiny s dětmi,

•

poradenství a tréninkové aktivity, které navazují na registrované sociální služby
a rozvíjejí mezioborovou spolupráci s jinými subjekty,

•

programy pro rodiny s dětmi tematicky zaměřené na podporu zdravého životního stylu a
aktivního trávení volného času.

•

Aktivity

podporující

zvýšení

informovanosti

veřejnosti

o

sociálních

službách

a programech pro rodiny.
Podporované aktivity: centra pro rodinu, tvůrčí workshopy, jednorázové akce na podporu
mezigeneračních vztahů s cílem podpořit setkávání a společné trávení volného času napříč generacemi.
Opatření 3.4.1.2 Podpora a rozvoj služeb pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči.
Podporované aktivity: Rozvoj služeb v oblastech vzdělávání a vzájemného setkávání rodin s dětmi v
NRP, doprovázení náhradních rodin, svépomocné skupiny, odlehčovací programy.
Opatření 3.4.1.3 Podpora mezigeneračních vztahů. Vytváření otevřeného prostoru nabízejícího
rodinám spektrum kulturních, komunitních aktivit a zkvalitnění podmínek pro společné trávení volného
času široké rodiny ve veřejném prostoru.
Opatření 3.4.1.3 Podpora komunitní soudržnosti kulturními, sportovními, společenskými aktivitami s
cílem

motivovat

veřejnost

k

sounáležitosti

s

komunitou,

s

místem,

kde

žiji,

a posílit prosociální chování jednotlivců a komunit.
Podporované aktivity:
•

komunitní centra, festivaly, multikulturní aktivity, akce přispívající k poznávání života zvyků a
tradic menšinových rodin v regionu, podpora komunitních projektů ze strany obcí,

•

(např.

shromáždění

návrhů

na

investiční

projekty

nebo

aktivity

realizovatelné

v komunitě s hlasováním veřejnosti o tom, který projekt bude podpořen).
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SPLNĚNO
Cíl je naplňován prostřednictvím organizací poskytující služby pro rodiny a místních zájmových
spolků. Finančně jsou tyto aktivity zajištěny z dotačního programu Podpora Ústeckého kraje
na prorodinné aktivity a dalších dotačních programů, sbírek a dobrovolnické činnosti. Dále
prostřednictvím spolků, které využívají finanční podporu obcí a Ústeckého kraje. Využívají se
především dotační tituly pro oblast sportu a kulturních aktivit, MAS, Ministerstvo vnitra, MŠMT,
MO, MZ, Agentura pro sociální začleňování a Agenda 21 aj.

13

Bod 20.8 priloha 1.pdf k usnesení č. 091/29Z/2020

Příloha č. 1

Krajský úřad
Číslo smlouvy u Poskytovatele: VZOR

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
uzavřená dle ust. §10a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Petra Kováčová
E-mail/telefon: kovacova.p@kr-ustecky.cz/ 475 657 487
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:
30189-883028399/0800
(dále jako „Poskytovatel“)
a
Příjemce:
Oblastní charita Ústí nad Labem
Sídlo:
Štefánikova 246/1, 400 01 Ústí nad Labem - Klíše
Zastoupený:
Ing. Rostislavem Domorákem, ředitelem
Kontaktní osoba: Ing. Rostislav Domorák
E-mail/telefon: reditel@charitausti.cz / 731 402 494
IČ:
44225512
DIČ:
--Bank. spojení: Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu:
267681271/0300
(dále jako „Příjemce“)
zapsaný v registru církví a náboženských společností v evidenci Ministerstva kultury ČR číslo
8/1-05-729/2000 ze dne 29. 3. 2000.
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
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SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
(dále v textu této smlouvy a v souvisejících ujednáních také jen „Smlouva“
nebo „smlouva“)
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 z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“). Smlouva se uzavírá v souladu
s těmito Zásadami, které jsou pro příjemce závazné ve věcech touto Smlouvou neupravených.
Článek I.
Předmět smlouvy, účel a výše dotace
1. Poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. xx/xx/2020 ze dne
20. dubna 2020 poskytuje Příjemci ze svého rozpočtu neinvestiční dotaci ve výši
1 276 290 Kč, která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č. ú.
267681271/0300, za podmínky, že ji Příjemce stanoveným způsobem použije
nejpozději do 3 měsíců od rozhodnutí o poskytnutí dotace.
2. Dotace je poskytována na základě individuální žádosti o poskytnutí dotace ze dne 15. 4.
2020.
3. Dotace je poskytnuta účelově na úhradu nezbytných nákladů souvisejících s provozem
objektu v Hliňanech, na základě smlouvy o spolupráci s příjemcem dotace, v souvislosti se
zajištěním péče o osoby bez přístřeší a osoby vykázané z důvodu domácího násilí podle §
44 zákona o Policii České republiky, u nichž bylo diagnostikováno onemocnění COVID 19
způsobené novým koronavirem SARS CoV-2 a nebyly hospitalizovány, nebo jimž byla
nařízena karanténa.
4. Poskytnutí dotace na základě této Smlouvy nezakládá veřejnou podporu ve smyslu článku
107 odst. 1 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 dle čl. I. odst. 3
Smlouvy, především na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením recepce objektu,
distribuci stravy pro ubytované, zajištění úklid vnitřních prostor objektu aj.
2. Za způsobilý náklad je považován náklad vynaložený v termínu od 20. 4. 2020
do 3 měsíců od rozhodnutí o poskytnutí dotace (termín realizace).
3. Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený
v záhlaví této Smlouvy do 30 dnů ode dne uzavření této Smlouvy.

Článek III.
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Práva a povinnosti příjemce
Porušení rozpočtové kázně
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
a) Použít dotaci za účelem, pro který byla dotace poskytnuta, a v souladu s podmínkami
sjednanými v této Smlouvě.
b) Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
c) Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění
odpočtu této daně.
d) Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků.
e) Vést přidělenou dotaci v účetnictví odděleně a vést účetnictví v souladu se zákonem
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je povinen
jednotlivé originály účetních dokladů označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o výdaj
hrazený na základě této Smlouvy.
Příjemce je při vedení účetnictví povinen postupovat v souladu s příslušnými právními
předpisy.
f)

Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití dotace, a to do 30 dnů od
termínu ukončení realizace (článek II. odst. 2 této smlouvy). Spolu se závěrečnou
zprávou je Příjemce povinen předložit finanční vypořádání dotace. Ze závažných
důvodů může být termín předložení závěrečné zprávy nebo finančního vypořádání
dotace na žádost Příjemce prodloužen, maximálně však o 10 kalendářních dnů.
1) Závěrečná zpráva musí obsahovat:
-

označení Příjemce,

-

číslo dotace (číslo smlouvy u poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy),

-

popis realizace,

-

celkové zhodnocení,

-

finanční vypořádání dotace.

2) Finanční vypořádání dotace musí obsahovat:
-

přehled všech nákladů a výnosů,

-

přehled všech nákladů aktivity hrazených z dotace,

-

přehled o prostředcích vrácených do rozpočtu poskytovatele,

-

výpis z odděleného účetnictví.

g) Umožnit pověřeným pracovníkům Poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků dotace a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní evidence.
h) Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet Poskytovatele, z něhož mu byla dotace
poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady
plánované, současně s předložením závěrečné zprávy.
i)

Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet Poskytovatele, z něhož byla dotace na
stanovený účel poskytnuta, v případě, že provoz objektu nebude realizován, nejpozději
do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně
informovat Poskytovatele o vrácení dotace.

strana 3 / 6

j)

Při kontrole dodržování podmínek stanovených touto smlouvou se postupuje dle
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), ve znění pozdějších předpisů
a č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„kontrolní řád“). V případě neoprávněného použití nebo zadržení dotace se postupuje
podle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“) o
porušení rozpočtové kázně. V rámci veřejnosprávní kontroly bude kontrolováno
dodržení veškerých podmínek čerpání dotace.

k) Příjemce je povinen v souladu se zákonem o finanční kontrole a v souladu s kontrolním
řádem, umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k poskytnuté dotaci a
poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito
oprávněnými osobami jsou zaměstnanci odboru sociálních věcí a odboru kontroly
Krajského úřadu Ústeckého kraje a přizvané osoby dle §6 kontrolního řádu.
l)

Příjemce je povinen veškeré změny týkající se tohoto smluvního vztahu písemně
oznámit Poskytovateli, a to nejpozději do patnáctého dne kalendářního měsíce
následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém k těmto změnám došlo. Z důvodů
změn identifikačních/kontaktních údajů smluvních stran není nutné uzavírat dodatek
ke Smlouvě.

m) 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.
n) V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení
rozpočtové kázně dle ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech, vrátit
poskytovateli zpět dotaci ve výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených
prostředků včetně vyměřeného penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně
použitých nebo zadržených prostředků na účet, ze kterého byla dotace poskytnuta.
Článek IV.
Výpověď a zrušení smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že Příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto Smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 30 dnů od doručení výpovědi.
2. Smluvní strany mohou 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 Ministerstvo financí ČR.
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Článek V.
Publicita
1.

Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků uvést fakt, že aktivita
byla podpořena Ústeckým krajem (Poskytovatelem).

2.

Při propagaci aktivity typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede Příjemce
skutečnost, že aktivitu 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, a to nejméně do 31. 12. 2020.

5.

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

Článek VI.
Ostatní ujednání
1. Tuto Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných
a číslovaných dodatků.
2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní
vyplývající příslušná ustanovení správního řádu, případně příslušná ustanovení
občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního řádu. Spory z právních
poměrů při poskytnutí dotace podle této smlouvy rozhoduje Ministerstvo financí.
3. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména/názvu (obchodní firmy), sídla/adresy a výše
poskytnuté dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně přístupného informačního registru
vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž
Poskytovatel obdrží jedno vyhotovení a Příjemce obdrží jedno vyhotovení.
5. 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
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informace o uveřejnění této Smlouvy byla zaslána příjemci na e-mail:
reditel@charitausti.cz. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv.
6. Poskytovatel potvrzuje, že o poskytnutí dotace a o uzavření této Smlouvy bylo rozhodnuto
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. …… ze dne 20. 4. 2020.

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

……………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

Příjemce
Oblastní charita Ústí nad Labem
Ing. Rostislav Domorák
ředitel
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