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 31. zasedaní Zastupitelstva Ústeckého kraje - V. volební období 2016 - 2020, konaného dne
07.09.2020 od 10:18 hodin do 17:39 hodin, v zasedacím sále Krajského úřadu Ústeckého
kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 001/31Z/2020
2.1 Schválení návrhové a volební komise
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
návrhovou a volební komisi 31. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje V. volebního období
v tomto složení:
1. Bc. Pavel Csonka (ČSSD) – předseda
2. Jiří Pimpara (ODS) – člen
3. Miroslav Matějka (ANO) – člen
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 002/31Z/2020
3.1 Volba ověřovatelů
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
volí
ověřovatele zápisu a usnesení z 31. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje V. volebního
období:
Mgr. Ing. Miroslava Andrta (Nezařazený)
RSDr. Stanislava Rybáka (KSČM)
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Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 003/31Z/2020
4.1 Schválení programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
upravený program 31. Zastupitelstva Ústeckého kraje v V. volebním období.
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 004/31Z/2020
5.2 Kontrola plnění usnesení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
splnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje z V. volebního období 2016
– 2020
1. Usnesení ZÚK č. 063/14Z/2018 z 10.09.2018 Nakládání s majetkem
2. Usnesení ZÚK č. 091/16Z/2018 z 10.12.2018 Nakládání s majetkem
3. Usnesení ZÚK č. 053/18Z/2019 z 04.03.2019 Nakládání s majetkem
4. Usnesení ZÚK č. 075/19Z/2019 z 29.04.2019 Nakládání s majetkem
5. Usnesení ZÚK č. 076/19Z/2019 z 29.04.2019 Nakládání s majetkem
6. Usnesení ZÚK č. 078/19Z/2019 z 29.04.2019 Nakládání s majetkem
7. Usnesení ZÚK č. 079/19Z/2019 z 29.04.2019 Nakládání s majetkem
8. Usnesení ZÚK č. 090/19Z/2019 z 29.04.2019 Nakládání s majetkem
9. Usnesení ZÚK č. 013/25Z/2019 z 09.12.2019 Záměr odkupu akcií Regionální rozvojové
agentury Ústeckého kraje, a.s.
10. Usnesení ZÚK č. 032/25Z/2019 z 09.12.2019 Návrh memoranda o společném záměru
ohledně Nemocnice Litoměřice, a.s.
11. Usnesení ZÚK č. 053/25Z/2019 z 09.12.2019 Příprava "transformace" Terezín - město
změny do právnické osoby Ústeckého kraje
12. Usnesení ZÚK č. 103/25Z/2019 z 09.12.2019 Nakládání s majetkem I
13. Usnesení ZÚK č. 012/27Z/2020 z 09.03.2020 B)1.,2. Odpis nedobytných pohledávek z
účetní evidence Ústeckého kraje
14. Usnesení ZÚK č. 087/29Z/2020 z 20.04.2020 B)1. Ústecký krajský plán vyrovnávání
příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2021-2025
15. Usnesení ZÚK č. 024/30Z/2020 z 22.06.2020 Volba přísedících Krajského soudu v Ústí
nad Labem
16. Usnesení ZÚK č. 033/30Z/2020 z 22.06.2020 Problematika Nemocnice Litoměřice, a.s.
17. Usnesení ZÚK č. 041/30Z/2020 z 22.06.2020 Dotace na ochranné chemické prostředky a
ochranné pomůcky pro dopravce veřejné dopravy
18. Usnesení ZÚK č. 056/30Z/2020 z 22.06.2020 Severočeské divadlo s.r.o. – financování
2021-2023
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19. Usnesení ZÚK č. 058/30Z/2020 z 22.06.2020 D)1.,2. Fond vodního hospodářství a
životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání
20. Usnesení ZÚK č. 060/30Z/2020 z 22.06.2020 Aktualizace č. 51 Plánu rozvoje vodovodů a
kanalizací Ústeckého kraje – obec Vrbičany
21. Usnesení ZÚK č. 106/30Z/2020 z 22.06.2020 Uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o
poskytnutí investiční dotace k realizaci projektu Labe aréna Štětí – etapa I.
22. Usnesení ZÚK č. 108/30Z/2020 z 22.06.2020 Oblastní charita Ústí nad Labem –
poskytnutí individuální dotace
23. Usnesení ZÚK č. 109/30Z/2020 z 22.06.2020 Dotační program „Podpora Ústeckého kraje
na sociální služby protidrogové politiky 2021“ – vyhlášení
24. Usnesení ZÚK č. 110/30Z/2020 z 22.06.2020 Dotační program „Podpora Ústeckého kraje
na sociální služby 2021 – malý dotační program“ – vyhlášení
25. Usnesení ZÚK č. 111/30Z/2020 z 22.06.2020 Dotační program „Podpora rozvoje
dobrovolnictví v Ústeckém kraji 2020“ – vyhodnocení
26. Usnesení ZÚK č. 112/30Z/2020 z 22.06.2020 Dotační program „Program podpory
vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 “
– vyhodnocení
27. Usnesení ZÚK č. 113/30Z/2020 z 22.06.2020 Akční plán rozvoje sociálních služeb v
Ústeckém kraji a Základní a Rozvojová síť od 1. 7. 2020
28. Usnesení ZÚK č. 114/30Z/2020 z 22.06.2020 Individuální dofinancování sociálních
služeb
B) schvaluje
změnu termínů plnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje:
1. Usnesení ZÚK č. 083/3Z/2017 Nakládání s majetkem na 31.7.2021
2. Usnesení ZÚK č. 090/12Z/2018 Nakládání s majetkem na 31.7.2021
3. Usnesení ZÚK č. 065/14Z/2018 Nakládání s majetkem na 31.12.2021
4. Usnesení ZÚK č. 016/29Z/2020/F) Problematika Lužické nemocnice a polikliniky, a.s. na
31.12.2020

Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 005/31Z/2020
5.3 Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady Ústeckého kraje od 28. 5. 2020 do 5. 8. 2020.
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

Usnesení č. 006/31Z/2020
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zdržel se:

1

Návrh byl přijat

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:

48

proti:

0

zdržel se:

2

Návrh byl přijat

Usnesení č. 007/31Z/2020
6.1 Návrh odměn pro členy komisí Rady Ústeckého kraje a výborů Zastupitelstva
Ústeckého kraje, kteří nejsou členy Zastupitelstva Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
v souladu s § 35 odst. 2 písm. u) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí odměn členům výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje a
komisí Rady Ústeckého kraje, kteří nejsou členy Zastupitelstva Ústeckého kraje dle přílohy č.
2 tohoto materiálu
Hlasování:

pro:

49

proti:

1

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 008/31Z/2020
6.2 Změny v oblasti poskytnutých dotací z Fondu Ústeckého kraje v rámci programu
Rodinné stříbro Ústeckého kraje 2020
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
změny v rámci schválených projektů (schváleny usnesením č. 009/27Z/2020 ze dne 9. 3.
2020)
B) rozhoduje
o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Radou Ústeckého kraje dne
13. 2. 2019, usnesením č. 007/61R/2019 u subjektů:
a) Město Úštěk - Úštěcké jarmarky 2020 - změna termínů konání jarmarků, změna celkových
nákladů projektu, změna podílu dotace na celkových uznatelných nákladech ve výši 100 %
dle žádosti uvedené v příloze č. 1 tohoto materiálu
b) Labe aréna - změna názvu projektu na Česko vesluje 2020 a MS ve veslování - dle žádosti
uvedené v příloze č. 1 tohoto materiálu
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

4

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 009/31Z/2020
6.3 Schválení dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 17/SML3322/SOPD/KH změna termínu realizace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
změnu rozpočtu dle žádosti uvedené v příloze č. 2 tohoto materiálu
B) rozhoduje
dle § 36, písm. d) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č.
17/SML3322/SOPD/OKH uzavřené mezi Ústeckým krajem a městem Postoloprty ve znění
dle přílohy č. 3 tohoto usnesení a to na základě žádosti uvedené v příloze č. 2 tohoto materiálu
Hlasování:

pro:

40

proti:

0

zdržel se:

6

Návrh byl přijat

Usnesení č. 010/31Z/2020
6.4 Udělení Záslužných medailí Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písmeno v) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, ve znění
pozdějších předpisů o udělení Záslužných medailí Ústeckého kraje dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení.
Hlasování:

pro:

46

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 011/31Z/2020
6.5 Zásady pro udílení cen Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
v souladu s § 35 odst. 2 písmeno v) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů o úpravě Zásad pro udělování cen Ústeckého kraje dle přílohy č. 1
tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 012/31Z/2020
6.6 Poskytnutí finančních dotací z rozpočtu odboru kancelář hejtmana
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
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dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí dotace z daru České spořitelny, a.s. a o uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru uvedeného ve Směrnici 2017_S_02, na základě
předložené žádostí uvedených v příloze č. 2 tohoto materiálu a na základě darovacích smluv
uvedených v příloze č. 3 tohoto materiálu s žadatelem:
1. Nadační fond RFA Ústeckého kraje
sídlo: Masarykova 633/318, 400 01 Bukov, Ústí nad Labem
IČ: 06588689
částka: 250.000,- Kč
projekt:: Podpora regionální fotbalové akademie 2020
podíl na celkových uznatelných nákladech projektu: 100 %
2.TJ zdravotně postižených Nola Teplice
sídlo: Jaselská 355, 415 03 Teplice
IČ: 46071423
částka: 300.000,- Kč
projekt: podpora Palalympijského týmu Ústeckého kraje
B) rozhoduje
dle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí dotace z darů společností Vršanská uhelná, a.s. a Severní energetická,
a.s.a o uzavření veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí dotace ve znění dle vzoru uvedeného ve
Směrnice KÚÚK č. 2017_S_02 (Standardní vzory smluv) a na základě předložených žádostí
uvedených v příloze č. 5 tohoto materiálu s žadateli:
1. TJ Střekov, z.s.
Sídlo: U Řeky č. ev. 5644, 400 03 Ústí nad Labem
IČ: 0527033
částka: 400.000,- Kč
projekt: Oprava sociálního zázemí a střechy pro mládež TJ
2. HC Litvínov
Sídlo: S.K. Neumanna 1598, 436 01 Litvínov
IČ: 00554782
částka: 350.000,- Kč
projekt: Financování sportovních pomůcek pro hokejovou mládež
podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: 100 %
3. G- Titán Muay Thai z.s.
Sídlo: Jana Masaryka 515/35, 120 00 Praha - Vinohrady
IČ: 26984253
částka: 350.000,- Kč
projekt: Kixbox 2020 - 2021
podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: 75 %
4. SK PRO SPORT TEPLICE
Sídlo: Pod Doubravkou 2959, 415 01 Teplice
IČ: 26577323
částka: 250.000,- Kč
projekt: Podzimní příprava a pořadatelská činnost 2020
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5. TJ Slávie Chomutov, z.s.
Sídlo: Mostecká 5887, 430 01 Chomutov
IČ: 18380280
částka: 300.000,- Kč
projekt: Podzimní příprava sportovního a závodního družstva
6. Ústecká krajská organizace ČUS
Sídlo: Vaníčkova 902/11, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 70926450
částka: 250.000,- Kč
projekt: Podpora mládežnického hokeje v Ústeckém kraji
podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: 90,91 %
7. Obec Vrbice
Sídlo. Hlavní 47, 411 64 Vrbice
IČ: 00264652
částka: 300.000,- Kč
projekt: Oprava střechy budovy čp. 8 v obci Vetlá
podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: 83,29 %
8. Statutární město Ústí nad Labem - MO Neštěmice
Sídlo: U Radnice 229, 403 31 Ústí nad Labem Neštěmice
IČ: 00081531
částka: 300.000,- Kč
projekt: Rekonstrukce běžecké dráhy
9. Město Meziboří
Sídlo: nám. 8. května 341, 435 13 Meziboří
IČ: 00266086
částka: 500.000,- Kč
projekt: Rekonstrukce toalet v ZŠ Meziboří objekt A
Hlasování:

pro:

42

proti:

0

zdržel se:

7

Návrh byl přijat

Usnesení č. 013/31Z/2020
6.8 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 19/SML3819/SOPD/KH změna termínu realizace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 19/SML3819/SOPD/OKH
uzavřené mezi Ústeckým krajem a obcí Domoušice ve znění dle přílohy č. 3 tohoto usnesení a
to na základě žádosti uvedené v příloze č. 2 tohoto materiálu.
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

7

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 014/31Z/2020
6.9 Poskytnutí finanční dotace z Fondu Ústeckého kraje - odbor kancelář hejtmana Postoloprty
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) mění
usnesení č. 017/30Z/2020 v části A) ve věci schválené výjimky ze Směrnice Krajského úřadu
Ústeckého kraje č. S-05/2019 - Rozpočtová pravidla Ústeckého kraje - čl. 3, odst. 11 ve věci
poskytnutí individuální dotace z rozpočtu odboru kancelář hejtmana takto:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje schvaluje výjimky ze Zásad pro poskytování účelových
finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje takto:
1. výjimka v čl. 4, odst. 4.4 - neprojednání žádosti v rámci Pracovní skupiny k Fondu
Ústeckého kraje u projektů uvedených v bodě B/1 a B/2
2. výjimka v čl. 4, odst. 4.5 - podíl dotace na celkových uznatelných nákladech ve výši 90,90
% % u projektu uvedeného v bodě B/1
3. výjimka v čl. 4, odst. 4.5 - překročení horní hranice poskytování investiční dotace nad
hranici 1 mil. Kč u projektů uvedených v bodě B/1 a B/2
B) schvaluje
výjimky ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého
kraje v souvislosti se poskytnutím dotace žadateli, uvedenému v části C) tohoto usnesení
takto:
1. výjimka v čl. 4, odst. 4.4 - neprojednání žádosti v rámci Pracovní skupiny k Fondu
Ústeckého kraje
2. výjimka v čl. 4, odst. 4.5 - podíl dotace na celkových uznatelných nákladech ve výši 100 %
3. výjimka v čl. 4, odst. 4.5 - překročení horní hranice poskytování investiční dotace nad
hranici 1 mil. Kč
C) rozhoduje
dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí níže uvedené dotace na základě došlé žádosti uvedené v příloze č. 1
tohoto materiálu a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru uvedeného ve Směrnici
KÚÚK č. 2017_S_02 (Standardní vzory smluv), se žadatelem:
Město Postoloprty
sídlo: Mírové náměstí 318, 439 42 Postoloprty
IČ: 00265403
částka: 30.000.000,- Kč
projekt: Fotbalový stadion FK Postoloprty - II. etapa
podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: 100 %
Hlasování:

pro:

28

proti:

0

zdržel se:

Usnesení č. 015/31Z/2020
7.1 Informace související s kauzou ROP Severozápad
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
8
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Návrh byl přijat

stav a vývoj v trestní kauze ROP Severozápad a výsledky dosavadního vymáhání škod
souvisejících s poskytováním dotací v rámci ROP Severozápad dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu.
B) ukládá
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, pokud se prokáže, že došlo ke vzniku
škody v příčinné souvislosti s protiprávním jednáním konkrétní osoby a jejím zaviněním v
souvislosti s poskytováním dotací v rámci ROP Severozápad, učinit příslušné kroky směřující
k uplatnění případného nároku Ústeckého kraje na náhradu škody.
Termín: 1.10.2020
Hlasování:

pro:

45

proti:

0

zdržel se:

3

Návrh byl přijat

Usnesení č. 016/31Z/2020
7.2 Volba přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o sloučení voleb kandidátů do funkce přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem, v
souladu s čl. 23 odst. 2 Jednacího řádu Zastupitelstva Ústeckého kraje a jeho výborů.
B) volí
do funkce přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem tyto kandidáty
Františka Mikulu, nar. *************, bytem ****************************,
Lukáše Potměšila, nar. *************, bytem *******************************.
C) bere na vědomí
dopis (čj. KUUK/126978/2020 ze dne 11. 8. 2020) adresovaný Zastupitelstvu Ústeckého kraje
odesílatelem Jiřím Olšou, přísedícím Krajského soudu v Ústí nad Labem, s informací, že se
vzdává této funkce.
D) ukládá
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, informovat předsedu Krajského soudu v
Ústí nad Labem dle bodu B) a C)tohoto usnesení.
Termín: 24. 9. 2020

Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 017/31Z/2020
8.1 Spolupráce krajů při realizaci IS Digitální technické mapy
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o dosavadní činnosti krajského úřadu v rámci přípravy na realizaci informačního
systému Digitální technické mapy, dle důvodové zprávy
9

B) rozhoduje
v souladu s ustanovením § 24 odst. 1 a § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o spolupráci krajů a o uzavření Dohody o
spolupráci krajů při pořízení a provozu IS Digitální technické mapy dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení.
C) ukládá
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, realizovat kroky dle usnesení bodu B).
Termín: 30. 9. 2020
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 018/31Z/2020
8.2 Datové centrum II.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
manažerské shrnutí komplexní analýzy společnosti Equica, a.s. k problematice nákupu a
provozování datového centra a vzniku příspěvkové organizace Ústeckého kraje dle přílohy č.
1 tohoto usnesení
B) si vyhrazuje
dle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
rozhodování o nabytí movitých věcí uvedených v příloze č. 3 tohoto usnesení.
C) rozhoduje
dle § 36 písm. a) a 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o nabytí (nákupu) věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od společnosti Taxema s.r.o.,
Masarykova 750/316, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 03985873, a to:
- jednotka č. 750/6, způsob využití: jiný nebytový prostor, vymezená dle zákona o vlastnictví
bytů v budově: Bukov, č.p. 750, stojící na pozemku parc. č. 313/3, LV 4417
- jednotka č. 750/7, způsob využití: jiný nebytový prostor, vymezená dle zákona o vlastnictví
bytů v budově: Bukov, č.p. 750, stojící na pozemku parc. č. 313/3, LV 4417
- jednotka č. 750/8, způsob využití: jiný nebytový prostor, vymezená dle zákona o vlastnictví
bytů v budově: Bukov, č.p. 750, stojící na pozemku parc. č. 313/3, LV 4417
- podíl o velikosti 129/341 na společných částech budovy Bukov č.p. 750, způsob využití:
objekt občanské vybavenosti, stojící na pozemku parc.č. 313/3, LV 1713
- podíl o velikosti 129/341 na pozemku parc.č. 313/3 o velikosti 129/341, druh pozemku:
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 545 m2, LV 1713
- (nemovité věci jsou zatíženy zástavním právem a zákazem zcizení pro oprávněného Českou
spořitelnu, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782 dle aktuálního výpisu z
katastru nemovitostí)
vše, jak výše uvedeno, zapsáno v katastru v obci Ústí nad Labem, k.ú.Bukov, zapsaných na
LV č. 4417 a LV č. 1713 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí
nad Labem pro TAXEMA s.r.o. se vším právním i faktickým příslušenstvím a součástmi,
- věcí uvedených v příloze č. 3 tohoto usnesení (kompletní vybavení datového centra včetně
technologie) situovaných v nemovitostech uvedených výše se vším právním i faktickým
příslušenstvím a součástmi,
tak jak je popsáno ve znaleckém posudku č. 3575-007/2020OC znalce Radka Trončinského ze
dne 1.2.2020, vše za celkovou kupní cenu 36,5 mil. Kč, za podmínky, že aktuální jistina s
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příslušenstvím ke dni uzavření kupní smlouvy vyplývající z uvěrových smluv, na jejíchž
základě jsou nemovité věci zatíženy zástavním právem ve prospěch banky nepřesáhne
celkovou kupní cenu 36.5 mil. Kč a dále s tím, že část kupní ceny ve výši aktuální jistiny s
příslušenstvím vyplývajících z úvěrových smluv č. 507/15/LCD a 508/15/LCD a příslušných
dodatků bude kupujícímu uhrazena tím, že bude zaslána na účet České spořitelny a.s.
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782 k úhradě jistiny s příslušenstvím a
zbývající část kupní ceny bude společnosti TAXEMA s.r.o. uhrazena po převodu vlastnictví k
výše uvedeným věcem
D) zřizuje
dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkovou organizaci kraje s názvem
„Datové centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace“ s účinností od 1. 11. 2020 a k
tomu schválit její zřizovací listinu č. KUUK/088755/2020 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
jejíž nedílnou součástí je příloha obsahující vymezení majetku zřizovatele, který se organizaci
předává k hospodaření. Tato část usnesení nabývá účinnosti dnem právní moci rozhodnutí
příslušného katastrálního úřadu, kterým bude proveden vklad vlastnického práva k
nemovitostem ve prospěch Ústeckého kraje za podmínky, že na Ústecký kraj přešlo i
vlastnictví k věcem uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení.
E) ukládá
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, realizovat kroky dle usnesení A) až D)
Termín: 30.9.2020
Hlasování:

pro:

31

proti:

4

zdržel se:

13

Návrh byl přijat

Usnesení č. 019/31Z/2020
9.1 SPZ Triangle - Změna č. 12 zřizovací listiny č.j. 249/2013 příspěvkové organizace
Ústeckého kraje: SPZ Triangle, příspěvková organizace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, změnu zřizovací listiny:
č.j. 249/2013 ze dne 24. 4. 2013, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace:
název: SPZ Triangle, příspěvková organizace
sídlo: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ: 400 02, IČ: 712 95 011
dodatkem č. 12 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

Hlasování:

pro:

45

proti:

0

zdržel se:

Usnesení č. 020/31Z/2020
10.1 Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 12/2020/ZÚK
11

1

Návrh byl přijat

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
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 - snížení rozpočtu o 304 670 tis. Kč zejména z důvodu úspor v rozpočtu
Ústeckého kraje na zmírnění ekonomických dopadů pandemie COVID-19 na celkový objem
rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 24 742 827 tis. Kč:
1) snížení o částku 394 167 tis. Kč za podmínky naplnění centrální rezervy z rozpočtových
opatření uvedených níže (body č. 2 a 7.)
Příjmy:
daňové příjmy – snížení o částku 394 167 tis. Kč - sdílené daňové příjmy Ústeckého kraje
podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním
samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění pozdějších předpisů
Běžné výdaje:
odbor ekonomický – snížení o částku 394 167 tis. Kč – centrální rezerva
2) zvýšení o 17 000 tis. Kč za podmínky schválení mimořádného odvodu z fondu investic pro
rok 2020 zastupitelstvem kraje
Příjmy:
odvody příspěvkových organizací – zvýšení o částku 17 000 tis. Kč - mimořádný odvod z
fondu investic Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace
Běžné výdaje:
odbor ekonomický – zvýšení o částku 17 000 tis. Kč - centrální rezerva
3) zvýšení o částku 23 011 tis. Kč
Příjmy:
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – zvýšení o částku 23 011 tis. Kč, vyúčtování záloh
autobusové a drážní dopravní obslužnosti za rok 2019
Běžné výdaje:
odbor dopravy a silničního hospodářství – UZ 13 - zvýšení o 23 011 tis. Kč územní dopravní
obslužnosti autobusové
4) zvýšení o částku 40 300 tis. Kč
Příjmy:
příjmy z pronájmu movitých věcí a ostatní nedaňové příjmy – zvýšení o částku 40 300 tis. Kč
- od Dopravní společnosti Ústeckého kraje, příspěvkové organizace
Běžné výdaje:
odbor dopravy a silničního hospodářství – zvýšení o částku 40 300 tis. Kč - pronájem, opravy
a údržba a poskytování IT služeb zajišťovaných společností OverLine s.r.o.
5) zvýšení o částku 9 186 tis. Kč
Příjmy:
a) příjmy z prodeje staveb a jejich částí – zvýšení o částku 5 821 tis. Kč
b) příjmy z prodeje pozemků – zvýšení o částku 3 365 tis. Kč
Běžné výdaje:
a) odbor ekonomický:
- úhrada daně z přidané hodnoty - zvýšení o částku 146 tis. Kč,
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- centrální rezerva - zvýšení o částku 27 tis. Kč,
b) odbor majetkový - zvýšení o 282 tis. Kč – příspěvek na provoz pro Krajskou majetkovou,
příspěvkovou organizaci
Kapitálové výdaje:
odbor školství, mládeže a tělovýchovy - zvýšení o částku 8 731 tis. Kč, rezerva z prodeje
nemovitého majetku
6) přesun ve výši 35 000 tis. Kč za podmínky schválení úpravy přídělů do fondů
zastupitelstvem kraje
Běžné výdaje:
odbor ekonomický – zvýšení o částku 15 000 tis. Kč – centrální rezerva
Kapitálové výdaje:
a) odbor regionálního rozvoje, Fond rozvoje Ústeckého kraje – snížení o částku 35 000 tis. Kč
– akce „Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky – celková rekonstrukce objektu
č. p. 122“
b) Fond investic a oprav Ústeckého kraje, odbor investiční, oblast sociálních věcí – zvýšení o
částku 20 000 tis. Kč - „Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky – celková
rekonstrukce objektu č. p.122“
7) přesun ve výši 202 560 tis. Kč za podmínky schválení snížení závazných ukazatelů
zastupitelstvem kraje
Běžné výdaje:
a) odbor zdravotnictví – snížení o částku 5 995 tis. Kč – příspěvek na provoz pro Kojenecké
ústavy Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci
b) odbor dopravy a silničního hospodářství – snížení o částku 156 565 tis. Kč – Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, z toho:
- příspěvek zřizovatele na provoz, snížení o 110 165 tis. Kč
- příspěvek na velkou údržbu, snížení o 46 400 tis. Kč
c) odbor ekonomický – zvýšení o částku 202 560 tis. Kč – centrální rezerva
Kapitálové výdaje:
odbor dopravy a silničního hospodářství – snížení o částku 40 000 tis. Kč – účelový investiční
příspěvek pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci
B) schvaluje
úpravu přídělů z rozpočtu do peněžních fondů Ústeckého kraje v roce 2020:
1) Fond rozvoje Ústeckého kraje – snížení o 35 000 tis. Kč
2) Fond investic a oprav Ústeckého kraje – zvýšení o 20 000 tis. Kč
Hlasování:

pro:

40

proti:

0

zdržel se:

4

Návrh byl přijat

Usnesení č. 021/31Z/2020
10.2 Odpis nedobytných pohledávek z účetní evidence Ústeckého kraje - BM Education
s.r.o. v likvidaci, Občanské sdružení Spartakus v likvidaci
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
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1. Zprávu BM Education s.r.o., v likvidaci, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
2. Zprávu Občanské sdružení Spartakus v likvidaci dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Usnesení č. 022/31Z/2020
10.3 Opatření vyvolaná epidemií koronaviru v ekonomické oblasti - snížení příspěvků na
provoz a odvod z fondů investic příspěvkových organizací Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. dle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), ve znění pozdějších předpisů,
o snížení závazného ukazatele - příspěvku na provoz pro rok 2020 u Správy a údržby silnic
Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, ve výši 110 165 tis. Kč na celkový objem ve výši
705 517 tis. Kč z důvodu zajištění úspor v rozpočtu Ústeckého kraje pro rok 2020 na zmírnění
ekonomických dopadů pandemie COVID_19,
2. dle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o
snížení závazného ukazatele - příspěvek na velkou údržbu pro rok 2020 u Správy a údržby
silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, ve výši 46 400 tis. Kč z důvodu zajištění
úspor v rozpočtu Ústeckého kraje pro rok 2020 na zmírnění ekonomických dopadů pandemie
COVID_19,
3. dle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o
snížení závazného ukazatele - účelový investiční příspěvek pro rok 2020 u Správy a údržby
silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, ve výši 40 000 tis. Kč z důvodu zajištění
úspor v rozpočtu Ústeckého kraje pro rok 2020 na zmírnění ekonomických dopadů pandemie
COVID_19,
4. dle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), ve znění pozdějších předpisů,
o snížení závazného ukazatele - příspěvku na provoz pro rok 2020 u Kojeneckých ústavů
Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, ve výši 5 995 tis. Kč na celkový objem 68 175 tis.
Kč z důvodu zajištění úspor v rozpočtu Ústeckého kraje pro rok 2020 na zmírnění
ekonomických dopadů pandemie COVID_19 a snížení počtu zaměstnanců,
B) ukládá
1) Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci, dle § 37 zákona č.
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mimořádný odvod z
fondu investic pro rok 2020 v souladu s § 28 odst. 9 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 17 000 tis.
Kč,
2) Jaroslavu Komínkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje,
a) zajistit zpracování a předání Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, příspěvkové
organizaci, písemného rozhodnutí o mimořádném odvodu z fondu investic pro rok 2020 a o
úpravě závazného ukazatele - příspěvku zřizovatele na provoz, příspěvku na velkou údržbu a
účelového investičního příspěvku pro rok 2020,
Termín: 15. 9. 2020
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b) zajistit aktualizaci finančního toku závazného ukazatele - příspěvku zřizovatele na provoz,
příspěvku na velkou údržbu a účelového investičního příspěvku pro rok 2020 u Správy a
údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace,
Termín: 30. 9. 2020
c) zajistit zaslání finančních prostředků Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové
organizace, na účet zřizovatele ve výši 9 000 tis. Kč,
Termín: 30. 9. 2020
- ve výši 8 000 tis. Kč,
Termín: 15. 12. 2020
3) RSDr. Stanislavu Rybákovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje,
a) zajistit zpracování a předání Kojeneckým ústavům Ústeckého kraje, příspěvkové
organizaci, písemného rozhodnutí o úpravě závazného ukazatele - příspěvku zřizovatele na
provoz pro rok 2020,
Termín: 15. 9. 2020
b) zajistit aktualizaci finančního toku závazného ukazatele - příspěvku zřizovatele na provoz
pro rok 2020 u Kojeneckých ústavů Ústeckého kraje, příspěvkové organizace,
Termín: 30. 9. 2020
Hlasování:

pro:

45

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 023/31Z/2020
10.4 Záměr uzavření smlouvy o přijetí úvěru pro Ústecký kraj na období 2021 - 2025 na
pokrytí potřeb financování propadu příjmů (COVID) a Lužické nemocnice
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
v souladu s § 36 písm. i.) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, o
záměru uzavření smlouvy o přijetí úvěru pro Ústecký kraj na období 2021 -2025 ve výši 1
500 000 000,-- Kč s termínem čerpání od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2025 a maximální splatností do
31. 12. 2033 za účelem pokrytí potřeb financování propadu příjmů v souvislosti s krizovými
opatřeními pandemie koronaviru a další financování zprovoznění Lužické nemocnice,
B) ukládá
PhDr. Martinu Klikovi MBA, DBA, 1. náměstkovi a zástupci hejtmana Ústeckého kraje
zajistit všechny kroky k uzavření smluvního vztahu s bankou dle bodu A) tohoto usnesení
Termín: 31. 12. 2020
Hlasování:

pro:

40

proti:

0

Usnesení č. 024/31Z/2020
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zdržel se:

5

Návrh byl přijat

10.5 Informace k vyrovnání předpokládaného propadu daňových příjmů Ústeckého
kraje v důsledku COVID 19
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
informaci o vyrovnání předpokládaného propadu daňových příjmů Ústeckého kraje v
důsledku COVID 19
Hlasování:

pro:

45

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 025/31Z/2020
11.1 Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
1. u projektu č. 12 schválit výjimku ze Zásad pro poskytování účelových finančních
prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje (bod 4.5) - překročení horní hranice poskytnutého
příspěvku u investiční dotace.
2. u projektu č. 80 schválit 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 podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle předloženého materiálu.
C) rozhoduje
1. dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje:
· žadatel č. 1: Statutární město Ústí nad Labem
IČ: 00081531
sídlo: Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem
výše neinvestiční dotace: 120 000 Kč
název projektu (akce): Open Air koncert orchestru SDOB k 20. výročí ÚK
· žadatel č. 2: Obec Bžany
IČ: 00266264
sídlo: Bžany 50, 415 01 Bžany
výše neinvestiční dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): 18. Bžanské letní slavnosti
· žadatel č. 3: Obec Měděnec
IČ: 00262030
sídlo: Nádražní 212, 431 84 Měděnec
výše neinvestiční dotace: 300 000 Kč
název projektu (akce): "Po stopách historie obce Měděnec a okolí"
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· žadatel č. 4: Město Dolní Poustevna
IČ: 00261289
sídlo: Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna
výše investiční dotace: 250 000 Kč
název projektu (akce): Vybavení školních jídelen v Dolní Poustevně
· žadatel č. 5: Obec Vinařice
IČ: 00265683
sídlo: Vinařice 3, 439 15 Vinařice
výše investiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce přístupu ke hřbitovu
· žadatel č. 6: Městys Ročov
IČ: 00265446
sídlo: Ročov 121, 439 67 Ročov
výše neinvestiční dotace: 350 000 Kč
název projektu (akce): Obnova krovu a střechy č.p. 121 (základní škola)
· žadatel č. 7: Město Česká Kamenice
IČ: 00261220
sídlo: Náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice
výše neinvestiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Oprava chodníků podél silnice I/13 v Č. Kamenici
· žadatel č. 8: Město Postoloprty
IČ: 00265403
sídlo: Mírové náměstí 318, 439 42 Postoloprty
výše neinvestiční dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Den prevence
· žadatel č. 9: Statutární město Ústí nad Labem
IČ: 00081531
sídlo: Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem
výše investiční dotace: 149 800 Kč
název projektu (akce): Moderní a bezpečné dětské hřiště - ul. Poláčkova
· žadatel č. 10: Statutární město Most
IČ: 00266094
sídlo: Radniční 1/2, 434 01 Most
výše neinvestiční dotace: 70 000 Kč
název projektu (akce): Den na Šibeníku - otevření parkourového hřiště
· žadatel č. 11: Obec Velké Březno
IČ: 00267139
sídlo: Děčínská 211, 403 23 Velké Březno
výše neinvestiční dotace: 45 000 Kč
název projektu (akce): Tivolí hudební léto 3
· žadatel č. 12: Město Klášterec nad Ohří
IČ: 00261939
sídlo: nám. Dr. Eduarda Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří
výše investiční dotace: 3 000 000 Kč
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podíl dotace na celkových nákladech: 100 %
název projektu (akce): Dopravní terminál Klášterec nad Ohří
· žadatel č. 13: Město Klášterec nad Ohří
IČ: 00261939
sídlo: nám. Dr. Eduarda Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří
výše investiční dotace: 127 040 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 80,00 %
název projektu (akce): Dopravní terminál Klášterec nad Ohří - pozemky
· žadatel č. 14: Obec Libědice
IČ: 00673153
sídlo: Libědice 27, 438 01 Libědice
výše investiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Pořízení mulčovače za traktor
· žadatel č. 15: Obec Vilémov
IČ: 00262200
sídlo: Náměstí 1, 431 54 Vilémov
výše investiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Technika na údržbu zeleně
· žadatel č. 16: Obec Staré Křečany
IČ: 00261653
sídlo: Staré Křečany 38, 407 61 Staré Křečany
výše investiční dotace: 72 000 Kč
název projektu (akce): Pořízení techniky na údržbu veřejných prostranství
· žadatel č. 17: Obec Petrohrad
IČ: 00480975
sídlo: Petrohrad 146, 439 85 Petrohrad
výše investiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Technika na údržbu zeleně
· žadatel č. 18: Obec Býčkovice
IČ: 00832316
sídlo: Býčkovice 57, 412 01 Býčkovice
výše neinvestiční dotace: 98 000 Kč
název projektu (akce): Obnova komunální techniky
· žadatel č. 19: Obec Srbská Kamenice
IČ: 00831387
sídlo: Srbská Kamenice 54, 407 15 Srbská Kamenice
výše investiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Pracovní čtyřkolka
· žadatel č. 20: Obec Sedlec
IČ: 00832570
sídlo: Sedlec 57, 411 15 Sedlec
výše investiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Pořízení úklidové techniky veřejných ploch Sedlec
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· žadatel č. 21: Obec Račice
IČ: 00525413
sídlo: Račice 117, 411 08 Račice
výše neinvestiční dotace: 66 500 Kč
název projektu (akce): Zlepšení kvality prostředí v obci
· žadatel č. 22: Obec Korozluky
IČ: 00265993
sídlo: Korozluky 20, 434 01 Korozluky
výše neinvestiční dotace: 70 000 Kč
název projektu (akce): Technika na údržbu zeleně
· žadatel č. 23: Obec Kunratice
IČ: 00831379
sídlo: Kunratice 107, 405 02 Kunratice
výše investiční dotace: 91 000 Kč
název projektu (akce): Zahradní traktor na údržbu veřejné zeleně v obci
· žadatel č. 24: Obec Kytlice
IČ: 00261483
sídlo: Kytlice 24, 407 45 Kytlice
výše investiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Pořízení zahradního traktoru
· žadatel č. 25: Obec Oleško
IČ: 00526070
sídlo: Oleško 5, 412 01 Oleško
výše investiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Údržba zeleně v obci Oleško
· žadatel č. 26: Obec Bříza
IČ: 00263419
sídlo: Bříza 110, 413 01 Bříza
výše investiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Nákup sekacího traktoru
· žadatel č. 27: Město Loučná pod Klínovcem
IČ: 00831123
sídlo: Loučná 89, 431 91 Loučná pod Klínovcem
výše investiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Pořízení techniky - zametač komunikací
· žadatel č. 28: Obec Horní Habartice
IČ: 00555932
sídlo: Horní Habartice 187, 405 02 Horní Habartice
výše neinvestiční dotace: 63 000 Kč
název projektu (akce): Technika pro obec
· žadatel č. 29: Obec Chudoslavice
IČ: 00832235
sídlo: Chudoslavice 15, 412 01 Chudoslavice
výše investiční dotace: 100 000 Kč
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název projektu (akce): Nákup komunálního traktoru
· žadatel č. 30: Obec Žiželice
IČ: 00265772
sídlo: Žiželice 7, 438 01 Žiželice
výše investiční dotace: 76 145 Kč
název projektu (akce): Nákup žacího stroje
· žadatel č. 31: Městys Nepomyšl
IČ: 00265284
sídlo: Nepomyšl 102, 439 71 Nepomyšl
výše investiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Mechanizace na údržbu obecní zeleně
· žadatel č. 32: Obec Ploskovice
IČ: 00264164
sídlo: Ploskovice 2, 411 42 Ploskovice
výše neinvestiční dotace: 85 876 Kč
název projektu (akce): Technika pro údržbu zeleně
· žadatel č. 33: Obec Lišany
IČ: 00556343
sídlo: Lišany 34, 440 01 Lišany
výše investiční dotace: 110 479 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100 %
název projektu (akce): Lišany - komunikace a chodníky
· žadatel č. 34: Obec Malé Žernoseky
IČ: 00526045
sídlo: Zahradní 245, 410 02 Malé Žernoseky
výše investiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Cisterna pro zálivku dřevin
· žadatel č. 35: Obec Lišnice
IČ: 00266019
sídlo: Lišnice 42, 434 01 Lišnice
výše investiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Pořízení štěpkovače dřevní hmoty
· žadatel č. 36: Obec Dušníky
IČ: 00263583
sídlo: Dušníky 65, 413 01 Dušníky
výše neinvestiční dotace: 25 000 Kč
název projektu (akce): Technické vybavení údržby veřejného prostranství
· žadatel č. 37: Obec Kámen
IČ: 00832189
sídlo: Kámen 40, 407 13 Kámen
výše investiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Zahradní traktor vč. příslušenství
· žadatel č. 38: Obec Vilémov
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IČ: 00261769
sídlo: Vilémov 172, 407 80 Vilémov
výše investiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Pořízení travního mulčeru
· žadatel č. 39: Obec Úpohlavy
IČ: 00554588
sídlo: Úpohlavy 61, 410 02 Úpohlavy
výše neinvestiční dotace: 60 000 Kč
název projektu (akce): Obnovení techniky na údržbu veřejné zeleně
· žadatel č. 40: Obec Žabovřesky nad Ohří
IČ: 00526771
sídlo: U Silnice 1, 410 02 Žabovřesky nad Ohří
výše investiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Traktorový nosič se dvěma kontejnery na bioodpad
· žadatel č. 41: Obec Chotiměř
IČ: 00556211
sídlo: Chotiměř 66, 410 02 Chotiměř
výše investiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Pořízení úklidové a sekací techniky
· žadatel č. 42: Obec Droužkovice
IČ: 00261858
sídlo: Rudé armády 80, 431 44 Droužkovice
výše investiční dotace: 37 000 Kč
název projektu (akce): Pořízení elektrické pracovní tříkolky
· žadatel č. 43: Obec Záluží
IČ: 00526452
sídlo: Záluží 13, 413 01 Záluží
výše neinvestiční dotace: 47 600 Kč
název projektu (akce): Nářadí pro obec
· žadatel č. 44: Obec Obora
IČ: 00556360
sídlo: Obora 117, 440 01 Obora
výše investiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Pořízení techniky 2020
· žadatel č. 45: Obec Lovečkovice
IČ: 00263982
sídlo: Lovečkovice 40, 411 45 Lovečkovice
výše neinvestiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Pořízení techniky
· žadatel č. 46: Obec Libotenice
IČ: 00263940
sídlo: Libotenice 37, 412 01 Libotenice
výše investiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Pořízení mulčovače na údržbu veřejné zeleně
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· žadatel č. 47: Obec Křesín
IČ: 00263842
sídlo: Křesín 77, 410 02 Křesín
výše investiční dotace: 84 000 Kč
název projektu (akce): Zahradní traktor - sekačka
· žadatel č. 48: Obec Hrobce
IČ: 00263664
sídlo: Ke Hřišti 14, 411 83 Hrobce
výše investiční dotace: 35 000 Kč
výše neinvestiční dotace: 28 000 Kč
název projektu (akce): Pořízení techniky na údržbu zeleně 2020
· žadatel č. 49: Obec Travčice
IČ: 00264504
sídlo: Travčice 150, 412 01 Travčice
výše investiční dotace: 96 800 Kč
výše neinvestiční dotace: 3 200 Kč
název projektu (akce): Zlepšení stavu zeleně v obci
· žadatel č. 50: Obec Blatno
IČ: 00264768
sídlo: Blatno 59, 439 84 Blatno
výše investiční dotace: 98 000 Kč
název projektu (akce): Pořízení sekačky - zeleň
· žadatel č. 51: Obec Měrunice
IČ: 00266477
sídlo: Měrunice 67, 418 04 Měrunice
výše investiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Pořízení techniky na údržbu zeleně v obci Měrunice
· žadatel č. 52: Obec Černěves
IČ: 00832561
sídlo: Černěves 42, 413 01 Černěves
výše investiční dotace: 80 000 Kč
výše neinvestiční dotace: 20 000 Kč
název projektu (akce): Údržba veřejných prostranství
· žadatel č. 53: Obec Arnoltice
IČ: 00261173
sídlo: Arnoltice 34, 407 14 Arnoltice
výše investiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Pořízení valníku za traktor
· žadatel č. 54: Obec Doksany
IČ: 00263524
sídlo: Doksany 108, 411 82 Doksany
výše investiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Pořízení techniky na údržbu zeleně
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· žadatel č. 55: Obec Hora Svatého Šebestiána
IČ: 00261866
sídlo: Hora Svatého Šebestiána 3, 431 82 Hora Svatého Šebestiána
výše investiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Pořízení techniky pro údržbu zeleně
· žadatel č. 56: Obec Hřensko
IČ: 00261351
sídlo: Hřensko 71, 407 17 Hřensko
výše investiční dotace: 76 100 Kč
výše neinvestiční dotace: 23 900 Kč
název projektu (akce): Pořízení techniky pro potřeby obce
· žadatel č. 57: Obec Patokryje
IČ: 00266124
sídlo: Patokryje 35, 434 01 Patokryje
výše investiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Dovybavení samonosného stroje
· žadatel č. 58: Obec Obrnice
IČ: 00266116
sídlo: Mírová 70, 435 21 Obrnice
výše neinvestiční dotace: 120 000 Kč
název projektu (akce): Obrnické slavnosti 2020
· žadatel č. 59: Obec Dobrná
IČ: 00555975
sídlo: Dobrná 26, 407 41 Dobrná
výše investiční dotace: 84 936 Kč
název projektu (akce): Oprava propustku Dobrná
· žadatel č. 60: Obec Domoušice
IČ: 00264903
sídlo: Domoušice 107, 439 68 Domoušice
výše neinvestiční dotace: 180 000 Kč
název projektu (akce): Oprava zdi hřbitova v Solopyskách - 2. etapa
· žadatel č. 61: Obec Bílence
IČ: 00261793
sídlo: Bílence 45, 430 01 Bílence
výše investiční dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce zámku ve Škrli - PD - 1. etapa
· žadatel č. 62: Obec Bžany
IČ: 00266264
sídlo: Bžany 50, 415 01 Bžany
výše neinvestiční dotace: 400 494 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 84,02 %
název projektu (akce): Oprava staré vodovodní a kanalizační přípojky KD
· žadatel č. 63: Město Kryry
IČ: 00265080
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sídlo: Hlavní 1, 439 81 Kryry
výše neinvestiční dotace: 38 000 Kč
název projektu (akce): Otevření sportovního hřiště a sraz rodáků
· žadatel č. 64: Obec Nezabylice
IČ: 00673170
sídlo: Hořenec 6, 430 01 Nezabylice
výše investiční dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Dokončení modernizace technického zázemí hřiště
· žadatel č. 65: Obec Pnětluky
IČ: 00556394
sídlo: Pnětluky 26, 440 01 Pnětluky
výše investiční dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Revitalizace návsi, Pnětluky
· žadatel č. 66: Obec Obora
IČ: 00556360
sídlo: Obora 117, 440 01 Obora
výše investiční dotace: 198 660 Kč
název projektu (akce): Revitalizace areálu hřbitova - dlážděná cesta
· žadatel č. 67: Město Blšany
IČ: 00264784
sídlo: Náměstí 29, 439 88 Blšany
výše investiční dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Liběšovice č.p. 75 - příprava obnovy areálu
2. rozhodnout dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje:
· žadatel č. 68: Klub freestylového lyžování Most z.s.
IČ: 22896287
sídlo: Průběžná 3182, 434 01 Most
výše investiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Výstavba tréninkového centra pro akrobacii Matylda
· žadatel č. 69: Dámský házenkářský klub Baník Most z.s.
IČ: 66110408
sídlo: tř. Budovatelů 112/7, 434 01 Most
výše neinvestiční dotace: 400 000 Kč
název projektu (akce): Organizace a zajištění Evropských pohárů žen
· žadatel č. 70: TJ Slavoj Děčín, z.s.
IČ: 40229734
sídlo: Vilsnická 37/39, 405 02 Děčín
výše investiční dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Výměna oken v budově TJ Slavoj Děčín - I. etapa
· žadatel č. 71: Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s.
IČ: 27009441
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sídlo: Vrchlického 270/5, 412 01 Litoměřice
výše neinvestiční dotace: 250 000 Kč
název projektu (akce): SCM mládeže v basketbale při Slavoji BK Litoměřice
· žadatel č. 72: Kulturní zařízení města Postoloprty, příspěvková organizace
IČ: 75064022
sídlo: Mírové náměstí 3, 439 42 Postoloprty
výše neinvestiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Postoloprtské slavnosti 2020
· žadatel č. 73: Jaroslav Pém
IČ: 87075288
sídlo: Masarykova 1474/86, 400 01 Ústí nad Labem
výše neinvestiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Ústecké slavnosti 2020
· žadatel č. 74: Tempo Team Prague s.r.o.
IČ: 25107615
sídlo: Františka Křížka 461/11, Holešovice, 170 00 Praha
výše neinvestiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Český pohár v Handbike dospělých a juniorů
· žadatel č. 75: Spolek Leónidás Gym Muay Thai Dubí
IČ: 02890283
sídlo: Tovární 51/90, 417 02 Dubí
výše neinvestiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Příprava reprezentace 2020
· žadatel č. 76: Musica et Educatione, z. s.
IČ: 01709968
sídlo: Dalimilova 1805/27, 412 01 Litoměřice
výše neinvestiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): 8. ročník "Litoměřické svátky hudby"
· žadatel č. 77: Spolek nad Ploučnicí
IČ: 03287289
sídlo: Františkov nad Ploučnicí 8, 407 23 Františkov nad Ploučnicí
výše investiční dotace: 200 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100 %
název projektu (akce): Monitoring mláďat zvěře před senosečí
· žadatel č. 78: Tenisový klub lázně Evženie
IČ: 26994313
sídlo: Kyselka 105, 431 51 Klášterec nad Ohří
výše neinvestiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): 15. výročí Tenisového klubu Lázně Evženie
· žadatel č. 79: Rákosníček Děčín, z.s.
IČ: 28559738
sídlo: Severní 1495/4, 405 02 Děčín
výše neinvestiční dotace: 30 000 Kč
název projektu (akce): Centrum pro moderní rodinu
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· žadatel č. 80: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
IČ: 71377999
sídlo: Štěpánská 567/15, Nové Město, 120 00 Praha
výše neinvestiční dotace: 1 000 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100 %
název projektu (akce): Pilotní ověření technologické inkubace v ÚK
3. rozhodnout dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje dále
uvedených žadatelů:
· žadatel č. 81: Město Kryry
IČ: 00265080
sídlo: Hlavní 1, 439 81 Kryry
výše dotace: 218 000 Kč
název projektu (akce): Svátek dobré nálady
· žadatel č. 82: Obec Janov
IČ: 00556025
sídlo: Janov 235, 405 02 Janov
výše dotace: 80 000 Kč
název projektu (akce): Cyklistický závod Janovský trhák 2020
· žadatel č. 83: Obec Vysoká Pec
IČ: 00262242
sídlo: Julia Fučíka 46, 431 59 Vysoká Pec
výše dotace: 175 000 Kč
název projektu (akce): Obnova dětského hřiště na návsi Drmaly
· žadatel č. 84: Obec Dolní Habartice
IČ: 00555924
sídlo: Dolní Habartice 178, 405 02 Dolní Habartice
výše dotace: 1 000 000 Kč
název projektu (akce): Výstavba komunitního a společenského centra obce
· žadatel č. 85: Obec Jenčice
IČ: 00481670
sídlo: Jenčice 58, 411 15 Jenčice
výše dotace: 1 000 000 Kč
název projektu (akce): Multifunkční hřiště Jenčice
· žadatel č. 86: Obec Býčkovice
IČ: 00832316
sídlo: Býčkovice 57, 412 01 Býčkovice
výše dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Obecní prodejna Býčkovice
· žadatel č. 87: Obec Hlinná
IČ: 00526142
sídlo: Hlinná 53, 412 01 Hlinná
výše dotace: 166 000 Kč
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název projektu (akce): Minikáry 2020
· žadatel č. 88: Obec Vrbice
IČ: 00264652
sídlo: Hlavní 47, 411 64 Vrbice
výše dotace: 305 073 Kč
název projektu (akce): Odstranění havarijního stavu střechy obecní budovy
· žadatel č. 89: Obec Kamýk
IČ: 00831999
sídlo: Kamýk 65, 412 01 Kamýk
výše dotace: 91 000 Kč
název projektu (akce): Model hradu Kamýk
· žadatel č. 90: Obec Bžany
IČ: 00266264
sídlo: Bžany 50, 415 01 Bžany
výše dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce sálu KD
· žadatel č. 91: Obec Domoušice
IČ: 00264903
sídlo: Domoušice 107, 439 68 Domoušice
výše dotace: 230 000 Kč
název projektu (akce): Modernizace obecního úřadu v Domoušicích
4. rozhodnout dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje dále
uvedených žadatelů:
· žadatel č. 92: Spolek Martina Zacha
IČ: 01736183
sídlo: Družstevní 1292, 543 01 Vrchlabí
výše dotace: 220 000 Kč
název projektu (akce): MISS STŘEDNÍCH ŠKOL OPRAVDOVÁ KRÁSA - MISS OK 2020
· žadatel č. 93: Nadační fond NA KŘÍDLECH MOTÝLA
IČ: 08312532
sídlo: Jaselská 355, 415 03 Teplice
výše dotace: 400 000 Kč
název projektu (akce): Rozvoj činnosti nadačního fondu NA KŘÍDLECH MOTÝLA
· žadatel č. 94: G-Titán Muay Thai z.s.
IČ: 26984253
sídlo: Jana Masaryka 515/35, Vinohrady, 120 00 Praha
výše dotace: 350 000 Kč
název projektu (akce): Akce Kick Boxu 2020
· žadatel č. 95: Slavoj Litoměřice, z.s.
IČ: 14866170
sídlo: Písečný ostrov 1928/1, 412 01 Litoměřice
výše dotace: 370 125 Kč
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název projektu (akce): Zvyšování fyzické aktivity sportujících dětí
· žadatel č. 96: Arkadie, o.p.s.
IČ: 00556203
sídlo: Purkyňova 2004/10, 415 01 Teplice
výše dotace: 350 000 Kč
název projektu (akce): Pravidelná doprava osob se zdravotním postižením
· žadatel č. 97: Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu
IČ: 69411239
sídlo: Fügnerova 355/16, 405 02 Děčín
výše dotace: 1 000 000 Kč
název projektu (akce): Centrum Prosapia
· žadatel č. 98: ATLANTIC reklamní agentura s.r.o.
IČ: 27321134
sídlo: Špitálské náměstí 1050/3, 400 01 Ústí nad Labem
výše dotace: 565 000 Kč
název projektu (akce): Přestavba skladové haly
· žadatel č. 99: ATLANTIC reklamní agentura s.r.o.
IČ: 27321134
sídlo: Špitálské náměstí 1050/3, 400 01 Ústí nad Labem
výše dotace: 750 000 Kč
název projektu (akce): Inovace technologického zařízení
· žadatel č. 100: Tělovýchovná jednota Litochovice nad Labem
IČ: 46772464
sídlo: Litochovice nad Labem, 411 33 Litochovice nad Labem
výše dotace: 635 000 Kč
název projektu (akce): Nástavba stávající budovy - rekonstrukce
· žadatel č. 101: HEAVEN'S GATE s.r.o.
IČ: 60467541
sídlo: Loretánská 179/13, Hradčany, 118 00 Praha
výše dotace: 282 000 Kč
název projektu (akce): Filmy Naživo
· žadatel č. 102: Thun 1794 a.s.
IČ: 28002482
sídlo: Tovární 22/12, 362 25 Nová Role
výše dotace: 530 000 Kč
název projektu (akce): Opatření proti koronaviru v závodě Thun 1794 a.s.
Hlasování:

pro:

30

proti:

4

zdržel se:

8

Návrh byl přijat

Usnesení č. 026/31Z/2020
11.2 Žádosti o změnu v uzavřených smlouvách o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého
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kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č.
20/SML0031/SoPD/SPRP, kterým se mění termín realizace projektu z 30. 6. 2020 na 30. 11.
2020.
Hlasování:

pro:

42

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 027/31Z/2020
11.3 Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob – dodatek ke smlouvě o
poskytnutí návratné finanční výpomoci
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
žádost o prodloužení smlouvy o návratné finanční výpomoci od sdružení Terezín - město
změny, zájmové sdružení právnických osob dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.
B) rozhoduje
dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci
žadateli Terezín - město změny, zájmové sdružení právnických osob, se sídlem Velká
Hradební 3118/48, PSČ 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 72045230 dle přílohy č. 2 tohoto
usnesení.
C) ukládá
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat Dodatek č. 1 ke Smlouvě o
poskytnutí návratné finanční výpomoci dle bodu B) tohoto usnesení.
Termín: 30. 09. 2020
Hlasování:

pro:

41

proti:

0

zdržel se:

3

Návrh byl přijat

Usnesení č. 028/31Z/2020
11.4 Projekt „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v Ústeckém kraji“
(IKAP A2) – změny v uzavřených smlouvách
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o uzavření dodatků ke smlouvám o partnerství s finančním příspěvkem, dle vzorů
schválených Radou Ústeckého kraje, s partnery projektu (příloha č. 1 tohoto materiálu),
kterým se na základě hodnocení Hodnotící komise Řídícího orgánu OP VVV stanoví výše
finančního příspěvku dle přílohy č. 1 tohoto materiálu;
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Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 029/31Z/2020
11.5 Projekt „Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji“ (IKAP B2) – změny v
uzavřených smlouvách
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
1. o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem č.
20/SML1468/PAS/SPRP, kterým se na základě hodnocení Hodnotící komise Řídícího orgánu
OP VVV stanoví výše finančního příspěvku na 28 756 693,69 Kč, a dále se mění označení
Klíčové aktivity KA3 „Rozvoj kariérového poradenství na ZŠ“ na KA 2 „Rozvoj kariérového
poradenství“;
2. o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem č.
20/SML1466/PAS/SPRP, kterým se na základě hodnocení Hodnotící komise Řídícího orgánu
OP VVV stanoví výše finančního příspěvku na 13 026 048,01 Kč;
3. o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem č.
20/SML1467/PAS/SPRP, kterým se na základě hodnocení Hodnotící komise Řídícího orgánu
OP VVV stanoví výše finančního příspěvku na 4 607 825,15 Kč;
4. o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem č.
20/SML1465/PAS/SPRP, kterým se na základě hodnocení Hodnotící komise Řídícího orgánu
OP VVV stanoví výše finančního příspěvku na 4 342 016,- Kč;
5. o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem č.
20/SML1459/PAS/SPRP, kterým se na základě hodnocení Hodnotící komise Řídícího orgánu
OP VVV stanoví výše finančního příspěvku na 4 342 016,- Kč.
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 030/31Z/2020
11.6 Aktualizace Regionální inovační strategie Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
aktualizaci Regionální inovační strategie Ústeckého kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
Hlasování:

pro:

43

proti:

0

30

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 031/31Z/2020
11.8 Asistenční vouchery Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle tohoto materiálu;
B) rozhoduje
1) dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) ve znění
pozdějších předpisů o poskytnutí neinvestiční dotace na projekt žadateli dle přílohy č. 1
tohoto usnesení a o uzavření veřejnoprávní smlouvy s tímto žadatelem (pořadové číslo 2 Vím o všem, s.r.o., IČO: 06935338), dle vzoru schváleného usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. 012/22Z/2019 ze dne 9. 9. 2019;
2) dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) ve znění
pozdějších
předpisů
o
uzavření
dodatku
k
veřejnoprávní
smlouvě
č.
20/SML1503/SOPD/SPRP (název projektu: Talent – svědek budoucnosti) s žadatelem
Calliditas s. r. o., IČO: 05698952, kterým se stanoví závazný časový ukazatel nejdéle do 30.
6. 2021;
3) dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) ve znění
pozdějších předpisů o uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
č. 20/SML1586/SOPD/SPRP (název projektu: Využití digitálních technologií pro podporu
duševního zdraví a zvýšení pracovního výkonu zaměstnanců) s žadatelem Krajská
hospodářská komora Ústeckého kraje, z. s., IČO: 70894612;
4) dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) ve znění
pozdějších předpisů o uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
č. 20/SML1504/SOPD/SPRP (název projektu: Průmysl 4.0 v transformovaných regionech) s
žadatelem VVV MOST spol. s r.o., IČO: 00526355.
C) ukládá
PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k zajištění realizace bodu B) tohoto usnesení.
Termín 30. 9. 2020
Hlasování:

pro:

40

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 032/31Z/2020
11.9 Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková
dotace) – 4. výzva Ústeckého kraje – změna Dotačního programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
1) o navýšení alokace finančních prostředků na podporu stanoveného účelu v článku 3
Dotačního programu na celkem 224 225 982 Kč, tak že alokace ve výši 160 325 567 Kč bude
čerpána v rámci 4. výzvy kotlíkových dotací v Ústeckém kraji na základě 3. výzvy MŽP k
podávání žádostí o finanční podporu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva,
registrační číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009907 a alokace ve výši 63 900 415 Kč bude
čerpána v rámci 1. výzvy MŽP k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci
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podprogramu Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření, registrační číslo SFZP
076003/2020.
2) o změně náležitostí finančních dokladů předkládaných žadateli v článku 10.2. Dotačního
programu pro žádosti zařazené v zásobníku, které budou financovány z podprogramu Nová
zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření, tak že faktury dílčích projektů musí být
označeny Registračním číslem: SFZP 076003/2020.

Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 033/31Z/2020
11.10 Výkon členských práv – Inovační centrum Ústeckého kraje, z. s.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
dle § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, stanovy spolku s názvem „Inovační centrum Ústeckého kraje, z. s.” dle
přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

45

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 034/31Z/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:

48

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 035/31Z/2020
12.2 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje oblasti
zdravotnictví
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. 218/2002, ze dne 15. 12. 1991, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace
sídlo: Husitská 1683/2, 434 01 Most
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dodatkem č. 33 ke zřizovací listině dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 036/31Z/2020
12.3 Dotační program „Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí
zdravotnického personálu u poskytovatelů akutní lůžkové péče na území Ústeckého
kraje - 2020“ – vyhodnocení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
předloženou informaci o hodnocení žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého kraje v
programu „Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí zdravotnického personálu u
poskytovatelů akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2020“ dle přílohy č. 2
předloženého materiálu
B) rozhoduje
dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí dotace v programu „Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí
zdravotnického personálu u poskytovatelů akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje 2020“ těmto žadatelům:
Krajská zdravotní, a.s.
Sídlo: Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
Nemocnice Kadaň s.r.o.
Sídlo: Golovinova 1559, 432 01 Kadaň
IČ: 25479300
Nemocnice Litoměřice, a.s.
Sídlo: Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
IČ: 06199518
Nemocnice Žatec, o.p.s.
Sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec
IČ: 25026259
ve výši a k účelu dle přílohy č. 4 tohoto usnesení
a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s uvedenými žadateli dle vzoru
schváleného usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 035/30Z/2020 ze dne 22. 6. 2020.
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Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 037/31Z/2020
12.4 Dotační program „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní
lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2020“ – vyhodnocení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
předloženou informaci o hodnocení žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého kraje v
programu „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území
Ústeckého kraje - 2020“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
B) rozhoduje
dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí dotace v programu „Podpora zvýšení komfortu pacientů při
poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje - 2020“ těmto žadatelům:
Krajská zdravotní, a.s.
Sídlo: Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
Nemocnice Kadaň s.r.o.
Sídlo: Golovinova 1559, 432 01 Kadaň
IČ: 25479300
Nemocnice Litoměřice, a.s.
Sídlo: Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice
IČ: 06199518
Nemocnice Žatec, o.p.s.
Sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec
IČ: 25026259
Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o.
Sídlo: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ: 25443801
VITA, s.r.o.
Sídlo: Nemocniční 264, 419 01 Duchcov
IČ: 61537713
ve výši a k účelu dle přílohy č. 3 tohoto usnesení
a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 036/30Z/2020 ze dne 22. 6. 2020 s uvedenými žadateli.
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Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 038/31Z/2020
12.5 Lužická nemocnice a poliklinika
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) si vyhrazuje
dle ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
rozhodování o uzavření Dohody o společném provozování podniku specifikované v bodu B)
tohoto usnesení.
B) rozhoduje
o uzavření Dohody o společném provozování podniku mezi Ústeckým krajem a JUDr. Mgr.
Martinou Jinochovou Matyášovou, insolvenční správkyní dlužníka Lužická nemocnice a
poliklinika, a.s., IČO: 61538990, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
C) schvaluje
dle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a
dle usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 6/5Z/2017 ze dne 29. 5. 2017, rozpočtové
opatření - přesun ve výši 42 420 tis. Kč za podmínky rozhodnutí zastupitelstva kraje o
uzavření Dohody o společném provozování podniku Lužické nemocnice a polikliniky:
Běžné výdaje:
odbor ekonomický - snížení o částku 42 420 tis. Kč - centrální rezerva
odbor majetkový - zvýšení o částku 42 420 tis. Kč - financování Lužické nemocnice a
polikliniky, z toho záloha na provozní výdaje společného podniku činí 40 000 tis. Kč a
odměna insolvenční správkyně za řízení společného podniku 2 420 tis. Kč.
Hlasování:

pro:

39

proti:

0

zdržel se:

9

Návrh byl přijat

Usnesení č. 039/31Z/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:
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. 69 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení;
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Hlasování:

pro:

45

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 040/31Z/2020
13.2 Změna zřizovací listiny Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové
organizace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů
o změně zřizovací listiny:
č.j. 130/2001, ze dne 28. 11. 2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace:
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
sídlo: Ruská 260/13, Pozorka, 417 03 Dubí, IČ: 00080837
dodatkem č. 70 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení;
Hlasování:

pro:

45

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 041/31Z/2020
13.3 Smlouva o spolupráci na zajištění drážní osobní dopravy mezikrajskými vlaky
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 Smlouvy o spolupráci na zajištění drážní osobní dopravy
mezikrajskými vlaky (dále jen „Smlouva“) s Libereckým krajem, sídlem U Jezu 642/2a, 461
80 Liberec, IČ: 70891508 dle přílohy č.1 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

45

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 042/31Z/2020
14.1 Memorandum o spolupráci mezi Ústeckým krajem, statutárním městem Teplice a
Fotbalovou asociací České republiky
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o
uzavření Memoranda o spolupráci Ústeckého kraje, sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02
Ústí nad Labem, IČO: 70892156 se Statutárním městem Teplice, IČO: 00266621, sídlo:
náměstí Svobody 2/2, 415 95 Teplice a Fotbalovou asociací České republiky, IČO: 00406741,
sídlo: Atletická 2474/8, Břevnov, 160 17 Praha 6, dle přílohy 1 tohoto usnesení.
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Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 043/31Z/2020
14.2 Dotační program „Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou
v Ústeckém kraji 2020“ – výpověď smlouvy
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o vypovězení smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci dotačního programu
„Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji pro
období 2017 – 2020“, číslo smlouvy 19/SML4280/SOPD/SMT uzavřené dne 16. 1. 2020 na
základě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 039/25Z/2019 ze dne 9. 12. 2019, s
příjemcem dotace: Piráti Chomutov a.s., sídlo: Mostecká 5773, 430 01 Chomutov, IČO:
25404695.
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 044/31Z/2020
14.3 Dotační program „Stipendium pro žáky středních škol nezřizovaných Ústeckým
krajem - školní rok 2019/2020“ - poskytnutí dotace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na realizaci programu „Stipendium pro
žáky středních škol nezřizovaných Ústeckým krajem - školní rok 2019/2020“ pro Střední
školu EDUCHEM, a.s., IČO: 25014188, se sídlem, Okružní 128, 435 13 Meziboří, ve výši
282,5 tis. Kč a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace s
tímto žadatelem dle schváleného vzoru.
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Usnesení č. 045/31Z/2020
15.1 Program obnovy venkova Ústeckého kraje – žádosti o výjimku
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
udělení výjimky z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje pro rok 2008, 2012, 2013,
2014, 2019 a 2020 a
prodloužení termínu dokončení realizace projektu prostřednictvím dodatku ke smlouvě o
poskytnutí dotace
37

projektu:
- Územní plán Rokle do 31. 12. 2022
- Územní plán Blšany u Loun do 31. 12. 2022
- Územní plán obce Kamýk do 31. 12. 2022
- Územní plán Chudoslavice do 31. 12. 2022
- Územní plán Mariánské Radčice do 31. 12. 2022
- Územní plán obce Křimov do 31. 12. 2022
- Nový územní plán obce – Obec Lipová do 31. 12. 2022
- Zpracování územního plánu – Obec Krásný Dvůr do 31. 12. 2022
- Územní plán obce Jimlín do 31. 12. 2022
- projekt „Posilovna“ obce Starý Šachov do 31. 12. 2021
- projekt „Místní komunikace čp. 23 - 29“ města Vroutek do 31. 12. 2021
- projekt „Klubovna Mysliveckého sdružení“ obce Bříza do 31. 12. 2021
- projekt „Modernizace kabin“ obce Dobříň do 31. 12. 2021
- projekt „Komunikace místní“ obce Lišany do 31. 12. 2021
- projekt „Oprava rybníku“ smlouva 20/SML4844 obce Lovečkovice do 31. 12. 2021
- projekt „Oprava rybníku“ smlouva 19/SML3710 obce Lovečkovice do 31. 12. 2021
- projekt „Rekonstrukce komunikace na Kozině“ městyse Ročov do 31. 12. 2020
- projekt „Opravy mostků v Hoštce a místních částech“ města Hoštka do 31. 12. 2021
- projekt „Knihovna Trnovany a klubovna – kulturní srdce Trnovan“ obce Trnovany do 31.
12. 2021
- projekt „Rekonstrukce požární nádrže“ obce Žiželice do 31. 12. 2021
- projekt „Čekárna na zastávce hromadné dopravy“ obce Staré Křečany do 31. 12. 2021
- projekt „Veřejné osvětlení v obci Mnetěš“ smlouva 19/SML2761 obce Mnetěš do
31.12.2021
Hlasování:

pro:

45

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 046/31Z/2020
15.2 Fondy EHP 2014 – 2021 – „Zachráněné kulturní dědictví starého Mostu“ –
schválení partnerské smlouvy
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle ust. § 35 odst. 2 písm. h) zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), ve znění
pozdějších předpisů, o uzavření mezinárodní partnerské smlouvy mezi Ústeckým krajem a
partnerem Reykjavíkur Akademían – The Reykjavik Academy v rámci Programu Kultura se
zaměřením na revitalizaci movitého a nemovitého kulturního dědictví, který je financovaný z
Fondů EHP 2014 – 2021 dle přílohy č. 1 a 2 tohoto materiálu v rámci realizace projektu
„Zachráněné kulturní dědictví starého Mostu“
Hlasování:

pro:

42

proti:

0

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Usnesení č. 047/31Z/2020
15.4 Memorandum o spolupráce mezi Ústeckým a Karlovarským krajem
38

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 Memoranda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi
Ústeckým a Karlovarským krajem dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
Hlasování:

pro:

43

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 048/31Z/2020
15.5 Odměny pro pracovníky v 1. linii formou vstupenek
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o rozdělení vstupenek určených na „ODMĚNY pro pracovníky v 1. linii“, které
bylo schváleno Radou Ústeckého kraje usnesení č. 43/104R/2020 ze dne 22.7.2020 a je v
příloze č. 1 tohoto materiálu
B) rozhoduje
v souladu s ustanovením § 36 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, o poskytnutí vstupenek:
- v hodnotě 355.820 Kč Krajské zdravotní, akciové společnosti, IČO 25488627, se sídlem
Sociální péče 3316/12A, 400 11 Ústí nad Labem,
- v hodnotě 115.205 Kč Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci, IČO:
00080837, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3,
- v hodnotě 178.540 Kč Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace, IČO:
00080195, se sídlem Dlouhá č. p. 362/75, 410 02 Lovosice, dle přílohy č. 2 tohoto materiálu,
to vše formou společenské úsluhy dle ust. 2055 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů;
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 049/31Z/2020
16.1 Obnova fasády budovy Ústavu archeologické památkové péče severozápadních
Čech, v. v. i. – dodatek č. 1 ke smlouvě č. 20/SML1470/SoPD/KP
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o podané žádosti o změně účelu projektu dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.
B) rozhoduje
o uzavření dodatku dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.
C) ukládá
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje zajistit úkony dle části B) tohoto
usnesení.
Termín: 30.9.2020
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Hlasování:

pro:

43

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 050/31Z/2020
16.2 Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s. – návratná finanční výpomoc
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
žádost obecně prospěšné společnosti Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s., IČ:
29094038, se sídlem nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov, o návratnou finanční výpomoc ze
dne 15. 6. 2020 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu s tím, že tato žádost je souladná s platnými
právními předpisy a příslušnými zásadami přijatými orgány kraje,
B) rozhoduje
dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí návratné finanční výpomoci obecně prospěšné společnosti
Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s., IČ: 29094038, se sídlem: nám. Republiky 1,
362 51 Jáchymov, ve výši 2.000.000,00 Kč za účelem předfinancování projektů realizace
přeshraničního dotačního projektu „Zdař Bůh, světové dědictví“ a „Naše světové dědictví –
hornická kulturní krajina Erzgebirge/Krušnohoří“ financovaného v rámci dotačního programu
„Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020“ s termínem
vrácení poskytnuté návratné finanční výpomoci nejpozději do 30. 6. 2022 a o uzavření
veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.
C) ukládá
Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje zajistit veškeré potřebné úkoly dle části B)
tohoto usnesení.
Termín: 31.10.2020
Hlasování:

pro:

39

proti:

0

zdržel se:

4

Návrh byl přijat

Usnesení č. 051/31Z/2020
17.1 Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání –
obec Pnětluky
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
žádost obce Pnětluky ze dne 25. 5. 2020 o změnu termínu ukončení realizace projektu do 31.
12. 2020 a změnu závazného finančního ukazatele – podílu dotace na celkových uznatelných
nákladech projektu z 12,11% na 70% dle přílohy č. 4 tohoto materiálu
B) rozhoduje
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č.
20/SML1162/SoPD/ZPZ dle přílohy č. 3 tohoto usnesení.
C) ukládá
Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje pro oblast kultury a památkové péče,
40

zemědělství,
životního prostředí a venkova
1. sdělit obci Pnětluky rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti;
Termín: 25. 9. 2020
2. v návaznosti na bod A) a B) zajistit administraci dodatku.
Termín: 30. 9. 2020
Hlasování:

pro:

40

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 17.1 - 17.5, 17.7 - 17.8
Usnesení č. 052/31Z/2020
17.2 Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání –
obec Vrbice
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o žádosti obce Vrbice ze dne 25. 6. 2020 o změnu (snížení) výše dotace a změnu
rozpočtu projektu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.
B) mění
dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o poskytnutí investiční dotace obci
Vrbice z Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje na realizaci
projektu „Vrbice, Vetlá – splašková kanalizace s odkanalizováním na novou ČOV v Polepech
– 3. část“ přijaté usnesením č. 028/26Z/2020 ze dne 27. 1. 2020 tak, že výše dotace činí 4 773
660,00 Kč, podíl požadované dotace k celkovým uznatelným nákladům projektu činí 19,99 %
a položkový rozpočet, který je přílohou smlouvy, se nahrazuje položkovým rozpočtem
projektu dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č.
20/SML1171/SoPD/ZPZ, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení, a rozhoduje o uzavření Dodatku č.
1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 20/SML1171/SoPD/ZPZ, dle přílohy č. 3
tohoto usnesení.
C) ukládá
Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje pro oblast kultury a památkové péče,
zemědělství,
životního prostředí a venkova
1. sdělit obci Vrbice rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti;
Termín: 25. 9. 2020
2. v návaznosti na bod A) a B) zajistit administraci dodatku.
Termín: 30. 9. 2020
Hlasování:

pro:

40

proti:

0

zdržel se:

Společné hlasování k bodům: 17.1 - 17.5, 17.7 - 17.8
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0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 053/31Z/2020
17.3 Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na
období let 2014 až 2020 - prodloužení platnosti programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
prodloužení platnosti Programu podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí
Ústeckého kraje na období let 2014 až 2020 do 31. 12. 2021, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.
Hlasování:

pro:

40

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 17.1 - 17.5, 17.7 - 17.8
Usnesení č. 054/31Z/2020
17.4 Program pro rozvoj eko - agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020 prodloužení platnosti programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
prodloužení platnosti Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let
2017 až 2020 do 31. 12. 2021, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.
Hlasování:

pro:

40

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 17.1 - 17.5, 17.7 - 17.8
Usnesení č. 055/31Z/2020
17.5 Aktualizace č. 50 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje – obec
Kostomlaty pod Milešovkou
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
Aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje č. 50, zpracovanou ve
smyslu §4 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů.
Aktualizace spočívá ve změně popisu stávajícího stavu a ve změně návrhového stavu
koncepce zásobování pitnou vodou v obci Kostomlaty pod Milešovkou. V popisu stávajícího
stavu se nově zohledňuje skutečnost, že se Obec Kostomlaty p. M. stala v roce 2020
provozovatelem vodohospodářské infrastruktury, jejíž je vlastníkem. Změna návrhového
stavu spočívá v návrhu realizace nového vrtu jako posílení stávajících vodních zdrojů, na
kterých se sníženou vydatností projevují dopady sucha několika posledních let. Výhledovou
variantou návrhového stavu je napojení na skupinový vodovod ve vedlejší obci.
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
výsledku projednání žádosti o aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého
kraje obci Kostomlaty pod Milešovkou.
Termín 30.9.2020

42

Hlasování:

pro:

40

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 17.1 - 17.5, 17.7 - 17.8
Usnesení č. 056/31Z/2020
17.6 Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období
2017 až 2025 – 4. výzva
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle předloženého materiálu.
B) rozhoduje
1) o poskytnutí účelové dotace příjemcům, ve výši, k účelu a za podmínek dle přílohy č. 1
tohoto usnesení a o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s těmito příjemci dle
vzoru uvedeného v příloze č. 1 usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 051/29Z/2020 ze
dne 20. 4. 2020.
C) ukládá
Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje pro oblast kultury a památkové péče,
zemědělství, životního prostředí a venkova:
1) sdělit žadatelům rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podaným žádostem dle bodu
B) tohoto usnesení,
Termín: 25. 9.2020
2) v návaznosti na rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o podaných žádostech dle bodu
B) tohoto usnesení zajistit administraci smluv.
Termín: 30. 9. 2020
Hlasování:

pro:

41

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 057/31Z/2020
17.7 Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období
2017 až 2025 – 3. výzva – změna závazného ukazatele obce Staré Křečany
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o žádosti obce Staré Křečany o změnu termínu ukončení realizace projektu dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu.
B) rozhoduje
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č.
19/SML3038/SoPD/ZPZ uzavřené s obcí Staré Křečany, IČ 00261653 dle přílohy č. 2 tohoto
usnesení.
C) ukládá
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Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje pro oblast kultury a památkové péče,
zemědělství,
životního prostředí a venkova:
1) sdělit obci Staré Křečany rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti dle
bodu B) tohoto usnesení,
Termín: 25. 9.2020
2) v návaznosti na rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o podané žádosti dle bodu B)
tohoto usnesení zajistit administraci dodatku.
Termín: 30. 9. 2020
Hlasování:

pro:

40

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 17.1 - 17.5, 17.7 - 17.8
Usnesení č. 058/31Z/2020
17.8 Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období
2017 až 2025 – 3. výzva – změna závazného ukazatele, obec Nezabylice
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o žádosti obce Nezabylice o změnu termínu ukončení realizace projektu dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu.
B) rozhoduje
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č.
19/SML3036/SoPD/ZPZ uzavřené s obcí Nezabylice, IČ 00673170 dle přílohy č. 2 tohoto
usnesení.
C) ukládá
Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje pro oblast kultury a památkové péče,
zemědělství, životního prostředí a venkova:
1) sdělit obci Nezabylice rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti dle
bodu B) tohoto usnesení,
Termín: 25. 9.2020
2) v návaznosti na rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o podané žádosti dle bodu B)
tohoto usnesení zajistit administraci dodatku.
Termín: 30. 9. 2020
Hlasování:

pro:

40

proti:

0

zdržel se:

Společné hlasování k bodům: 17.1 - 17.5, 17.7 - 17.8
44

0

Návrh byl přijat

1
Usnesení č. 059/31Z/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) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje státnímu podniku
Povodí Ohře s. p., se sídlem: Bezručova 4219, 43003 Chomutov, IČO: 70889988, a to:
- pozemek: p.č. 241/2 o výměře 186 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (oddělen z pozemku p.č. 241 o výměře 228 m2 dle geometrického plánu
pro rozdělení pozemku č. 819-54/2020 ze dne 25.3.2019)
- pozemek: p.č. 848/9 o výměře 7 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
- pozemek: p.č. 848/10 o výměře 14 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
(odděleny z pozemku p.č. 848/5 o výměře 866 m2 dle geometrického plánu pro rozdělení
pozemku č. 819-54/2020 ze dne 25.3.2019 a je zatížen věcným břemenem dle aktuálního
výpisu z katastru nemovitostí)
- pozemek: p.č. 860/7 o výměře 15 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace (oddělen z pozemku p.č. 860/6 o výměře 839 m2 dle geometrického plánu pro
rozdělení pozemku č. 819-54/2020 ze dne 25.3.2019)
obec Děčín, k. ú. Březiny u Děčína, zapsaných na LV č. 1155 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj, za kupní cenu 34.809,60 Kč (dle
ZP č. 5896-13/20 ze dne 10. 3. 2020) a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z hospodaření
příspěvkové organizace Krajská majetková, příspěvková organizace, se sídlem: Tolstého
1232/37, 400 03, Ústí nad Labem 3 - Střekov, IČO: 00829048.
Hlasování:

pro:

41

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.68
2
Usnesení č. 060/31Z/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. 1158/3 o výměře 100 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (pozemek oddělen z p.č. 1158/1 o výměře 25335 m2 dle geometrického plánu č.
189-16/2020 ze dne 23.3.2020),
obec Domašín, k. ú. Petlery, zapsané na LV č. 104 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
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Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj za kupní cenu 11.000,- Kč (dle ZP č.
4689-39/2020 ze dne 28. 6. 2020) a vyjmutí uvedené nemovité věci z hospodaření
příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se
sídlem Ruská 260/13, Pozorka, 417 03 Dubí, IČO: 00080837.
Hlasování:

pro:

41

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.68
3
Usnesení č. 061/31Z/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) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje do vlastnictví
ARMEX Oil, s.r.o., se sídlem: Mánesova 2022/13, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín, IČ:
25403460, a to:
- pozemek: st. 1713/4 o výměře 65 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
využití: zbořeniště
- pozemek: p. č. 6361/2 o výměře 235 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 6361/7 o výměře 259 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (oddělen z pozemku p. č. 6361/4 o výměře 343 m2 geometrickým plánem
č. 1599-9/2020 ze dne 23. 2. 2020)
obec Jiříkov, k. ú. Jiříkov, zapsaných na LV č. 1523 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Děčín, pro Ústecký kraj za kupní cenu 94.790,- Kč (dle ZP č.
5419-096/20 + ostatní náklady ve výši 2.000,- Kč – viz důvodová zpráva) a vyjmutí
uvedených nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové organizace Krajská majetková,
příspěvková organizace, se sídlem: Tolstého 1232/37, 400 03 Ústí nad Labem 3 – Střekov, IČ:
00829048.
Hlasování:

pro:

41

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.68
4
Usnesení č. 062/31Z/2020
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“
schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5. 5. 2010.
2. dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
46

předpisů
o prodeji (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje společnosti CTP Bohemia
North, spol. s r.o., se sídlem Humpolec, Central Trade Park D1 1571, PSČ: 396 01, IČ:
08783233, a to:
- pozemek: st.p.č. 365 o výměře 459 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
na pozemku stojí stavba: bez čp/če, výroba, LV 125 k.ú. Nehasice
- pozemek: p.p.č. 1010/23 o výměře 1687 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň
- pozemek: p.p.č. 1010/56 o výměře 210 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň
- pozemek: p.p.č. 1010/57 o výměře 432 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.p.č. 1010/58 o výměře 962 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň
- pozemek: p.p.č. 1010/59 o výměře 2165 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
obec Staňkovice, k. ú. Staňkovice u Žatce, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj za kupní cenu 29.575,- EUR + DPH (dle
Smlouvy o budoucí smlouvě o koupi pozemků č. 582/2006 ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne
30. 5. 2016).
B) souhlasí
se zněním Smlouvy o koupi nemovitých věcí dle přílohy č. 1.1 tohoto usnesení, týkající se
převodu nemovitých věcí dle bodu A) 2. tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

41

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.68
5
Usnesení č. 063/31Z/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) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje společnosti
WEISS spol. s r. o., se sídlem: Mírové nám. 4, 40502 Děčín 4, IČO: 44564015, a to:
- pozemek: p. č. 1019 o výměře 396 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
dobývací prostor
- pozemek: p. č. 1021/1 o výměře 1017 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda
- pozemek: p. č. 1056/1 o výměře 148 m2, druh pozemku: trvalý travní porost
- pozemek: p. č. 1067/6 o výměře 6 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
obec Malá Veleň, k. ú. Malá Veleň, zapsaných na LV č. 113 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro Ústecký kraj za kupní cenu 123.140 Kč (dle
ZP č. 2330-031-2020 ze dne 5. 6. 2020 plus ostatní náklady ve výši 4.840 Kč – viz důvodová
zpráva) a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové organizace Správa
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a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ:
41703, IČO: 00080837.
3. o náhradě za užívání pozemku p. č. 1056/1 uvedeného v bodě A) 2. kupujícím - společností
WEISS spol. s r. o. bez právního důvodu za období tří let zpětně od data účinnosti smlouvy ve
výši 22.200 Kč.
Hlasování:

pro:

41

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.68
6
Usnesení č. 064/31Z/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
Lobendava, se sídlem: Lobendava 271, 407 84 Lobendava, IČO: 00555983, a to:
- pozemek: p.č. 73/10 o výměře 111 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 1860/2 o výměře 50 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 1951/2 o výměře 38 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
koryto vodního toku přirozené nebo upravené
obec Lobendava, k. ú. Severní, zapsané na LV č. 113 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovité věci z
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
Hlasování:

pro:

41

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.68
7
Usnesení č. 065/31Z/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) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje městysi
Cítoliby, se sídlem Zeměšská 219, 439 02 Cítoliby, IČ: 00556262, a to:
- pozemek: p.č. 796/1 díl „a+b“ o výměře 3 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (pozemek oddělen z p. č. 796/1 o výměře 20443 m2
geometrickým plánem č. 877-14/2020 ze dne 11.2.2020),
- pozemek: p.č. 796/1 díl „c“ o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p. č. 796/1 o výměře 20443 m2 geometrickým
plánem č. 877-14/2020 ze dne 11.2.2020),
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- pozemek: p.č. 1246 o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace (pozemek oddělen z p. č. 796/1 o výměře 20443 m2 geometrickým plánem č.
877-14/2020 ze dne 11.2.2020),
obec Cítoliby, k. ú. Cítoliby, zapsaných na LV č. 583 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Ruská 260/13, Pozorka, 417 03 Dubí, IČO: 00080837.
Hlasování:

pro:

41

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.68
8
Usnesení č. 066/31Z/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
Podbořanský Rohozec, se sídlem Podbořanský Rohozec 6, PSČ: 441 01 Podbořanský
Rohozec, IČO: 00556408, a to:
- pozemek: p.č. 928/3 o výměře 226 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p. č. 928/1 o výměře 1743 m2 geometrickým plánem
č. 160-5865/2019 ze dne 13.1.2020),
obec Podbořanský Rohozec, k. ú. Podbořanský Rohozec, zapsané na LV č. 71 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené
nemovité věci z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260/13, Pozorka, 417 03 Dubí, IČO: 00080837.
Hlasování:

pro:

41

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.68
9
Usnesení č. 067/31Z/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
Zbrašín, se sídlem Zbrašín 23, 440 01 Louny, IČO: 00556491, a to:
- pozemek: p.č. 662/7 o výměře 59 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (pozemek oddělen z p. č. 662 o výměře 28450 m2 geometrickým plánem č.
348-65/2019 ze dne 22.10.2019),
obec Zbrašín, k. ú. Zbrašín, zapsané na LV č. 417 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovité věci z
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
49

organizace, se sídlem Ruská 260/13, Pozorka, 417 03 Dubí, IČO: 00080837.
Hlasování:

pro:

41

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.68
10
Usnesení č. 068/31Z/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 městu
Litvínov, se sídlem náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov, IČ: 00266027, a to:
- pozemek: p.č. 968/13 o výměře 7 m2, druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace
(oddělen z pozemku p.č. 968/1 o výměře 2679 m2 geometrickým plánem č. 843-32/2020 ze
dne 28. 2. 2020)
obec Litvínov, k. ú. Janov u Litvínova, zapsané na LV č. 431 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovité věci
z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
Hlasování:

pro:

41

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.68
11
Usnesení č. 069/31Z/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) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje městu
Meziboří, se sídlem nám. 8. května 341, 435 13 Meziboří, IČ: 00266086, a to:
- pozemek: p.č. 478/9 o výměře 63 m2, druh pozemku: ostatní plocha, silnice
- pozemek: p.č. 478/10 o výměře 1063 m2, druh pozemku: ostatní plocha, silnice
- pozemek: p.č. 478/11 o výměře 715 m2, druh pozemku: ostatní plocha, silnice
- pozemek: p.č. 478/12 o výměře 70 m2, druh pozemku: ostatní plocha, silnice
- pozemek: p.č. 478/13 o výměře 3 m2, druh pozemku: ostatní plocha, silnice
(odděleny geometrickým plánem č. 839-28/2020 ze dne 18. 5. 2020 z pozemku p.č. 478/1 o
výměře 12311 m2)
- pozemek: p.č. 478/8 o výměře 42 m2, druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda
- pozemek: p.č. 478/14 o výměře 38 m2, druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda
(odděleny geometrickým plánem č. 839-28/2020 ze dne 18. 5. 2020 z pozemku p.č. 478/3 o
výměře 4440 m2, který bude po zápisu geometrického plánu č. 812-83/2018 ze dne 29. 11.
2018 specifikován jako pozemek p.č. 225/81)
obec Meziboří, k. ú. Meziboří u Litvínova zapsaných na LV č. 1933 u Katastrálního úřadu pro
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Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitých
věcí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
Hlasování:

pro:

41

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.68
12
Usnesení č. 070/31Z/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 ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR, 140 00 Praha 4, Na Pankráci 546/56, IČ: 65993390, a to:
- pozemek: p.č. 2749/2 o výměře 21 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek je oddělen z p.p.č. 2749 geometrickým plánem č. 5305-181826/2019 ze dne
19. 9. 2019)
obec Ústí nad Labem, k. ú. Ústí nad Labem, zapsané na LV č. 3168 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené
nemovité věci z hospodaření příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Sociální péče 799/7A, 400 01 Ústí nad
Labem, IČ: 00829013.

Hlasování:

pro:

41

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.68
13
Usnesení č. 071/31Z/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) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje městu
Chlumec, se sídlem Muchova 267, 403 39 Chlumec, IČO: 00391387, a to:
- pozemek: p. č. 995/1 o výměře 4200 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 1008 o výměře 479 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
obec Chlumec, k.ú. Žandov u Chlumce, zapsané na LV č. 124 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj
- pozemek p.č. 851 o výměře 1430 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
obec Chlumec, k.ú. Chlumec u Chabařovic, zapsaný na LV č. 364 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj
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- část vyřazeného tělesa komunikace č. III/01323 včetně příslušenství a součástí – v úseku od
0,000 km (vyústění ze silnice č. I/13 směr do obce Žandov UB0232A030) – do km 0,530,
která se v délce 0,530 km nachází na pozemcích p.č. 851, p.č. 1008 a p.č. 995/1 v k.ú.
Chlumec u Chabařovic a Žandov u Chlumce. Komunikace je nyní režimu místní komunikace
ve vlastnictví Ústeckého kraje, vyřazena ze silniční sítě rozhodnutím č.j. KUUK/096716/2020
ze dne 11. 6. 2020
a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí,
PSČ 417 03
Hlasování:

pro:

41

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.68
14
Usnesení č. 072/31Z/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) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje městu
Chlumec, se sídlem: Muchova 267, 403 39 Chlumec, IČO: 00391387, a to:
- pozemek: p. č. 66/12 o výměře 65 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 66/1 o výměře 9935 m2 geometrickým
plánem č. 429-8/2020 ze dne 29. 1. 2020)
- pozemek: p. č. 66/13 o výměře 29 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 66/1 o výměře 9935 m2 geometrickým
plánem č. 429-8/2020 ze dne 29. 1. 2020)
- pozemek: p. č. 66/14 o výměře 12 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 66/1 o výměře 9935 m2 geometrickým
plánem č. 429-8/2020 ze dne 29. 1. 2020)
- pozemek: p. č. 66/15 o výměře 14 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 66/1 o výměře 9935 m2 geometrickým plánem
č. 429-8/2020 ze dne 29. 1. 2020)
- pozemek: p. č. 66/16 o výměře 103 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 66/1 o výměře 9935 m2 geometrickým plánem
č. 429-8/2020 ze dne 29. 1. 2020)
obec Chlumec, k.ú. Stradov u Chabařovic zapsané na LV č. 136 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených
nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
Hlasování:

pro:

41

proti:

0

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.68
15
Usnesení č. 073/31Z/2020
52

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 poskytnutí daru (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje obci
Hřensko, se sídlem: Hřensko 71, 40717 Hřensko, IČO: 00261351, a to:
- pozemek: p. č. 114 o výměře 372 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda
obec Hřensko, k. ú. Hřensko, zapsané na LV č. 138 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Děčín, 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: 41703, IČO: 00080837.
Hlasování:

pro:

41

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.68
16
Usnesení č. 074/31Z/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) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje městu
Dolní Poustevna, se sídlem: Vilémovská 77, 40782 Dolní Poustevna, IČO: 00261289, a to:
- pozemek: p. č. 568/5 o výměře 209 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 568/6 o výměře 153 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 568/7 o výměře 421 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 568/8 o výměře 130 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 568/9 o výměře 149 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 568/1 díl „e“ o výměře 54 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 568/1 díl „m“ o výměře 11 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 568/1 díl „j“ o výměře 3 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
(pozemky byly odděleny z p. p. č. 568/1 o výměře 15111 m2 dle geometrického plánu pro
rozdělení pozemku č. 636-99/2019)
obec Dolní Poustevna, k. ú. Dolní Poustevna, zapsaných na LV č. 425 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených
nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 41703, IČO: 00080837.
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Hlasování:

pro:

41

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.68
17
Usnesení č. 075/31Z/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) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje městu
Šluknov, se sídlem: nám. Míru 1, 40777 Šluknov, IČO: 00261688, a to:
- pozemek: p. č. 2802/8 o výměře 24 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 2802/9 o výměře 8 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
(pozemky byly odděleny z p. p. č. 2802/1 o výměře 3678 m2 dle geometrického plánu č.
1981-114/2019 ze dne 28. 1. 2020)
obec Šluknov, k. ú. Šluknov, zapsaných na LV č. 39 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Rumburk, pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 41703, IČO: 00080837.
Hlasování:

pro:

41

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.68
18
Usnesení č. 076/31Z/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. 4730/141 o výměře 117 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Teplice, k.ú. Teplice, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a předání uvedené nemovité
věci k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
B) souhlasí
54

se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 57/20/4120
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. 4730/141 o výměře 117 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Teplice, k.ú. Teplice, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Hlasování:

pro:

41

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.68
19
Usnesení č. 077/31Z/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. 490/3 o výměře 21 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
obec Vrbice, k.ú. Mastířovice, 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. 1201/2020
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. 490/3 o výměře 21 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
obec Vrbice, k.ú. Mastířovice, 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:

41

proti:

0

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.68
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zdržel se:

0

Návrh byl přijat

20
Usnesení č. 078/31Z/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. 591/2 o výměře 85 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
obec Jeníkov, k.ú. Jeníkov u Duchcova, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a předání
uvedené nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417
03.
B) souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 51/20/4120
a doložky dle přílohy č. 2.6 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. 591/2 o výměře 85 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
obec Jeníkov, k.ú. Jeníkov u Duchcova, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Hlasování:

pro:

41

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.68
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Usnesení č. 079/31Z/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. 91 o výměře 10 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
obec Chuderov, k.ú. Radešín u Lipové, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a
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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.
11/U/Kos/2020 a doložky dle přílohy č. 2.8 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. 91 o výměře 10 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
obec Chuderov, k.ú. Radešín u Lipové, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Hlasování:

pro:

41

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.68
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Usnesení č. 080/31Z/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 bezúplatném převodu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od
České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Státní pozemkový úřad,
IČ: 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ 130 00, a to:
- pozemek: p.č. 228/10 o výměře 43 m2 (bude oddělen z p.č. 228/2 o výměře 8106 m2),
- pozemek: p.č. 229/6 o výměře 9 m2 (bude oddělen z p.č. 229/1 o výměře 310 m2),
oba pozemky odděleny dle GP č. 127-35/2020 ze dne 6. 5. 2020,
obec Osek, k.ú. Hrdlovka-Nový Dvůr, zapsaných na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Státní pozemkový úřad a předání uvedených nemovitých věcí k
hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
Hlasování:

pro:

41

proti:

0

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.68
23
Usnesení č. 081/31Z/2020
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
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zdržel se:

0

Návrh byl přijat

dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od
České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Státní pozemkový úřad,
IČO: 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ 130 00, a to:
- pozemek: p.č. 34/9 o výměře 205 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
- pozemek: p.č. 34/10 o výměře 9 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
- pozemek: p.č. 34/12 o výměře 448 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 34/15 o výměře 14 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
- pozemek: p.č. 34/17 o výměře 36 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
- pozemek: p.č. 34/19 o výměře 19 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
- pozemek: p.č. 36/7 o výměře 904 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
obec Těchlovice, k.ú. Přerov u Těchlovic, zapsaných na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Státní pozemkový úřad
- pozemek: p.č. 1078/17 o výměře 52 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 1081/8 o výměře 21 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 1088/3 o výměře 257 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
obec Těchlovice, k.ú. Těchlovice nad Labem, zapsaných na LV č. 10002 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Státní pozemkový úřad
- pozemek: p.č. 26/2 o výměře 62 m2, druh pozemku: ostatní plocha způsob, využití: ostatní
komunikace
- pozemek: p.č. 26/3 o výměře 9 m2, druh pozemku: ostatní plocha způsob, využití: ostatní
komunikace
obec Děčín, k.ú. Boletice nad Labem, zapsaných na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Státní pozemkový úřad
- pozemek: p.č. 814/9 o výměře 89 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
- pozemek: p.č. 814/10 o výměře 712 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
obec Děčín, k.ú. Křešice u Děčína, zapsaných na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Státní pozemkový úřad
- pozemek: p.č. 549/4 o výměře 268 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 549/5 o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
obec Děčín, k.ú. Prostřední Žleb, zapsaných na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Státní pozemkový úřad za podmínky zřízení věcného práva na dobu
10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a předání
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uvedených nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci Krajská majetková,
příspěvková organizace, se sídlem: Tolstého 1232/37, 400 03, Ústí nad Labem 3 - Střekov,
IČO: 00829048.

B) souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení
věcného práva č. 7001502011 dle přílohy č. 8.10 tohoto usnesení, týkající se převodu
nemovitých věcí z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Státní pozemkový úřad, IČO: 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3,
PSČ 130 00, a to:
- pozemek: p.č. 34/9 o výměře 205 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
- pozemek: p.č. 34/10 o výměře 9 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
- pozemek: p.č. 34/12 o výměře 448 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 34/15 o výměře 14 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
- pozemek: p.č. 34/17 o výměře 36 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
- pozemek: p.č. 34/19 o výměře 19 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
- pozemek: p.č. 36/7 o výměře 904 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
obec Těchlovice, k.ú. Přerov u Těchlovic, zapsaných na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Státní pozemkový úřad
- pozemek: p.č. 1078/17 o výměře 52 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 1081/8 o výměře 21 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 1088/3 o výměře 257 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
obec Těchlovice, k.ú. Těchlovice nad Labem, zapsaných na LV č. 10002 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Státní pozemkový úřad
- pozemek: p.č. 26/2 o výměře 62 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
- pozemek: p.č. 26/3 o výměře 9 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
obec Děčín, k.ú. Boletice nad Labem, zapsaných na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Státní pozemkový úřad
- pozemek: p.č. 814/9 o výměře 89 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
- pozemek: p.č. 814/10 o výměře 712 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
obec Děčín, k.ú. Křešice u Děčína, zapsaných na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Státní pozemkový úřad
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- pozemek: p.č. 549/4 o výměře 268 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 549/5 o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
obec Děčín, k.ú. Prostřední Žleb, zapsaných na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Státní pozemkový úřad.
Hlasování:

pro:

41

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.68
24
Usnesení č. 082/31Z/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) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od
České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ
128 00, a to:
- pozemek: p.č. 2087/5 o výměře 1255 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.č. 2247/16 o výměře 1205 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Bílina, k.ú. Bílina, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a předání uvedených
nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
B) souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č.
64/20/4120 a doložky dle přílohy
č. 2.11 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovitých věcí z vlastnictví České republiky,
příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.č. 2087/5 o výměře 1255 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.č. 2247/16 o výměře 1205 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Bílina, k.ú. Bílina, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Hlasování:

pro:

41

proti:

0
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zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.68
25
Usnesení č. 083/31Z/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. 2609/12 o výměře 79 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, 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. 2352/2020
a doložky dle přílohy č. 2.13 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. 2609/12 o výměře 79 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, 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:

41

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.68
26
Usnesení č. 084/31Z/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
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128 00, a to:
- pozemek: p.č. 6675 o výměře 14 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha,
obec Jiříkov, k.ú. Jiříkov, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Rumburk 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.
30/U/VOB/2020 a doložky dle přílohy č. 2.15 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. 6675 o výměře 14 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha,
obec Jiříkov, k.ú. Jiříkov, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Rumburk pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Hlasování:

pro:

41

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.68
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Usnesení č. 085/31Z/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. 447/35 o výměře 4118 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (bude oddělen z pozemku p.č. 447/6 o výměře 4193 m2 geometrickým plánem č.
517-57/2013 ze dne 16. 10. 2013),
obec Dubí, k.ú. Mstišov, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a předání uvedené nemovité
věci k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
B) souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 91/20/4120
a doložky dle přílohy č. 2.17 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovité věci z vlastnictví
České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
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státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ
128 00, a to:
- pozemek: p.č. 447/35 o výměře 4118 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (bude oddělen z pozemku p.č. 447/6 o výměře 4193 m2 geometrickým plánem č.
517-57/2013 ze dne 16. 10. 2013),
obec Dubí, k.ú. Mstišov, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Hlasování:

pro:

41

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.68
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Usnesení č. 086/31Z/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 bezúplatném převodu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od
České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonávají Lesy České republiky,
s.p., IČ: 42196451, se sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, PSČ 500 08, a to:
- pozemek: p.č. 623/2 o výměře 67 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
- pozemek:p.č. 631/4 o výměře 229 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 703/2 o výměře 204 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Místo, k.ú. Místo, zapsaných na LV č. 6 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro ČR, hospodaření Lesy ČR, s.p.,
- pozemek: p.č. 182/5 o výměře 689 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Výsluní, k.ú. Úbočí u Výsluní, zapsaný na LV č. 10 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro ČR, hospodaření Lesy ČR, s.p.
- pozemek: p.č. 909/2 o výměře 296 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Kadaň, k.ú. Prunéřov, zapsaný na LV č. 802 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro ČR, hospodaření Lesy ČR, s.p.
- pozemek: p.č. 1072/3 o výměře 9 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
- pozemek: p.č.1077/2 o výměře 81 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Domašín, k.ú. Petlery, zapsaných na LV č. 5 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro ČR, hospodaření Lesy ČR, s.p, o úhradě nákladů
spojených s převodem ve výši 5.025,--Kč (viz důvodová zpráva) a předání uvedených
nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
Hlasování:

pro:

41

proti:

0
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zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.68
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Usnesení č. 087/31Z/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. 228/9 o výměře 152 m2 (bude oddělen z pozemku p.č. 228/5 o výměře 725
m2 geometrickým plánem č. 127-35/2020 ze dne 6. 5. 2020),
obec Osek, k.ú. Hrdlovka-Nový Dvůr, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a předání
uvedené nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417
03.
B) souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 81/20/4120
a doložky dle přílohy č. 2.26 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovité věci z vlastnictví
České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ
128 00, a to:
- pozemek: p.č. 228/9 o výměře 152 m2 (bude oddělen z pozemku p.č. 228/5 o výměře 725
m2 geometrickým plánem č. 127-35/2020 ze dne 6. 5. 2020),
obec Osek, k.ú. Hrdlovka-Nový Dvůr, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Hlasování:

pro:

41

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.68
30
Usnesení č. 088/31Z/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) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od
České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ
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128 00, a to:
- pozemek: p.č. 1032/4 o výměře 596 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
- pozemek: p.č. 1032/5 o výměře 3949 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
- pozemek: p.č. 1032/6 o výměře 456 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
obec Jetřichovice, k.ú. Všemily, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a předání
uvedených nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417
03.
B) souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č.
33/U/Kos/2020 a doložky dle přílohy č. 2.29 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovitých
věcí z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,
Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.č. 1032/4 o výměře 596 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
- pozemek: p.č. 1032/5 o výměře 3949 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
- pozemek: p.č. 1032/6 o výměře 456 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
obec Jetřichovice, k.ú. Všemily, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Hlasování:

pro:

41

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.68
31
Usnesení č. 089/31Z/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) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od
České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ
128 00, a to:
- pozemek: p.č. 3527/21 o výměře 296 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
- pozemek: p.č. 5307/4 o výměře 15 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
obec Ústí nad Labem, k.ú. Ústí nad Labem, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a
předání uvedených nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí,
PSČ 417 03.
B) souhlasí
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se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č.
34/U/Kos/2020 a doložky dle přílohy č. 2.31 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovitých
věcí z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,
Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.č. 3527/21 o výměře 296 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
- pozemek: p.č. 5307/4 o výměře 15 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
obec Ústí nad Labem, k.ú. Ústí nad Labem, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Hlasování:

pro:

41

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.68
32
Usnesení č. 090/31Z/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 města
Varnsdorf, se sídlem: nám. E. Beneše 470, 40747 Varnsdorf, IČO: 00261718, a to:
- pozemek: p. č. 1582 o výměře 374 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
obec Varnsdorf, k. ú. Varnsdorf, zapsané na LV č. 2990 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, pro město Varnsdorf a předání uvedené nemovité věci k
hospodaření příspěvkové organizaci Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace, se
sídlem: Čsl. mládeže 1/3, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín, IČO: 00360210.
Hlasování:

pro:

41

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.68
33
Usnesení č. 091/31Z/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 směně nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.č. 888/6 o výměře 3403 m2 (bude oddělen z pozemku p.č. 888/4 o výměře
11997 m2 geometrickým plánem č. 135-7028/2020 ze dne 17. 2. 2020),
obec Krupka, k. ú. Fojtovice u Krupky, zapsaný na LV č. 2856 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice 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
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za
nemovitou věc ve vlastnictví města Krupka, IČ: 00266418, se sídlem Mariánské náměstí 32,
Bohosudov, Krupka, PSČ 417 42, a to:
- pozemek: p.č. 389/5 o výměře 3681 m2 (vznikne z pozemků p.č. 389/1 díl“a“ o výměře
3583 m2 a p.č. 925 díl „b“ o výměře 98 m2 geometrickým plánem č. 135-7028/2020 ze dne
17. 2. 2020),
obec Krupka, k. ú. Fojtovice u Krupky, zapsaný na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro město Krupka 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, IČ: 00080837. Směna
bude provedena bez doplatku rozdílu ceny nemovitých věcí.
Hlasování:

pro:

41

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.68
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Usnesení č. 092/31Z/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 směně nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.č. 882/1 díl „g“ o výměře 45 m2, druh pozemku: ostatní plocha (bude oddělen z
pozemku p.č. 882/1 o výměře 1074 m2 a přisloučen do pozemku p.č. 943 geometrickým
plánem č. 297-009/2020 ze dne 23. 3. 2020),
obec Čeradice, k. ú. Čeradice u Žatce, zapsaný na LV č. 83 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovité věci z
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837
za
nemovitou věc ve vlastnictví obce Čeradice, IČ: 47786701, se sídlem Čeradice 25, PSČ 438
01, a to:
- pozemek: p.č. 428/2 díl „b“ o výměře 36 m2, druh pozemku: ostatní plocha (bude oddělen z
pozemku p.č. 428/2 o výměře 218 m2 a přisloučen do pozemku p.č. 883/4 geometrickým
plánem č. 297-009/2020 ze dne 23. 3. 2020),
obec Čeradice, k. ú. Čeradice u Žatce, zapsaný na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro obec Čeradice 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, IČ: 00080837. Směna bude
provedena bez doplatku rozdílu ceny nemovitých věcí.
Hlasování:

pro:

41

proti:

0

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.68
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Usnesení č. 093/31Z/2020
67

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 směně nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.č. 830/8 o výměře 10 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (pozemek oddělen z p. č. 830/4 o výměře 1095 m2 dle geometrického plánu č.
582-12/2020 ze dne 31.1.2020),
obec Málkov, k. ú. Zelená, zapsané na LV č. 360 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj
za
nemovitou
věc
ve
vlastnictví
********************************************************, a to:
- pozemek: p.č. 840/20 o výměře 10 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha ,
obec Málkov, k. ú. Zelená, zapsanou na LV č. 151 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro *********************** a jeho předání k
hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837,
s tím, že směna bude provedena bez doplatku rozdílu ceny nemovitých věcí
Hlasování:

pro:

41

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.68
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Usnesení č. 094/31Z/2020
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o budoucí směně nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p. č. 134/1 o výměře max. 21 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 176/1 o výměře max. 240 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
obec Šluknov, k. ú. Šluknov, zapsaných na LV č. 39 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Rumburk, pro Ústecký kraj
za
nemovité věci ve vlastnictví města Šluknov, se sídlem: nám. Míru 1, 40777 Šluknov, IČO:
00261688, a to:
- pozemek: p. č. 23/5 o výměře max. 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 176/5 o výměře max. 21 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 176/6 o výměře max. 21 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 176/7 o výměře max. 2 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 179/1 o výměře max. 1 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
68

součástí je stavba: Šluknov, č. p. 284, byt. dům, umístěna na pozemku p. č. 179/1
- pozemek: p. č. 179/3 o výměře max. 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 180/4 o výměře max. 1 m2, druh pozemku: zahrada
- pozemek: p. č. 180/5 o výměře max. 78 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 180/6 o výměře max. 40 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 180/8 o výměře max. 93 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
obec Šluknov, k. ú. Šluknov, zapsané na LV č. 1406 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Rumburk, pro město Šluknov.
Hlasování:

pro:

41

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.68
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Usnesení č. 095/31Z/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 směně nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p. č. 1733/1 díl "a" o výměře 141 m2, druh pozemku: trvalý travní porost
- pozemek: p. č. 1733/1 díl "c+d+e" o výměře 44 m2, druh pozemku: trvalý travní porost
- pozemek: p. č. 1733/1 díl "m" o výměře 1466 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 1733/1 díl "n" o výměře 53 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
(pozemky byly odděleny z p. p. č. 1733/1 o výměře 7803 m2 dle geometrického plánu č.
483-61/2020 ze dne 15. 4. 2020)
obec Lipová, k. ú. Lipová u Šluknova, zapsaných na LV č. 342 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených
nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 41703, IČO: 00080837
za
nemovité věci ve vlastnictví obce Lipová, se sídlem: Lipová č. p. 422, 40781 Lipová, IČO:
00261505, a to:
- pozemek: p. č. 1395/1 díl "g" o výměře 387 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (oddělen z pozemku p. č. 1395/1 o výměře 23390 m2 dle geometrického plánu
č. 483-61/2020 ze dne 15. 4. 2020)
- pozemek: p. č. 1883 díl "j+k" o výměře 158 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (oddělen z pozemku p. č. 1883 o výměře 475 m2 dle geometrického plánu č.
483-61/2020 ze dne 15. 4. 2020)
obec Lipová, k. ú. Lipová u Šluknova, zapsané na LV č. 263 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, pro obec Lipová a předání uvedených
nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 41703, IČO: 00080837.
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Hlasování:

pro:

41

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.68
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Usnesení č. 096/31Z/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. 30/5 o výměře 20 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(pozemek byl oddělen z p.p.č. 30/4 o výměře 1461 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 299-105/2019 ze dne 13.9.2019 a je zatížen věcným břemenem dle aktuálního
výpisu z katastru nemovitostí)
obec Úštěk, k. ú. Habřina u Úštěku, zapsaný na LV č. 1095 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro ***************,
- pozemek: p.č. 687/6 o výměře 7 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(pozemek byl oddělen z p.p.č. 687/4 o výměře 1979 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 299-105/2019 ze dne 13.9.2019)
obec Úštěk, k. ú. Habřina u Úštěku, zapsaný na LV č. 1111 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj,
Katastrální
pracoviště
Litoměřice,
pro
********************************************, za kupní cenu 2.700,00 Kč (100,00
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, IČO: 00080837.
Hlasování:

pro:

41

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.68
39
Usnesení č. 097/31Z/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. 630/2 o výměře 203 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek byl oddělen z p.p.č. 630 o výměře 21820 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 319-10573/2019 ze dne 7.10.2019 a je zatížen předkupním právem dle
aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
obec Lovečkovice, k. ú. Lovečkovice, zapsané na LV č. 162 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro **************, za kupní cenu
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20.300,00 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:

41

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.68
40
Usnesení č. 098/31Z/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 Biskupství
litoměřického, se sídlem: Dómské náměstí 1/1, Za nemocnicí, 41201 Litoměřice, IČO:
00445126, a to:
- pozemek: p.č. 827/38 o výměře 355 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p.č. 827/39 o výměře 11 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(pozemky byly odděleny z p.p.č. 827/18 o výměře 560 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 4809-43/2020 ze dne 9.3.2020)
obec Litoměřice, k. ú. Litoměřice, zapsané na LV č. 2134 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro Biskupství litoměřické za kupní cenu 36.600,00
Kč (100,00 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, IČO: 00080837.
Hlasování:

pro:

41

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.68
41
Usnesení č. 099/31Z/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 Libochovany, se sídlem: Mostecká 225/5, Litoměřice-Město, 41201 Litoměřice, IČO:
62769812, a to:
- pozemek: p.č. 140/3 o výměře 22 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(pozemek byl oddělen z p.p.č. 140/1 o výměře 1889 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 119-43/2020 ze dne 9. 3. 2020)
obec Libochovany, k. ú. Řepnice, zapsané na LV č. 347 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro Římskokatolickou farnost Libochovany za kupní
cenu 2.200,00 Kč (100,00 Kč/m2 - viz důvodová zpráva) a předání uvedené nemovité věci k
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hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
Hlasování:

pro:

41

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.68
42
Usnesení č. 100/31Z/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. 87/8 o výměře 5 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(pozemek byl oddělen z p.p.č. 140/1 o výměře 1889 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 466-43/2020 ze dne 9. 3. 2020)
obec Libochovany, k. ú. Libochovany, zapsané na LV č. 196 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro ****************** za kupní cenu
500,00 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:

41

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.68
43
Usnesení č. 101/31Z/2020
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
se zněním Kupní smlouvy č. 14/U/Nov/2020 a doložky dle přílohy č. 8.6 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. 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 Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vč. podmínky
úhrady za bezdůvodné obohacení vzniklé užíváním předmětu převodu za dobu od 23. 5. 2020
do dne právních účinků vkladu vlastnického práva ve výši 45,00 Kč/m2/rok, v max. výši
6.000,00 Kč.
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Hlasování:

pro:

41

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.68
44
Usnesení č. 102/31Z/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. 4293/8 o výměře 162 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
obec Litoměřice, k. ú. Litoměřice, zapsané na LV č. 10748 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj,
Katastrální
pracoviště
Litoměřice,
pro
**************************************************************** za kupní
cenu 16.200,00 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:

41

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.68
45
Usnesení č. 103/31Z/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. 719/2 o výměře 1 m2, druh pozemku: zahrada (oddělený z p. č. 719 o výměře
630 m2 geometrickým plánem č. 1317-103/2020)
obec Česká Kamenice, k. ú. Česká Kamenice, zapsané na LV č. 312 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín za celkovou kupní cenu 1.200,- Kč (1000,- Kč/m2
plus 200,- Kč administrativní náklady, viz důvodová zpráva) předání uvedené nemovité věci k
hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.
Hlasování:

pro:

41

proti:

0
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zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.68
46
Usnesení č. 104/31Z/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 spol. AGRO
Hoštka a.s., se sídlem: Litoměřická 260, 41172 Hoštka, IČO: 49096150, a to:
- pozemek: p.č. 1734/65 o výměře 242 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek byl oddělen z p.p.č. 1734/21 o výměře 11524 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení a zpřesnění hranice pozemku č. 779-43/2020 ze dne 9.3.2020 a je zatížen věcným
břemenem a zástavním právem smluvním dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
- pozemek: p.č. 1734/64 o výměře 226 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek byl oddělen z p.p.č. 1734/23 o výměře 10704 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení a zpřesnění hranice pozemku č. 779-43/2020 ze dne 9.3.2020 a je zatížen zástavním
právem smluvním dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
- pozemek: p.č. 1735/2 o výměře 192 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek byl oddělen z p.p.č. 1735 o výměře 888 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení a zpřesnění hranice pozemku č. 779-43/2020 ze dne 9.3.2020 a je zatížen zástavním
právem smluvním dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
- pozemek: p.č. 470/2 o výměře 184 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek byl oddělen z p.p.č. 470 o výměře 957 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 777-43/2020 ze dne 9.3.2020)
- pozemek: p.č. 506/7 o výměře 571 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek byl oddělen z p.p.č. 506/3 o výměře 5951 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 777-43/2020 ze dne 9.3.2020)
obec Hoštka, k. ú. Hoštka, zapsaných na LV č. 748 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice, pro AGRO Hoštka a.s.
- pozemek: p.č. 115/2 o výměře 545 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(vzniklý sloučením dílu „a“ z p.p.č. 107 o výměře 2090 m2, dílu „b“ z p.p.č. 108 o výměře
798 m2, dílu „c“ z p.p.č. 111 o výměře 683 m2, dílu „d“ z p.p.č. 115 o výměře 2003 m2, dílu
„e“ z p.p.č. 116 o výměře 878 m2, dílu „f“ z p.p.č. 120 o výměře 676 m2, dílu „g“ z p.p.č. 121
o výměře 281 m2 geometrickým plánem pro rozdělení a zpřesnění hranice pozemku č.
82-43/2020 ze dne 9.3.2020 a je zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru
nemovitostí)
obec Vrutice, k. ú. Svařenice, zapsaný na LV č. 175 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice, pro AGRO Hoštka a.s.
- pozemek: p.č. 637/2 o výměře 204 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (vzniklý sloučením dílu „b“ z p.p.č. 637 o výměře 8800 m2, dílu „a“ p.p.č. 593/9 o
výměře 4018 m2 geometrickým plánem pro rozdělení a zpřesnění hranice pozemku č.
212-43/2020 ze dne 4.5.2020)
- pozemek: p.č. 639/3 o výměře 6 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití: tok
přirozený (pozemek byl oddělen z p.p.č. 639/1 o výměře 937 geometrickým plánem pro
rozdělení a zpřesnění hranice pozemku č. 212-43/2020 ze dne 4.5.2020)
obec Vrutice, k. ú. Vrutice, zapsaných na LV č. 470 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice, pro AGRO Hoštka a.s., za kupní cenu 217.000,00 Kč
(100,00 Kč/m2 - viz důvodová zpráva) a předání uvedených nemovitých věcí 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:

41

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.68
47
Usnesení č. 105/31Z/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. 122/3 o výměře 479 m2, druh pozemku: zahrada
obec Křešice, k. ú. Křešice u Litoměřic, zapsané na LV č. 404 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký
kraj,
Katastrální
pracoviště
Litoměřice,
pro
***************************************************************************
******************************, za kupní cenu 47.900,00 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:

41

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.68
48
Usnesení č. 106/31Z/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 spol.
EUROVIA Kamenolomy a.s., se sídlem: Londýnská 637/79a, Liberec XI-Růžodol I, 46001
Liberec, I, IČO: 27096670, a to:
- pozemek: p.č. 655/10 o výměře 457 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
- pozemek: p.č. 655/11 o výměře 222 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (vzniklý sloučením dílů „a+b“ z p.p.č. 655/4 o výměře 37810 m2, dílu „c“ z p.p.č.
655/5 o výměře 1640 m2 a dílu „d“ z p.p.č. 655/6 o výměře 724 m2 geometrickým plánem
pro rozdělení pozemku č. 525-117/2020 ze dne 4.5.2020)
- pozemek: p.č. 655/12 o výměře 22 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek byl oddělen z p.p.č. 655/6 o výměře 724 m2 geometrickým plánem pro
75

rozdělení pozemku č. 525-117/2020 ze dne 4.5.2020)
obec Ústí nad Labem, k. ú. Církvice, zapsaných na LV č. 12 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, pro EUROVIA Kamenolomy a.s.
- pozemek: p.č. 145/3 o výměře 27 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
- pozemek: p.č. 146/8 o výměře 3 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(vzniklý sloučením dílu „a“ z p.p.č. 146/2 o výměře 368 m2 a „dílu „b“ z p.p.č. 1445/2 o
výměře 10 m2 geometrickým plánem pro rozdělení a zpřesnění hranice pozemku č.
473-120/2020 ze dne 8.7.2020)
- pozemek: p.č. 153/3 o výměře 75 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(pozemek byl oddělen z p.p.č. 153/2 o výměře 1045 m2 geometrickým plánem pro rozdělení a
zpřesnění hranice pozemku č. 473-120/2020 ze dne 8.7.2020)
- pozemek: p.č. 1445/2 o výměře 9 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (pozemek byl oddělen z p.p.č. 1445/2 o výměře 10 m2, díl „b“ přisloučen k pozemku
p.č. 146/8 geometrickým plánem pro rozdělení a zpřesnění hranice pozemku č. 473-120/2020
ze dne 8.7.2020)
obec Libochovany, k. ú. Libochovany, zapsaných na LV č. 8 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro EUROVIA Kamenolomy a.s., za kupní
cenu 81.500,00 Kč (100,00 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, IČO: 00080837.
Hlasování:

pro:

41

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.68
49
Usnesení č. 107/31Z/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. 1734/62 o výměře 94 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek byl oddělen z p.p.č. 1734/18 o výměře 2709 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 776-43/2020 ze dne 9.3.2020) a je zatížen zástavním právem zákonným
a předkupním právem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
- pozemek: p.č. 1734/63 o výměře 127 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek byl oddělen z p.p.č. 1734/39 o výměře 4900 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 776-43/2020 ze dne 9.3.2020 a je zatížen zástavním právem zákonným
a předkupním právem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
obec Hoštka, k. ú. Hoštka, zapsaných na LV č. 927 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice, pro **********************,
- pozemek: p.č. 359/2 o výměře 209 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (vzniklý sloučením dílu „a“ z p.p.č. 357 o výměře 4900 m2, dílu „b“ z p.p.č. 358 o
výměře 522 a dílu „c“ z p.p č. 359 o výměře 910 m2 geometrickým plánem pro rozdělení a
zpřesnění hranice pozemku č. 83-43/2020 ze dne 9.3.2020)
obec Vrutice, k. ú. Svařenice, zapsaný na LV č. 183 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
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Katastrální pracoviště Litoměřice, pro **********************, za kupní cenu 43.000,00
Kč (100,00 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, IČO: 00080837.
Hlasování:

pro:

41

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.68
50
Usnesení č. 108/31Z/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. 589/2 o výměře 187 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (vzniklý sloučením dílu „a“ z p.p.č. 586/3 o výměře 136 m2 a dílu „b“ z p.p.č. 589 o
výměře 16800 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku a zpřesnění hranice
pozemků č. 472-119/2020 ze dne 8.7.2020)
obec Libochovany, k. ú. Libochovany, zapsané na LV č. 51 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro ****************** za kupní cenu 18.700,00
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:

41

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.68
51
Usnesení č. 109/31Z/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 Velké
Žernoseky, se sídlem: č.p. 63, 41201 Velké Žernoseky, IČO: 00264610, a to:
- pozemek: p.č. 1157/15 o výměře 23 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek byl oddělen z p.p.č. 1157/4 o výměře 1869 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 651-43/2020 ze dne 30.4.2020 a je zatížen věcným břemenem dle
aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
- pozemek: p.č. 1280/18 o výměře 58 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (vzniklý sloučením dílu „d“ z p.p.č. 1280/1 o výměře 5828 m2 a dílu „c“ z p.p.č.
1280/6 o výměře 192 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 651-43/2020 ze
dne 30.4.2020 a je zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
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- pozemek: p.č. 1280/19 o výměře 77 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek byl oddělen z p.p.č. 1280/1 o výměře 5828 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 651-43/2020 ze dne 30.4.2020)
- pozemek: p.č. 1293/6 o výměře 250 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (vzniklý sloučením dílu „a“ z p.p.č. 697 o výměře 758 m2 a dílu „b“ z p.p.č. 1293/2 o
výměře 1643 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 651-43/2020 ze dne
30.4.2020 a je zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
obec Velké Žernoseky, k. ú. Velké Žernoseky, zapsaných na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro obec Velké Žernoseky, za kupní cenu
40.800,00 Kč (100,00 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, IČO: 00080837.
Hlasování:

pro:

41

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.68
52
Usnesení č. 110/31Z/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 Vrbice, se
sídlem: Hlavní 47, 41164 Vrbice, IČO: 00264652, a to:
- pozemek: p.č. 82/4 o výměře 5 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(pozemek byl oddělen z p.p.č. 82/2 o výměře 374 m2 geometrickým plánem pro rozdělení a
zpřesnění hranice pozemků č. 73-122/2020 ze dne 8.7.2020)
- pozemek: p.č. 82/5 o výměře 64 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(pozemek byl oddělen z p.p.č. 82/3 o výměře 498 m2 geometrickým plánem pro rozdělení a
zpřesnění hranice pozemků č. 73-122/2020 ze dne 8.7.2020)
- pozemek: p.č. 128/9 o výměře 189 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (vzniklý sloučením dílu „c“ z p.p.č. 128/3 o výměře 3590 m2, dílu „a“ z p.p.č. 129/1 o
výměře 2528 a dílu „b“ z p.p.č. 479/2 o výměře 557 m2 geometrickým plánem pro rozdělení a
zpřesnění hranice pozemků č. 73-122/2020 ze dne 8.7.2020)
obec Vrbice, k. ú. Mastířovice, zapsaných na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice, pro obec Vrbice za kupní cenu 25.800,00 Kč (100,00
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, IČO: 00080837.
Hlasování:

pro:

41

proti:

0

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.68
53
Usnesení č. 111/31Z/2020
18.1 Nakládání s majetkem
78

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) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce
Žalhostice, se sídlem: č. p. 120, 41101 Žalhostice, IČO: 00264709, a to:
- pozemek: p.č. 64/16 o výměře 5 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
- pozemek: p.č. 64/17 o výměře 4 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(pozemky byly odděleny z p.p.č. 64/8 o výměře 280 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 614-124/2020 ze dne 18.6.2020)
- pozemek: p.č. 64/15 o výměře 69 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
- pozemek: p.č. 1365/12 o výměře 21 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek byl oddělen z p.p.č. 1365/4 o výměře 377 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 614-124/2020 ze dne 18.6.2020)
- pozemek: p.č. 1365/13 o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p.č. 1365/14 o výměře 4 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p.č. 1365/15 o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p.č. 1365/16 o výměře 18 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
(pozemky byly odděleny z p.p.č. 1365/5 o výměře 423 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 614-124/2020 ze dne 18.6.2020 a jsou zatíženy věcným břemenem dle
aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
- pozemek: p.č. 1365/17 o výměře 6 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p.č. 1365/18 o výměře 6 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
(pozemky byly odděleny z p.p.č. 1365/6 o výměře 594 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 614-124/2020 ze dne 18.6.2020)
- pozemek: p.č. 1366/11 o výměře 25 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p.č. 1366/12 o výměře 6 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
(pozemky byly odděleny z p.p.č. 1366/2 o výměře 868 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 614-124/2020 ze dne 18.6.2020)
- pozemek: p.č. 1366/9 o výměře 3 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
- pozemek: p.č. 1366/10 o výměře 21 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
(pozemky byly odděleny z p.p.č. 1366/6 o výměře 182 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 614-124/2020 ze dne 18.6.2020 a jsou zatíženy věcným břemenem dle
aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
- pozemek: p.č. 1374/8 o výměře 3 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
- pozemek: p.č. 1374/9 o výměře 3 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(pozemky byly odděleny z p.p.č. 1374/6 o výměře 892 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 614-124/2020 ze dne 18.6.2020)
obec Žalhostice, k. ú. Žalhostice, zapsaných na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro obec Žalhostice za kupní cenu 19.600,00 Kč
(100,00 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, IČO: 00080837.
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Hlasování:

pro:

41

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.68
54
Usnesení č. 112/31Z/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. 457/33 o výměře 19 m2, druh pozemku: orná půda
- pozemek: p.č. 457/45 o výměře 871 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (vzniklý sloučením dílu „f“, z p.p.č. 457/2 o výměře 7897 m2, dílu „h“ z p.p.č. 654 o
výměře 1259 m2, dílu „g“ z p.p.č. 655 o výměře 770 m2,dílu „i“ z p.p.č. 656 o výměře 1230
m2, dílu „j“ z p.p.č. 667 o výměře 885 m2, dílu „k“ z p.p.č. 668 o výměře 554 m2, dílu „l“ z
p.p.č. 672 o výměře 424 m2, dílu „m“ z p.p.č. 673 o výměře 651 m2 geometrickým plánem
pro rozdělení pozemku a zpřesnění hranice pozemků č. 215-137/2020 ze dne 8.7.2020)
- pozemek: p.č. 623/2 o výměře 314 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (vzniklý sloučením dílu „a“ z p.p.č. 623 o výměře 13559 m2, dílu „b“ z p.p.č. 624 o
výměře 6578 m2, dílu „c“ z p.p.č. 625 o výměře 1752 m2, dílu „d“ z p.p.č. 635 o výměře
3032 m2, dílu „e“ z p.p.č. 636 o výměře 2363 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku a zpřesnění hranice pozemků č. 215-137/2020 ze dne 8.7.2020)
obec Vrutice, k. ú. Vrutice, zapsaných na LV č. 491 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální
pracoviště
Litoměřice,
pro
********************************************************
za
kupní
cenu
120.400,00 Kč (100,00 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, IČO: 00080837.
Hlasování:

pro:

41

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.68
55
Usnesení č. 113/31Z/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. 804/2 o výměře 9 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(vzniklý sloučením dílu „a“ z p.p.č. 610/17 o výměře 2020 m2 a dílu „b“ z p.p.č. 804 o
80

výměře 307 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku a zpřesnění hranice pozemků č.
473-118/2020 ze dne 8.7.2020)
obec Libochovany, k. ú. Libochovany, zapsané na LV č. 278 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro ************************ za kupní
cenu 900,00 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:

41

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.68
56
Usnesení č. 114/31Z/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. 590/6 o výměře 22 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(pozemek byl oddělen z p.p.č. 590/5 o výměře 2043 m2 geometrickým plánem pro rozdělení
pozemku č. 632-140/2020 ze dne 15.6.2020)
obec Polepy, k. ú. Polepy, zapsané na LV č. 973 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice, pro ************** za kupní cenu 2.200,00 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:

41

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.68
57
Usnesení č. 115/31Z/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. 570/2 o výměře 348 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (vzniklý sloučením dílu „a“ z p.p.č. 569 o výměře 457 m2 a dílu „b“ z p.p.č. 570 o
výměře 4967 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku a zpřesnění hranice pozemků
č. 778-43/2020 ze dne 9.3.2020)
obec Hoštka, k. ú. Hoštka, zapsané na LV č. 713 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice, pro ***************, za kupní cenu 34.800,00 Kč
81

(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:

41

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.68
58
Usnesení č. 116/31Z/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. 593/11 o výměře 279 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek byl oddělen z p.p.č. 593/2 o výměře 11760 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 216-138/2020 ze dne 8.7.2020)
obec Vrutice, k. ú. Vrutice, zapsané na LV č. 506 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice, pro **************************************** za
kupní cenu 27.900,00 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:

41

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.68
59
Usnesení č. 117/31Z/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 Hoštka,
se sídlem nám. Svobody 2, Hoštka, PSČ 411 72, IČ: 00263648, a to:
- pozemek: p.č. 1724 o výměře 507 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
obec Hoštka, k.ú. Malešov u Hoštky, zapsaný na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj Katastrálního pracoviště Litoměřice,
- pozemek: p.č. 1308 o výměře 362 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
obec Snědovice, k.ú. Střížovice u Snědovic, zapsaný na LV č. 454 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Litoměřice, za kupní cenu 52.140,--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, IČ: 00080837.
82

Hlasování:

pro:

41

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.68
60
Usnesení č. 118/31Z/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 obce
Markvartice, se sídlem Markvartice 280, PSČ 407 42, IČ: 00555916, a to:
- pozemek: p.č. 1606 o výměře 1608 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Markvartice, k.ú. Markvartice u Děčína, zapsaný na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Děčín, za kupní cenu 96.480,--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, IČ: 00080837.
Hlasování:

pro:

41

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.68
61
Usnesení č. 119/31Z/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. 2192/3 o výměře 2073 m2 (vzniklý z částí p.č. 2191/17 díl "e" o výměře 1048
m2 a p.č. 2192/3 díl "g" o výměře 1025 m2)
- pozemek: p.č. 2192/5 o výměře 322 m2 (oddělený z p.č. 2192/3, vše odděleno dle GP č.
S587-138/2016, B170-138/2016 ze dne 30. 5. 2016),
obec Smolnice, k.ú. Smolnice u Loun, zapsaný na LV č. 433 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Louny, za kupní cenu 143.700,--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, IČ: 00080837.

83

Hlasování:

pro:

41

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.68
62
Usnesení č. 120/31Z/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. 382/12 o výměře 368 m2
(vzniklý z částí pozemků p.č. 382/12 a p.č. 382/111, geometrickým plánem č. 299-61/2020
ze dne 12. 5. 2020, pozemek p.č. 382/111 je zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu
z katastru nemovitostí),
- pozemek: p.č. 389/2 o výměře 220 m2
(oddělený z pozemku p.č. 389 geometrickým plánem č. 299-61/2020 ze dne 12. 5. 2020,
pozemek p.č. 389 je zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí),
obec Čeradice, k.ú. Čeradice u Žatce, zapsaných na LV č. 154 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Žatec, za kupní cenu 35.280,--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, IČ: 00080837.
Hlasování:

pro:

41

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.68
63
Usnesení č. 121/31Z/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 Česká
Kamenice, se sídlem Náměstí Míru 219, Česká Kamenice, PSČ 407 21, IČ: 00261220, a to:
- pozemek: p.č. 2420/3 o výměře 155 m2 (bude oddělen z pozemku p.č. 2420/2 o výměře
2551 m2 geometrickým plánem č. 1301-43/2020 ze dne 29. 4. 2020),
obec Česká Kamenice, k.ú. Česká Kamenice, zapsaný na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Děčín, za kupní cenu 9.300,--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, IČ: 00080837.
84

Hlasování:

pro:

41

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.68
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Usnesení č. 122/31Z/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 společnosti
Lesy JEZEŘÍ, k. s., se sídlem: Praha 6, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČO: 25029967, a to:
- pozemek: p.č. 2/25 o výměře 22 m2, druh pozemku: travní porost (pozemek byl oddělen z
p.č. 2/8 o výměře 5677 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 260-191521/2019
ze dne 16. 9. 2019 a je zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru
nemovitostí)
obec Nová Ves v Horách, k. ú. Mikulovice v Krušných horách, zapsaný na LV č. 337 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, pro Lesy JEZEŘÍ, k. s.
- pozemek: p.č. 835/58 o výměře 80 m2, druh pozemku: lesní pozemek (pozemek byl oddělen
z p.č. 835/5 o výměře 2709164 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.
234-191521/2019 ze dne 16. 9. 2019 a je zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu z
katastru nemovitostí)
obec Horní Jiřetín, k. ú. Černice u Horního Jiřetína, zapsaný na LV č. 765 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, pro Lesy JEZEŘÍ, k. s.
za celkovou kupní cenu 4.000 Kč (dle ZP č. 5394-071/20 ze dne 4. 5. 2020) 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, IČO:
00080837.
Hlasování:

pro:

41

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.68
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Usnesení č. 123/31Z/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 Trmice,
Fügnerova 448/29, 400 04 Trmice, IČ: 00674010, a to:
- pozemek: p.č. 141 o výměře 1257 m2, druh pozemku: zahrada
obec Trmice, k. ú. Trmice, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro město Trmice za celkovou kupní cenu 632.130,Kč (viz důvodová zpráva) a předání uvedené nemovité věci 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:
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75149541 za podmínky zřízení smluvního předkupního práva ve prospěch města Trmice.
Hlasování:

pro:

41

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.68
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Usnesení č. 124/31Z/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 Rumburk,
se sídlem: tř. 9. května 1366/48, 40801 Rumburk, IČO: 00261602, a to:
- pozemek: p. č. 145 o výměře 194 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
součástí je stavba: Rumburk 1, č.p. 838, občanská vybavenost, umístěna na pozemku p. č. 145
obec Rumburk, k. ú. Rumburk, zapsané na č. 2298 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Rumburk, pro město Rumburk, za kupní cenu 1.838.000 Kč (dle ZP č.
2338-039-2020 – viz důvodová zpráva) a předání uvedené nemovité věci k hospodaření
příspěvkové organizaci Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk,
příspěvková organizace, se sídlem: Jiříkovská 840/4, 40801 Rumburk, IČO: 00497029.
Hlasování:

pro:

41

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.68
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Usnesení č. 125/31Z/2020
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o neuplatnění předkupního práva pro Ústecký kraj podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. k
nemovité věci, a to:
- pozemek: p.č. 3041/1 o výměře 35778 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
obec Kadaň, k. ú. Kadaň, zapsané na LV č. 3349 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro společnost Jakob Müller Česká republika, a.s.,
Královský Vrch 1999, 432 01 Kadaň, IČO: 27283488.
Hlasování:

pro:

41

proti:

0

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.68
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Usnesení č. 126/31Z/2020
18.1 Nakládání s majetkem
86

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
se změnou textace darovací smlouvy, schválené usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
078/30Z/2020 bod C) ze dne 22. 6. 2020, dle přílohy č. 1.7 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

41

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.68
Usnesení č. 127/31Z/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. 83 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Hlasování:

pro:

41

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 128/31Z/2020
18.3 Změna zřizovací listiny č.j. 213/2002 příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Krajská majetková dodatkem č. 84
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. 84 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
Hlasování:

pro:

41

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 129/31Z/2020
19.1 Rekonstrukce mostu Eduarda Beneše v Ústí nad Labem - změna rozpočtových
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nákladů
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
navýšení rozpočtových nákladů na akci „Rekonstrukce mostu Eduarda Beneše v Ústí nad
Labem“ na výši 500.906 tis. Kč vč. DPH.
Hlasování:

pro:

31

proti:

0

zdržel se:

9

Návrh byl přijat

Usnesení č. 130/31Z/2020
20.1 Změna závazného ukazatele – objem prostředků na platy v absolutní výši 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, o zvýšení závazného ukazatele – objem prostředků na platy v absolutní
výši pro rok 2020 pro tři příspěvkové organizace v působnosti odboru sociálních věcí, o
celkovou částku 24 055 tis. Kč na souhrnnou částku 384 633 tis. Kč, dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení;
Hlasování:

pro:

39

proti:

0

zdržel se:

2

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 20.1 - 20.13
Usnesení č. 131/31Z/2020
20.2 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v
sociální oblasti
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o provedení změn v zápisu v katastru nemovitostí:
1. u příspěvkové organizace Domov Brtníky, p. o., na pozemku st. p. č. 95 v k. ú. Brtníky
došlo k odstranění stávající stavby č. p. 122 a změně způsobu využití parcely na zbořeniště
dle přílohy č. 5 předloženého materiálu,
2. u příspěvkové organizace Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p.
o., v k. ú. Snědovice došlo ke sloučení parcel a změně výměr dle přílohy č. 6 předloženého
materiálu,
B) schvaluje
dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, změnu zřizovací listiny:
1. č. j. 247/2008, ze dne 3. 9. 2008, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace:
název: Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace
sídlo: Čajkovského 1908/82, Ústí nad Labem – centrum, PSČ 400 01
IČO: 75149541
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dodatkem č. 27 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
2. 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. 49 ke zřizovací listině dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
3. č. j. 237/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace:
název: Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvková organizace
sídlo: Dubí, Na Výšině č. p. 494, PSČ 417 01
IČO: 63787849
dodatkem č. 33 ke zřizovací listině dle přílohy č. 3 tohoto usnesení
Hlasování:

pro:

39

proti:

0

zdržel se:

2

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 20.1 - 20.13
Usnesení č. 132/31Z/2020
20.3 Sloučení příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v oblasti sociální
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění
pozdějších předpisů, a § 27 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o sloučení
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
název: Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace
sídlo: U stadionu 1425/3, Rumburk 1, 408 01 Rumburk
IČO: 47274549
s příspěvkovou organizací Ústeckého kraje
název: Domov Brtníky, příspěvková organizace
sídlo: Brtníky 119, 407 60 Staré Křečany
IČO: 47274484
a to dnem 1. 1. 2021
Majetek, práva a závazky zanikající příspěvkové organizace Domov bez hranic Rumburk,
příspěvková organizace přecházejí na přejímající příspěvkovou organizaci Domov Brtníky,
příspěvková organizace
B) ukládá
Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členovi Rady Ústeckého kraje, ve spolupráci s Mgr. Ilonou
Trojanovou, ředitelkou Domova Brtníky, příspěvkové organizace, a ve spolupráci s JUDr.
Ludmilou Šlechtovou, ředitelkou Domova bez hranic Rumburk, příspěvkové organizace,
zajistit veškeré potřebné úkony spojené se sloučením příspěvkových organizací dle bodu A)
tohoto usnesení
Termín: 31. 12. 2020
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Hlasování:

pro:

39

proti:

0

zdržel se:

2

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 20.1 - 20.13
Usnesení č. 133/31Z/2020
20.4 „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2020“ - snížení povinného podílu
spolufinancování
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informace obsažené v přílohách č. 1 až 3 a 5 až 29 předloženého materiálu a Přehledu žádostí
o snížení povinného podílu spolufinancování dle přílohy č. 4 tohoto usnesení,
B) schvaluje
aktualizovanou Metodiku Ústeckého kraje v rámci dotačního programu „Podpora sociálních
služeb v Ústeckém kraji 2020“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
C) schvaluje
vzor dodatku ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb, dle
přílohy č. 2 předloženého materiálu,
D) rozhoduje
dle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení) ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s § 10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o snížení povinného podílu spolufinancování
poskytovatelům sociálních služeb uvedených v příloze č. 4 tohoto usnesení,
E) ukládá
Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné
úkony k uzavření dodatků ke smlouvám s poskytovateli uvedenými v příloze č. 4 tohoto
usnesení, dle přílohy 2 předloženého materiálu.
Termín: do 31. 10. 2020

Hlasování:

pro:

39

proti:

0

zdržel se:

2

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 20.1 - 20.13
Usnesení č. 134/31Z/2020
20.5 Dotační program „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 2“ snížení povinného podílu spolufinancování
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informace obsažené v přílohách č. 1 až 3 a 5 až 10 předloženého materiálu a Přehledu žádostí
o snížení povinného podílu spolufinancování dle přílohy č. 4 tohoto usnesení,
B) schvaluje
aktualizovanou Metodiku Ústeckého kraje pro poskytování finanční podpory poskytovatelům
sociálních služeb v rámci programu POSOSUK 2, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
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C) schvaluje
vzor dodatku ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb v
rámci programu POSOSUK 2, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
D) rozhoduje
dle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení) ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s § 10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o snížení povinného podílu spolufinancování
poskytovatelům sociálních služeb uvedených v příloze č. 4 tohoto usnesení,
E) ukládá
Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné
úkony k uzavření dodatků ke smlouvám s poskytovateli uvedenými v příloze č. 4 tohoto
usnesení, dle přílohy 3 předloženého materiálu.
Termín: 31. 10. 2020
Hlasování:

pro:

39

proti:

0

zdržel se:

2

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 20.1 - 20.13
Usnesení č. 135/31Z/2020
20.6 Dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2021“ – vyhlášení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o vyhlášení dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2021“ dle
přílohy č. 1 tohoto usnesení,
B) ukládá
Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, zajistit zveřejnění dotačního
programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2021".
Termín: 17. 9. 2020
Hlasování:

pro:

39

proti:

0

zdržel se:

2

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 20.1 - 20.13
Usnesení č. 136/31Z/2020
20.7 Dotační program „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 3“ –
vyhlášení 1. mimořádného termínu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informace obsažené v příloze č. 1 tohoto usnesení,
B) rozhoduje
o vyhlášení 1. mimořádného termínu v dotačním programu „Podpora sociálních služeb v
rámci projektu POSOSUK 3“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
C) ukládá
Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu rady Ústeckého kraje, zabezpečit potřebné úkony ke
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zveřejnění 1. mimořádného termínu v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb
v rámci projektu POSOSUK 3“
Termín: 30. 11. 2020
Hlasování:

pro:

39

proti:

0

zdržel se:

2

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 20.1 - 20.13
Usnesení č. 137/31Z/2020
20.8 Individuální dofinancování sociálních služeb
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informace obsažené v příloze č. 1 tohoto usnesení a 2 až 6 předloženého materiálu, a to
zejména Přehled subjektů navržených k podpoře včetně výše dotace dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení,
B) rozhoduje
dle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s § 10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí neinvestiční dotace poskytovatelům
sociálních služeb ve výši uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení a o uzavření dodatku ke
Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb dle přílohy č. 2
předloženého materiálu,
C) ukládá
Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné
úkony k uzavření dodatků ke smlouvám
Termín: 15. 10. 2020
Hlasování:

pro:

39

proti:

0

zdržel se:

2

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 20.1 - 20.13
Usnesení č. 138/31Z/2020
20.9 Prominutí penále poskytovatele sociálních služeb
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informace obsažené v příloze č. 1 předloženého materiálu,
B) schvaluje
povolit prominutí penále v plné výši u právnické osoby Centrum pro zdravotně postižené
Ústeckého kraje, o.p.s., IČO: 265 93 661 – penále za porušení rozpočtové kázně vyměřeného
Platebním výměrem ekonomického odboru ze dne 23. 6. 2020, č. j. KUUK/102032/2020, na
částku 45 903,- Kč, v souladu s ustanovením § 22 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb. o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
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Hlasování:

pro:

39

proti:

0

zdržel se:

2

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 20.1 - 20.13
Usnesení č. 139/31Z/2020
20.10 Hornická nemocnice – budoucí příslib
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
Předložené informace v tomto materiálu včetně příloh č. 1-2 tohoto usnesení a přílohy č. 3, 4,
5 a 6 předloženého materiálu.
B) rozhoduje
O vydání nesouhlasného stanoviska pro poskytovatele sociálních služeb Hornická nemocnice
s poliklinikou spol. s r.o. ve znění:
Ústecký kraj nezařadí po dokončení vhodných prostor a zaregistrování sociálních služby do
Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje kapacitu 79 lůžek, nebudou-li tomu bránit
legislativní podmínky. Služby nezařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje
neobdrží Pověření Ústeckého kraje 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. 9. 2020
Hlasování:

pro:

39

proti:

0

zdržel se:

2

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 20.1 - 20.13
Usnesení č. 140/31Z/2020
20.11 Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace – budoucí příslib
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
Předložené informace v tomto materiálu včetně přílohy č. 1 tohoto usnesení a přílohy č. 2 a 3
předloženého materiálu.
B) rozhoduje
O vydání souhlasného stanoviska pro poskytovatele sociálních služeb Obrnické centrum
sociálních služeb, příspěvková organizace ve znění:
Ústecký kraj zařadí po dokončení vhodných prostor registrovanou sociálních službu
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (ID 6782959) do Základní sítě sociálních služeb
Ústeckého kraje s individuální kapacitou 1, skupinovou kapacitou 15 a 2,1 úvazku pracovníků
v přímé péči poskytovatele Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace,
nebudou-li tomu bránit legislativní podmínky. Služba zařazená do Základní sítě sociálních
služeb Ústeckého kraje obdrží Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování
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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. 9. 2020
Hlasování:

pro:

39

proti:

0

zdržel se:

2

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 20.1 - 20.13
Usnesení č. 141/31Z/2020
20.12 Strategie podpory rozvoje dobrovolnictví Ústeckého kraje 2021 – 2022
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informace obsažené v příloze č. 1 tohoto usnesení,
B) schvaluje
Strategii podpory rozvoje dobrovolnictví Ústeckého kraje 2021 – 2022 dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení
C) ukládá
Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, zajistit zveřejnění Strategie
podpory rozvoje dobrovolnictví Ústeckého kraje 2021 – 2022 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Termín: 30.9.2020

Hlasování:

pro:

39

proti:

0

zdržel se:

2

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 20.1 - 20.13
Usnesení č. 142/31Z/2020
20.13 SOCIÁLNĚ PSYCHIATRICKÉ CENTRUM SLUNÍČKO z.ú. – budoucí příslib
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
Předložené informace v tomto materiálu včetně přílohy č. 1 tohoto usnesení a přílohy č. 2, 3,
4 a 5 předloženého materiálu.
B) rozhoduje
O vydání souhlasného stanoviska pro poskytovatele sociálních služeb SOCIÁLNĚ
PSYCHIATRICKÉ CENTRUM SLUNÍČKO z.ú.:
Ústecký kraj zařadí do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje registrovanou sociální
službu denní stacionář (ID 6782959) v ambulantní formě s individuální okamžitou kapacitou
1, skupinovou kapacitu 12/2 a 5 úvazků pracovníků v přímé péči, nebudou-li tomu bránit
legislativní podmínky. Služba zařazená do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje
obdrží Podmíněné Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociálních
služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje.
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C) ukládá
Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, informovat žadatele o výsledku
rozhodnutí dle bodu B) tohoto usnesení.
termín: 30. 9. 2020
Hlasování:

pro:

39

proti:

0

zdržel se:

2

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 20.1 - 20.13
Usnesení č. 143/31Z/2020
22.1 Výbor pro kulturu a památkovou péči - hodnocení činnosti za celé funkční období
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
předloženou „Zprávu o činnosti Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva
Ústeckého kraje za V. volební období 2017 – 2020“ dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.
Hlasování:

pro:

41

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 144/31Z/2020
22.2 Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje za rok 2020
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje za rok 2020 dle přílohy
č. 1 tohoto materiálu
Hlasování:

pro:

41

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 145/31Z/2020
22.3 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZÚK za období 1 - 9/2020
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
Zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje za období 1 - 9/2020
dle přílohy č. 1 tohoto materiálu
Hlasování:

pro:

41

proti:

0

95

zdržel se:

0

Návrh byl přijat
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bod 6.3 priloha 3.pdf k usnesení č. 009/31Z/2020

Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:

17/SML3322/02/SOPD/OKH

DODATEK Č. 2
ke smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 6. 10. 2017, uzavřený mezi
níže uvedenými smluvními stranami:

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

Příjemce
Město Postoloprty
Sídlo:
Zastoupený:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Ing. Luboš Trojna, vedoucí odboru kancelář hejtmana
trojna.l@kr-ustecky.cz / 475 657 754
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha
číslo účtu: 882733379/0800

Mírové náměstí 318, 439 42 Postoloprty
Mgr. Zdeňkem Pištorou, starostou
zdenek.pistora@postoloprty.cz, tel. 725 507 608
00265403
CZ00265403
Komerční banka, a.s.,
číslo účtu: 19-3324481/0100

(dále jen “příjemce“)

I.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 6. 10. 2017 Smlouvu o poskytnutí investiční dotace
evidovanou pod číslem 17/SML3322/SOPD/OKH (dále jen „smlouva“) a dne 1. 10. 2019
Dodatek č. 1 pod číslem. 17/SML3322/018/SOPD/OKH.
Uvedené strany se dohodly na následující změně smlouvy a dodatku takto:
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II.
Změna smlouvy
Článek I. Předmět smlouvy, účel a výše dotace, odst. 1. nově zní takto:
1. Poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 075/7Z/2017
ze dne 11. 9. 2017 poskytuje příjemci ze svého rozpočtu investiční dotaci ve výši
30.000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých). Dotace bude převedena
bezhotovostně na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy za podmínky, že ji
příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději do 31. 12. 2022.
Článek II. Podmínky použití dotace, doba, v níž má být dosaženo účelu, způsob
poskytnutí dotace, odst. 3. a 4. nově zní takto:
3. Termínem ukončení realizace projektu je 31. 12. 2022. Pro příjemce je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
4. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době
od 1. 11. 2017 do 31. 12. 2022 (účinnost uznatelných nákladů).

III.
Závěrečná ujednání

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

V Ústí nad Labem dne ………………..

Ústeckého kraje dne

V Postoloprtech dne …………..

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Poskytovatel
Ústecký kraj

Příjemce
Město Postoloprty
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Oldřich Bubeníček, hejtman

Mgr. Zdeněk Pištora, starosta
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bod 6.4 priloha 1.pdf k usnesení č. 010/31Z/2020

Nominace na udělení Záslužné medaile Ústeckého kraje
Dle Zásad pro udělování cen Ústeckého kraje (viz Čl. 2, odst. 3) byly nominace rozděleny do následujících kategorií
A
B
C

nominace za příkladné plnění pracovních povinností, dlouhodobou dobrovolnou činnost či účinnou spolupráci, kterou se nominovaný výrazně zasloužil o rozvoj
IZS
nominace za mimořádný výkon ve službě nebo prokázání odvahy a osobní statečnosti, kterou se nominovaný významně zasloužil o účinné zvládnutí zásahu či
mimořádné události
nominace za úspěšnou reprezentaci na republikové nebo mezinárodní úrovni, kterou se nominovaný významně zasloužil o propagaci složek IZS ÚK

ROK 2020
DŮVOD NAVRŽENÍ
POŘ.

JMÉNO NOMINOVANÉHO

NAVRHOVATEL

1

nstržm. Jan Červeňak nedoporučujeme
udělit medaili, navrhovatel nevyhovuje
Zásadám
pro udělování cen Ústeckého kraje

HZS ÚK

2

Jiří Hromádka

HZS ÚK

3

4

Vladimír Jandík
nedoporučujeme udělit medaili,
navrhovatel nevyhovuje Zásadám
pro udělování cen Ústeckého kraje

Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Kovářská

HZS ÚK

HZS ÚK

A

B

C

nedoporučujeme

x

nedoporučujeme

x

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU

HLAVNÍ NAVRHOVATEL

Je členem Týmu posttraumatické péče Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje od roku 2017. V lednu 2020 se
podílel na zvládání následků po požáru ve Vejprtech. Společně s dalším členem Týmu, pprap. Vítem Šindelářem,
poskytovali psychosociální pomoc a podporu klientům a personálu Domova pro osoby se zdravotním postižením ve
Vejprtech, a také dobrovolným a profesionálním hasičům. Nstržm. Jan Červeňak se podílel také na zvládání následků
dalších mimořádných událostí, např. v roce 2019 poskytoval psychosociální pomoc cestujícícm při dopravní nehodě
nákladních automobilů, lidem zasažených požárem v panelovém domě nebo kolegiální psychickou pomoc při úmrtí
blízké osoby v rodině hasiče. V rámci činnosti pro Tým příkladně plní své pracovní povinnosti, svou obětavostí a
profesionálním nasazením pomohl zmírnit dopady stresu na psychiku zasažených osob, podpořit jejich kompetence v
řešení událostí, a také předejít dlolouhodobým negativním dopadům výše zmíněných miořádných událostí na lidské
zdraví, jak v oblasti psychické, tak i v rovině fyzické.

kpt. Mgr. Jana Majzlíková
psycholožka, koordinátorka
Týmu posttraumatické péče
HZS ÚK

Za příkladné plnění pracovních povinností, kterými se výrazně zasloužil o rozvoj IZS. Příkladná spolupráce a
součinnost při vyšetřování požárů, průběžné a cílené vzdělávání příslušníků PČR a HZS v uvedené problematice.
Jmenovaný byl od roku 2007 hlavním psovodem specializovaných kynologických činností KŘP ÚK. Podílel se na
vzdělávacích akcích HZS ÚK pro širokou veřejnost a především pro děti a mládež.

plk. Ing. Petr Chytrý
náměstek ředitele HZS ÚK
pro úsek prevence a CNP

Nastoupil 1. března 1988 na požární stanici v Žatci. Po nástupu byl zařazen na pracovní pozici hasiče, dále byl
ustanoven na funkci hasiče - strojník. V roce 1993 přešel na nově vytvořenou požární stanici v Podbořanech, kde byl
ustanoven do funkce velitele družstva, kterou vykonává doposud. Svých profesních zkušeností plně využívá při plnění
služebních úkolů, které dále předává služebně mladším kolegům a nikdy neodmítne žádost o radu. Svým přístupem
patří k hlavním pilířům požární stanice. Aktivně se podílí na řadě mimořádných událostí. Jeho nepřehlédnutelná úloha je
také při preventivně výchovné činnosti dětí a mládeže, kdy navrhovaný příkladně prezentuje hasičskou osvětu. Je
aktivní i v mimo profesním životě a to jako bývalý zastupitel města Vroutek, kdy se účastní organizace dobrovolných
dobročinných akcí, které provázejí občanský život. Navrhovaný je nositelem medailí za věrnost I., II. a III. stupně
Hasičského záchranného sboru ČR.

npor. Jiří Hovorka
velitel stanice Podbořany

Jednotka zasahovala jako druhá v pořadí dne 19. ledna 2020 v brzkých ranních hodinách u požáru domu s
pečovatelskou službou Kavkaz ve Vejprtech. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že se jedná o plně rozvinutý
požár pokoje ve 2. nadzemním podlaží, který způsobil silné zakouření objektu. Budova byla obsazena osobami s
omezenou schopností pohybu, které se nemohly samostatně evakuovat. Jednotka se okamžitě po příjezdu zapojila do
záchrany ohrožených osob, za pomoci dýchací techniky. Ve spolupráci s dalšími jednotkami se podařilo zachránit 28
osob, bohužel 8 osob při požáru zemřelo.

plk. Ing. Petr Klíma
ředitel územního odboru
Chomutov
a
Renata Špidlíková
starostka, OSH Chomutov

5

6

7

8

9

10

Jednotka sboru dobrovolných hasičů
města Vejprty

HZS ÚK, stanice Klášterec nad Ohří,
směna C

por. Stanislav Smutný, Dis.
nedoporučujeme udělit medaili,
navrhovatel nevyhovuje Zásadám
pro udělování cen Ústeckého kraje

pprap. Vít Šindelář
nedoporučujeme udělit medaili,
navrhovatel nevyhovuje Zásadám
pro udělování cen Ústeckého kraje

Vladimír Volín

nprap. Bc. Jiří Vlček
medaili již obdržel 2015

HZS ÚK

HZS ÚK

HZS ÚK

HZS ÚK

HZS ÚK

HZS ÚK

x

Jednotka zasahovala jako první dne 19. ledna 2020 v brzkých ranních hodinách u požáru domu s pečovatelskou
službou Kavkaz ve Vejprtech. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že se jedná o plně rozvinutý požár pokoje ve
2. nadzemním podlaží, který způsobil silné zakouření objektu. Budova byla obsazena osobami s omezenou schopností
pohybu, keré se nemohly samostatně evakuovat. Jednotka okamžitě zahájila hašení požáru a současně začala za
pomoci dýchací techniky zachraňovat ohrožené osoby. Ve spolupráci s dalšími jednotkami, které dojely později, se
podařilo zachránit 28 osob, bohužel 8 osob při požáru zemřelo.

plk. Ing. Petr Klíma
ředitel územního odboru
Chomutov
a
Renata Špidlíková
starostka, OSH Chomutov

x

Směna C zasahovala jako první profesionální jednotka dne 19. ledna 2020 v brzkých ranních hodinách u požáru domu
s pečovatelskou službou Kavkaz ve Vejprtech. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že se jedná o plně rozvinutý
požár pokoje ve 2. nadzemním podlaží, který způsobil silné zakouření objektu. Budova byla obsazena osobami s
omezenou schopností pohybu, keré se nemohly samostatně evakuovat. Jednotka se okamžitě po příjezdu zapojila do
záchrany ohrožených osob, za pomoci dýchací techniky. Ve spolupráci s dalšími jednotkami se podařilo zachránit 28
osob, bohužel 8 osob při požáru zemřelo.

plk. Ing. Petr Klíma
ředitel územního odboru
Chomutov

nedoporučujeme

Je jedním ze zakládajících členů Týmu posttraumatické péče Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje. Do jeho
řad vstoupil v roce 2005. Od té doby se jako jeden z nejaktivnějších členů Týmu podílel např. na zvládání následků
opakovaných povodní na území Ústeckého kraje, poskytoval psychosociální pomoc zasaženým lidem při dopravních
nehodách a požárech nebo byl povoláván k lidem se sebevražedným jednáním. Svým kolegům, hasičům, poskytoval
následnou péči po psychologicky náročných zásazích nebo kolegiální psychickou pomoc při úmrtí blízkých osob v
rodině hasiče či v jiných krizových situacích. V rámci činnosti pro tým příkladně plní své pracovní povinnosti, svou
obětavostí a profesionálním nasazením pomohl zmírnit dopady stresu na psychiku zasažených osob, podpořit jejich
kompetence v řešení událostí, a také předejít dlouhodobým negativním dopadům výše zmíněných miořádných událostí
na lidské zdraví, jak v oblasti psychické, tak i v rovině fyzické.

kpt. Mgr. Jana Majzlíková
psycholožka, koordinátorka
Týmu posttraumatické péče
HZS ÚK

nedoporučujeme

Je členem Týmu posttraumatické péče Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje od roku 2014. V lednu 2020 se
podílel na zvládání následků po požáru ve Vejprtech. Společně s dalším členem Týmu, nstržm. Janem Červeňakem,
poskytovali psychosociální pomoc a podporu klientům a personálu Domova pro osoby se zdravotním postižením ve
Vejprtech, a také dobrovolným a profesionálním hasičům. Pprap. Vít Šindelář se podílel také na zvládání následků
dalších mimořádných událostí, např. poskytoval psychosiciální pomoc cestujícím při dopravní nehodě autobusu a
asistoval při jejich převozu do nemocnice v Kadani, nebo byl oporou kolegům hasičům při úmrtí blízké osoby. V rámci
činnosti pro Tým příkladně plní své pracovní povinnosti, svou obětavostí a profesionálním nasazením pomohl zmírnit
dopady stresu na psychiku zasažených osob, podpořit jejich kompetence v řešení událostí, a také předejít
dlolouhodobým negativním dopadům výše zmíněných miořádných událostí na lidské zdraví, jak v oblasti psychické, tak
i v rovině fyzické.

kpt. Mgr. Jana Majzlíková
psycholožka, koordinátorka
Týmu posttraumatické péče
HZS ÚK

Pan místostarosta města Vejprty zasahoval jako občan dne 19. ledna 2020 v brzkých ranních hodinách u požáru domu
s pečovatelskou službou Kavkaz ve Vejprtech. Budova byla silně zakouřená a obsazena osobami s omezenou
schopností pohybu, které se nemohly samostatně evakuovat. I přes ohrožení vlastního života a zdraví, pomáhal se
záchranou ohrožených osob. Ve spolupráci se zasahujícími jednostkami požární ochrany se podařilo zachránit 28 osob,
bohužel 8 osob při požáru zemřelo.

plk. Ing. Petr Klíma
ředitel územního odboru
Chomutov

Je jedním ze zakládajících členů Týmu posttraumatické péče Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje. Do jeho
řad vstoupil v roce 2005. Od té doby se jako jeden z nejaktivnějších členů Týmu podílel např. na zvládání následků
opakovaných povodní na území Ústeckého kraje, poskytoval psychosociální pomoc zasaženým lidem při dopravních
nehodách a požárech nebo byl povoláván k lidem se sebevražedným jednáním. Svým kolegům, hasičům, poskytoval
následnou péči po psychologicky náročných zásazích nebo kolegiální psychickou pomoc při úmrtí blízkých osbo v rodně
hasiče či v jiných krizových situacích. Podílel se také na vzdělávání příslušníků ostatních složek IZS. V rámci činnosti
pro tým příkladně plní své pracovní povinnosti, svou obětavostí a profesionálním nasazením pomohl zmírnit dopady
stresu na psychiku zasažených osob, podpořit jejich kompetence v řešení událostí, a také předejít dlolouhodobým
negativním dopadům výše zmíněných miořádných událostí na lidské zdraví jak v oblasti psychické, tak i v rovině
fyzické.

kpt. Mgr. Jana Majzlíková
psycholožka, koordinátorka
Týmu posttraumatické péče
HZS ÚK

x

nedoporučujeme
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12

13

14

plk. Ing. Roman Vyskočil

prap. Radek Andrle

mjr. Mgr. Daniel Franc

prap. Jakub Ježko

ZZS ÚK

x

x

KŘP ÚK

KŘP ÚK

KŘP ÚK

x

x

Pan plk. Ing. Roman Vyskočil působí na pozici ředitele hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje od prosince
roku 2010. Pod jeho vedením a za jeho výrazné podpory vznikla vzájemná a nadstandardní krajská spolupráce mezi
HZS ÚK a ZZS ÚK. Svým pracovním nasazením, ochotou a vstřícností významně přispěl k realizaci vzájemného
Mezinárodního metodického cvičení Rallye Ostrov pro složky Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje,
která má již svou dlouhodobou tradici. Dále se významně podílel na vytvoření společných metodických taktických
cvičení a především na rozvoji spolupráce se složkami HZS ÚK se ZZS ÚK v projektu Časná defibrilace v Ústeckém
kraji. Jeho vstřícnost a ochota se tak stala nepostradatelnou součástí vzájemné partnerské spolupráce v rámci složek
IZS na území Ústeckého kraje. Udělení navrhovaného ocenění by bylo projevem úcty a ohodnocení této spolupráce.

Bc. Petr Bureš, MBA
náměstek ředitele ZZS ÚK

Dne 4. března 2020 došlo k zahoření nákladní jízdní soupravy, která byla nahlášena řidičem vozdila na dálnici D8. Na
místo byla vyslána hlídka dálníčního oddělení Řehlovice ve složení prap. Anderle a prap. Kohout. Díky včasnému
příjezdu na místo a jejich rychlou reakcí na místě samotném zvládli lokalizovat požár a také ho uhasit, a to za použití
přístrojů umístěných v tunelovém celku. Svým výkonem zabránili šíření požáru a zahoření celé jízdní soupravy.
Zároveň nedošlo k velké škodě na majetku majitele vozidla a majetku Ředitelství silnic a dálnic Praha. Policisté svým
profesionálním jednáním zabránili zejména ohrožení života nebo zdraví ostatních účastníků silničního provozu.

plk. Mgr. Jaromír Kníže
ředitel KŘP ÚK

Vedoucí oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort Krajského ředitelství PČR Ústeckého kraje mjr. Mgr. Daniel Franc
se podílí na plnění úkolů IZS v Policii České republiky více jak 24 let. Po celou tuto dobu zůstal věrný ústeckému
regionu. V průběhu těchto let se podílel nejprve jako policejní orgán a později jako vedoucí oddělení na mnoha zásazích
složek IZS. Při koordinaci jednotlivých zásahů složek IZS vždy rozhodoval se znalostí věcí a přispěl tak k úspěšnému
zvládnutí řady mimořádných situací. Dokázal vždy spojit nabyté teoretické vědomosti, ale i praktické zkušenosti při
koordinaci sil a prostředků na místě zásahu. V letošním roce jmenovaný svým osobním a profesionálním nasazením
přispěl k úspěšnému zvládnutí mimořádného opatření na území Ústeckého kraje při zavedení dočasné ochrany
vnitřních hranic ČR v souvislosti bezprostřední hrozbou pro veřejný pořádadek a vnitření bezpečnost spojenou s
rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2. Udělení medaile je projevem úcty
za dlouhodobou a svědomitou činnost ve prospěch IZS.

plk. Mgr. Jaromír Kníže
ředitel KŘP ÚK

V mimořádné míře projevil osobní statečnost, kdy se významným způsobem podílel na záchraně osob při požáru domu
sociálních služeb ve Vejprtech. Dne 19.1.2020 po oznámení o vzniku požáru neprodleně vyjel společně s kolegou prap.
Jakubem Ježko na místo a jako první vstoupili do budovy B, ve které vznikl požár, nacházelo se zde 35 klientů domova.
Policisté bez dýchacích přístrojů, bez ohledu na ohrožení svého života a zdraví začali s okamžitou evakuací osob a
následně v součinnosti s jednotkou doborvolných hasičů Vejprty a zaměstnanci domova sociálních služeb v této
evakuaci pokračovali. Pprap. Martin Marek po vynesení prvních osob prováděl resuscitaci osob nejevících známek
života, a prap. Ježko Jakub se do budova B vracel pro další klienty až do té doby, kdy se v budově nikdo nenacházel.
Při záchraně osob se prap. Ježko Jakub nadýchal zplodin a musel být ošetřen v nemocnici Chomutov, kdy byl po
ošetření propuštěn. Oba policisté se zachovali v souladu se služební přísahou, kdy se zavázali zachraňovat životy a
zdraví osob, bez ohledu na svoje.

plk. Mgr. Radek Houška
vedoucí územního odboru
Chomutov
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plk. Mgr. Jaromír Kníže

prap. Petr Kohout

KŘP ÚK
ZZS ÚK

KŘP ÚK

Ředitel KŘ policie Ústeckého kraje plk. Mgr. Jaromír Kníže se podílí na plnění úkolů IZS v Policii České republiky více
jak 36 let. Z toho 5 let působí v čele Policie ČR v Ústeckém kraji. Jemnovaný v průběhu těchto let se zúčastnil jako
řídící důstojník mnoha zásahů IZS. Při řízení zásahů vždy rozhodoval se znalostí věcí, kdy dokázal spojit nejen nabyté
teoretické vědomosti, ale i získané praktické zkušenosti. Má velký podíl na účinném zvládnutí řady mimořádných
událostí, k nim došlo za posledních 5 let na teritoriu kraje (např. zajištění vnitřních hranic ČR na teritoriu kraje v
letošním roce v souvislosti s hrozbou pro veřejný pořádek a bezpečnost spojenou s rozšířením onemocnění COVID-19
atd.). Jeho činnost je systematická a cílevědomá se snahou dosáhnout zlepšení celkové výslednosti v práci ústecké
policie, při efektivním využití sil a prostředků. Svou práci vykonává s nadstandardním nasazením, vše s cílem zajistit
bezpečí a rychlou pomoc občanům Ústeckého kraje. V Ústeckém kraji je za jmenovaným vidět obrovský kus odvedené
práce. Pod jeho vedením ústecká policie dosahuje ve srovnání s ostatními útvary v rámci republiky velmi dobrých
výsledků, na kterých má jmenovaný značný podíl a to nejen díky své vysoké odbornosti, alei i týmu, který zde vychoval.
Dále pak pod jeho vedením a za jeho výrazné podpory vznikla vzájemná a nadstandardní krajská spolupráce mezi KŘP
ÚK a ZZS ÚK. Svým pracovním nasazením, ochotou a vstřícností významně přispěl k realizaci vzájemného
Mezinárodního metodického cvičení Rallye Ostrov pro složky Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje,
která má již svou dlouhodobou tradici. Dále se významně podílel na vytvoření společných metodických taktických
cvičení a především na rozvoji spolupráce se složkami KŘP ÚK se ZZS ÚK v projektu Časná defibrilace v Ústeckém
kraji. Jeho vstřícnost a ochota se tak stala nepostradatelnou součástí vzájemné partnerské spolupráce v rámci složek
IZS na území Ústeckého kraje. Udělení navrhovaného ocenění by bylo projevem úcty a ohodnocení této spolupráce.

x

x

Dne 4. března 2020 došlo k zahoření nákladní jízdní soupravy, která byla nahlášena řidičem vozdila na dálnici D8. Na
místo byla vyslání hlídka dálníčního oddělení Řehlovice ve složení prap. Anderle a prap. Kohout. Díky včasnému
příjezdu na místo a jejich rychlou reakcí na místě samotném zvládli lokalizovat požár a také ho uhasit, a to za použití
přístrojů umístěných v tunelovém celku. Svým výkonem zabránili šíření požáru a zahoření celé jízdní soupravy.
Zároveň nedošlo k velké škodě na majetku majitele vozidla a majetku Ředitelství silnic a dálnic Praha. Policisté svým
profesionálním jednáním zabránili zejména ohrožení života nebo zdraví ostatních účastníků silničního provozu.

plk. Ing. Petr Sytař
náměstek ředitele KŘP ÚK
a
Bc. Petr Bureš, MBA
náměstek ředitele ZZS ÚK

plk. Mgr. Jaromír Kníže
ředitel KŘP ÚK
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pprap. Vlastimil Kotrba

KŘP ÚK

x

18

prap. Bc. Jan Krušina

KŘP ÚK

x

19

pprap. Martin Marek

KŘP ÚK

x

20

21

22

prap. Dominik Mati

nprap. Václav Pagurko

mjr. Ing. Miroslav Polcar

x

KŘP ÚK

KŘP ÚK

KŘP ÚK

x

x

23

mjr. Ing. Bc. Milan Slepička

KŘP ÚK

x

24

kpt. Ing. et. Ing. Marin Sochr

KŘP ÚK

x

Podílel se na zvládnutí bezpečnostních opatření v době nouzového stavu. Svým mimořádným nasazením se zasloužil o
splnění všech úkolů vyplývajících z usnesení vlády ČR, kterým byla dne 16. března 2020 dočasně znovu zavedena
ochrana vnitřeních hranic. Službu vykonával svědomitě na hraničním přechodu Hora sv. Šebestiána, který patřil k
vysoce zatíženému přechodu s ohledem na vysokou průjezdnost vozidel, a to bez ohledu na odpracované hodiny a
povětrnostní podmínky. Po celou dobu byl odborným garantem v oblasti problematiky cizinecké policie. Jmenovaný
slouží u Policie ČR přes 20 let, službu vykonává řádně a svědomitě.
Podílel se na zvládnutí bezpečnostních opatření v době nouzového stavu. Svým mimořádným nasazením se zasloužil o
splnění všech úkolů vyplývajících z usnesení vlády ČR, kterým byla dne 16. března 2020 dočasně znovu zavedena
ochrana vnitřeních hranic. Službu vykonával svědomitě na hraničním přechodu Krásný Les bez ohledu na odpracované
hodinya povětrnostní podmínky. Po celou dobu stanoviště zastřešoval po odborné stránce a pomáhal ostatním
policistům.
V mimořádné míře projevil osobní statečnost, kdy se významným způsobem podílel na záchraně osob při požáru domu
sociálních služeb ve Vejprtech. Dne 19.1.2020 po oznámení o vzniku požáru neprodleně vyjel společně s kolegou prap.
Jakubem Ježko na místo a jako první vstoupili do budovy B, ve které vznikl požár, nacházelo se zde 35 klientů domova.
Policisté bez dýchacích přístrojů, bez ohledu na ohrožení svého života a zdraví začali s okamžitou evakuací osob a
následně v součinnosti s jednotkou doborvolných hasičů Vejprty a zaměstnanci domova sociálních služeb v této
evakuaci pokračovali. Jmenovaný po vynesení prvních osob prováděl resuscitaci osbo nejevících známek života, a
prap. Ježko Jakub se do budova B vracel pro další klienty až do té doby, kdy se v budově nikdo nenacházel. Oba
policisté se zachovali v souladu se služební přísahou, kdy se zavázali zachraňovat životy a zdraví osob, bez ohledu na
svoje.

plk. Mgr. Jaromír Kníže
ředitel KŘP ÚK

plk. Mgr. Jaromír Kníže
ředitel KŘP ÚK

plk. Mgr. Radek Houška
vedoucí územního odboru
Chomutov

Podílel se na zvládnutí bezpečnostních opatření v době nouzového stavu. Svým mimořádným nasazením se zasloužil o
splnění všech úkolů vyplývajících z usnesení vlády ČR, kterým byla dne 16. března 2020 dočasně znovu zavedena
ochrana vnitřeních hranic. Službu vykonával svědomitě na hraničním přechodu Cínovec bez ohledu na odpracované
hodiny a povětrnostní podmínky.

plk. Mgr. Jaromír Kníže
ředitel KŘP ÚK

Vstoupil do služebního poměru v roce 1994, přičemž po celou dobu své kariéry působí v Ústeckém kraji. 15 let působil
u cizinecké policie, kde v rámci své služby, vždy ochotně a s aktivním přístupem plnil veškeré činnosti, spjaté s
výkonem při střežení hranic ČR. Již u cizinecké policie prokázal svou ochotu pomáhat ostatním, a to i ve vypjatých
situacích. V roce 2009 přestoupil na odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, se zařazením ke kontrolní
skupině oddělení dozoru a dohledu, kde po dobu tří let aktivně působil při kontrolách držitelů zbrojních licencí v teritoriu
Ústeckého kraje. Při současném začlenění na odělení odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál v Mostě, kde
působí dodnes, vykonává kontrolní a evidenční činnost na úseku držitelů zbraní a střeliva, kdy odvádí plněprofesionální
práci a každý zjištěný nedostatek okamžitě řeší v zájmu celkové bezpečnosti ohledně držení zbraní v Ústeckém kraji.
Navržený policista dobrovolně nabídl svou pomoc v době vyhlášení nouzového stavu, a to při vyčleňování hlídek k
plnění služebních povinností na státní hranici, kdy byl na dobu dvou měsíců převelen na stanoviště D8 - Krásný Les.
Přes svůj pokročilý věk, příkladně a svědomitě vykonával službu a byl dobrým příkladem mladším kolegům.

plk. Mgr. Jaromír Kníže
ředitel KŘP ÚK

Podílel se na zvládnutí bezpečnostních opatření v době nouzového stavu. Svým mimořádným nasazením se zasloužil o
splnění všech úkolů vyplývajících z usnesení vlády ČR, kterým byla dne 16. března 2020 dočasně znovu zavedena
ochrana vnitřeních hranic. Službu vykonával svědomitě na hraničním přechodu Krásný Les, který patřil k
nejzatíženějším hraničním přechodům v ÚK díky vysokému průjezdu nákladních vozidel a problematickým
povětrnostním podmínkám.

plk. Mgr. Jaromír Kníže
ředitel KŘP ÚK

Významně se zasloužil o zvládnutí mimořádné události v rámci opatření na statní hranici za vyhlášení nouzového stavu.
Jako vedoucí na hraničním přechodu Cínovec, při znovuzavedení ochrany státních hranic, řídil, organizoval a
kontroloval vybudování stanoviště a zázemí pro policisty, následně koordinoval veškeré činnosti související s
překračováním státních hranic ve svěřeném úseku. Po celou dobu byl i odborným garantem v oblasti problematiky
cizinecké policie.
Svým mimořádným nasazením se podílel na splnění všech úkolů souvisejících s uzavřením vnitřních hranic České
republiky v době nouzového stavu a organizaci služby na státních hranicích. Jmenovaný se významnou měrou
angažuje v oblasti zpracování a vývoje technických specifikací speciálních policejních vozidel určených ke kontrole
vozidel v komerční přepravě ve prospěch bezpečnosti silničního provozu Ústeckého kraje, jakožto významné
průmyslové oblasti s vysokou koncentrací této dopravy.

plk. Mgr. Jaromír Kníže
ředitel KŘP ÚK

plk. Mgr. Jaromír Kníže
ředitel KŘP ÚK
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26

27

28

29

prap. Jiří Stupka

plk. Ing. Petr Sytař

plk. Jiří Ušák
medaili již obdržel 2015

nprap. Ing. Josef Vitásek

MUDr. Ilja Deyl

x

Podílel se na zvládnutí bezpečnostních opatření v době nouzového stavu. Svým mimořádným nasazením se zasloužil o
splnění všech úkolů vyplývajících z usnesení vlády ČR, kterým byla dne 16. března 2020 dočasně znovu zavedena
ochrana vnitřeních hranic. Službu vykonával svědomitě na hraničním přechodu Krásný Les bez ohledu na odpracované
hodiny a povětrnostní podmínky. Po celou dobu stanoviště zastřešoval po odborné stránce a pomáhal ostatním
policistům.

plk. Mgr. Jaromír Kníže
ředitel KŘP ÚK

x

Mimořádným způsobem se podílel na zvládnutí bezpečnostních opatření v době nouzového stavu. Svým mimořádným
nasazením se zasloužil o bezproblémové a okamžité splnění usnesení vlády ČR, kterým byla dne 16. března 2020
dočasně znovu zavedena ochrana vnitřních hranic. Veškeré činnosti související s ochranou hranic koordinoval,
počínaje zajištěním technických zábran a dopravních značení pro uzavření hraničních přechodů, zajištění materiálu a
zázemí pro policisty sloužících na haničních přechodech. Prioritou bylo zajištění výkonu služby po celé délce vnitřní
hranice na území ÚK. Komunikoval a zajišťoval součinnost se zástupci Armády ČR a Celní správy, kteří se podíleli na
střežení hranic. Jako náměstek krajského ředitele pro vnější službu dále koordinoval výkon vnější služby a zároveň byl
zajištěn dohled nad dodržováním mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví. S tím souvisela i kontrola nad
dodržováním karanténních opatření. Plk. Ing. Petr Sytař byl také v neustálém kontaktu s HZS ÚK, ZZS ÚK, Krajskou
hygienickou stanicí a dalšími příslušnými správními orgány. Nad rámec svých povinností zajišťoval distribuci
ochranných prostředků pro policisty, kteří sloužili zejména v "první linii". Plk. Ing. Petr Sytař po dobu výkonu své funkce
náměstka ředitele pro vnější služby se významným způsobem podílí na budování dobrých vztahů mezi složkami IZS ÚK
a rozvoji vzájemné spolupráce v oblasti bezpočnosti a krizového řízení.

plk. Mgr. Jaromír Kníže
ředitel KŘP ÚK

Vedoucí odboru služby dopravní policie při KŘ policie Ústeckého kraje se podílí na plnění úkolů IZS v Policii ČR více
jak 39 let. Celý svůj profesní život je věrný Ústeckému kraji. V průběhu těchto let se zúčastnil jako čídící důstojník za
Policii ČR mnoha zásahů IZS. Jiří Ušák patří k uznávaným a respektorvaným odborníkům na úseku dopravní
problematiky a to nejen ve složkách Policie ČR, ale i v kruzích odborné veřejnosti. Svým přístupem k práci, ochotou
poradit a odbornými znalostmi posunul zejména dopravní inženýrství o krok vpřed. Rovněž je nutno ocenit jeho
nadstandardní, příkladný a profesionální výkon služby v olasti řídících i organizačních kompetencí, především při
zajišťování dopravně bezpečnostních akcí, sportovně-společenských akcí a jiných mimořádných událstí na teritoriu
Ústeckého krja.e v letošním roce jmenovaný svým osobním profesionálním nasazením přispěl k )spěšnému zvládnutí
mimořádného opatření, přijatého na území Ústeckého kraje v souvislosti bezprostřední hrozbou pro veřený pořádek a
vnitřní bezpečnost spojenou s rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeným novým koronavierm SARS-CoV-2. Jeho
činnost je charakterizována slušností, kolegiálností a neúplatností. udělení medaile je projevem )cty za dlouhodobou a
svědomitou činnost ve prospěch IZS a je příkladem věřnosti povolání.

plk. Mgr. Jaromír Kníže
ředitel KŘP ÚK

x

Byl hlavním orhanizátorem rozsáhlého cvičení složek IZS, kterého se zúčastnilo cca 100 osob. Cvičení bylo zaměřeno
na řešení krizové situace v objektu s rukojmími. Část rukojmích byla zraněna. PČR, cestou týmů, řešila nebezpečné
pachatele a prvotní ošetření, záchranná služba s hasiči řešila následnou zdravotní pomoc zraněných, transport, třídění
a následnou péči zraněných rukojmí. Nprap. Ing. Josef Vitásek nastoupil do služebního poměru v roce 1999. Od roku
2007 je zařazen na Zásahové jednotce, v současné době jako instruktor speciální přípravy. Během své kariéry se
podílel na desítkách akcí proti nebezpečným pachatelům, spojených s vyjednáváním a rukojmími. Svým osobním i
profesionálním nasazením se podílel na záchranných akcích při mimořádných situacích, do kterých byly zapojeny i
ostatní složky IZS.

plk. Mgr. Jaromír Kníže
ředitel KŘP ÚK

x

MUDr. Ilja Deyl je lékař oboru anesteziologie a urgentní medicína, soudní znalec, lektor a uznávaný odborník mnoha
činností urgentní medicíny, je ředitelem Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje od roku 2004, kdy byla
usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje tato organizace zřízena. Svojí pílí a profesionálním přístupuem se zasadil
nejen o rozvoj oboru urgentní medicíny, ale především o rozvoj přednemocniční neodkladné péče v Ústeckém kraji,
včetně letecké záchranné služby. Pod jeho příkladným vedením je Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje
vnímána jako vysoce profesionální složka Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje, a to nejen laickou, ale
i především odbornou veřejností. Zaměstnanci je ceněn nejen pro svůj odborný přístup k vedení organizace, ale
zejména pro jeho empatii, lidskost a vstřícnost. V měsíci září tohoto roku oslaví významné životní jubileum - 70.
narozeniny. Udělení navrhovaného ocenění by bylo projevem úcty a ohodnocení jeho příkladné celoživotní práce.

Bc. Petr Bureš, MBA
náměstek ředitele ZZS ÚK

KŘP ÚK

KŘP ÚK

KŘP ÚK

KŘP ÚK

ZZS ÚK

nedoporučujeme
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Eva Chlivényiová
nedoporučujeme udělit medaili, nominace
nevyhovuje Zásadám
pro udělování cen Ústeckého kraje

Pavel Kačír

Michal Kout

Krajská zdravotní, a.s.

Ing. Jiří Novák

MUDr. Lenka Šimůnková

ZZS ÚK

ZZS ÚK

ZZS ÚK

ZZS ÚK

HZS ÚK

ZZS ÚK

Seznam zkratek:
Integrovaný záchranný systém
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje
Sbor dobrovolných hasičů
Územní odbor
Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Chomutov

IZS
HZS ÚK
KŘP ÚK
ZZS ÚK
SDH
ÚO
OSH Chomutov

Je zaměstnancem Zdravotnické záchranné služby ÚK od roku 2005 a v roce 2010 byla jmenována do funkce vedoucí
personálně mzdového oddělení Zdravotnické záchranné služby ÚK. Svým příkladným plněním pracovních povinností
patří mezi nejlépe hodnocené vedocí pracovníky managementu Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje. Pod
jejím vedením personálně mzdového oddělení dosahuje vynikajících výsledků a je zárukou spolehlivosti pro dobré
fungování organizace. Udělení navrhovaného ocenění by bylo projevem úcty a ohodnocení jeí příkladné práce.

Bc. Petr Bureš, MBA
náměstek ředitele ZZS ÚK

x

Pracuje na pozici řidič záchranář od roku 1992. Od roku 2009 je koordinátorem řidičů ZZS ÚK pro oblast Kadaň. Svým
příkladným plněním pracovních povinností patří mezi nejlépe hodnocené zaměstnance v této profesi, kdy je zároveň
uznávaným kolegou pro svou profesionalitu i přátelskou povahu. V letošním roce slaví významné životní jubileum - 50.
narozeniny a profesních 28 let. Udělení navrhovaného ocenění by bylo projevem úcty a ohodnocení jeho příkladné
práce řidiče záchranáře.

Bc. Petr Bureš, MBA
náměstek ředitele ZZS ÚK

x

Pracuje ve funkci vedoucího záchranáře výjezdových základen Litoměřice a Úštěk. Od počátku pandemie Covid-19 se
významně podílel na zajištění ochranných pomůcek pro členy výjezdových skupin oblasti Litoměřice a díky svému
profesionálnímu přístupu a nasazení k pracovním povinnostem je vzorem pro své kolegy. Právem patří mezi nejlépe
hodnocené vedoucí pracovníky jednotlivých výjezdových základen Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje.
Udělení navrhovaného ocenění by bylo projevem úcty a ohodnocení příkladné práce vedoucího záchranáře.

Bc. Petr Bureš, MBA
náměstek ředitele ZZS ÚK

x

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje si velmi váží dlouholeté vzájemné spolupráce s Krajskou zdravotní,
a.s. v zajištění dostupné, vysoce profesionální zdravotní péče, včetně řešení akutních stavů v systému centrové péče
pro obyvatele Ústeckého kraje. Nemocnice Krajské zdravotní, a.s. v období pandemie koronaviru plnily svou
nezastupitelnou úlohu a významně se podílely v boji proti šíření onemocnění SARS-CoV-2. Navrhované ocenění je
vyjádření úcty všem lékařům, zdravotníkům a představitelům Krajské zdravotní, a.s. za dosavadní vzájemnou
spolupráci.

Bc. Petr Bureš, MBA
náměstek ředitele ZZS ÚK

x

Je předsedou představenstva Krajské zdravotní, a.s. a po celou dobu pandemie COVID-19 koordinoval a řídil
zdravotnickou, technickou i personální oblast k zajištění zvládnutí mimořádných opatření zavedených Ministerstvem
zdravotnictví v době nouzového stavu. V rámci krizového štábu koordinoval spolupráci s ostatními složkami IZS,
dohlížel nad plněním veškerých úkolů daných nadřízenými orgány i nad fungováním celé akciové společnosti skládající
se z několika subjektů. Dlouhodobě se podílí na rozvoji zdravotnických služeb v Ústeckém kraji a jejich financování. V
roce 2019 byla Krajská zdravotní, a.s. pod jeho vedením oceněna Národní cenou kvality České republiky v kategorii
"Podnikatelský sektor-velká organizace". Významnou měrou tak Ing. Novák přispívá k dobrému jménu Ústeckého kraje
a zásluhami v podobě zvládnutí krizové situace v době koronaviru je příkladem i ostatním.

x

Paní ředitelka Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje od počátku pandemie onemocnění SARS-CoV-2 úzce
spolupracovala se Zdravotnickou záchranou službou ÚK. Její obětavost, vstřícnost a cenné konzultace významně
pomohly nastavit systém algoritmů ochranných pomůcek pro výjezdovou činnost posádek ZZS ÚK. Svým osobním a
pracovním nasazením významně přispěla k řešení pandemické situace v boji proti šíření koronaviru na území
Ústeckého kraje. Navrhované ocenění je vyjádření úcty vzájemné spolupráce mezi ZZS ÚK a KHS ÚK.

nedoporučujeme

plk. Ing. Roman Vyskočil
ředitel HZS ÚK

Bc. Petr Bureš, MBA
náměstek ředitele ZZS ÚK
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Ústecký kraj

Zásady
pro udělování cen Ústeckého kraje
ze dne 7. 9. 2020

Příloha č. 1 – Grafické vyobrazení „Záslužné medaile Ústeckého kraje“ a Medaile hejtmana
Ústeckého kraje“
Příloha č. 2 – Formulář „Návrh na udělení medaile“

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 7. 9. 2020 usnesením č. ……………schválilo v souladu
s ustanovením § 35 odst. 2 písmeno v) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů tyto Zásady pro udílení cen Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“).

Čl. 2
Smysl a účel udělování Záslužné medaile
1) Záslužná medaile je oceněním, kterým kraj vyjadřuje uznání aktivní činnosti zaměřené
na ochranu životů, zdraví a majetku občanů.
2) Záslužná medaile se uděluje fyzickým osobám – členům složek Integrovaného
záchranného systému Ústeckého kraje nebo kolektivům zařazeným do Integrovaného
záchranného systému Ústeckého kraje, ve výjimečných případech i jiným fyzickým
nebo právnickým osobám.
3) Záslužná medaile se uděluje zejména těm, kteří se
a) příkladným plněním pracovních povinností, dlouhodobou dobrovolnou činností či
účinnou spoluprací výrazně zasloužili o rozvoj Integrovaného záchranného
systému,
b) mimořádným výkonem ve službě nebo prokázáním odvahy a osobní statečnosti
významně zasloužili o účinné zvládnutí zásahu či mimořádné události,
c) úspěšnou reprezentací na republikové nebo mezinárodní úrovni významně
zasloužili o propagaci složek Integrovaného záchranného systému Ústeckého
kraje.
4) Záslužnou medaili lze udělit také in memoriam. V takovém případě převezmou
Záslužnou medaili příslušní pozůstalí.
5) Záslužnou medaili je oprávněn nosit pouze vyznamenaný. Při udělování Záslužné
medaile oceněnému kolektivu je předáván pouze jeden kus medaile.

Čl. 3
Smysl a účel udělování Medaile hejtmana
1) Medaile hejtmana je oceněním, kterým hejtman vyjadřuje uznání aktivní činnosti
zaměřené na různé oblasti lidského života.
2) Medaile hejtmana se uděluje fyzickým osobám, právnickým osobám i kolektivům.
3) Medaile hejtmana se uděluje zejména těm, kteří svojí prací významně přispěli
k rozvoji nebo propagaci kraje, řešení mimořádných situací, úspěšné reprezentaci
kraje atd. Medaile hejtmana může být také udělena jako projev úcty, jako pamětní
medaile, medaile za odvahu, hrdinství, za zásluhy nebo za další významnou činnost.
4) Medaili hejtmana je oprávněn nosit pouze vyznamenaný. Při udělování Medaile
hejtmana oceněnému kolektivu je předáván pouze jeden kus medaile.

Čl. 4
Provedení Záslužné medaile a Medaile hejtmana
1) Záslužná medaile je tvořena kovovou medailí kruhového tvaru o průměru 40 mm
z materiálu pakfong (CuNi12Zn24) s povrchovou úpravou starostříbro (ručně stíraná
patina sametového vzhledu, přelakovaná). Hlavním motivem je znak Ústeckého kraje
uprostřed prstence, který je po obvodu tvořen nápisy „INTEGROVANÝ
ZÁCHRANNÝ SYSTÉM“ a „ZÁSLUŽNÁ MEDAILE ÚSTECKÉHO KRAJE“.
Kovová medaile je pohyblivým průvlečným závěsem připevněna ke stuze o šířce
37 mm a délce 55 mm, ukončené připínací jehlicí. Barvy stuhy respektují oficiální
barvy Ústeckého kraje. Okraje tvoří dva zelené pruhy o šířce 5,5 mm, které jsou
dvěma bílými pruhy o šířce 3 mm odděleny od modrého pruhu uprostřed širokého
20 mm. Součástí medaile je stužka o šířce 37 mm a výšce 12 mm ve stejném
provedení jako stuha. V modrém pruhu stužky je umístěno logo Ústeckého kraje.
Grafické vyobrazení Záslužné medaile je znázorněno v příloze č. 1 těchto Zásad.
2) Medaile hejtmana je tvořena kovovou medailí kruhového tvaru o rozměrech
43 x 41,2 mm z materiálu tombak (CuZn10) s povrchovou úpravou starobronz. (ručně
stíraná patina sametového vzhledu, přelakovaná). Hlavním motivem je znak
Ústeckého kraje uprostřed věnčitého, neuzavřeného prstence. Po obvodu medaile je
umístěn nápis „MEDAILE HEJTMANA ÚSTECKÉHO KRAJE. Kovová medaile je
pohyblivým průvlečným závěsem připevněna ke stuze o šířce 37 mm a délce 55 mm,

ukončené připínací jehlicí. Barvy stuhy respektují oficiální barvy Ústeckého kraje.
Okraje tvoří dva modré pruhy o šířce 5,5 mm, které jsou dvěma bílými pruhy o šířce
3 mm odděleny od zeleného pruhu uprostřed širokého 20 mm. Součástí medaile je
stužka o šířce 37 mm a výšce 12 mm ve stejném provedení jako stuha. V zeleném
pruhu stužky je umístěno logo Ústeckého kraje. Grafické vyobrazení Medaile
hejtmana je znázorněno v příloze č. 1 těchto Zásad.
3) K Záslužné medaili a Medaili hejtmana patří obal a diplom.
4) Medaile „in natura“ nebo stužka se nosí na levé straně prsou.
Čl. 5
Systém navrhování a schvalování oceněných
1)
a. Návrhy na udělení Záslužné medaile předkládají představitelé základních složek
Integrovaného

záchranného

systému

Ústeckého

kraje

hejtmanovi

kraje

prostřednictvím Odboru kancelář hejtmana Krajského úřadu Ústeckého kraje,
případně návrhy na udělení Záslužné medaile může předložit hejtman Ústeckého
kraje. Návrhy na udělení medaile jsou předkládány na formuláři podle přílohy
č. 2 těchto Zásad.
b. Hejtman kraje může předložené návrhy projednat s představiteli Hasičského
záchranného sboru Ústeckého kraje, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Krajského sdružení hasičů – kraj Ústecký, Zdravotnické záchranné služby
Ústeckého kraje a zástupci Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje (např. na
společném zasedání, elektronicky apod.).
c. Hejtman kraje předloží návrhy Radě Ústeckého kraje k projednání.
d. Rada Ústeckého kraje návrhy hejtmana projedná a následně předloží tyto návrhy
Zastupitelstvu Ústeckého kraje k rozhodnutí o udělení ceny Ústeckého kraje ve
formě Záslužné medaile.
2)
a. Hejtman Ústeckého kraje je oprávněn udělit Medaili hejtmana Ústeckého kraje
v rámci své kompetence dle čl. č. 3 těchto Zásad bez dalšího projednání v Radě či
Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
3) Hejtman Ústeckého kraje vede prostřednictvím Odboru kancelář hejtmana evidenci
udělených Záslužných medailí a Medailí hejtmana Ústeckého kraje a 1x ročně,

zpravidla na prvním jednání Zastupitelstva v kalendářním roce, předloží souhrnnou
informaci Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Čl. 6
Předávání Záslužné medaile a Medaile hejtmana
Záslužnou medaili a Medaili hejtmana předává za Ústecký kraj hejtman kraje, případně jím
pověřený člen Rady Ústeckého kraje.
Záslužná medaile bude zpravidla udělována jedenkrát ročně při příležitosti společného setkání
představitelů Ústeckého kraje se zástupci složek Integrovaného záchranného systému
Ústeckého kraje, případně při jiných slavnostních příležitostech, stejně jako Medaile
hejtmana.
Čl. 7
Přechodná a závěrečná ustanovení
1) Za aktualizaci těchto Zásad odpovídá Odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu
Ústeckého kraje.
2) Nedílnou součástí těchto Zásad je
a) Příloha č. 1 – Grafické vyobrazení Záslužné medaile a Medaile hejtmana
b) Příloha č. 2 – Formulář „Návrh na udělení medaile“
3) Tyto Zásady nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem
Ústeckého kraje. Dnem účinnosti těchto zásad se ruší Zásady dříve platné.
4) Tyto Zásady byly projednány na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje
dne 7. 9. 2020 a schváleny usnesením č…………………

V Ústí nad Labem dne ……………… 2020

Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

Příloha č. 1

Záslužná medaile Ústeckého kraje

Medaile hejtmana Ústeckého kraje

Příloha č. 2
NÁVRH NA UDĚLENÍ MEDAILE ÚSTECKÉHO KRAJE

Typ navrhovaného ocenění:
□

Záslužná medaile Ústeckého kraje

□

Medaile hejtmana Ústeckého kraje

Údaje o navrhovaném:
Jméno, příjmení, titul/Název kolektivu: …………………....………..……………………………………………………………..
Datum narození/Právní forma: ………………………………………….……………………………………………….……………...
Adresa: ..………………………………………………...…………………………………………..………………..… PSČ:…………....…..
Telefon: ……………………………..……………. E-mail …………………………………………………….………………………………..

Je zařazen ve složkách IZS Ústeckého kraje?
□

ANO

□

NE

Pokud ANO – v jaké?.......…………………………………………………………………………………………………….……………….
Zdůvodnění návrhu (viz čl. 2 odst. 3 Zásad pro udělení Záslužné medaile Ústeckého kraje a
čl. 3 odst. 3 Zásad pro udělení Medaile hejtmana Ústeckého kraje):

Návrh zpracoval:
Jméno, příjmení, titul …..……………………………………………………..……………………………………………………………..
Funkce: ………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….
Složka IZS: ……..…………………………………………………………………………………..………………………………………………..

Dne: ……………….………………….……………….
Podpis: ……………………………….……………….
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Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:

19/SML3819/SOPD/H

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 31. 12. 2019, uzavřený mezi
níže uvedenými smluvními stranami:

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

Příjemce
Obec Domoušice
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
Bank. spojení:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Ing. Luboš Trojna, vedoucí odboru kancelář hejtmana
trojna.l@kr-ustecky.cz / 475 657 754
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha
číslo účtu: 882733379/0800

Domoušice 107, 439 68
Zdeňkem Kutnerem, starostou
Ing. Rostislav Mareš, manažer projektu
Rostislav.Mares@seznam.cz, 722 091 410
00264903
Komerční banka, a.s.,
číslo účtu: 4327481/0100

(dále jen “příjemce“)

I.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 31. 12. 2019 Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace dotace
evidovanou pod číslem 19/SML3819/SOPD/KH (dále jen „smlouva“).
Uvedené strany se dohodly na následující změně smlouvy a dodatku takto:
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II.
Změna smlouvy
Článek I. Předmět smlouvy, účel a výše dotace, odst. 1. nově zní takto:
1. Poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
009/25Z/2019 ze dne 9. 12. 2019 poskytuje příjemci ze svého rozpočtu neinvestiční
dotaci ve výši 250.000,- Kč (slovy: dvěstěpadesáttisíc korun českých). Dotace bude
převedena bezhotovostně na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy za
podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději do 31. 12.
2020.
Článek II. Podmínky použití dotace, doba, v níž má být dosaženo účelu, způsob
poskytnutí dotace, odst. 3. a 4. nově zní takto:
3. Termínem ukončení realizace projektu je 31. 12. 2020. Pro příjemce je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
4. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1 smlouvy) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době
od 1. 12. 2019 do 31. 12. 2020 (termín realizace projektu).
III.
Závěrečná ujednání

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

V Ústí nad Labem dne ………………..

Ústeckého kraje dne

V Domoušicích dne …………..

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Poskytovatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman

Příjemce
Obec Domoušice
Zdeněk Kutner, starosta
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Dohoda o spolupráci krajů
při pořízení a provozu IS Digitální technické mapy
uzavíraná ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a
v souladu s ustanovením § 24 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění
(dále jen „Dohoda“)

Článek I.
Smluvní strany

Ústecký kraj
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
IČO: 70892156
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
K podpisu smlouvy oprávněn:

a
Kraj Vysočina
Sídlo:
IČO:
Zastoupený:
K podpisu smlouvy oprávněn:

a
Pardubický kraj
Sídlo:
IČO:
Zastoupený:
K podpisu smlouvy oprávněn:
(společně rovněž „Účastníci dohody“)

Článek II.
Úvodní ustanovení
1. Účastníci Dohody berou na vědomí, že podle zčásti nové a zčásti novelizované legislativy jsou
kraje povinny do 30. června 2023 zpřístupnit digitální technickou mapu a tuto vést pro území
kraje.
2. Účastníci Dohody berou rovněž na vědomí, že Ministerstvo průmyslu a obchodu dne 16.
dubna 2020 vyhlásilo III. Výzvu z programu Vysokorychlostní internet v rámci implementace
Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020; tato Výzva
je zaměřena na vznik a rozvoj digitální technické mapy krajů.
3. Výše uvedené kraje se v rámci své samostatné působnosti rozhodly pro společný postup a
vzájemnou spolupráci během přípravy, pořízení a následného provozu informačního systému
Digitální technické mapy krajů (dále jen IS DTM). Za tím účelem se tyto kraje rozhodly pro
realizaci centralizované veřejné zakázky na dodávku a implementaci IS DTM (Projekt); v rámci
centralizovaného zadávání má status centrálního zadavatele Ústecký kraj. Společný postup
zadavatelů při centralizovaném zadávání je upraven v samostatné smlouvě.
4. K realizaci Projektu se účastníci Dohody rozhodli využít nejen svých vlastních zdrojů (tj.
prostředků z vlastních rozpočtů), ale i jiných prostředků získaných na základě žádostí
prostřednictvím výzvy uvedené v bodě 2. tohoto článku.

Článek III.
Digitální technická mapa kraje
1. Digitální technická mapa je definována jako databázový soubor obsahující údaje o dopravní a
technické infrastruktuře a vybraných přírodních, stavebních a technických objektech a
zařízeních, které zobrazují a popisují jejich skutečný stav.
2. Digitální technická mapa kraje je zdrojem informací, které slouží zejména pro účely územního
plánování, přípravy, umisťování, povolování a provádění staveb, poskytování informací o
životním prostředí podle zákona o právu na informace o životním prostředí a poskytování
údajů o fyzické infrastruktuře podle zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění
vysokorychlostních sítí elektronických komunikací.
3. Obsah digitální technické mapy kraje tvoří údaje vyžadované právními předpisy a potřebami
výše uvedených krajů.:

Článek IV.
Předmět smlouvy
1. Účastníci dohody se za účelem naplnění sledovaného cíle této Dohody, kterým je pořízení a
provoz IS DTM, zavazují poskytovat si vzájemnou součinnost a informovat se o všech
skutečnostech, které by mohly mít vliv na předmět této Dohody. Účastníci dohody se rovněž
zavazují vyvinout společné úsilí k naplnění předmětu této Dohody. Pojmem „společným

úsilím“ se pro účely této Dohody rozumí zapojení potřebných odborných pozic za účelem
využití odborných znalostí, zkušeností, názorů a know-how.
2. Každý z účastníků dohody se zavazuje:
a)
b)
c)
d)

vyvíjet aktivní činnost k dosažení účelu této dohody;
neprodleně poskytovat veškeré informace potřebné pro plnění této dohody;
zdržet jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení účelu této dohody;
neprodleně informovat ostatní účastníky dohody o skutečnostech rozhodných pro plnění
předmětu této dohody;
e) postupovat při plnění předmětu dohody korektně, transparentně a v souladu s dobrými
mravy.

Článek V.
Řídící výbor
1. Pro jednotnou komunikaci za účastníky Dohody bude zřízena pracovní skupina sestávající se
ze zástupců všech smluvních stran, přičemž náklady na činnost této skupiny ponese každý
účastník dohody za své zástupce.
2. Pracovní skupina se nazývá Řídící výbor.
3. Každý účastník Dohody pověří osobu oprávněnou (dále jen „Osoba oprávněná“) a jejího
zástupce (dále jen „Osoba zastupující“) účastí v této pracovní skupině.
4. Za Kraj Vysočina je:



Osoba oprávněná..............................., vedoucí odboru informatiky Krajského úřadu
Kraje Vysočina, tel: ........................................., email: ....................................
Osoba zastupující...............................,……………….., tel: .........................................,
email: ....................................

Za Ústecký kraj je:



Osoba oprávněná Bc. Jan Jelínek, vedoucí odboru informatiky Krajského úřadu
Ústeckého kraje, tel: 475 674 301, email: jelinek.j@kr-ustecky.cz
Osoba zastupující...............................,……………….., tel: .........................................,
email: ....................................

Za Pardubický kraj je:



Osoba oprávněná..............................., ……………., tel: ........................................., email:
....................................
Osoba zastupující...............................,……………….., tel: .........................................,
email: ....................................

5. Každý z účastníků dohody má právo změnit jím pověřenou Osobu oprávněnou a Osobu
zastupující, je však povinen vyrozumět o každé změně ostatní Účastníky dohody. Tyto změny
nejsou důvodem k sepsání dodatku k této Dohodě. Jednání nově pověřených Osob je vůči
ostatním Účastníkům dohody (a jejich pověřeným Osobám) účinné až od okamžiku doručení
vyrozumění o této změně.
6. Osoba oprávněná je automaticky zplnomocněna Krajem hlasovat a podávat podněty
k hlasování v rámci Řídícího výboru s právem jednoho hlasu.

7. Osoba zastupující má právo pouze poradní. Pokud se v době nepřítomnosti osoby oprávněné
prokáže osoba zastupující podepsanou plnou mocí k rozsahu oprávnění role oprávněné
osoby Kraje, má právo hlasovat a podávat podněty k hlasování jako osoba oprávněná.
8.

Z každého jednání Řídícího výboru se provádí zápis. Zápis je do 7 dnů zaslán všem členům
Řídícího výboru pro uplatnění připomínek oprávněnými osobami. Neuplatnění připomínek
v termínu se považuje za souhlas. Zápis provádí svolávající Kraj.

9. Hlasování Řídícího výboru je reakcí na podnět k hlasování. Hlasování dále slouží jako
vyjádření jednoznačného stanoviska Řídícího výboru.
10. Hlasování je platné, pokud se ho zúčastní min. 1/3 všech osob s právem oprávněných osob
účastníků Dohody. Návrh je přijat, pokud obdrží minimálně 2/3 hlasů všech s právem
oprávněných osob účastníků Dohody. V případě sporného počtu hlasů má rozhodující hlas
předseda.
11. Komunikace mezi Oprávněnými osobami může probíhat i v elektronické podobě (email) nebo
telefonicky. Hlasování může být i korespondenční.
12. Za Řídící výbor vně jedná předseda a to v tématu a rozsahu, které mu je dáno právem
předchozího hlasováním Řídícího výboru.
13. Předseda Řídícího výboru je pozice volená, každý Kraj má právo 1x ročně navrhnout svého
kandidáta na předsedu. O návrhu Kraje se hlasuje.
14. Účast v Řídícím výboru je veřejná informace, minimálně zveřejněná na portále IS DTM.
1.

Přistoupení dalšího kraje
1. K této Dohodě mohou přistoupit další kraje na základě přílohy č. 1 dohody.
2. Podmínkou přistoupení k této Dohodě je schválení této Dohody a její Přílohy č. 1
zastupitelstvem příslušného kraje, a doručení této přílohy opatřené doložkou o schválení
zastupitelstvem příslušného kraje a podpisem oprávněné osoby (dále jen „Přistoupení k
dohodě“) Ústeckému kraji. Doručením Přistoupení k dohodě se přistupující kraj stává
Účastníkem dohody se všemi právy a povinnostmi stanovenými touto Dohodou.
3. Ústecký kraj se zavazuje o přistoupení k Dohodě neprodleně informovat ostatní účastníky
Dohody.

Článek VII.
Doložka platnosti právního jednání
1. O spolupráci krajů, které jsou smluvními stranami, na IS DTM krajů, rozhodlo v souladu
s ustanovením § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
v platném znění, Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém zasedání dne ....... usnesením č.
........... a Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání dne ..... usnesením č. ...... a
Zastupitelstvo Pardubického kraje na svém zasedání dne ....... usnesením č. ...........

2. Účastníci dohody prohlašují, že projednáním vzájemné spolupráci dotčených krajů na základě
této dohody zastupitelstvy krajů byla splněna podmínka platnosti právního jednání ve smyslu
ustanovení § 23 odst. 1 zákona o krajích.

Článek VIII.
Trvání a ukončení dohody
1. Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou s platností a účinností dnem jejího podpisu
posledního Účastníka dohody.
2. Dohodu lze ukončit na základě písemné dohody všech Účastníků dohody.
3. Každý z Účastníků dohody je oprávněn vypovědět tuto dohodu písemnou výpovědí
v dvouměsíční výpovědní době, která běží od prvého dne měsíce následujícího po měsíci
doručení výpovědi poslednímu z Účastníků dohody. V průběhu výpovědní doby se odcházející
Účastník dohody zavazuje vypořádat své závazky vzniklé z titulu této dohody a společné
realizace IS DTM. Výpovědí Účastníka dohody dojde pouze k ukončení účasti kraje, který
podal výpověď, na této Dohodě.
4. Každý z Účastníků dohody se zavazuje pečlivě uvážit případné vypovězení Dohody, aby tento
úkon nebyl učiněn v nevhodné době a k újmě ostatních účastníků dohody.

Článek IX.
Závěrečná ustanovení
1. Dohoda se pořizuje ve třech (3) vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom
obdrží každý z Účastníků dohody.
2. Veškeré případné změny a doplňky této dohody lze platně provádět pouze po vzájemném
projednání všech zainteresovaných Účastníků dohody formou písemných, vzestupně
číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci všech Účastníků dohody.
3. Účastníci dohody se zavazují, že případné spory vzniklé z této dohody nebo v souvislosti s ní,
budou přednostně řešeny mimosoudním jednáním na úrovni statutárních nebo
zplnomocněných zástupců účastníků dohody, s cílem zachování dobrých vztahů.
4. Účastníci dohody prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, zcela rozumí
jejímu obsahu a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují na dohodě podpisy
svých oprávněných zástupců.
5. Nedílnou součástí dohody je její příloha č. 1 – Přistoupení k Dohodě o spolupráci krajů při
pořízení a provozu IS DTM.

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

Za Ústecký kraj ...............................

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

Za Kraj Vysočina ..............................

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

Za Pardubický kraj ............................

Příloha č. 1
Přistoupení k Dohodě o spolupráci krajů při pořízení a provozu IS Digitální technické mapy
ze dne ……………..
Kraj ……………,

se sídlem …………………………..
IČ: …………………………………
zastoupená hejtmanem kraje ………………
Osoba oprávněná za kraj dle článku V. Dohody ……………………
Osoba zastupující dle článku V. Dohody ……………………
( dále jen „ Kraj“ )
Kraj vyjadřuje svůj souhlas s podmínkami uvedenými v Dohodě o spolupráci krajů při pořízení
a provozu IS Digitální technické mapy uzavřené mezi kraji ze dne …………… Kraj tímto bez
výhrad přistupuje k výše uvedené Dohodě o spolupráci krajů při pořízení a provozu IS
Digitální technické mapy ze dne ……………, s jejímž zněním se řádně seznámil.
Přistoupení Kraje k Dohodě o spolupráci krajů při pořízení a provozu IS Digitální technické
mapy ze dne …………… bylo projednáno a schváleno na jednání Zastupitelstva kraje ……………..
dne ………….., usnesením č. …………….

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

bod 8.2 priloha 1.pdf k usnesení č. 018/31Z/2020
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TENTO DOKUMENT JE VYTVOŘEN PRO POTŘEBY ÚSTECKÉHO KRAJE.

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ
Cílem analýzy je posouzení investičního záměru Ústeckého kraje spočívajícího v nákupu a následném
provozu datového centra „Rondel“ (dále jen „DC Rondel“). Smyslem analýzy je nalezení a ověření
funkčního modelu DC Rondel zahrnujícího spolupráci vybraných partnerů (Ústecký kraj a jemu
podřízené nebo jím zřizované organizace, Statutární město Ústí nad Labem a jemu podřízené nebo jím
zřizované organizace, Metropolnet, a.s., Krajská zdravotní, a.s., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně a
Inovační centrum Ústeckého kraje, případně dalších) a má za cíl definovat požadavky na služby
a možnosti datového centra (v prosinci 2019 bylo mezi výše zmíněnými partnery uzavřeno
Memorandum o spolupráci s úkolem propojit tyto organizace při vytváření technologického a
personálního zázemí). Cílem analýzy naopak není posouzení vstupní investice, tj. vlastního nákupu DC
Rondel (cena byla stanovena na základě znaleckého posudku a jako taková je v analýze vnímána jako
daná konstanta).
Analýza ověřila a potvrdila zájem všech partnerů na spolupráci a využívání DC Rondel. Zároveň
identifikovala různou úroveň a míru připravenosti na budoucí využití DC Rondel stejně jako rozdílnou
míru potřeby využívat služby nového DC, resp. rozdílnou míru využitelnosti možné šíře služeb DC
Rondel. Spolupracující subjekty lze v zásadě rozdělit do 2 skupin:


Organizace s potenciálem k širokému využití všech (nebo většiny) nabízených služeb



Organizace s potenciálem k využití pouze některých služeb

Mezi organizace s potenciálem k širokému využití všech služeb DC Rondel patří Statutární město Ústí
nad Labem (SMÚL) / Metropolnet, a.s. (MNET) a Ústecký kraj (ÚK) / Krajský úřad Ústeckého kraje
(KÚÚK). Obě tyto organizace zejm. díky vysokému množství dále navázaných organizací (zejm.
podřízených nebo zřizovaných, příp. vlastněných) aktivně projevují zájem o využití širokého portfolia
služeb DC Rondel, a to nejen na technologické vrstvě (housing, zálohování), ale zejm. na úrovni
aplikační, resp. ve využití možných sdílených služeb DC Rondel. I v případě, že by se investiční záměr
realizoval pouze za účasti těchto dvou partnerů, lze konstatovat, že DC Rondel přispěje ke standardizaci
a zvýšení úrovně ICT služeb ve vlastní organizaci (zejm. SMÚL / MNET), resp. jejich příspěvkových
nebo jimi zřizovaných organizacích (ÚK / SMÚL) a k dílčím finančním úsporám v oblasti obnovy a správy
technologické infrastruktury.
Mezi organizace s potenciálem k využití pouze některých služeb pak lze zařadit Krajskou zdravotní, a.s.
(KZ), Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) a Inovační centrum Ústeckého kraje (ICUK). Rozdíly
v potenciálu k využívání služeb DC Rondel lze spatřit zejm. v rozdílné struktuře ICT služeb, resp.
rozdílné potřebě ICT služeb vycházející zejm. z různého charakteru těchto organizací (provozněservisní organizace zdravotnických zařízení, univerzita a rozvojová / inovační agentura), vysokého
důrazu na autonomní řízení IT (KZ), ale také minimálními požadavky na provozní IT mimo realizované
projekty (ICUK) nebo potřeba zajištění provozního a rozvojového prostředí pro projekty propojující
akademické a veřejnoprávní prostředí (UJEP).
Zároveň však byl už v průběhu zpracování analýzy potvrzen zájem o využití služeb DC Rondel ze strany
CESNET, tj. akceptovatelného „platícího“ zákazníka mimo skupinu původních partnerů.
Analýza si jako další cíl stanovila definici služeb DC Rondel nad rámec běžných infrastrukturních a SW
služeb, tj. zejména serverhousingu (prostor v DC je pronajímán k umístění vlastního HW, zejm. serverů)
a serverhostingu (DC pronajímá virtuální / výpočetní výkon a úložný prostor v HW vlastněném
provozovatelem DC).
Nejvyšší potenciál lze vysledovat v nabídce řešení kybernetické bezpečnosti (přínosné pro všechny
zúčastněné subjekty), možnosti využít zálohovací kapacity (přínosné pro všechny zúčastněné subjekty),
centralizace a standardizace vybraných služeb (přínosné zejm. směrem k podřízeným / zřizovaným
organizacím) a sdílení personálních kapacit (zvýšení odbornosti a zachování nebo dokonce snížení
stávajících osobních nákladů pro všechny zúčastněné subjekty). DC Rondel tak nepřináší pouze
technologické výhody, ale zejména synergie plynoucí z propojování znalostí a rozšiřování zkušeností
zaměstnanců všech partnerů a díky tomu další zvýšení efektivity při poskytování služeb dovnitř do
organizace partnera. U všech partnerů tak lze předpokládat průběžné zvyšování znalostí a zkušeností
všech dotčených zaměstnanců i bez investic do specializovaných školení.
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Aktuální odhad iniciačních nákladů (náklady na vybavení a zprovoznění DC) jsme expertním odhadem
stanovili na cca 60 mil. Kč vč. DPH. Tyto náklady zahrnují náklady na vlastní spuštění DC (cca 1 – 2,5
mil. / patro), vybudování optických datových tras pro propojení všech zainteresovaných subjektů (cca
1,5 - 5 mil.), personální náklady – interní i externí (6 - 8 mil.) a náklady na vybavení DC HW a SW
technologiemi potřebnými pro zajištění provozu navrhovaných služeb (až 50 mil.).
Výše uvedené náklady jsou expertním odhadem předpokládajícím využití DC v první fázi jako záložní
DC pro většinu dotčených subjektů v rozsahu 100 kW příkonu na IT a 20 obsazených racků s dočasným
zakonzervováním datového sálu na 4. NP (pro provoz předpokládáme využití datových sálů v 5. a 6.
NP). Náklady na vlastní spuštění a dobudování optických datových tras jsou náklady nezbytné a
iniciační, tj. nelze je vypustit ani v čase odložit – lze však předpokládat, že investice bude spíše v nižší
předpokládané hladině, tj. cca 3 mil. Personální náklady jsou naopak odhadnuty v součtu za 12 měsíců,
budou tedy vynakládány postupně a lze s jistotou tvrdit, že budou k předpokládané hodnotě narůstat
postupně (a spíše pozvolna), protože značná část z nich je předpokládána v přímé závislosti na
postupném vybavování DC potřebnými HW a SW technologiemi a postupném rozšiřování služeb DC
(vybavení DC technologiemi bude přímo závislé na délce trvání veřejných zakázek na dodávky HW a
SW vybavení – střední doba trvání obdobných zakázek je 4 až 6 měsíců + čas nutný na vlastní dodávku
a instalaci / implementaci technologií). Obdobně náklady na vybavení DC HW a SW technologiemi
potřebnými pro zajištění provozu navrhovaných služeb budou uvolňovány postupně v závislosti na:
1) Stanovení prioritizace spuštění jednotlivých služeb DC (není nutné všechny služby zajišťovat
a nabízet ihned po spuštění DC).
2) Délce trvání (a úspěšnosti) veřejných zakázek na dodávky technologií.
3) Disponibilitě personálních kapacit zapojených subjektů, případně externích dodavatelů.
Na základě provedené analýzy lze také konstatovat, že personální potřeby pro poskytování služeb DC
Rondel je možné pokrýt ze stávajících zdrojů partnerů s výjimkou oblasti kybernetické bezpečnosti, u
níž nebyl zjištěn dostatek odborných zdrojů disponibilních ke sdílení mezi partnery.
Analýza doporučuje institucionalizaci DC Rondel formou příspěvkové organizace, případně akciové
společnosti (v případě, že je žádoucí majetková účast partnerů v DC Rondel). Jiné formy, tj. zejm.
provoz v rámci Krajského úřadu Ústeckého kraje, společnost s ručením omezeným nebo ústav
(nezisková organizace) analýza nedoporučuje. V rámci analýzy byly posouzeny varianty interní provoz
(provoz DC v rámci stávajících struktur KÚ) a vyčlenění do subjektu ovládaného krajem, tj. varianta
obchodní společnost (akciová společnost, nebo společnost s ručením omezeným), příspěvková
organizace Ústeckého kraje a ústav.
U všech posuzovaných variant není zásadní rozdíl v otázce nákupu a prodeje služeb a produktů DC
(DC v jakékoli posuzované variantě musí nakupovat i prodávat služby a produkty vždy v souladu s
platným zákonem o zadávání veřejných zakázek, přičemž pro prodej služeb partnerům je možné využít
institut horizontální, resp. vertikální spolupráce). U zakázek malého rozsahu, tj. zakázek do 2 mil. Kč
bez DPH (platí pro nákup služeb a dodávek) je vhodné aplikovat stávající pravidla ÚK platná pro KÚ i
pro příspěvkové organizace ÚK. Úprava (např. zjednodušení těchto pravidel) by bylo možné v případě
obchodní společnosti, v tuto chvíli to ale není nezbytné). S přihlédnutím k nutnosti respektovat
povinnosti podle platné legislativy, zejm. zákona o kybernetické bezpečnosti není jednoduše možné
aplikovat ani komplexní outsourcing celého provozu DC třetí straně (jako dodávku komerčního subjektu)
mimo strukturu Ústeckého kraje.
Po zvážení možných forem a úrovní partnerství doporučujeme umožnit partnerům spolurozhodovat o
budoucím směřování DC Rondel na úrovni rozhodování v rámci orgánů budoucí příspěvkové
organizace (úroveň dozorčí rady). V úvodní fázi by partnerské spoluvlastnictví DC Rondel přineslo spíše
nevýhody, resp. by mohlo významně prodloužit přípravu a spuštění provozu celého projektu.
U příspěvkové organizace Ústeckého kraje v úvodní fázi předpokládáme vyšší míru flexibility
v rozhodování a schvalování rozpočtu i investic spíše než v případě akciové společnosti spoluvlastněné
společně s partnery.
Na základě dosud dostupných informací a dat lze investici do pořízení a budoucí provoz a poskytování
služeb DC Rondel doporučit. Přínosy DC Rondel lze zjednodušeně shrnout nejen jako částečné úspory
nákladů na údržbu technologií ve stávajících (záložních) DC, ale také jako další krok k rozšíření
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spolupráce významných subjektů na regionální úrovni a zejména jako významný impulz a technologický
základ pro:
1) zvýšení kybernetické bezpečnosti partnerů vč. jejich příspěvkových a/nebo jimi zřizovaných
organizací;
2) sjednocení, standardizaci a (ve většině případů) i zvýšení úrovně vybraných služeb;
3) propojení agend a dat (např. GIS nebo PORTABO) jednotlivých subjektů veřejné správy v rámci
Ústeckého kraje a
4) zvýšení personálního, znalostního i zkušenostního potenciálu na základě sdílení personálních
a znalostních / zkušenostních kapacit partnerů.
Projekt DC Rondel bude znamenat zvýšení nákladů na ICT technologie, a to pro všechny zapojené
partnery, a lze očekávat, že finančně bude buď vyrovnaný nebo (spíše) mírně ztrátový. Podstata
projektu však není, nebo by aspoň neměla být, ve snaze zajistit ziskovou organizaci ve smyslu
komerčního poskytovatele služeb datového centra (v takovém případě by se naopak vlastník a
provozovatel DC musel vypořádat s otázkou nepovolené veřejné podpory). Naopak – cílem projektu by
mělo být vybudování datového centra určeného výhradně pro potřeby nekomerčních organizací, zejm.
partnerů a jejich příspěvkových nebo jimi zřizovaných organizaci a výhledově i pro města a jejich
organizace v Ústeckém kraji, případně organizace a orgány státní správy (např. Krajský soud, Policie
ČR a další).
I když bude projekt finančně ztrátový, lze přinejmenším v oblasti socio-ekonomických dopadů s vysokou
mírou jistoty tvrdit, že tyto (socio-ekonomické) přínosy DC Rondel budou převažovat nad přímými
finančními náklady. Sdílené datové centrum určené zejm. pro potřeby veřejné správy a akademického
sektoru je nadto v rámci ČR unikátní počin, který si jistě své budoucí „zákazníky“ najde – oblast ICT
technologií je neustále se dynamicky významně rozvíjející a s rostoucími náklady na zajištění nebo
zvýšení bezpečnosti vlastních technologií budou i další organizace hledat způsob, jak tyto potřeby
pokrýt.
S přihlédnutím k unikátnosti tohoto počinu lze také očekávat zvýšení prestiže Ústeckého kraje mezi
ostatními kraji a výhledově také zvýšení a zkvalitnění služeb pro občany (v závislosti na charakteru
organizace využívající služeb DC), a to prostřednictvím podpory vnitřních procesů a zvýšení
kybernetické bezpečnosti dané organizace.
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Č. j.: KUUK/088755/2020

ÚSTECKÝ KRAJ
ZASTUPITELSTVO KRAJE
SCHVALUJE
na základě svého usnesení č….. ze dne …………, dle ustanovení § 35 odst. 2 písm. j) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 27 odst. 1 a 2
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů.
ZŘIZOVACÍ LISTINU
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Datové centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace
( dále jen organizace)
Článek I.
Úplný název zřizovatele
Zřizovatelem organizace je Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ: 400
02, IČO: 70892156.
Článek II.
Název organizace
Název organizace zní: Datové centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace.
.
Článek III.
Sídlo organizace
Sídlem organizace je: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ: 400 02.
Článek IV.
Identifikační číslo organizace
Identifikační číslo organizace je : [bude doplněno].
Článek V.
Právní forma organizace
Právní formou organizace je: příspěvková organizace.

Článek VI.
Hlavní účel organizace
Hlavním účelem, pro který byla organizace zřízena, je provoz datového centra pro Ústecký
kraj a jím zřízené či založené organizace. Realizace projektů v oblasti SMART a IT
technologií. Provozování školícího a vzdělávacího centra.
Článek VII.
Předmět činnosti organizace
1. Provoz datového centra a poskytování IT služeb pro Ústecký kraj a jím zřízené či založené
organizace.
2. Schvalování investičních akcí v oblasti IT příspěvkových organizací zřízených Ústeckým
krajem.
3. Realizace projektů v oblasti SMART a IT technologií na území Ústeckého kraje.
4. Provozování školícího a vzdělávacího centra.
Článek VIII.
Doplňkové činnosti organizace
1. Doplňková činnost navazuje na hlavní činnost organizace dle článku VII. této zřizovací
listiny.
2. Doplňková činnost je zřizovatelem povolena k tomu, aby organizace mohla lépe využívat
všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců.
3. Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavních účelů organizace uvedených v článku
VI. této zřizovací listiny a sleduje se v účetnictví samostatně.
4. Zřizovatel povoluje organizaci tyto okruhy doplňkové činnosti:
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a až 3 živnostenského zákona.
Článek IX.
Statutární orgán organizace
1. Statutárním orgánem organizace je : ředitel.
2. Ředitel je jmenovaný a odvolávaný Radou Ústeckého kraje.
Článek X.
Vystupování statutárního orgánu jménem organizace
1. Za organizaci vystupuje a jedná její statutární orgán – ředitel.
2. Ředitel jedná jménem organizace samostatně. Je odpovědný Radě Ústeckého kraje.
3. Podepisování za organizaci se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu
organizace (lze nahradit razítkem), jménu a funkci připojí ředitel svůj podpis.
4. Vnitřní předpis nebo jiná příslušná písemnost mohou určit další osoby oprávněné jednat
jménem organizace, a to zejména pro případ nepřítomnosti ředitele.
Článek XI.
Dozorčí rada
1. Kontrolním a iniciativním orgánem organizace je dozorčí rada.
2. Členy dozorčí rady jmenuje a odvolává Rada Ústeckého kraje.

3. Složení dozorčí rady, její postavení, práva a povinnosti, jakož i další skutečnosti potřebné
pro její činnost jsou vymezeny ve statutu dozorčí rady, který schvaluje Rada Ústeckého
kraje.
Článek XII.
Vymezení majetku předávaného organizaci k hospodaření
1. Zřizovatel předává organizaci k hospodaření majetek (dále jen „svěřený majetek“), který je
v jeho vlastnictví.
2. Svěřený majetek dle odstavce 1 je přesně vymezen v příloze č. 1.
3. Příloha uvedená v odstavci 2 je nedílnou součástí této zřizovací listiny.
Článek XIII.
Nabývání majetku příspěvkovou organizací a vymezení práv organizace ke svěřenému
majetku
1. Zřizovatel níže vymezuje organizaci majetková práva, která organizaci umožní, aby se
svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, k němuž byla zřízena a podmínky, za kterých
organizace nabývá majetek do svého vlastnictví.
2. Organizace při hospodaření se svěřeným majetkem je povinna dodržovat veškeré obecně
závazné právní předpisy, především zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů a usnesení či jiné výstupy orgánů Ústeckého kraje.
3. Organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele, nestanoví-li tato zřizovací listina jinak.
Organizace není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele:
a) uzavírat smlouvy o půjčce (s výjimkou smlouvy o půjčce z FKSP), smlouvy o úvěru,
smlouvy o výpůjčce svěřeného majetku (s výjimkou sbírkových předmětů), smlouvy
o postoupení pohledávky, smlouvy o převzetí dluhu, dohody o zápočtu pohledávek,
dohody o zániku závazku,
b) činit jednostranné projevy vůle způsobující zánik závazku, není-li v této zřizovací
listině stanoveno jinak,
c) přijímat jakékoli další cizí zdroje (např. finanční výpomoci) s výjimkou příspěvků,
dotací, grantů apod. poskytovaných z veřejných rozpočtů.
4. Do svého vlastnictví může organizace nabýt pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, pro
kterou byla zřízena, a to:
a) bezúplatným převodem od svého zřizovatele,
b) darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
c) děděním s předchozím písemným souhlasem zřizovatele,
d) jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele.
5. Dary, přijaté bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele, nabývá organizace pro
svého zřizovatele. Zřizovatel je vázán účelem poskytnutého daru. Dary mohou být:
a) peněžité účelově určené,
b) peněžité účelově neurčené,
c) ostatní (movité věci, věci jiné majetkové hodnoty apod.).
6. Zřizovatel uděluje organizaci předchozí souhlas k přijímání účelově neurčených
peněžitých darů do vlastnictví organizace.
7. Pokud se stane majetek, který organizace nabyla bezúplatným převodem od zřizovatele,
pro ni trvale nepotřebný, nabídne ho přednostně bezúplatně zřizovateli. Nepřijme-li
zřizovatel písemnou nabídku, může organizace po jeho předchozím písemném souhlasu
převést majetek do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem.
8. Vymezení práv a povinností k nemovitostem:
a) pokud je dále pojednáváno o nemovitostech, jsou tím myšleny i jejich části, popř.
spoluvlastnické podíly,
b) organizace není oprávněna jakkoliv nakládat s nemovitostmi bez předchozího
písemného souhlasu zřizovatele, pokud tato zřizovací listina nestanoví jinak,

c) organizace není oprávněna nabývat nemovitosti do svého vlastnictví. K nabytí
nemovitostí do vlastnictví zřizovatele je třeba jeho písemný souhlas; zřizovatel tuto
skutečnost oznámí v Ústředním věstníku České republiky,
d) organizace je oprávněna bez předchozího souhlasu zřizovatele pronajímat
nemovitosti na dobu neurčitou s maximální tříměsíční výpovědní lhůtou nebo na
dobu určitou, nejvýše však na 1 rok za podmínky dodržení § 18 odst. 4 zákona
o krajích,
e) výnosy z pronájmů nemovitostí jsou příjmem organizace, která je použije výhradně
pro rozvoj a modernizaci ve své hlavní činnosti.
9. Vymezení práv a povinností k movitým věcem:
a) pokud je dále pojednáváno o movitých věcech, jsou tím myšleny i jejich části,
spoluvlastnické podíly, soubory věcí,
b) veškeré movité věci pořízené organizací z jejích finančních prostředků, se stávají
vlastnictvím organizace,
c) s movitými věcmi, které organizace nabude do vlastnictví zřizovatele, hospodaří
organizace v rozsahu stanoveném v této zřizovací listině pro majetek svěřený,
d) organizace je oprávněna se souhlasem likvidační komise jmenované ředitelem
organizace a na základě statutu komise schváleného ředitelem organizace:
- přebytečný movitý majetek do výše pořizovací ceny 20 000,- Kč za kus nabízet
a převádět na jiné příspěvkové organizace Ústeckého kraje,
- neupotřebitelný movitý majetek do výše pořizovací ceny 20 000,- Kč za kus
vyřadit z evidence a zajistit jeho likvidaci,
e) o vyřazení majetku, který nesplňuje podmínky uvedené v písmenu d) podléhá
předchozímu schválení zřizovatele,
f) výnosy z případného prodeje neupotřebitelného movitého majetku jsou příjmem
organizace, která je použije výhradně pro rozvoj a modernizaci ve své hlavní
činnosti.
10. Vymezení práv, povinností a kompetencí v oblasti nákupu věcí, služeb a stavebních prací
organizací:
a) ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o nákupu věcí, služeb a stavebních prací
do částky, která nepřevyšuje 250.000,-- Kč bez DPH, za jednotlivý případ, za
podmínky dodržení schváleného rozpočtu organizace a zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“),
b) ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o nákupu věcí a služeb od částky vyšší
než 250.000,-- Kč bez DPH do částky, která nepřevyšuje 2.000.000,-- Kč bez DPH,
za jednotlivý případ, po předchozím souhlasu uvolněného člena Zastupitelstva
Ústeckého kraje, jemuž byly svěřeny úkoly v příslušných oblastech, a po
předchozím souhlasu uvolněného člena Zastupitelstva Ústeckého kraje pro oblast
investic (na základě doporučení vedoucího svodného odboru), za podmínky
dodržení schváleného rozpočtu organizace a ZZVZ,
c) ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o nákupu stavebních prací od částky
vyšší než 250.000,-- Kč bez DPH do částky, která nepřevyšuje 6.000.000,-- Kč bez
DPH, za jednotlivý případ, po předchozím souhlasu uvolněného člena
Zastupitelstva Ústeckého kraje, jemuž byly svěřeny úkoly v příslušných oblastech,
a po předchozím souhlasu uvolněného člena Zastupitelstva Ústeckého kraje pro
oblast investic (na základě doporučení vedoucího svodného odboru), za podmínky
dodržení schváleného rozpočtu organizace a ZZVZ,
d) ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o nákupu věcí a služeb od částky vyšší
než 2.000.000,-- Kč bez DPH za jednotlivý případ, po předchozím souhlasu Rady
Ústeckého kraje (na základě doporučení vedoucího svodného odboru), za
podmínky dodržení schváleného rozpočtu organizace a ZZVZ,
e) ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o nákupu stavebních prací od částky
vyšší než 6.000.000,-- Kč bez DPH za jednotlivý případ, po předchozím souhlasu
Rady Ústeckého kraje (na základě doporučení vedoucího svodného odboru), za
podmínky dodržení schváleného rozpočtu organizace a ZZVZ,

f)

ředitel organizace je oprávněn rozhodovat o vyloučení účastníků zadávacího řízení
podle § 48, § 107 odst. 5, § 113 odst. 6 a § 122 odst. 5 ZZVZ, rozhodovat o zrušení
předchozího vyloučení účastníka zadávacího řízení podle § 76 odst. 4 ZZVZ,
rozhodovat o vyloučení účastníků zadávacího řízení, kteří neprokázali splnění
kvalifikace, z účasti v zadávacím řízení a nevyloučené účastníky zadávacího řízení
vyzvat k podání nabídek podle § 58 odst. 3 ZZVZ, rozhodovat o snížení počtu
účastníků zadávacího řízení a vyloučení účastníků, kteří neprokázali splnění
kvalifikace nebo nebyli vybráni při snížení počtu účastníků zadávacího řízení, z
účasti v zadávacím řízení a nevyloučené účastníky zadávacího řízení vyzvat k
podání předběžných nabídek podle § 61 odst. 5 ZZVZ, rozhodovat o snížení počtu
účastníků zadávacího řízení a vyloučení účastníků, jejichž žádost o účast nesplňuje
zadávací podmínky nebo kteří nebyli vybráni při snížení počtu účastníků
zadávacího řízení, z účasti v zadávacím řízení a nevyloučené účastníky
zadávacího řízení vyzvat k účasti v soutěžním dialogu podle § 68 odst. 4 ZZVZ,
rozhodovat o snížení počtu účastníků zadávacího řízení a vyloučení účastníků,
jejichž žádost o účast nesplňuje zadávací podmínky nebo kteří nebyli vybráni při
snížení počtu účastníků zadávacího řízení, z účasti v zadávacím řízení a
nevyloučené účastníky zadávacího řízení vyzvat k doručení předběžných nabídek
podle § 72 odst. 4 ZZVZ,
g) u veřejné zakázky, ve které byla smlouva uzavřena ředitelem organizace po
předchozím souhlasu uvolněného člena Zastupitelstva Ústeckého kraje, jemuž byly
svěřeny úkoly v příslušných oblastech, je oprávněn ředitel organizace činit právní
jednání, kterým se smlouva mění, včetně sjednání dodatečné práce, dodávky či
služby (§ 222 ZZVZ), nebo se smlouva ukončuje, pouze na základě předchozího
souhlasu toho, kdo vydal řediteli organizace souhlas s rozhodnutím o zadání
veřejné zakázky.
11. Organizace je dále mj. povinna:
a) provádět zadávání veřejných zakázek dle ZZVZ, příslušných „Pravidel pro
zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými
organizacemi“ schválených zřizovatelem a dle vnitřního předpisu ředitele
Krajského úřadu Ústeckého kraje, příslušné Směrnice „Pravidla pro zadávání
veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými
organizacemi“,
b) chránit majetek před poškozením, zničením, užíváním v rozporu s touto zřizovací
listinou nebo obecně závaznými právními předpisy,
c) vést účetnictví a výkaznictví včetně evidence majetku v analytické evidenci dle
obecně závazných právních předpisů a rozhodnutí zřizovatele, od 1. 1. 2010 pak
účetnictví ve zjednodušeném rozsahu ve smyslu § 9 odst. 3 písm. c) zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
d) provádět pravidelnou inventarizaci majetku v souladu s pokyny zřizovatele
k inventarizaci,
e) svěřený majetek pojistit a dále zabezpečit požární ochranu,
f) zajistit včasnou a řádnou údržbu a opravy majetku,
g) využívat všechny právní prostředky proti tomu, kdo zasahuje neoprávněně do
vlastnického práva zřizovatele nebo organizace; o této skutečnosti je povinna
zřizovatele bezodkladně informovat,
h) uplatnit nárok na náhradu škody jak proti těm, kteří škodu způsobili, tak proti těm,
kteří úmyslně nebo z nedbalosti umožnili její vznik; při podezření z přestupku nebo
trestného činu oznámit věc příslušným orgánům; u škody na svěřeném majetku je
organizace povinna oznámit vznik škody neprodleně zřizovateli a předat mu
všechny potřebné informace k tomu, aby zřizovatel mohl uplatnit právo na náhradu
škody včetně práv poškozeného před orgány veřejné moci (např. Policie ČR, Státní
zastupitelství, soudy),

i)

předávat zřizovateli veškeré podklady, výkazy a hlášení, stanovené obecně
závaznými právními předpisy, a další potřebné podklady, které si zřizovatel pro
svoji potřebu vyžádá,
j) provádět odpisy majetku v souladu s obecně závaznými právními předpisy
a s odpisovým plánem schváleným zřizovatelem,
k) plnit povinnosti vlastníka vyplývající mu ze zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření
energií, ve znění pozdějších předpisů, zejména v oblasti zajištění snižování
energetické náročnosti budov a zajištění průkazu energetické náročnosti.
12. Organizace je povinna vymáhat veškeré pohledávky po lhůtě splatnosti s cílem dosažení
maximální efektivnosti.
13. Ředitel příspěvkové organizace je oprávněn rozhodnout:
a) o vzdání se práva a prominutí pohledávky (úplný odpis pohledávky),
b) o přeúčtování pohledávky na podrozvahové účty pro případ, že se pohledávka
stane vymahatelnou,
a to u pohledávek, jejich finanční hodnota včetně příslušenství je nižší než 50.000,-- Kč.
Pohledávka musí být po splatnosti více než 2 roky s tím, že musí být prokazatelně
doloženo, že byly provedeny minimálně dvě výzvy dlužníkovi k úhradě předmětné
pohledávky, že vymáhání tohoto dluhu by zřejmě nevedlo k výsledku nebo že u pohledávky
je pravděpodobné, že náklady na vymáhání by přesáhly jeho výnos a tudíž vymáhání není
efektivní, hospodárné a účelné.
14. Ředitel organizace je oprávněn uzavřít smlouvu na dodávky elektrické energie či plynu,
dodatek ke smlouvě, či jakkoli právně jednat v souvislosti s takovou smlouvou (rušení a
zřízení nového odběrného místa elektřiny a plynu, úprava distribuční hodnoty u odběrného
místa) pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.
15. Za ochranu majetku a výkon práv a povinností při hospodaření se svěřeným i vlastním
majetkem organizace odpovídá ředitel. V rámci výkonu práv a povinností při hospodaření
se svěřeným majetkem organizace zastupuje zřizovatele jako vlastníka svěřeného
majetku a jedná jeho jménem ve správních řízeních týkajících se tohoto majetku,
konaných před správními orgány, včetně řízení před stavebním úřadem. Ředitel stanoví
úkoly, práva a povinnosti jednotlivých zaměstnanců při hospodaření se svěřeným i
vlastním majetkem organizace, jakož i okruh funkcí, s jejichž výkonem je spojena hmotná
odpovědnost, ve vnitřních organizačních předpisech.
Článek XIV.
Hospodaření organizace
(některá vybraná ustanovení)
1. Organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností a s peněžními
prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele. Dále hospodaří s prostředky svých
fondů, s peněžitými dary od fyzických a právnických osob, včetně peněžních prostředků
poskytnutých z Národního fondu a zahraničí.
2. Organizace je povinna hospodařit tak, aby plnila závazné ukazatele stanovené jí
zřizovatelem. Pokud organizace dosáhne zlepšeného výsledku hospodaření, může jej
použít k posílení fondu odměn v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“) a tvorbě rezervního fondu, to vše po předchozím souhlasu zřizovatele.
3. Organizace je povinna vypracovat návrh finančního plánu s vyrovnanými náklady a výnosy
se zohledněním plánovaného provozního příspěvku zřizovatele a finanční plán pro oblast
příjmů a výdajů.
4. Zřizovatel provádí kontrolu hospodaření organizace. Organizace je povinna umožnit
provádění kontroly v rozsahu a způsobem vymezeným pokyny zřizovatele pro organizaci
a provádění kontrol.
5. Zřizovatel poskytuje příspěvek na provoz své organizaci zpravidla v návaznosti na výkony
nebo jiná kritéria jejích potřeb.

6. Pokud organizace vytváří ve své doplňkové činnosti zisk, může jej použít jen ve prospěch
své hlavní činnosti; zřizovatel může organizaci povolit jiné využití tohoto zdroje v souladu
s obecně závaznými právními předpisy.
7. Organizaci může její zřizovatel uložit odvod do svého rozpočtu, jestliže:
a) její plánované výnosy překračují její plánované náklady, a to jako závazný ukazatel
rozpočtu, nebo
b) její investiční zdroje jsou větší, než je jejich potřeba užití podle rozhodnutí
zřizovatele.
8. Organizace se dopustí porušení rozpočtové kázně tím, že:
a) použije finanční prostředky, které obdrží z rozpočtu svého zřizovatele, v rozporu se
stanoveným účelem,
b) převede do svého peněžního fondu více finančních prostředků, než dovoluje
zřizovatel,
c) použije prostředky svého peněžního fondu na jiný účel nebo v jiné výši, než stanoví
zákon nebo zřizovatel,
d) použije své provozní prostředky na účel, na který měly být použity prostředky jejího
peněžního fondu podle zákona,
e) překročí stanovený nebo přípustný objem prostředků na platy, pokud toto
překročení nekryla ze svého fondu odměn do 31. 12., nebo
f) neprovede odvod podle odstavce 7 ve lhůtě stanovené zřizovatelem.
9. Za porušení rozpočtové kázně uloží zřizovatel organizaci odvod do svého rozpočtu ve výši
neoprávněně použitých prostředků, a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy porušení
rozpočtové kázně zjistil, nejdéle však do 3 let ode dne, kdy k porušení rozpočtové kázně
došlo. Zřizovatel může z důvodu zamezení tvrdosti snížit nebo prominout odvod za
porušení rozpočtové kázně na základě písemné žádosti organizace podané do 1 roku od
uložení odvodu.
10. Vztah rozpočtu organizace k rozpočtu zřizovatele lze během roku změnit v neprospěch
organizace jen ze závažných, objektivně působících příčin.
11. Rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah organizace ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu
Regionální rady regionu soudržnosti a k Národnímu fondu.
12. Organizace tvoří tyto peněžní fondy:
a) rezervní fond,
b) fond investic,
c) fond odměn,
d) fond kulturních a sociálních potřeb.
13. Zůstatky peněžních fondů se po skončení roku převádějí do následujícího roku.
14. K dočasnému krytí svých potřeb může organizace získat od svého zřizovatele návratnou
finanční výpomoc, jestliže je její vrácení zabezpečeno jejími rozpočtovanými výnosy
běžného roku, nejpozději však do 31. března následujícího roku, nestanoví-li zřizovatel pro
konkrétní případ lhůtu delší.
15. Organizace není oprávněna ručit za závazky třetích osob, ani jinak je zajišťovat.
16. Organizace může pořizovat věci nákupem na splátky nebo smlouvou o nájmu s právem
koupě jen po předchozím písemném souhlasu zřizovatele.
17. Organizace není oprávněna nakupovat akcie či jiné cenné papíry. Přijímat je jako
protihodnotu za své pohledávky vůči jiným subjektům je oprávněna jen s předchozím
písemným souhlasem zřizovatele. Organizace nesmí vystavovat nebo akceptovat směnky,
ani být směnečným ručitelem.
18. Organizace není oprávněna poskytovat dary jiným subjektům, s výjimkou obvyklých
peněžitých nebo věcných darů svým zaměstnancům a jiným osobám ze svého fondu
kulturních a sociálních potřeb a s výjimkou poskytnutí daru uvedenou v čl. XIII odst. 7.
19. Organizace nesmí zřizovat nebo zakládat právnické osoby a nesmí mít účast v právnické
osobě zřízené nebo založené za účelem podnikání.
Článek XV.

Přeměna nebo zánik organizace
K rozdělení, sloučení, splynutí nebo zrušení organizace dochází dnem určeným zřizovatelem
v rozhodnutí, jímž též určí, v jakém rozsahu přecházejí práva a závazky na nové anebo
přejímající organizace. Rozhodne-li zřizovatel o zrušení organizace, přecházejí uplynutím dne
uvedeného v jeho rozhodnutí o zrušení její majetek, práva a závazky na zřizovatele. Ke
sloučení nebo splynutí organizace může dojít pouze u organizací téhož zřizovatele.
Článek XVI.
Vymezení doby, na kterou je organizace zřízena
Organizace je zřízena na dobu neurčitou.
Článek XVII.
Závěrečná ustanovení
1. Organizace je právnickou osobou.
2. Tato zřizovací listina nabývá účinnosti [bude doplněno]
3. Tato zřizovací listina je vyhotovena v 6 exemplářích, které mají stejnou platnost originálu.
Článek XVIII.
Podpis zřizovatele
V Ústí nad Labem dne . . . . . . . . . .
………………………………………………
Ústecký kraj
hejtman
Přílohy:
příloha č. 1

Příloha č. 1 – Specifikace věcí předávaných k hospodaření

- jednotka č. 750/6, způsob využití: jiný nebytový prostor, vymezená dle zákona o
vlastnictví bytů v budově: Bukov, č.p. 750, stojící na pozemku parc. č. 313/3, LV
4417
- jednotka č. 750/7, způsob využití: jiný nebytový prostor, vymezená dle zákona o
vlastnictví bytů v budově: Bukov, č.p. 750, stojící na pozemku parc. č. 313/3, LV
4417
- jednotka č. 750/8, způsob využití: jiný nebytový prostor, vymezená dle zákona o
vlastnictví bytů v budově: Bukov, č.p. 750, stojící na pozemku parc. č. 313/3, LV
4417
- podíl o velikosti 129/341 na společných částech budovy Bukov č.p. 750, způsob
využití: objekt občanské vybavenosti, stojící na pozemku parc.č. 313/3, LV 1713
- podíl o velikosti 129/341 na pozemku parc.č. 313/3 o velikosti 129/341, druh
pozemku: zastavěná plocha a nádvoří o výměře 545 m2, LV 1713
vše, jak výše uvedeno, zapsáno v katastru v obci Ústí nad Labem, k.ú.Bukov,
zapsaných na LV č. 4417 a LV č. 1713 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro TAXEMA s.r.o. se vším právním i
faktickým příslušenstvím a součástmi
52 520 930,54 Kč
Typ
DDHM
DDHM

Zařazení
01.01.2015
20.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

Název

Číslo
4 seegate hardisky
Čtečka
25-1
přístupového
systému Aktion
AXR-210
Chladící jednotka
23-1
CONTEG
COOLTOP
Degausser ASM
21-1
120
Infortrend ESDS
21-2
3016 RE Dual
cotroller JBOD
4U/6
Infortrend ESDS
21-3
3016 RE
Dualcontroller
JBOD 3U/
PoE switch HP
22-1
24x10/100/1000
FE portů
PoE Switch HP
22-10
24x10/100/1000
FE portů
Vnitřní dome IP
22-11
kamera
Samsung,Full HD
Vnitřní dome
22-12
IPkamera
Samsung,Full HD
Vnitřní dome IP
22-13
kamera
Samsung,Full HD

Středisko
15IM00026
DCDo

cena
14 724,75 Kč
12 000,00 Kč

DCDo

200 000,00 Kč

DCDo

265 000,00 Kč

DCDo

700 000,00 Kč

DCDo

700 000,00 Kč

DCDo

21 000,00 Kč

DCDo

21 000,00 Kč

DCDo

9 100,00 Kč

DCDo

9 100,00 Kč

DCDo

9 100,00 Kč

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

Vnitřní dome IP
kamera
Samsung,Full HD
Vnitřní dome IP
kamera
Samsung,Full HD
Vnitřní dome IP
kamera
Samsung,Full HD
Vnitřní dome IP
kamera
Samsung,Full HD
Vnitřní dome IP
kamera
Samsung,Full HD
Venkovní IP
kamera
Samsung,Full HD
Venkovní IP
kamera
Samsung,Full HD
Vnitřní dome IP
kamera
Samsung,Full HD
Vnitřní dome IP
kamera
Samsung,Full HD
Vnitřní dome IP
kamera
Samsung,Full HD
Vnitřní dome IP
kamera
Samsung,Full HD
Vnitřní dome IP
kamera
Samsung,Full HD
Vnitřní dome IP
kamera
Samsung,Full HD
Vnitřní dome IP
kamera
Samsung,Full HD
Vnitřní dome IP
kamera
Samsung,Full HD
Vnitřní dome IP
kamera
Samsung,Full HD
Vnitřní dome IP
kamera
Samsung,Full HD
Vnitřní dome IP
kamera
Samsung,Full HD
Vnitřní dome IP
kamera
Samsung,Full HD
Vnitřní dome IP
kamera Samsung,
Full HD

22-14

DCDo

9 100,00 Kč

22-15

DCDo

9 100,00 Kč

22-16

DCDo

9 100,00 Kč

22-17

DCDo

9 100,00 Kč

22-18

DCDo

9 100,00 Kč

22-19

DCDo

15 000,00 Kč

22-20

DCDo

15 000,00 Kč

22-21

DCDo

9 100,00 Kč

22-22

DCDo

9 100,00 Kč

22-23

DCDo

9 100,00 Kč

22-24

DCDo

9 100,00 Kč

22-25

DCDo

9 100,00 Kč

22-26

DCDo

9 100,00 Kč

22-27

DCDo

9 100,00 Kč

22-28

DCDo

9 100,00 Kč

22-29

DCDo

9 100,00 Kč

22-3

DCDo

9 100,00 Kč

22-30

DCDo

9 100,00 Kč

22-4

DCDo

9 100,00 Kč

22-5

DCDo

9 100,00 Kč

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

HM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

HM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

Vnitřní dome IP
kamera
Samsung,Full HD
Vnitřní dome IP
kamera
Samsung,Full HD
Vnitřní dome IP
kamera
Samsung,Full HD
PoE Switch HP
24x10/100/1000
FE portů
Chladící jednotka
Conteg Cooltop
Zvlhčovač Stulz
SupraSteam
Potrubní rozvody
DN 40
Vzduchotechnika,
ventilátor Mixent
TD800/200
Vzdutechnika,ven
tilátor Mixvent
TD500/160
Vzduchotechnika,
ventilátor Mixent
TD800/200
Potrubní rozvody
DN 100, DN 125
Potrubní rozvody
DN 100, DN 150
Chiller Stulz CSI
1001 GE
Chiller Stulz CSI
1001 GE
Zvlhčovač Stulz
SupraSteam
Chiller Stulz CSI
1001 GE
Vzduchotechnika,
ventilátor Mixent
TD800/200
Vnitřní páteřní
rozvod
chlad.okruhu
DN100,DN 125
Venkovní glykový
okruh DN
80,vč.izolace
Vzduchotechnika,
ventilátor Mixent
TD800/200
Součást venkovní
chladící jednotky
Součást venkovní
chladící jednotky
Součást venkovní
chladící jednotky

22-6

DCDo

9 100,00 Kč

22-7

DCDo

9 100,00 Kč

22-8

DCDo

9 100,00 Kč

22-9

DCDo

21 000,00 Kč

23-10

DCDo

190 000,00 Kč

23-11

DCDo

20 000,00 Kč

23-12

DCDo

40 000,00 Kč

23-13

DCDo

23 000,00 Kč

23-14

DCDo

23 000,00 Kč

23-15

DCDo

23 000,00 Kč

23-16

DCDo

20 000,00 Kč

23-17

DCDo

20 000,00 Kč

23-18

DCDo

900 000,00 Kč

23-19

DCDo

900 000,00 Kč

23-2

DCDo

20 000,00 Kč

23-20

DCDo

900 000,00 Kč

23-21

DCDo

23 000,00 Kč

23-22

DCDo

650 000,00 Kč

23-23

DCDo

200 000,00 Kč

23-24

DCDo

23 000,00 Kč

23-25

DCDo

10 000,00 Kč

23-26

DCDo

10 000,00 Kč

23-27

DCDo

10 000,00 Kč

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

Rozvaděč
chladicího
vzduchu
Součást venkovní
chladící jednotky
Vzduchotechnika,
ventilátor Mixent
TD800/200
Součást venkovní
chladící jednotky
Chladící jednotka
Conteg Cooltop
Chladící jednotka
Conteg Cooltop
Chladící jednotka
Conteg Cooltop
Chladící jednotka
Conteg Cooltop
Potrubní rozvody
DN 40
Chladící jednotka
Conteg Cooltop
Chladící jednotka
Conteg Cooltop
Chladící jednotka
Conteg Cooltop
Chladící jednotka
Conteg Cooltop
Vzdutechnika,ven
tilátor Mixvent
TD500/160
Potrubní rozvody
DN 40
Chladící jednotka
Conteg Cooltop
Chladící jednotka
Conteg Cooltop
Chladící jednotka
Conteg Cooltop
Chladící jednotka
Conteg Cooltop
Potrubní rozvody
DN 40
Chladící jednotka
Conteg Cooltop
Chladící jednotka
Conteg Cooltop
Chladící jednotka
Conteg Cooltop
Chladící jednotka
Conteg Cooltop
Potrubní rozvody
DN 50
Potrubní rozvody
DN 40
Zvlhčovač Stulz
SupraSteam
Zvlhčovač Stulz
SupraSteam

23-28

DCDo

15 000,00 Kč

23-29

DCDo

10 000,00 Kč

23-3

DCDo

23 000,00 Kč

23-30

DCDo

10 000,00 Kč

23-31

DCDo

190 000,00 Kč

23-32

DCDo

190 000,00 Kč

23-33

DCDo

190 000,00 Kč

23-34

DCDo

190 000,00 Kč

23-35

DCDo

40 000,00 Kč

23-36

DCDo

190 000,00 Kč

23-37

DCDo

190 000,00 Kč

23-38

DCDo

190 000,00 Kč

23-39

DCDo

190 000,00 Kč

23-4

DCDo

23 000,00 Kč

23-40

DCDo

40 000,00 Kč

23-41

DCDo

190 000,00 Kč

23-42

DCDo

190 000,00 Kč

23-43

DCDo

190 000,00 Kč

23-44

DCDo

190 000,00 Kč

23-45

DCDo

40 000,00 Kč

23-46

DCDo

190 000,00 Kč

23-47

DCDo

190 000,00 Kč

23-48

DCDo

190 000,00 Kč

23-49

DCDo

190 000,00 Kč

23-5

DCDo

20 000,00 Kč

23-50

DCDo

40 000,00 Kč

23-51

DCDo

20 000,00 Kč

23-52

DCDo

20 000,00 Kč

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

HM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

Vzduchotechnika,
ventilátor Mixent
TD800/200
Vzdutechnika,ven
tilátor Mixvent
TD500/160
Vzduchotechnika,
ventilátor Mixent
TD800/200
Potrubní rozvody
DN 100, DN 125
Potrubní rozvody
DN 100, DN 125
Vzduchotechnika,
ventilátor Mixent
TD800/200
Součást venkovní
chladící jednotky
Chladící jednotka
Conteg Cooltop
Součást venkovní
chladící jednotky
Vzduchotechnika,
ventilátor Mixent
TD800/200
Chladící jednotka
Conteg Cooltop
Chladící jednotka
Conteg Cooltop
Vzdutechnika,ven
tilátor Mixvent
TD500/160
Zvlhčovač Stulz
SupraSteam
Potrubní rozvody
DN 40
Suchý chladič
Gunter GFW
090.1/3-M/S/F4/01/6P
Suchý chladič
Gunter GFW
090.1/3-M/S/F4/01/6P
Suchý chladič
Gunter GFW
090.1/3-M/S/F4/01/6P
Chladící jednotka
Conteg Cooltop
Potrubní system
DN 80 vč.izolace a
oplechování
Venkovní
kondenzační split
jednotka Toshiba
RAV
Venkovní
kondenzační split

23-53

DCDo

23 000,00 Kč

23-54

DCDo

23 000,00 Kč

23-55

DCDo

23 000,00 Kč

23-56

DCDo

120 000,00 Kč

23-57

DCDo

180 000,00 Kč

23-58

DCDo

23 000,00 Kč

23-59

DCDo

10 000,00 Kč

23-6

DCDo

200 000,00 Kč

23-60

DCDo

10 000,00 Kč

23-61

DCDo

23 000,00 Kč

23-62

DCDo

190 000,00 Kč

23-63

DCDo

190 000,00 Kč

23-64

DCDo

23 000,00 Kč

23-65

DCDo

20 000,00 Kč

23-66

DCDo

20 000,00 Kč

23-67

DCDo

610 700,00 Kč

23-68

DCDo

610 700,00 Kč

23-69

DCDo

610 700,00 Kč

23-7

DCDo

190 000,00 Kč

23-70

DCDo

325 000,00 Kč

23-71

DCDo

45 000,00 Kč

23-72

DCDo

45 000,00 Kč

HM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

HM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

HM

27.07.2015

jednotka Toshiba
RAV
Venkovní
kondenzační split
jednotka Toshiba
RAV
Venkovní
kondenzační split
jednotka Toshiba
RAV
Venkovní
kondenzační split
jednotka Toshiba
RAV
Venkovní
kondenzační split
jednotka Daikin
RXS
Venkovní
kondenzační split
jednotka Daikin
RXS
Chladící jednotka
Conteg Cooltop
Chladící jednotka
Conteg Cooltop
Elektronický
zámek
přístupového
systému ABLOY
Čtečka
přístupového
systému Aktion
AXR-210
Elektronický
zámek
přístupového
systému ABLOY
Řídící jednotka
syst.MMC
Multicon dveřní
modul
Čtečka
přístupového
systému Aktion
AXR-210
Elektronický
zámek
přístupového
systému ABLOY
Čtečka
přístupového
systému Aktion
AXR-210
Elektronický
zámek
přístupového
systému ABLOY
Řídící jednotka
syst.MMC

23-73

DCDo

45 000,00 Kč

23-74

DCDo

16 000,00 Kč

23-75

DCDo

16 000,00 Kč

23-76

DCDo

16 000,00 Kč

23-77

DCDo

16 000,00 Kč

23-8

DCDo

190 000,00 Kč

23-9

DCDo

190 000,00 Kč

25-10

DCDo

21 000,00 Kč

25-11

DCDo

12 000,00 Kč

25-12

DCDo

21 000,00 Kč

25-13

DCDo

153 000,00 Kč

25-14

DCDo

12 000,00 Kč

25-15

DCDo

21 000,00 Kč

25-16

DCDo

12 000,00 Kč

25-17

DCDo

21 000,00 Kč

25-18

DCDo

153 000,00 Kč

DDHM

27.07.2015

HM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

HM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

HM

27.07.2015

Multicon dveřní
modul
Elektronický
zámek
přístupového
systému ABLOY
Řídící jednotka
syst.Multicon,pa
měť 2MB
Čtečka
přístupového
systému Aktion
AXR-210
Elektronický
zámek
přístupového
systému ABLOY
Řídící jednotka
syst.MMC
Multicon dveřní
modul
Čtečka
přístupového
systému Aktion
AXR-210
Elektronický
zámek
přístupového
systému ABLOY
Čtečka
přístupového
systému Aktion
AXR-210
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RFS-4260/120-BLA8
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RFS-4260/120-BLA8
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RFS-4260/120-BLA8
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RFS-4260/120-BLA8
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RFS-4260/120-BLA8
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RFS-4260/120-BLA8
Rack 19" Datový
rozvaděč

25-2

DCDo

21 000,00 Kč

25-3

DCDo

250 000,00 Kč

25-4

DCDo

12 000,00 Kč

25-5

DCDo

21 000,00 Kč

25-6

DCDo

153 000,00 Kč

25-7

DCDo

12 000,00 Kč

25-8

DCDo

21 000,00 Kč

25-9

DCDo

12 000,00 Kč

26-1

DCDo

33 300,00 Kč

26-10

DCDo

33 300,00 Kč

26-100

DCDo

33 300,00 Kč

26-101

DCDo

33 300,00 Kč

26-102

DCDo

33 300,00 Kč

26-103

DCDo

33 300,00 Kč

26-104

DCDo

66 500,00 Kč

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

42U,RSB42/60/120-3
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RSB42/60/120-3
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RSB42/60/120-4
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RSB42/60/120-4
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RSB42/60/120-3
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RSB-4260/120-2
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RFS-4260/120-BLA8
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RFS-4260/120-BLA8
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RFS-4260/120-BLA8
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RFS-4260/120-BLA8
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RFS-4260/120-BLA8
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RFS-4260/120-BLA8
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RSB42/60/120-3
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RSB42/60/120-4
Jednokřídlé
posuvné dveře
42U CA SDS42/45/100L
Stojany - policový
system A

26-105

DCDo

66 500,00 Kč

26-106

DCDo

83 100,00 Kč

26-107

DCDo

83 100,00 Kč

26-108

DCDo

66 500,00 Kč

26-109

DCDo

49 900,00 Kč

26-11

DCDo

33 300,00 Kč

26-110

DCDo

33 300,00 Kč

26-111

DCDo

33 300,00 Kč

26-112

DCDo

33 300,00 Kč

26-113

DCDo

33 300,00 Kč

26-114

DCDo

33 300,00 Kč

26-115

DCDo

66 500,00 Kč

26-116

DCDo

83 100,00 Kč

26-117

DCDo

93 300,00 Kč

26-118

DCDo

35 000,00 Kč

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

Stojany - policový
system B
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RFS-4260/120-BLA8
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RFS-4260/120-BLA8
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RFS-4260/120-BLA8
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RFS-4260/120-BLA8
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RFS-4260/120-BLA8
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RFS-4260/120-BLA8
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RFS-4260/120-BLA8
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RFS-4260/120-BLA8
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RFS-4260/120-BLA8
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RFS-4260/120-BLA8
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RFS-4260/120-BLA8
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RFS-4260/120-BLA8
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RFS-4260/120-BLA8
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RFS-4260/120-BLA8
Rack 19" Datový
rozvaděč

26-119

DCDo

35 000,00 Kč

26-12

DCDo

33 300,00 Kč

26-13

DCDo

33 300,00 Kč

26-14

DCDo

33 300,00 Kč

26-15

DCDo

33 300,00 Kč

26-16

DCDo

33 300,00 Kč

26-17

DCDo

33 300,00 Kč

26-18

DCDo

33 300,00 Kč

26-19

DCDo

33 300,00 Kč

26-2

DCDo

33 300,00 Kč

26-20

DCDo

33 300,00 Kč

26-21

DCDo

33 300,00 Kč

26-22

DCDo

33 300,00 Kč

26-23

DCDo

33 300,00 Kč

26-24

DCDo

33 300,00 Kč

26-25

DCDo

33 300,00 Kč

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

42U,RFS-4260/120-BLA8
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RFS-4260/120-BLA8
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RFS-4260/120-BLA8
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RFS-4260/120-BLA8
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RFS-4260/120-BLA8
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RFS-4260/120-BLA8
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RFS-4260/120-BLA8
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RFS-4260/120-BLA8
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RFS-4260/120-BLA8
Jednokřídlé
posuvné dveře
42U CA SDS42/45/100L
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RSB42/60/120-4
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RSB42/60/120-3
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RSB-4260/120-2
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RFS-4260/120-BLA8
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RFS-4260/120-BLA8
Rack 19" Datový
rozvaděč

26-26

DCDo

33 300,00 Kč

26-27

DCDo

33 300,00 Kč

26-28

DCDo

33 300,00 Kč

26-29

DCDo

33 300,00 Kč

26-3

DCDo

33 300,00 Kč

26-30

DCDo

33 300,00 Kč

26-31

DCDo

33 300,00 Kč

26-32

DCDo

33 300,00 Kč

26-33

DCDo

93 300,00 Kč

26-34

DCDo

83 100,00 Kč

26-35

DCDo

66 500,00 Kč

26-36

DCDo

49 900,00 Kč

26-37

DCDo

33 300,00 Kč

26-38

DCDo

33 300,00 Kč

26-39

DCDo

33 300,00 Kč

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

42U,RFS-4260/120-BLA8
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RFS-4260/120-BLA8
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RFS-4260/120-BLA8
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RSB42/60/120-3
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RSB42/60/120-3
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RSB42/60/120-4
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RSB42/60/120-4
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RSB42/60/120-3
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RSB-4260/120-2
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RFS-4260/120-BLA8
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RFS-4260/120-BLA8
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RFS-4260/120-BLA8
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RFS-4260/120-BLA8
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RFS-4260/120-BLA8
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RSB-4260/120-2
Rack 19" Datový
rozvaděč

26-4

DCDo

33 300,00 Kč

26-40

DCDo

33 300,00 Kč

26-41

DCDo

66 500,00 Kč

26-42

DCDo

66 500,00 Kč

26-43

DCDo

83 100,00 Kč

26-44

DCDo

83 100,00 Kč

26-45

DCDo

66 500,00 Kč

26-46

DCDo

49 900,00 Kč

26-47

DCDo

33 300,00 Kč

26-48

DCDo

33 300,00 Kč

26-49

DCDo

33 300,00 Kč

26-5

DCDo

33 300,00 Kč

26-50

DCDo

33 300,00 Kč

26-51

DCDo

49 900,00 Kč

26-52

DCDo

66 500,00 Kč

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

42U,RSB42/60/120-3
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RSB42/60/120-4
Jednokřídlé
posuvné dveře
42U CA SDS42/45/100L
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RSB42/60/120-4
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RSB42/60/120-3
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RSB-4260/120-2
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RFS-4260/120-BLA8
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RFS-4260/120-BLA8
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RFS-4260/120-BLA8
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RFS-4260/120-BLA8
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RFS-4260/120-BLA8
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RSB-4260/120-2
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RSB42/60/120-3
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RSB42/60/120-4
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RSB42/60/120-4
Rack 19" Datový
rozvaděč

26-53

DCDo

83 100,00 Kč

26-54

DCDo

93 300,00 Kč

26-55

DCDo

83 100,00 Kč

26-56

DCDo

66 500,00 Kč

26-57

DCDo

49 900,00 Kč

26-58

DCDo

33 300,00 Kč

26-59

DCDo

33 300,00 Kč

26-6

DCDo

33 300,00 Kč

26-60

DCDo

33 300,00 Kč

26-61

DCDo

33 300,00 Kč

26-62

DCDo

49 900,00 Kč

26-63

DCDo

66 500,00 Kč

26-64

DCDo

83 100,00 Kč

26-65

DCDo

83 100,00 Kč

26-66

DCDo

66 500,00 Kč

HM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

HM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

42U,RSB42/60/120-3
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RSB-4260/120-2
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RFS-4260/120-BLA8
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RFS-4260/120-BLA8
Jednokřídlé
posuvné dveře
42U CA SDS42/45/100L
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RFS-4260/120-BLA8
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RFS-4260/120-BLA8
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RSB42/60/120-3
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RSB42/60/120-3
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RSB42/60/120-4
Jednokřídlé
posuvné dveře
42U CA SDS42/45/100L
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RSB42/60/120-4
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RSB42/60/120-3
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RSB-4260/120-2
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RFS-4260/120-BLA8
Rack 19" Datový
rozvaděč

26-67

DCDo

49 900,00 Kč

26-68

DCDo

33 300,00 Kč

26-69

DCDo

33 300,00 Kč

26-7

DCDo

93 300,00 Kč

26-70

DCDo

33 300,00 Kč

26-71

DCDo

33 300,00 Kč

26-72

DCDo

66 500,00 Kč

26-73

DCDo

66 500,00 Kč

26-74

DCDo

83 100,00 Kč

26-75

DCDo

93 300,00 Kč

26-76

DCDo

83 100,00 Kč

26-77

DCDo

66 500,00 Kč

26-78

DCDo

49 900,00 Kč

26-79

DCDo

33 300,00 Kč

26-8

DCDo

33 300,00 Kč

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

42U,RFS-4260/120-BLA8
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RFS-4260/120-BLA8
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RFS-4260/120-BLA8
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RFS-4260/120-BLA8
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RSB42/60/120-3
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RSB42/60/120-3
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RSB42/60/120-4
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RSB42/60/120-4
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RSB42/60/120-3
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RSB-4260/120-2
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RFS-4260/120-BLA8
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RFS-4260/120-BLA8
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RFS-4260/120-BLA8
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RFS-4260/120-BLA8
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RFS-4260/120-BLA8
Rack 19" Datový
rozvaděč

26-80

DCDo

33 300,00 Kč

26-81

DCDo

33 300,00 Kč

26-82

DCDo

33 300,00 Kč

26-83

DCDo

66 500,00 Kč

26-84

DCDo

66 500,00 Kč

26-85

DCDo

83 100,00 Kč

26-86

DCDo

83 100,00 Kč

26-87

DCDo

66 500,00 Kč

26-88

DCDo

49 900,00 Kč

26-89

DCDo

33 300,00 Kč

26-9

DCDo

33 300,00 Kč

26-90

DCDo

33 300,00 Kč

26-91

DCDo

33 300,00 Kč

26-92

DCDo

33 300,00 Kč

26-93

DCDo

33 300,00 Kč

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

HM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

42U,RFS-4260/120-BLA8
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RSB42/60/120-3
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RSB42/60/120-4
Jednokřídlé
posuvné dveře
42U CA SDS42/45/100L
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RSB42/60/120-4
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RSB42/60/120-3
Rack 19" Datový
rozvaděč
42U,RSB-4260/120-2
Router
Supermicro 2U
chassis 8x3,5"
HSSAS/SATA
Router
Supermicro 2U
chassis 8x3,5"
HSSAS/SATA
Core Switch
Brocade VDX6740T
vč.Transcieverů
Access switch
Brocade ICX-7450
vč.Transcieverů
Access switch
Brocade ICX-7450
vč.Transcieverů
Access switch
Brocade ICX-7450
vč.Transcieverů
Access switch
Brocade ICX-7450
vč.Trancieverů
Access switch
Brocade ICX-7450
vč.Transcieverů
Core Switch
Brocade VDX6740T
vč.Transcieverů
Access switch
Brocade ICX-7450
vč.Transcieverů

26-94

DCDo

66 500,00 Kč

26-95

DCDo

83 100,00 Kč

26-96

DCDo

93 300,00 Kč

26-97

DCDo

83 100,00 Kč

26-98

DCDo

66 500,00 Kč

26-99

DCDo

49 900,00 Kč

27-1

DCDo

205 000,00 Kč

27-2

DCDo

205 000,00 Kč

28-1

DCDo

700 000,00 Kč

28-15

DCDo

30 800,00 Kč

28-16

DCDo

30 800,00 Kč

28-17

DCDo

30 800,00 Kč

28-18

DCDo

30 800,00 Kč

28-19

DCDo

30 800,00 Kč

28-2

DCDo

700 000,00 Kč

28-20

DCDo

30 800,00 Kč

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

HM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

Access switch
Brocade ICX-7450
vč.Transcieverů
Access switch
Brocade ICX-7450
vč.Transcieverů
Access switch
Brocade ICX-7450
vč.Transcieverů
Access switch
Brocade ICX-7450
vč.Trancieverů
Access switch
Brocade ICX-7450
vč.Transcieverů
Access switch
Brocade ICX-7450
vč.Trancieverů
Access switch
Brocade ICX-7450
vč.Transcieverů
Access switch
Brocade ICX-7450
vč.Transcieverů
Access switch
Brocade ICX-7450
vč.Transcieverů
Core Switch
Brocade VDX6740T
vč.Trancieverů
Access switch
Brocade ICX-7450
vč.Trancieverů
Access switch
Brocade ICX-7450
vč.Transcieverů
Access switch
Brocade ICX-7450
vč.Trancieverů
Access switch
Brocade ICX-7450
vč.Trancieverů
Access switch
Brocade ICX-7450
vč.Trancieverů
Access switch
Bracade ICX-7450
vč.Trancieverů
Access switch
Brocade ICX-7450
vč.Trancieverů
Access switch
Brocade ICX-7450
vč.Transcieverů
Access switch
Broacade ICX7450
vč.Trancieverů

28-21

DCDo

30 800,00 Kč

28-22

DCDo

30 800,00 Kč

28-23

DCDo

30 800,00 Kč

28-24

DCDo

30 800,00 Kč

28-25

DCDo

30 800,00 Kč

28-26

DCDo

30 800,00 Kč

28-27

DCDo

30 800,00 Kč

28-28

DCDo

30 800,00 Kč

28-29

DCDo

30 800,00 Kč

28-3

DCDo

700 000,00 Kč

28-30

DCDo

30 800,00 Kč

28-31

DCDo

30 800,00 Kč

28-32

DCDo

30 800,00 Kč

28-33

DCDo

30 800,00 Kč

28-34

DCDo

30 800,00 Kč

28-35

DCDo

30 800,00 Kč

28-36

DCDo

30 800,00 Kč

28-37

DCDo

30 800,00 Kč

28-38

DCDo

30 800,00 Kč

DDHM

27.07.2015

HM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

HM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

Access switch
Brocade ICX-7450
vč.Trancieverů
Core Switch
Brocade VDX6740T
vč.Transcieverů
Access switch
Brocade ICX-7450
vč.Transcieverů
Access switch
Brocade ICX-7450
vč.Transcieverů
Access switch
Brocade ICX-7450
vč.Trancieverů
Access switch
Brocade ICX-7450
vč.Trancieverů
Access switch
Brocade ICX-7450
vč.Transcieverů
Access switch
Brocade ICX-7450
vč.Trancieverů
Acces Switch
Brocade ICX-7450
vč.Transcieverů
Management
switch Planet FG
SW-4840Sv3
vč.Trans
Management
switch Planet FG
SW-4840Sv3
vč.Trans.
Management
switch Planet FG
SW-4840Sv3
vč.Trans.
Management
switch Planet FG
SW-4840Sv3
vč.Trans.
Management
switch Planet FG
SW-4840Sv3
vč.Trans.
Management
switch Planet FG
SW-4840Sv3
vč.Trans.
Management
switch Planet FG
SW-4840Sv3
vč.Trans.
Management
switch Planet FG
EW-4840Sv3
vč.Trans.

28-39

DCDo

30 800,00 Kč

28-4

DCDo

700 000,00 Kč

28-40

DCDo

30 800,00 Kč

28-41

DCDo

30 800,00 Kč

28-42

DCDo

30 800,00 Kč

28-43

DCDo

30 800,00 Kč

28-44

DCDo

30 800,00 Kč

28-45

DCDo

30 800,00 Kč

28-5

DCDo

40 700,00 Kč

28-50

DCDo

4 300,00 Kč

28-51

DCDo

4 300,00 Kč

28-52

DCDo

4 300,00 Kč

28-54

DCDo

4 300,00 Kč

28-55

DCDo

4 300,00 Kč

28-56

DCDo

4 300,00 Kč

28-57

DCDo

4 300,00 Kč

28-58

DCDo

4 300,00 Kč

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

Management
switch Planet FG
SW-4840Sv3
vč.Trans.
Management
Switch planet
WGSW-280-40
vč.Trans.
Management
switch Planet FG
SW-4840Sv3
vč.Trans.
Management
switch Planet FG
SW-4840Sv3
vč.Trans.
Management
switch Planet FG
SW-4840Sv3
vč.Trans.
Management
switch Planet FG
SW-4840Sv3
vč.Trans.
Management
switch Planet FG
SW-4840Sv3
vč.Trans.
Management
switch Planet FG
SW-4840Sv3
vč.Trans.
Management
switch Planet FG
SW-4840Sv3
vč.Trans.
Management
switch Planet FG
SW-4840Sv3
vč.Trans.
Management
switch Planet FG
SW-4840Sv3
vč.Trans.
Management
switch Planet FG
SW-4840Sv3
vč.Trans.
Managament
Switch planet
WGSW-28040
vč.Trans.
Management
switch Planet FG
SW-4840Sv3
vč.Trans.
Managament
switch planet FG
SW-4840Sv3

28-59

DCDo

4 300,00 Kč

28-6

DCDo

4 000,00 Kč

28-60

DCDo

4 300,00 Kč

28-61

DCDo

4 300,00 Kč

28-62

DCDo

4 300,00 Kč

28-63

DCDo

4 300,00 Kč

28-64

DCDo

4 300,00 Kč

28-65

DCDo

4 300,00 Kč

28-66

DCDo

4 300,00 Kč

28-67

DCDo

4 300,00 Kč

28-68

DCDo

4 300,00 Kč

28-69

DCDo

4 300,00 Kč

28-7

DCDo

4 000,00 Kč

28-70

DCDo

4 300,00 Kč

28-8

DCDo

4 000,00 Kč

DDHM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

Access switch
Brocade ICX-7450
vč.Transcieverů
UPS P105000047-001
,větev A 260kVa
1+1, 3/3 f.
UPS P105000047001,větev A
260Kva,3/3 f.
Externí baterie
pro UPS-9395BAT10-500/700A/
Externí baterie
pro UPS-9395BAT10-500/700A/
Externí baterie
pro UPS-9395BAT10-500/700A/
Externí baterie
pro UPS-9395BAT10-500/700A/
Server
Supermicro 2U
chassis 8x3,5"
HSSAS/SATA
Server
Supermicro 2U
chassis 8x3,5"
HSSAS/SATA
Server
Supermicro 2U
chassis 8x3,5"
HSSAS/SATA
Server
Supermicro 2U
chassis 8x3,5"
HSSAS/SATA
Server
Supermicro 2U
chassis 8x3,5"
HSSAS/SATA
Server
Supermicro 2U
chassis 8x3,5"
HSSAS/SATA
Server
Supermicro 2U
chassis 8x3,5"
HSSAS/SATA
Server
Supermicro 2U
chassis 8x3,5"
HSSAS/SATA
Server
Supermicro 2U
chassis 8x3,5"
HSSAS/SATA

28-9

DCDo

30 800,00 Kč

29-1

DCDo

2 485 000,00 Kč

29-2

DCDo

1 250 000,00 Kč

29-3

DCDo

575 000,00 Kč

29-4

DCDo

575 000,00 Kč

29-5

DCDo

575 000,00 Kč

29-6

DCDo

575 000,00 Kč

30-1

DCDo

43 500,00 Kč

30-10

DCDo

43 500,00 Kč

30-11

DCDo

43 500,00 Kč

30-12

DCDo

43 500,00 Kč

30-13

DCDo

43 500,00 Kč

30-14

DCDo

43 500,00 Kč

30-15

DCDo

43 500,00 Kč

30-16

DCDo

43 500,00 Kč

30-17

DCDo

43 500,00 Kč

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

Server
Supermicro 2U
chassis 8x3,5"
HSSAS/SATA
Server
Supermicro 2U
chassis 8x3,5"
HSSAS/SATA
Server
Supermicro 2U
chassis 8x3,5 "
HSSAS/SATA
Server
Supermicro 2U
chassis 8x3,5"
HSSAS/SATA
NOD server
Supermicro 3U
MB LGA 2011-3
NOD server
Supermicro 3U
MB LGA 2011-3
NOD server
Supermicro 3U
MB LGA 2011-3
NOD server
Supermicro 3U
MB LGA 2011-3
Server
Supermicro 2U
chassis 8x3,5"
HSSAS/SATA
NOD server
Supermicro 3U
MB LGA 2011-3
NOD server
Supermicro 3U
MB LGA 2011-3
NOD server
Supermicro 3U
MB LGA 2011-3
NOD server
Supermicro 3U
MB LGA 2011-3
NOD server
Supermicro 3U
MB LGA 2011-3
NOD server
Supermicro 3U
MB LGA 2011-3
NOD server
Supermicro 3U
MB LGA 2011-3
NOD server
Supermicro 3U
MB LGA 2011-3
NOD server
Supermicro 3U
MB LGA 2011-3

30-18

DCDo

43 500,00 Kč

30-19

DCDo

43 500,00 Kč

30-2

DCDo

43 500,00 Kč

30-20

DCDo

43 500,00 Kč

30-26

DCDo

245 100,00 Kč

30-27

DCDo

245 100,00 Kč

30-28

DCDo

245 100,00 Kč

30-29

DCDo

245 100,00 Kč

30-3

DCDo

43 500,00 Kč

30-30

DCDo

245 100,00 Kč

30-31

DCDo

245 100,00 Kč

30-32

DCDo

245 100,00 Kč

30-33

DCDo

245 100,00 Kč

30-34

DCDo

245 100,00 Kč

30-35

DCDo

245 100,00 Kč

30-36

DCDo

245 100,00 Kč

30-37

DCDo

245 100,00 Kč

30-38

DCDo

245 100,00 Kč

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

NOD server
Supermicro 3U
MB LGA 2011-3
Server
Supermicro 2U
chassis 8x3,5"
HSSAS/SATA
NOD server
Supermicro 3U
MB LGA 2011-3
NOD server
Supermicro 3U
MB LGA 2011-3
NOD server
Supermicro 3U
MB LGA 2011-3
NOD server
Supermicro 3U
MB LGA 2011-3
NOD server
Supermicro 3U
MB LGA 2011-3
NOD server
Supermicro 3U
MB LGA 2011-3
NOD server
Supermicro 3U
MB LGA 2011-3
NOD server
Supermicro 3U
MB LGA 2011-3
NOD server
Supermicro 3U
MB LGA 2011-3
NOD server
Supermicro 3U
MB LGA 2011-3
Server
Supermicro 2U
chassis 8x3,5"
HSSAS/SATA
Server
Supermicro 2U
chassis 8x3,5"
HSSAS/SATA
Server
Supermicro 2U
chassis 8x3,5"
HSSAS/SATA
Server
Supermicro 2U
chassis 8x3,5"
HSSAS/SATA
Server
Supermicro 2U
chassis 8x3,5"
HSSAS/SATA
Distribuční
rozvaděč RS 7.1větev A

30-39

DCDo

245 100,00 Kč

30-4

DCDo

43 500,00 Kč

30-40

DCDo

245 100,00 Kč

30-41

DCDo

245 100,00 Kč

30-42

DCDo

245 100,00 Kč

30-43

DCDo

245 100,00 Kč

30-44

DCDo

245 100,00 Kč

30-45

DCDo

245 100,00 Kč

30-46

DCDo

245 100,00 Kč

30-47

DCDo

245 100,00 Kč

30-48

DCDo

245 100,00 Kč

30-49

DCDo

245 100,00 Kč

30-5

DCDo

43 500,00 Kč

30-6

DCDo

43 500,00 Kč

30-7

DCDo

43 500,00 Kč

30-8

DCDo

43 500,00 Kč

30-9

DCDo

43 500,00 Kč

32-1

DCNeDoCon

15 000,00 Kč

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

HM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

HM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

Distribuční
rozvaděč RS 5.4větev B
Distribuční
rozvaděč RS 5.6větev A
Distribuční
rozvaděč RS 5.6větev B
Distribuční
rozvaděč RS 6.1větev A
Distribuční
rozvaděč RS 6.2větev B
Hlavní distribuční
rozvaděč + RH
Distribuční
rozvaděč UPS IT-A
Distribuční
rozvaděč UPS IT-A
Optická páteřní
trasa A 7.NP
Optická páteřní
trasa A 6.NP
Distribuční
rozvaděč RS 7.1větev B
Optická páteřní
trasa A 5.NP
Optická páteřní
trasa B 7.NP
Optická páteřní
trasa B 6.NP
Optická páteřní
trasa B 5.NP
SHZ datový sál
7.patro
SHZ datový sál
6.patro
SHZ datový sál
5.patro
SHZ datový sál
5.patro-police
Distribuční
rozvaděč RS 5.1větev A
Distribuční
rozvaděč RS 5.1větev B
Distribuční
rozvaděč RS 5.2větev A
Distribuční
rozvaděč RS 5.2větev B
Distribuční
rozvaděč RS 5.3větev A

32-10

DCNeDoCon

15 000,00 Kč

32-11

DCNeDoCon

15 000,00 Kč

32-12

DCNeDoCon

15 000,00 Kč

32-13

DCNeDoCon

15 000,00 Kč

32-14

DCNeDoCon

15 000,00 Kč

32-15

DCNeDoCon

60 000,00 Kč

32-16

DCNeDoCon

40 000,00 Kč

32-17

DCNeDoCon

40 000,00 Kč

32-18

DCNeDoCon

35 000,00 Kč

32-19

DCNeDoCon

35 000,00 Kč

32-2

DCNeDoCon

15 000,00 Kč

32-20

DCNeDoCon

35 000,00 Kč

32-21

DCNeDoCon

35 000,00 Kč

32-22

DCNeDoCon

35 000,00 Kč

32-23

DCNeDoCon

35 000,00 Kč

32-24

DCNeDoCon

25 000,00 Kč

32-25

DCNeDoCon

25 000,00 Kč

32-26

DCNeDoCon

25 000,00 Kč

32-27

DCNeDoCon

25 000,00 Kč

32-3

DCNeDoCon

15 000,00 Kč

32-4

DCNeDoCon

15 000,00 Kč

32-5

DCNeDoCon

15 000,00 Kč

32-6

DCNeDoCon

15 000,00 Kč

32-7

DCNeDoCon

15 000,00 Kč

DDHM

27.07.2015

DDHM

27.07.2015

DDHM

10.08.2015

DDHM

10.08.2015

DDHM

02.09.2015

DDHM

02.09.2015

DDHM

02.09.2015

DDHM

02.09.2015

DDHM

15.09.2015

HM

01.11.2015

HM

01.11.2015

HM

25.11.2015

HM

25.11.2015

HM

30.11.2015

DDHM

01.12.2015

DDHM

03.12.2015

HM

21.12.2015

HM

23.12.2015

HM

13.06.2016

HM

30.06.2016

52 520 930,54 Kč

Distribuční
32-8
rozvaděč RS 5.3větev B
Distribuční
32-9
rozvaděč RS 5.4větev A
Televize 55" Philips
55PFH5209
Televize 55" Philips
55PFH5209
Televize 55" Philips
55PFH5209
Televize 55" Philips
55PFH5209
Televize 55" Philips
55PFH5209
Televize 55" Philips
55PFH5209
Televize 55" Philips
55PFH5209
Intel XeonE5-2620V3
2,4GHz 20x
Kingston
16GB,Supermocro 3U
server, US 3FT Power
Supermicro US 3FT,
3U servery, kingston
16gb
Supermicro 3U
servery
Supermicro 3U
server,kingston,US
3FT
Grandstream DP,
telefony
Adata 32GB
Mocro,Kingston,
adaptery
Samsung.Intel
Xeon,Kingston
,Seagate,disky
Seagate
Constelletion,Supermi
cro 3U server
Supermicro 2U,
kingston a Black
Hotswap a rozpoč
Technické zhodnocení
- soubor

DCNeDoCon

15 000,00 Kč

DCNeDoCon

15 000,00 Kč

15IM00005

13 214,88 Kč

15IM00006

13 214,87 Kč

15IM00009

12 388,43 Kč

15IM00010

12 388,43 Kč

15IM00011

12 388,43 Kč

15IM00012

12 388,43 Kč

15IM00007

12 388,43 Kč

15IM00017

192 860,40 Kč

15IM00022

540 130,66 Kč

15IM00019

803 981,80 Kč

15IM00024

109 350,42 Kč

15IM00020

445 648,10 Kč

15IM00023

12 814,05 Kč

15IM00015

8 954,54 Kč

15IM00018

64 700,78 Kč

15IM00025

127 157,03 Kč

16IM00001

15 036,36 Kč

16IM00002

11 896 099,75 Kč

bod 8.2 priloha 3.pdf k usnesení č. 018/31Z/2020
52 520 930,54 Kč
Typ

Zařazení

DDHM
DDHM
HM
HM
HM
HM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
HM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
HM
HM
DDHM
HM
DDHM
HM
HM
DDHM
DDHM

01.01.2015
20.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015

Název
4 seegate hardisky
Čtečka přístupového systému Aktion AXR-210
Chladící jednotka CONTEG COOLTOP
Degausser ASM 120
Infortrend ESDS 3016 RE Dual cotroller JBOD 4U/6
Infortrend ESDS 3016 RE Dualcontroller JBOD 3U/
PoE switch HP 24x10/100/1000 FE portů
PoE Switch HP 24x10/100/1000 FE portů
Vnitřní dome IP kamera Samsung,Full HD
Vnitřní dome IPkamera Samsung,Full HD
Vnitřní dome IP kamera Samsung,Full HD
Vnitřní dome IP kamera Samsung,Full HD
Vnitřní dome IP kamera Samsung,Full HD
Vnitřní dome IP kamera Samsung,Full HD
Vnitřní dome IP kamera Samsung,Full HD
Vnitřní dome IP kamera Samsung,Full HD
Venkovní IP kamera Samsung,Full HD
Venkovní IP kamera Samsung,Full HD
Vnitřní dome IP kamera Samsung,Full HD
Vnitřní dome IP kamera Samsung,Full HD
Vnitřní dome IP kamera Samsung,Full HD
Vnitřní dome IP kamera Samsung,Full HD
Vnitřní dome IP kamera Samsung,Full HD
Vnitřní dome IP kamera Samsung,Full HD
Vnitřní dome IP kamera Samsung,Full HD
Vnitřní dome IP kamera Samsung,Full HD
Vnitřní dome IP kamera Samsung,Full HD
Vnitřní dome IP kamera Samsung,Full HD
Vnitřní dome IP kamera Samsung,Full HD
Vnitřní dome IP kamera Samsung,Full HD
Vnitřní dome IP kamera Samsung, Full HD
Vnitřní dome IP kamera Samsung,Full HD
Vnitřní dome IP kamera Samsung,Full HD
Vnitřní dome IP kamera Samsung,Full HD
PoE Switch HP 24x10/100/1000 FE portů
Chladící jednotka Conteg Cooltop
Zvlhčovač Stulz SupraSteam
Potrubní rozvody DN 40
Vzduchotechnika,ventilátor Mixent TD800/200
Vzdutechnika,ventilátor Mixvent TD500/160
Vzduchotechnika,ventilátor Mixent TD800/200
Potrubní rozvody DN 100, DN 125
Potrubní rozvody DN 100, DN 150
Chiller Stulz CSI 1001 GE
Chiller Stulz CSI 1001 GE
Zvlhčovač Stulz SupraSteam
Chiller Stulz CSI 1001 GE
Vzduchotechnika,ventilátor Mixent TD800/200
Vnitřní páteřní rozvod chlad.okruhu DN100,DN 125
Venkovní glykový okruh DN 80,vč.izolace
Vzduchotechnika,ventilátor Mixent TD800/200
Součást venkovní chladící jednotky

Číslo
15IM00026
25-1
23-1
21-1
21-2
21-3
22-1
22-10
22-11
22-12
22-13
22-14
22-15
22-16
22-17
22-18
22-19
22-20
22-21
22-22
22-23
22-24
22-25
22-26
22-27
22-28
22-29
22-3
22-30
22-4
22-5
22-6
22-7
22-8
22-9
23-10
23-11
23-12
23-13
23-14
23-15
23-16
23-17
23-18
23-19
23-2
23-20
23-21
23-22
23-23
23-24
23-25

Středisko

DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo

cena
14 724,75 Kč
12 000,00 Kč
200 000,00 Kč
265 000,00 Kč
700 000,00 Kč
700 000,00 Kč
21 000,00 Kč
21 000,00 Kč
9 100,00 Kč
9 100,00 Kč
9 100,00 Kč
9 100,00 Kč
9 100,00 Kč
9 100,00 Kč
9 100,00 Kč
9 100,00 Kč
15 000,00 Kč
15 000,00 Kč
9 100,00 Kč
9 100,00 Kč
9 100,00 Kč
9 100,00 Kč
9 100,00 Kč
9 100,00 Kč
9 100,00 Kč
9 100,00 Kč
9 100,00 Kč
9 100,00 Kč
9 100,00 Kč
9 100,00 Kč
9 100,00 Kč
9 100,00 Kč
9 100,00 Kč
9 100,00 Kč
21 000,00 Kč
190 000,00 Kč
20 000,00 Kč
40 000,00 Kč
23 000,00 Kč
23 000,00 Kč
23 000,00 Kč
20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
900 000,00 Kč
900 000,00 Kč
20 000,00 Kč
900 000,00 Kč
23 000,00 Kč
650 000,00 Kč
200 000,00 Kč
23 000,00 Kč
10 000,00 Kč

DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
HM
HM
HM
HM
DDHM
HM
HM
HM
HM
DDHM
DDHM
HM
HM
HM
HM
DDHM
HM
HM
HM
HM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
HM
HM
DDHM
DDHM
HM
DDHM
DDHM
HM
HM
DDHM
DDHM
DDHM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
DDHM
DDHM
DDHM

27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015

Součást venkovní chladící jednotky
Součást venkovní chladící jednotky
Rozvaděč chladicího vzduchu
Součást venkovní chladící jednotky
Vzduchotechnika,ventilátor Mixent TD800/200
Součást venkovní chladící jednotky
Chladící jednotka Conteg Cooltop
Chladící jednotka Conteg Cooltop
Chladící jednotka Conteg Cooltop
Chladící jednotka Conteg Cooltop
Potrubní rozvody DN 40
Chladící jednotka Conteg Cooltop
Chladící jednotka Conteg Cooltop
Chladící jednotka Conteg Cooltop
Chladící jednotka Conteg Cooltop
Vzdutechnika,ventilátor Mixvent TD500/160
Potrubní rozvody DN 40
Chladící jednotka Conteg Cooltop
Chladící jednotka Conteg Cooltop
Chladící jednotka Conteg Cooltop
Chladící jednotka Conteg Cooltop
Potrubní rozvody DN 40
Chladící jednotka Conteg Cooltop
Chladící jednotka Conteg Cooltop
Chladící jednotka Conteg Cooltop
Chladící jednotka Conteg Cooltop
Potrubní rozvody DN 50
Potrubní rozvody DN 40
Zvlhčovač Stulz SupraSteam
Zvlhčovač Stulz SupraSteam
Vzduchotechnika,ventilátor Mixent TD800/200
Vzdutechnika,ventilátor Mixvent TD500/160
Vzduchotechnika,ventilátor Mixent TD800/200
Potrubní rozvody DN 100, DN 125
Potrubní rozvody DN 100, DN 125
Vzduchotechnika,ventilátor Mixent TD800/200
Součást venkovní chladící jednotky
Chladící jednotka Conteg Cooltop
Součást venkovní chladící jednotky
Vzduchotechnika,ventilátor Mixent TD800/200
Chladící jednotka Conteg Cooltop
Chladící jednotka Conteg Cooltop
Vzdutechnika,ventilátor Mixvent TD500/160
Zvlhčovač Stulz SupraSteam
Potrubní rozvody DN 40
Suchý chladič Gunter GFW 090.1/3-M/S/-F4/01/6P
Suchý chladič Gunter GFW 090.1/3-M/S/-F4/01/6P
Suchý chladič Gunter GFW 090.1/3-M/S/-F4/01/6P
Chladící jednotka Conteg Cooltop
Potrubní system DN 80 vč.izolace a oplechování
Venkovní kondenzační split jednotka Toshiba RAV
Venkovní kondenzační split jednotka Toshiba RAV
Venkovní kondenzační split jednotka Toshiba RAV
Venkovní kondenzační split jednotka Toshiba RAV
Venkovní kondenzační split jednotka Toshiba RAV
Venkovní kondenzační split jednotka Daikin RXS

23-26
23-27
23-28
23-29
23-3
23-30
23-31
23-32
23-33
23-34
23-35
23-36
23-37
23-38
23-39
23-4
23-40
23-41
23-42
23-43
23-44
23-45
23-46
23-47
23-48
23-49
23-5
23-50
23-51
23-52
23-53
23-54
23-55
23-56
23-57
23-58
23-59
23-6
23-60
23-61
23-62
23-63
23-64
23-65
23-66
23-67
23-68
23-69
23-7
23-70
23-71
23-72
23-73
23-74
23-75
23-76

DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo

10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
15 000,00 Kč
10 000,00 Kč
23 000,00 Kč
10 000,00 Kč
190 000,00 Kč
190 000,00 Kč
190 000,00 Kč
190 000,00 Kč
40 000,00 Kč
190 000,00 Kč
190 000,00 Kč
190 000,00 Kč
190 000,00 Kč
23 000,00 Kč
40 000,00 Kč
190 000,00 Kč
190 000,00 Kč
190 000,00 Kč
190 000,00 Kč
40 000,00 Kč
190 000,00 Kč
190 000,00 Kč
190 000,00 Kč
190 000,00 Kč
20 000,00 Kč
40 000,00 Kč
20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
23 000,00 Kč
23 000,00 Kč
23 000,00 Kč
120 000,00 Kč
180 000,00 Kč
23 000,00 Kč
10 000,00 Kč
200 000,00 Kč
10 000,00 Kč
23 000,00 Kč
190 000,00 Kč
190 000,00 Kč
23 000,00 Kč
20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
610 700,00 Kč
610 700,00 Kč
610 700,00 Kč
190 000,00 Kč
325 000,00 Kč
45 000,00 Kč
45 000,00 Kč
45 000,00 Kč
16 000,00 Kč
16 000,00 Kč
16 000,00 Kč

DDHM
HM
HM
DDHM
DDHM
DDHM
HM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
HM
DDHM
HM
DDHM
DDHM
HM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
HM
HM
HM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM

27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015

Venkovní kondenzační split jednotka Daikin RXS
Chladící jednotka Conteg Cooltop
Chladící jednotka Conteg Cooltop
Elektronický zámek přístupového systému ABLOY
Čtečka přístupového systému Aktion AXR-210
Elektronický zámek přístupového systému ABLOY
Řídící jednotka syst.MMC Multicon dveřní modul
Čtečka přístupového systému Aktion AXR-210
Elektronický zámek přístupového systému ABLOY
Čtečka přístupového systému Aktion AXR-210
Elektronický zámek přístupového systému ABLOY
Řídící jednotka syst.MMC Multicon dveřní modul
Elektronický zámek přístupového systému ABLOY
Řídící jednotka syst.Multicon,paměť 2MB
Čtečka přístupového systému Aktion AXR-210
Elektronický zámek přístupového systému ABLOY
Řídící jednotka syst.MMC Multicon dveřní modul
Čtečka přístupového systému Aktion AXR-210
Elektronický zámek přístupového systému ABLOY
Čtečka přístupového systému Aktion AXR-210
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RFS-42-60/120-BLA8
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RFS-42-60/120-BLA8
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RFS-42-60/120-BLA8
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RFS-42-60/120-BLA8
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RFS-42-60/120-BLA8
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RFS-42-60/120-BLA8
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RSB-42/60/120-3
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RSB-42/60/120-3
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RSB-42/60/120-4
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RSB-42/60/120-4
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RSB-42/60/120-3
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RSB-42-60/120-2
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RFS-42-60/120-BLA8
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RFS-42-60/120-BLA8
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RFS-42-60/120-BLA8
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RFS-42-60/120-BLA8
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RFS-42-60/120-BLA8
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RFS-42-60/120-BLA8
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RSB-42/60/120-3
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RSB-42/60/120-4
Jednokřídlé posuvné dveře 42U CA SDS-42/45/100L
Stojany - policový system A
Stojany - policový system B
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RFS-42-60/120-BLA8
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RFS-42-60/120-BLA8
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RFS-42-60/120-BLA8
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RFS-42-60/120-BLA8
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RFS-42-60/120-BLA8
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RFS-42-60/120-BLA8
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RFS-42-60/120-BLA8
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RFS-42-60/120-BLA8
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RFS-42-60/120-BLA8
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RFS-42-60/120-BLA8
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RFS-42-60/120-BLA8
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RFS-42-60/120-BLA8
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RFS-42-60/120-BLA8

23-77
23-8
23-9
25-10
25-11
25-12
25-13
25-14
25-15
25-16
25-17
25-18
25-2
25-3
25-4
25-5
25-6
25-7
25-8
25-9
26-1
26-10
26-100
26-101
26-102
26-103
26-104
26-105
26-106
26-107
26-108
26-109
26-11
26-110
26-111
26-112
26-113
26-114
26-115
26-116
26-117
26-118
26-119
26-12
26-13
26-14
26-15
26-16
26-17
26-18
26-19
26-2
26-20
26-21
26-22
26-23

DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo

16 000,00 Kč
190 000,00 Kč
190 000,00 Kč
21 000,00 Kč
12 000,00 Kč
21 000,00 Kč
153 000,00 Kč
12 000,00 Kč
21 000,00 Kč
12 000,00 Kč
21 000,00 Kč
153 000,00 Kč
21 000,00 Kč
250 000,00 Kč
12 000,00 Kč
21 000,00 Kč
153 000,00 Kč
12 000,00 Kč
21 000,00 Kč
12 000,00 Kč
33 300,00 Kč
33 300,00 Kč
33 300,00 Kč
33 300,00 Kč
33 300,00 Kč
33 300,00 Kč
66 500,00 Kč
66 500,00 Kč
83 100,00 Kč
83 100,00 Kč
66 500,00 Kč
49 900,00 Kč
33 300,00 Kč
33 300,00 Kč
33 300,00 Kč
33 300,00 Kč
33 300,00 Kč
33 300,00 Kč
66 500,00 Kč
83 100,00 Kč
93 300,00 Kč
35 000,00 Kč
35 000,00 Kč
33 300,00 Kč
33 300,00 Kč
33 300,00 Kč
33 300,00 Kč
33 300,00 Kč
33 300,00 Kč
33 300,00 Kč
33 300,00 Kč
33 300,00 Kč
33 300,00 Kč
33 300,00 Kč
33 300,00 Kč
33 300,00 Kč

DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
HM
HM
HM
HM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
DDHM
DDHM
HM
DDHM
DDHM
HM
HM
HM

27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015

Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RFS-42-60/120-BLA8
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RFS-42-60/120-BLA8
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RFS-42-60/120-BLA8
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RFS-42-60/120-BLA8
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RFS-42-60/120-BLA8
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RFS-42-60/120-BLA8
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RFS-42-60/120-BLA8
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RFS-42-60/120-BLA8
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RFS-42-60/120-BLA8
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RFS-42-60/120-BLA8
Jednokřídlé posuvné dveře 42U CA SDS-42/45/100L
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RSB-42/60/120-4
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RSB-42/60/120-3
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RSB-42-60/120-2
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RFS-42-60/120-BLA8
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RFS-42-60/120-BLA8
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RFS-42-60/120-BLA8
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RFS-42-60/120-BLA8
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RFS-42-60/120-BLA8
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RSB-42/60/120-3
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RSB-42/60/120-3
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RSB-42/60/120-4
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RSB-42/60/120-4
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RSB-42/60/120-3
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RSB-42-60/120-2
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RFS-42-60/120-BLA8
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RFS-42-60/120-BLA8
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RFS-42-60/120-BLA8
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RFS-42-60/120-BLA8
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RFS-42-60/120-BLA8
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RSB-42-60/120-2
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RSB-42/60/120-3
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RSB-42/60/120-4
Jednokřídlé posuvné dveře 42U CA SDS-42/45/100L
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RSB-42/60/120-4
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RSB-42/60/120-3
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RSB-42-60/120-2
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RFS-42-60/120-BLA8
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RFS-42-60/120-BLA8
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RFS-42-60/120-BLA8
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RFS-42-60/120-BLA8
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RFS-42-60/120-BLA8
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RSB-42-60/120-2
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RSB-42/60/120-3
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RSB-42/60/120-4
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RSB-42/60/120-4
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RSB-42/60/120-3
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RSB-42-60/120-2
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RFS-42-60/120-BLA8
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RFS-42-60/120-BLA8
Jednokřídlé posuvné dveře 42U CA SDS-42/45/100L
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RFS-42-60/120-BLA8
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RFS-42-60/120-BLA8
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RSB-42/60/120-3
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RSB-42/60/120-3
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RSB-42/60/120-4

26-24
26-25
26-26
26-27
26-28
26-29
26-3
26-30
26-31
26-32
26-33
26-34
26-35
26-36
26-37
26-38
26-39
26-4
26-40
26-41
26-42
26-43
26-44
26-45
26-46
26-47
26-48
26-49
26-5
26-50
26-51
26-52
26-53
26-54
26-55
26-56
26-57
26-58
26-59
26-6
26-60
26-61
26-62
26-63
26-64
26-65
26-66
26-67
26-68
26-69
26-7
26-70
26-71
26-72
26-73
26-74

DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo

33 300,00 Kč
33 300,00 Kč
33 300,00 Kč
33 300,00 Kč
33 300,00 Kč
33 300,00 Kč
33 300,00 Kč
33 300,00 Kč
33 300,00 Kč
33 300,00 Kč
93 300,00 Kč
83 100,00 Kč
66 500,00 Kč
49 900,00 Kč
33 300,00 Kč
33 300,00 Kč
33 300,00 Kč
33 300,00 Kč
33 300,00 Kč
66 500,00 Kč
66 500,00 Kč
83 100,00 Kč
83 100,00 Kč
66 500,00 Kč
49 900,00 Kč
33 300,00 Kč
33 300,00 Kč
33 300,00 Kč
33 300,00 Kč
33 300,00 Kč
49 900,00 Kč
66 500,00 Kč
83 100,00 Kč
93 300,00 Kč
83 100,00 Kč
66 500,00 Kč
49 900,00 Kč
33 300,00 Kč
33 300,00 Kč
33 300,00 Kč
33 300,00 Kč
33 300,00 Kč
49 900,00 Kč
66 500,00 Kč
83 100,00 Kč
83 100,00 Kč
66 500,00 Kč
49 900,00 Kč
33 300,00 Kč
33 300,00 Kč
93 300,00 Kč
33 300,00 Kč
33 300,00 Kč
66 500,00 Kč
66 500,00 Kč
83 100,00 Kč

HM
HM
HM
HM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
HM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
HM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM

27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015

Jednokřídlé posuvné dveře 42U CA SDS-42/45/100L
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RSB-42/60/120-4
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RSB-42/60/120-3
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RSB-42-60/120-2
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RFS-42-60/120-BLA8
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RFS-42-60/120-BLA8
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RFS-42-60/120-BLA8
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RFS-42-60/120-BLA8
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RFS-42-60/120-BLA8
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RSB-42/60/120-3
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RSB-42/60/120-3
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RSB-42/60/120-4
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RSB-42/60/120-4
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RSB-42/60/120-3
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RSB-42-60/120-2
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RFS-42-60/120-BLA8
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RFS-42-60/120-BLA8
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RFS-42-60/120-BLA8
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RFS-42-60/120-BLA8
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RFS-42-60/120-BLA8
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RFS-42-60/120-BLA8
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RSB-42/60/120-3
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RSB-42/60/120-4
Jednokřídlé posuvné dveře 42U CA SDS-42/45/100L
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RSB-42/60/120-4
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RSB-42/60/120-3
Rack 19" Datový rozvaděč 42U,RSB-42-60/120-2
Router Supermicro 2U chassis 8x3,5" HSSAS/SATA
Router Supermicro 2U chassis 8x3,5" HSSAS/SATA
Core Switch Brocade VDX-6740T vč.Transcieverů
Access switch Brocade ICX-7450 vč.Transcieverů
Access switch Brocade ICX-7450 vč.Transcieverů
Access switch Brocade ICX-7450 vč.Transcieverů
Access switch Brocade ICX-7450 vč.Trancieverů
Access switch Brocade ICX-7450 vč.Transcieverů
Core Switch Brocade VDX-6740T vč.Transcieverů
Access switch Brocade ICX-7450 vč.Transcieverů
Access switch Brocade ICX-7450 vč.Transcieverů
Access switch Brocade ICX-7450 vč.Transcieverů
Access switch Brocade ICX-7450 vč.Transcieverů
Access switch Brocade ICX-7450 vč.Trancieverů
Access switch Brocade ICX-7450 vč.Transcieverů
Access switch Brocade ICX-7450 vč.Trancieverů
Access switch Brocade ICX-7450 vč.Transcieverů
Access switch Brocade ICX-7450 vč.Transcieverů
Access switch Brocade ICX-7450 vč.Transcieverů
Core Switch Brocade VDX-6740T vč.Trancieverů
Access switch Brocade ICX-7450 vč.Trancieverů
Access switch Brocade ICX-7450 vč.Transcieverů
Access switch Brocade ICX-7450 vč.Trancieverů
Access switch Brocade ICX-7450 vč.Trancieverů
Access switch Brocade ICX-7450 vč.Trancieverů
Access switch Bracade ICX-7450 vč.Trancieverů
Access switch Brocade ICX-7450 vč.Trancieverů
Access switch Brocade ICX-7450 vč.Transcieverů
Access switch Broacade ICX-7450 vč.Trancieverů

26-75
26-76
26-77
26-78
26-79
26-8
26-80
26-81
26-82
26-83
26-84
26-85
26-86
26-87
26-88
26-89
26-9
26-90
26-91
26-92
26-93
26-94
26-95
26-96
26-97
26-98
26-99
27-1
27-2
28-1
28-15
28-16
28-17
28-18
28-19
28-2
28-20
28-21
28-22
28-23
28-24
28-25
28-26
28-27
28-28
28-29
28-3
28-30
28-31
28-32
28-33
28-34
28-35
28-36
28-37
28-38

DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo

93 300,00 Kč
83 100,00 Kč
66 500,00 Kč
49 900,00 Kč
33 300,00 Kč
33 300,00 Kč
33 300,00 Kč
33 300,00 Kč
33 300,00 Kč
66 500,00 Kč
66 500,00 Kč
83 100,00 Kč
83 100,00 Kč
66 500,00 Kč
49 900,00 Kč
33 300,00 Kč
33 300,00 Kč
33 300,00 Kč
33 300,00 Kč
33 300,00 Kč
33 300,00 Kč
66 500,00 Kč
83 100,00 Kč
93 300,00 Kč
83 100,00 Kč
66 500,00 Kč
49 900,00 Kč
205 000,00 Kč
205 000,00 Kč
700 000,00 Kč
30 800,00 Kč
30 800,00 Kč
30 800,00 Kč
30 800,00 Kč
30 800,00 Kč
700 000,00 Kč
30 800,00 Kč
30 800,00 Kč
30 800,00 Kč
30 800,00 Kč
30 800,00 Kč
30 800,00 Kč
30 800,00 Kč
30 800,00 Kč
30 800,00 Kč
30 800,00 Kč
700 000,00 Kč
30 800,00 Kč
30 800,00 Kč
30 800,00 Kč
30 800,00 Kč
30 800,00 Kč
30 800,00 Kč
30 800,00 Kč
30 800,00 Kč
30 800,00 Kč

DDHM
HM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
HM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM

27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015

Access switch Brocade ICX-7450 vč.Trancieverů
Core Switch Brocade VDX-6740T vč.Transcieverů
Access switch Brocade ICX-7450 vč.Transcieverů
Access switch Brocade ICX-7450 vč.Transcieverů
Access switch Brocade ICX-7450 vč.Trancieverů
Access switch Brocade ICX-7450 vč.Trancieverů
Access switch Brocade ICX-7450 vč.Transcieverů
Access switch Brocade ICX-7450 vč.Trancieverů
Acces Switch Brocade ICX-7450 vč.Transcieverů
Management switch Planet FG SW-4840Sv3 vč.Trans
Management switch Planet FG SW-4840Sv3 vč.Trans.
Management switch Planet FG SW-4840Sv3 vč.Trans.
Management switch Planet FG SW-4840Sv3 vč.Trans.
Management switch Planet FG SW-4840Sv3 vč.Trans.
Management switch Planet FG SW-4840Sv3 vč.Trans.
Management switch Planet FG SW-4840Sv3 vč.Trans.
Management switch Planet FG EW-4840Sv3 vč.Trans.
Management switch Planet FG SW-4840Sv3 vč.Trans.
Management Switch planet WGSW-280-40 vč.Trans.
Management switch Planet FG SW-4840Sv3 vč.Trans.
Management switch Planet FG SW-4840Sv3 vč.Trans.
Management switch Planet FG SW-4840Sv3 vč.Trans.
Management switch Planet FG SW-4840Sv3 vč.Trans.
Management switch Planet FG SW-4840Sv3 vč.Trans.
Management switch Planet FG SW-4840Sv3 vč.Trans.
Management switch Planet FG SW-4840Sv3 vč.Trans.
Management switch Planet FG SW-4840Sv3 vč.Trans.
Management switch Planet FG SW-4840Sv3 vč.Trans.
Management switch Planet FG SW-4840Sv3 vč.Trans.
Managament Switch planet WGSW-28040 vč.Trans.
Management switch Planet FG SW-4840Sv3 vč.Trans.
Managament switch planet FG SW-4840Sv3
Access switch Brocade ICX-7450 vč.Transcieverů
UPS P-105000047-001 ,větev A 260kVa 1+1, 3/3 f.
UPS P-105000047-001,větev A 260Kva,3/3 f.
Externí baterie pro UPS-9395-BAT10-500/700A/
Externí baterie pro UPS-9395-BAT10-500/700A/
Externí baterie pro UPS-9395-BAT10-500/700A/
Externí baterie pro UPS-9395-BAT10-500/700A/
Server Supermicro 2U chassis 8x3,5" HSSAS/SATA
Server Supermicro 2U chassis 8x3,5" HSSAS/SATA
Server Supermicro 2U chassis 8x3,5" HSSAS/SATA
Server Supermicro 2U chassis 8x3,5" HSSAS/SATA
Server Supermicro 2U chassis 8x3,5" HSSAS/SATA
Server Supermicro 2U chassis 8x3,5" HSSAS/SATA
Server Supermicro 2U chassis 8x3,5" HSSAS/SATA
Server Supermicro 2U chassis 8x3,5" HSSAS/SATA
Server Supermicro 2U chassis 8x3,5" HSSAS/SATA
Server Supermicro 2U chassis 8x3,5" HSSAS/SATA
Server Supermicro 2U chassis 8x3,5" HSSAS/SATA
Server Supermicro 2U chassis 8x3,5 " HSSAS/SATA
Server Supermicro 2U chassis 8x3,5" HSSAS/SATA
NOD server Supermicro 3U MB LGA 2011-3
NOD server Supermicro 3U MB LGA 2011-3
NOD server Supermicro 3U MB LGA 2011-3
NOD server Supermicro 3U MB LGA 2011-3

28-39
28-4
28-40
28-41
28-42
28-43
28-44
28-45
28-5
28-50
28-51
28-52
28-54
28-55
28-56
28-57
28-58
28-59
28-6
28-60
28-61
28-62
28-63
28-64
28-65
28-66
28-67
28-68
28-69
28-7
28-70
28-8
28-9
29-1
29-2
29-3
29-4
29-5
29-6
30-1
30-10
30-11
30-12
30-13
30-14
30-15
30-16
30-17
30-18
30-19
30-2
30-20
30-26
30-27
30-28
30-29

DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo

30 800,00 Kč
700 000,00 Kč
30 800,00 Kč
30 800,00 Kč
30 800,00 Kč
30 800,00 Kč
30 800,00 Kč
30 800,00 Kč
40 700,00 Kč
4 300,00 Kč
4 300,00 Kč
4 300,00 Kč
4 300,00 Kč
4 300,00 Kč
4 300,00 Kč
4 300,00 Kč
4 300,00 Kč
4 300,00 Kč
4 000,00 Kč
4 300,00 Kč
4 300,00 Kč
4 300,00 Kč
4 300,00 Kč
4 300,00 Kč
4 300,00 Kč
4 300,00 Kč
4 300,00 Kč
4 300,00 Kč
4 300,00 Kč
4 000,00 Kč
4 300,00 Kč
4 000,00 Kč
30 800,00 Kč
2 485 000,00 Kč
1 250 000,00 Kč
575 000,00 Kč
575 000,00 Kč
575 000,00 Kč
575 000,00 Kč
43 500,00 Kč
43 500,00 Kč
43 500,00 Kč
43 500,00 Kč
43 500,00 Kč
43 500,00 Kč
43 500,00 Kč
43 500,00 Kč
43 500,00 Kč
43 500,00 Kč
43 500,00 Kč
43 500,00 Kč
43 500,00 Kč
245 100,00 Kč
245 100,00 Kč
245 100,00 Kč
245 100,00 Kč

HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
HM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
HM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
HM
HM
HM
HM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM

27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
27.07.2015
10.08.2015
10.08.2015

Server Supermicro 2U chassis 8x3,5" HSSAS/SATA
NOD server Supermicro 3U MB LGA 2011-3
NOD server Supermicro 3U MB LGA 2011-3
NOD server Supermicro 3U MB LGA 2011-3
NOD server Supermicro 3U MB LGA 2011-3
NOD server Supermicro 3U MB LGA 2011-3
NOD server Supermicro 3U MB LGA 2011-3
NOD server Supermicro 3U MB LGA 2011-3
NOD server Supermicro 3U MB LGA 2011-3
NOD server Supermicro 3U MB LGA 2011-3
NOD server Supermicro 3U MB LGA 2011-3
Server Supermicro 2U chassis 8x3,5" HSSAS/SATA
NOD server Supermicro 3U MB LGA 2011-3
NOD server Supermicro 3U MB LGA 2011-3
NOD server Supermicro 3U MB LGA 2011-3
NOD server Supermicro 3U MB LGA 2011-3
NOD server Supermicro 3U MB LGA 2011-3
NOD server Supermicro 3U MB LGA 2011-3
NOD server Supermicro 3U MB LGA 2011-3
NOD server Supermicro 3U MB LGA 2011-3
NOD server Supermicro 3U MB LGA 2011-3
NOD server Supermicro 3U MB LGA 2011-3
Server Supermicro 2U chassis 8x3,5" HSSAS/SATA
Server Supermicro 2U chassis 8x3,5" HSSAS/SATA
Server Supermicro 2U chassis 8x3,5" HSSAS/SATA
Server Supermicro 2U chassis 8x3,5" HSSAS/SATA
Server Supermicro 2U chassis 8x3,5" HSSAS/SATA
Distribuční rozvaděč RS 7.1-větev A
Distribuční rozvaděč RS 5.4-větev B
Distribuční rozvaděč RS 5.6-větev A
Distribuční rozvaděč RS 5.6-větev B
Distribuční rozvaděč RS 6.1-větev A
Distribuční rozvaděč RS 6.2-větev B
Hlavní distribuční rozvaděč + RH
Distribuční rozvaděč UPS IT-A
Distribuční rozvaděč UPS IT-A
Optická páteřní trasa A 7.NP
Optická páteřní trasa A 6.NP
Distribuční rozvaděč RS 7.1-větev B
Optická páteřní trasa A 5.NP
Optická páteřní trasa B 7.NP
Optická páteřní trasa B 6.NP
Optická páteřní trasa B 5.NP
SHZ datový sál 7.patro
SHZ datový sál 6.patro
SHZ datový sál 5.patro
SHZ datový sál 5.patro-police
Distribuční rozvaděč RS 5.1-větev A
Distribuční rozvaděč RS 5.1-větev B
Distribuční rozvaděč RS 5.2-větev A
Distribuční rozvaděč RS 5.2-větev B
Distribuční rozvaděč RS 5.3-větev A
Distribuční rozvaděč RS 5.3-větev B
Distribuční rozvaděč RS 5.4-větev A
Televize 55" Philips 55PFH5209
Televize 55" Philips 55PFH5209

30-3
30-30
30-31
30-32
30-33
30-34
30-35
30-36
30-37
30-38
30-39
30-4
30-40
30-41
30-42
30-43
30-44
30-45
30-46
30-47
30-48
30-49
30-5
30-6
30-7
30-8
30-9
32-1
32-10
32-11
32-12
32-13
32-14
32-15
32-16
32-17
32-18
32-19
32-2
32-20
32-21
32-22
32-23
32-24
32-25
32-26
32-27
32-3
32-4
32-5
32-6
32-7
32-8
32-9
15IM00005
15IM00006

DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCDo
DCNeDoCon
DCNeDoCon
DCNeDoCon
DCNeDoCon
DCNeDoCon
DCNeDoCon
DCNeDoCon
DCNeDoCon
DCNeDoCon
DCNeDoCon
DCNeDoCon
DCNeDoCon
DCNeDoCon
DCNeDoCon
DCNeDoCon
DCNeDoCon
DCNeDoCon
DCNeDoCon
DCNeDoCon
DCNeDoCon
DCNeDoCon
DCNeDoCon
DCNeDoCon
DCNeDoCon
DCNeDoCon
DCNeDoCon
DCNeDoCon

43 500,00 Kč
245 100,00 Kč
245 100,00 Kč
245 100,00 Kč
245 100,00 Kč
245 100,00 Kč
245 100,00 Kč
245 100,00 Kč
245 100,00 Kč
245 100,00 Kč
245 100,00 Kč
43 500,00 Kč
245 100,00 Kč
245 100,00 Kč
245 100,00 Kč
245 100,00 Kč
245 100,00 Kč
245 100,00 Kč
245 100,00 Kč
245 100,00 Kč
245 100,00 Kč
245 100,00 Kč
43 500,00 Kč
43 500,00 Kč
43 500,00 Kč
43 500,00 Kč
43 500,00 Kč
15 000,00 Kč
15 000,00 Kč
15 000,00 Kč
15 000,00 Kč
15 000,00 Kč
15 000,00 Kč
60 000,00 Kč
40 000,00 Kč
40 000,00 Kč
35 000,00 Kč
35 000,00 Kč
15 000,00 Kč
35 000,00 Kč
35 000,00 Kč
35 000,00 Kč
35 000,00 Kč
25 000,00 Kč
25 000,00 Kč
25 000,00 Kč
25 000,00 Kč
15 000,00 Kč
15 000,00 Kč
15 000,00 Kč
15 000,00 Kč
15 000,00 Kč
15 000,00 Kč
15 000,00 Kč
13 214,88 Kč
13 214,87 Kč

DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
DDHM
HM
HM
HM
HM
HM
DDHM
DDHM
HM
HM
HM
HM

02.09.2015
02.09.2015
02.09.2015
02.09.2015
15.09.2015
01.11.2015
01.11.2015
25.11.2015
25.11.2015
30.11.2015
01.12.2015
03.12.2015
21.12.2015
23.12.2015
13.06.2016
30.06.2016

Televize 55" Philips 55PFH5209
Televize 55" Philips 55PFH5209
Televize 55" Philips 55PFH5209
Televize 55" Philips 55PFH5209
Televize 55" Philips 55PFH5209
Intel XeonE5-2620V3 2,4GHz 20x
Kingston 16GB,Supermocro 3U server, US 3FT Power
Supermicro US 3FT, 3U servery, kingston 16gb
Supermicro 3U servery
Supermicro 3U server,kingston,US 3FT
Grandstream DP, telefony
Adata 32GB Mocro,Kingston, adaptery
Samsung.Intel Xeon,Kingston ,Seagate,disky
Seagate Constelletion,Supermicro 3U server
Supermicro 2U, kingston a Black Hotswap a rozpoč
Technické zhodnocení - soubor

15IM00009
15IM00010
15IM00011
15IM00012
15IM00007
15IM00017
15IM00022
15IM00019
15IM00024
15IM00020
15IM00023
15IM00015
15IM00018
15IM00025
16IM00001
16IM00002

12 388,43 Kč
12 388,43 Kč
12 388,43 Kč
12 388,43 Kč
12 388,43 Kč
192 860,40 Kč
540 130,66 Kč
803 981,80 Kč
109 350,42 Kč
445 648,10 Kč
12 814,05 Kč
8 954,54 Kč
64 700,78 Kč
127 157,03 Kč
15 036,36 Kč
11 896 099,75 Kč
52 520 930,54 Kč

bod 9.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 019/31Z/2020

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č. 12
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 249/2013
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
SPZ Triangle, příspěvková organizace
se sídlem v Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, PSČ 400 02
IČ: 712 95 011
(dále jen organizace)
ze dne 24. 4. 2013, usnesení č. 17/5Z/2013 Zastupitelstva Ústeckého kraje,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 20/9Z/2013 ze dne 4. 9. 2013
(Dodatek č. 1),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013
(Dodatek č. 2),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014
(Dodatek č. 3),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 16/14Z/2014 ze dne 23. 4. 2014
(Dodatek č. 4),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 17/17Z/2014 ze dne 25. 6. 2014
(Dodatek č. 5),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 15/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014
(Dodatek č. 6),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 17/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015
(Dodatek č. 7),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 017/3Z/2017 ze dne 20. 2. 2017
(Dodatek č. 8),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 014/15Z/2018 ze dne 22. 10. 2018
(Dodatek č. 9),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018
(Dodatek č. 10),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 018/20Z/2019 ze dne 24. 6. 2019
(Dodatek č. 11)

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/…/2020 ze dne 07. 09. 2020 se
výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
1.

Článek VI. po změně zní:
Hlavní účel organizace

Hlavním účelem, pro který je organizace zřízena, je:
- komplexní zajišťování podmínek vstupu a umisťování investorů do Strategické
průmyslové zóny Triangle;
- správa a údržba Strategické průmyslové zóny Triangle a jejích technických
součástí a příslušenství, vyjma komunikací II. a III. třídy;

-

zabezpečení výstavby a modernizace v rámci udržitelného rozvoje Strategické
průmyslové zóny Triangle, včetně jejích technických součástí a příslušenství,
vyjma komunikací II. a III. třídy;
- zastupování Ústeckého kraje při výkonu veškerých práv, oprávnění a povinností
vlastníka nemovitých a movitých věcí Strategické průmyslové zóny Triangle,
vyjma těch, o kterých je k rozhodování výslovně kompetentní zastupitelstvo
nebo rada kraje dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů;
to vše za podmínky dodržení Závazných podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace – pro
akce „Průmyslová zóna Triangle – vnitřní infrastruktura - 1., 2. a 3. část včetně všech změn“
(evidenční číslo ISPROFIN 222D232000044, 222D232000046 a 222D232000052)
realizované v rámci Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury,
podprogram Příprava a rozvoj průmyslových zón (dále jen „rozhodnutí o poskytnutí
dotace“), které stanovilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „správce programu“)
a Ministerstvo financí ČR. Ve vztahu ke správci programu zůstává zachována odpovědnost
zřizovatele za porušení rozpočtové kázně z titulu porušení podmínek rozhodnutí
o poskytnutí dotace.
2.

POŘ.
Č.

V PŘÍLOZE Č. 1 KE ZŘIZOVACÍ LISTINĚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE – „Příloha č. 1
- Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci (pozemky)“ se doplňují následující
položky majetku svěřeného organizaci k hospodaření:

KÚ

PAR. Č.

VÝMĚR
A

LV

ZPŮSOB
VYUŽITÍ/
DRUH POZEMKU
ZPŮSOB
DLE LV
OCHRANY
DLE LV
zastavěná plocha společný
a nádvoří
dvůr
zastavěná plocha
a nádvoří
sportoviště a
ostatní plocha
rekreační
plocha
sportoviště a
ostatní plocha
rekreační
plocha
sportoviště a
ostatní plocha
rekreační
plocha
sportoviště a
ostatní plocha
rekreační
plocha

1

Minice

st. 65/2

291 128

2

Minice

st. 159

16 128

3

Minice

293/31

861 128

4

Minice

293/32

2 750 128

5

Minice

293/33

158 128

6

Minice

293/34

40 128

7

Minice

337/42

6 584 128 ostatní plocha

8

Minice

337/46

678 128 ostatní plocha

9

Minice

337/48

316 128 ostatní plocha

10

Minice

337/62

752 128 ostatní plocha

silnice
ostatní
komunikace
ostatní
komunikace
ostatní
komunikace

POŘIZOVACÍ
HODNOTA
V KČ
5 492,25 Kč
301,00 Kč
15 570,58 Kč
52 537,37 Kč
2 971,98 Kč
752,40 Kč
123 857,18 Kč
12 757,93 Kč
5 944,53 Kč
14 150,38 Kč

ostatní
komunikace
ostatní
komunikace

11

Minice

337/63

1 445 128 ostatní plocha

12

Minice

337/64

538 128 ostatní plocha

13

Nehasice

801/46

286 115 ostatní plocha

jiná plocha

5 379,66 Kč

14

Nehasice

801/48

280 115 ostatní plocha

jiná plocha

5 266,25 Kč

15

Nehasice

801/59

393 115 ostatní plocha

jiná plocha

7 392,33 Kč

16

Nehasice

801/61

775 115 ostatní plocha

jiná plocha

14 576,58 Kč

17

Nehasice

801/69

448 115 vodní plocha

vodní nádrž
umělá

8 422,40 Kč

836/78

889 598 ostatní plocha

jiná plocha

16 730,69 Kč

1010/25

476 598 ostatní plocha

jiná plocha

8 962,38 Kč

1010/49

153 598 ostatní plocha

jiná plocha

2 879,46 Kč

1060/23

3 001 164 ostatní plocha

Staňkovice
u Žatce
Staňkovice
u Žatce
Staňkovice
u Žatce
Žiželice u
Žatce

18
19
20
21
22

Tatinná

554/7

12 841

31 ostatní plocha

23

Tatinná

554/8

109 532

31 ostatní plocha

3.

manipulační
plocha
ostatní
dopravní
plocha
sportoviště a
rekreační
plocha

27 153,10 Kč
10 123,55 Kč

56 461,91 Kč
364 480,45 Kč
3 108 910,07 Kč

PŘÍLOHA Č. 2 KE ZŘIZOVACÍ LISTINĚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE – „Specifikace
dlouhodobého majetku – movité věci“ po doplnění majetku svěřeného organizaci
k hospodaření zní:

Poř.
č.
1

Inv. č.
zřizovatele
023076

2

023077

Vodoměr - Velemyšleves, č. vdm 023321

1 945,68 Kč

3

023078

Vodoměr - Staňkovice 400, č. vdm 041509

2 792,68 Kč

4

023079

Vodoměr - Velemyšleves, Minice, č. vdm 006747

2 792,68 Kč

5

023080

Vodoměr - Bitozeves, Tatinná, č. vdm 024471

1 945,68 Kč

6

023081

Vodoměr – Bitozeves, Tatinná, č. vdm 010544

1 098,68 Kč

7

023082

Vodoměr - Velemyšleves, Minice, č. vdm 020538

2 792,68 Kč

8

023083

Vodoměr - Bitozeves, Tatinná, č. vdm 002668

336,38 Kč

9

023084

Vodoměr - Bitozeves, Tatinná, č. vdm 075370

1 945,68 Kč

10

023085

Vodoměr – Velemyšleves, Minice, č. vdm 020035

856,68 Kč

11

023086

Vodoměr – Bitozeves, Nehasice, č. vdm 236213

336,38 Kč

Popis
Vodoměr - Staňkovice 400, č. vdm 023093

Pořizovací cena
v Kč
1 945,68 Kč

12

023087

Vodoměr – Bitozeves, Nehasice, č. vdm 079518

1 098,68 Kč

13

023088

Vodoměr – Velemyšleves, Minice, č. vdm 062067

2 792,68 Kč

14

023089

1 101,10 Kč

15

023090

16

023091

Vodoměr – Bitozeves, Nehasice, č. vdm 009983
Vodoměr – Bitozeves, Průmyslová 1062,
č. vdm 081688
Vodoměr – Staňkovice, č. vdm 251922

1 098,68 Kč
1 098,68 Kč

17

22/05 – 011313 Vodoměr – Velemyšleves, Minice, č. vdm 004355

18

22/05 – 011314 Vodoměr – Bitozeves, Tatinná, č. vdm 022471

15 452,91 Kč

19

15 452,91 Kč

21

22/05 – 011315 Vodoměr – Bitozeves, Tatinná, č. vdm 022468
Vodoměr – Velemyšleves, Západní 65,
22/05 – 011316
č. vdm 083267
22/05 – 011317 Vodoměr – Velemyšleves, Minice, č. vdm 075381

22

22/05 – 011318 Vodoměr – Bitozeves, Nehasice, č. vdm 022456

15 452,91 Kč

23

22/05 – 011319 Vodoměr – Bitozeves, Nehasice, č. vdm 020429

15 452,91 Kč

24

22/05 – 011320 Vodoměr – Staňkovice, č. vdm 025420

11 570,02 Kč

25

22/05 – 009804 Vodoměr pro HZS ÚK – SPZ Triangle

36 080,00 Kč

20

5 492,19 Kč

4 118,84 Kč
11 590,59 Kč

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1. 10. 2020.
V Ústí nad Labem dne ……………………..

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

bod 11.3 priloha 2.pdf k usnesení č. 027/31Z/2020

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: 20/SML4109/01/OS/SPRP
Číslo smlouvy u příjemce:

DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci, uzavřené v souladu s ust.
§ 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

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

(dále jen jako „poskytovatel“)

a

Příjemce
Terezín – město změny, zájmové sdružení právnických osob
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupený:
JUDr. Miloslavem Kubíčkem, ředitelem
IČ:
72045230
DIČ:
CZ72045230
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 3935442/0800
(dále jen jako „příjemce“ nebo společně též jako „smluvní strany“)
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I.
Smluvní strany uzavřely dne 19. 06. 2020 smlouvu o poskytnutí návratné finanční
výpomoci evidovanou u poskytovatele pod číslem 20/SML4109/OS/SPRP (dále jen
„Smlouva“). Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy takto:

Článek II. Účel, na který je návratná finanční výpomoc určena, doba, v níž má být
dosaženo účelu, způsob poskytnutí návratné finanční výpomoci, podmínky použití
návratné finanční výpomoci, odst. 1.
nově zní takto:

1. Výpomoc je poskytnuta příjemci za účelem zajištění úhrady finančního dopadu
případného porušení rozpočtové kázně na základě platebního výměru na odvod
a/nebo penále za porušení rozpočtové kázně příjemcem při realizaci projektu
„Terezín
–
projekt
oživení
historických
památek“,
číslo
projektu:
CZ.1.06/5.1.00/01.06156, na základě zjištění kontrolního orgánu - Centra pro
regionální rozvoj České republiky. Doba, v níž má být dosaženo účelu výpomoci, je
od 1. 11. 2019 do 30. 9. 2021.
Článek III. Práva a povinnosti příjemce, lhůta pro vrácení výpomoci a výše splátek,
odst. 2. a 5.
nově zní takto:
2. Vrátit poskytovateli poskytnuté peněžní prostředky (výpomoc), a to bankovním
převodem na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do
31. 12. 2021. Příjemce je oprávněn vrátit poskytnutou výpomoc i ve splátkách.
Příjemce o této splátce musí předem písemně informovat poskytovatele.
5. Předat poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté výpomoci, a to do 31. 12. 2021.

II.
1. Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu,
přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
2. Dodatek Smlouvy 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 Smlouvy, 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
dodatku Smlouvy byla zaslána příjemci do datové schránky ID dx26ui9/na e-mail:
reditel@projekt-terezin.cz. Dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho uzavření a
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2/3

3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem Smlouvy nedotčena.
4. O uzavření tohoto dodatku Smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého
kraje usnesením č. ………… ze dne …………….

V Ústí nad Labem dne …………………

V ……………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman kraje

Příjemce
Terezín - město změny, zájmové sdružení
právnických osob
JUDr. Miloslav Kubíček, ředitel
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bod 11.6 priloha 1.pdf k usnesení č. 030/31Z/2020

Regionální inovační strategie
Ústeckého kraje
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Důvod a cíl aktualizace
Důvod aktualizace
Regionální inovační strategie byla naposledy aktualizována na začátku roku 2019. S ohledem na
aktualizaci inovační strategie na národní úrovni a také reflektujíc nadcházející změny v Evropě
v následujících letech vyvstala potřeba intenzivnější reflexe a implementace zejména budoucích
světových trendů ve směřování kraje. Tato aktualizace tedy především zahrnuje dopředný pohled
potenciálních změn v regionu. Důležitou roli hraje také nastupující ekonomická transformace Ústeckého
kraje. Dalším důvodem pro aktualizaci byla intenzivnější podpora internacionalizace.

Cíl aktualizace
Cílem aktualizace je, aby nově vzniklý dokument plnil následující funkce:
Užší zaměření na inovace
Původní dokumenty před aktualizací v 2019 byly široce pojaté a věnovaly se i oblastem, které souběžně
řeší jiné krajské strategické materiály. Tato nová strategie bude zúžena na podporu inovací, a to jak
technických, tak netechnických.
Technické inovace jsou výrobkové a technologické inovace sestávající ze zavedení nových výrobků a
technologií a podstatného technického zlepšení vyráběných výrobků a používaných technologií. Inovace
se pokládá za realizovanou uplatněním nového nebo zlepšeného výrobku na trhu, nebo použitím nové
nebo zlepšené výrobní technologie. Technická inovace zahrnuje soubor vědeckých, technických,
organizačních, finančních a obchodních aktivit. Pod pojmem „výrobek“ se rozumí jak zboží, tak služba
(produkt). Procesní inovace znamenají zavedení nového nebo podstatně zlepšeného způsobu výroby.
Netechnické inovace jsou zejména organizační a marketingové inovace (např. implementace
pokrokových metod řízení, zavedení významných změn organizační struktury, implementace nových
nebo podstatných změn ve strategické orientaci společnosti či firmy), sociální inovace.
Tvorba otevřeného inovačního ekosystému kraje
Inovační ekosystém je systém organizací a služeb, který ovlivňuje firmy na cestě za inovacemi. Tvoří
ho firmy, veřejné a vědeckovýzkumné instituce, vzorce chování jednotlivců, ekonomická struktura
regionu a politická vůle, ale i politická situace a celková ekonomická situace (přístup k finančním
prostředkům).
Cílem je budovat v Ústeckém kraji inovační ekosystém, který bude:
-

otevřený na vstupu a bude podchycovat a podporovat inovativní nápady co nejvyššího množství
aktérů a zaměří se na více cílových skupin a typů podpory.
otevřený směrem k inovačnímu ekosystému ČR. Vzhledem k velikosti Ústeckého kraje a počtu
zdejších inovativních subjektů je vhodné maximálně využívat podpůrnou infrastrukturu
(nástroje a služby), která je zajišťována z centrální úrovně, případně aktéry celorepublikového
významu.
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Rozvoj internacionalizace kraje

Krajské inovační ekosystémy by měly zohledňovat přesah krajské ekonomiky na mezinárodní úroveň a
zapojení do tzv. evropských hodnotových řetězců.

Postup přípravy
Analytická část aktualizace byla zpracována a aktualizována na přelomu let 2019-2020. Vzhledem
k nedávné aktualizaci RIS3 v roce 2019 vychází tento dokument do značné části právě z poslední
aktualizované krajské RIS3.
Stěžejní pro určení dalšího směřování v kraji byly zejména platformy resp. nově vzniklé formální a
neformální pracovní skupiny k jednotlivým tématům/odvětvím, které se od roku 2019 intenzivněji
zabývaly nejen existujícími odvětvími (chemická platforma), jakož i budoucími trendy a jejich
potenciálem pro Ústecký kraj. Tyto expertní skupiny se scházely kromě jiného k tématům jako např.
vodík a vodíková ekonomika, nová mobilita, digitalizace a další.

Analytické shrnutí
Celková ekonomická pozice kraje
V celorepublikovém srovnání krajů se stále potvrzuje průmyslová tradice Ústeckého kraje a
posttransformační regionálně specifický vývoj, spojený s potřebou řešení strukturálních otázek ve vývoji
regionální ekonomiky.
Pozitivní je klesající nezaměstnanost v Ústeckém kraji, i když stále patří mezi nejvyšší v republice.
Dosaženou současnou úroveň ale nelze vnímat problematicky, neboť se nezaměstnanost blíží k úrovním
přirozené míry nezaměstnanosti. Určitým negativním jevem může být podíl rizikových skupin na trhu
práce, ale i v těchto kategoriích se absolutní hodnoty v posledních letech snižují.
V Ústeckém kraji roste úroveň hrubého domácího produktu na obyvatele, tempo růstu se ale pohybuje
pod průměrem ostatních krajů České republiky a kraj je druhým nejhorším v ČR. V regionech s vyšší
úrovní hrubého domácího produktu a realizovaných investic se zpravidla vytváří i lepší prostředí pro
inovace.
V ekonomické struktuře je vedle tradiční těžby uhlí a energetiky evidentní především význam
strojírenského průmyslu (elektrotechnický průmysl, dopravní strojírenství, výroba strojů a zařízení).
Zatímco vliv tradičních odvětví (těžební, potravinářský, textilní, papírenský, chemický) na zaměstnanost
postupně klesá, roste vliv odvětví, která rozvíjejí zahraniční investoři budující závody tzv. na zelené
louce. Jedná se zejména o strojírenský průmysl (do značné míry výroba komponentů motorových
vozidel) a na něj dodavatelsky navazující obory (výroba plastů a nekovových výrobků, kovovýroba). To
však vede ke zhoršení pozice krajské ekonomiky v globálních produkčních sítích a zvýšení závislosti na
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globální ekonomice i na působení aktérů (managementu, vlastníků) odjinud (především ze zahraničí).
Výrobní závody, které v kraji rozvíjejí investoři ze zahraniční či z jiných krajů ČR, mají totiž zpravidla
status dodavatelů nižšího řádu a kromě výrobní, a případně i distribuční funkce, zde nesoustředí žádné
strategické činnosti (funkce) nebo výzkum a vývoj (viz Strategie rozvoje ÚK do roku 2027).

Lidské zdroje pro zvýšení inovační a technologické výkonnosti kraje
Zaměstnanost ve VaV
V posledních letech se projevuje stagnace v růstu absolutního počtu zaměstnaných ve vědeckovýzkumné
sféře. Oproti jiným krajům ČR i republice jako celku jde o relativní zaostávání.
Obdobný trend, tedy stagnaci absolutního počtu, lze pozorovat u počtu zaměstnanců pracujících v
Ústeckém kraji ve výzkumu a vývoji ve vysokoškolském sektoru. K velmi pozvolnému nárůstu dochází
teprve od roku 2016. Přestože tento trend je u srovnatelných krajů ČR shodný, stále je situace Ústeckého
kraje výrazně horší než u krajů Moravskoslezského nebo Libereckého.
Vzdělanost obyvatel
Ve vývoji podílů obyvatel s ukončeným terciálním vzděláním, tzn. na vyšších odborných školách,
vysokých školách a univerzitách, se projevují pozitivní změny. Ústecký kraj vykazuje dlouhodobý
vzestup podílu této populace, mezi roky 2013 a 2018 byl růst podílu této populace mezi sledovanými
kraji jedním z nejvyšších a blíží se srovnatelným regionům ČR.
Podíl studentů přírodních věd, matematiky a informatiky klesal, v posledních letech se tento trend
poklesu prakticky stabilizoval. Konstantní je počet studentů v oborech techniky, výroby a stavebnictví.
Tento trend je společný i pro jiné kraje.

Inovační a VaV aktivity ve veřejné a soukromé sféře
Výdaje na VaV
Výdaje na vědu a výzkum, přepočtené na počet zaměstnanců ve VaV, jsou v Ústeckém kraji jedny z
nejnižších v ČR. Hodnoty za Ústecký kraj na začátku sledovaného období (2013 – 2018) stoupají, v roce
2014 dosahují svého maxima, a poté dochází k postupnému poklesu. Mezi roky 2017 a 2018 dochází
opět k růstu.
Počty udělených patentů
Ve sledovaném období (2013-2018) si nejlépe vedl kraj Liberecký, který dosáhl v letech 2015 až 2018
nejvyšších hodnot ze všech sledovaných krajů. Jen s mírným růstem se setkal Ústecký kraj, který po
mírném poklesu hodnot v roce 2014 začal velmi mírně stoupat až do roku 2018, kdy překonal
Karlovarský kraj. Ten si do roku 2014 vedl, na rozdíl od Ústeckého kraje, velmi dobře. Dle výsledků byl
v letech 2014 a 2015 druhým krajem ze všech sledovaných územních celků.

Podrobnější analytické informace viz Příloha 1: Vývoj inovačního potenciálu Ústeckého kraje v letech
2013-2018.
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Srovnání s ČR a EU v oblasti inovací
Podle Regional Innovation Scoreboard (2017), který připravuje Evropská komise, patří Ústecký kraj
(spolu s Karlovarským krajem – region Severozápad) do skupiny inovačně méně výkonných regionů
(Moderate-Innovator); jeho inovační výkonnost v porovnání s jinými evropskými regiony se přitom
průběžně zhoršuje. Největší zaostávání je ve vzdělanosti obyvatel, výdajích na VaV a vědecké
výkonnosti.
Viz následující graf, který udává pozici regionu Severozápad (Ústecký + Karlovarský kraj) ve srovnání
s průměrem ČR a EU.

Obr. 1: Pozice Ústeckého kraje dle Regional Innovation Scoreboard

Zdroj: Regional Innovation Scoreboard, Evropská komise, 2017
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Stakeholder analýza
Vysoké školy a výzkumné organizace
Univerzita J. E. Purkyně
Největší (a jedinou „domácí“) vysokou školou Ústeckého kraje je Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem, jež má osm fakult (Fakulta strojního inženýrství, Fakulta životního prostředí, Fakulta
umění a designu, Filozofická fakulta, Fakulta zdravotnických studií, Přírodovědecká fakulta,
Pedagogická fakulta, Fakulta sociálně ekonomická).
Hlavní rolí UJEP je výuka a produkce absolventů. Působí zde i několik potenciálně významných
výzkumných týmů, především na Fakultě strojního inženýrství, Přírodovědecké fakultě a Fakultě
životního prostředí. Mají ale omezenou kapacitu.
Významnou ekonomickou uplatnitelnost mají následující VaV specializace UJEP:
Fakulta

Specializace

Fakulta strojního inženýrství

Materiálový výzkum (hliník aj. neželezné kovy, plasty, keramika)
Povrchy materiálů (povrchové úpravy, koroze)
Výrobní procesy a přesné obrábění (kovy, keramika)
Testování

Přírodovědecká fakulta

Nanomateriály (funkční nanovrstvy, lékové formy, biosenzory)
Nanosystémy pro mikroelektroniku, povrchovou modifikaci,
imunosensorovou analýzu
Počítačové modelování nanomateriálů, polymerů, kompozitů

Fakulta životního prostředí

Životní

Fakulta umění a designu

prostředí
a
jeho ochrana
(chemické
znečištění, dekontaminace; „cleantech“)
Environmentální aplikace nanokompozitů
Udržitelná energetika (pyrolýza biomasy)
Vizuální komunikace
Design, grafický design
Multimédia
Užitné umění

Na významu získávají mezioborové týmy na UJEP, především v oblasti nových materiálů a jejich
aplikací (tým MATEQ/CH) a konceptu chytrých měst a regionů (tým SMART).
Pro přenos VaV výsledků do praxe a spolupráci s firmami mají významnou roli některá pracoviště fakult,
případně součásti UJEP:
-

-

Vědeckotechnický park (FSI UJEP): materiálové a technologické testování, odborné
poradenství, spolupráce studentů a firem.
Centrum virtuálních prototypů a aditivních technologií (FSI UJEP): virtuální prototypování,
aditivní technologie (3D tisk – v současnosti plast a kompozitní materiály, výhledově z kovu),
reverzní inženýrství.
Ústecké materiálové centrum (PřF UJEP): (nano)materiály a struktury pro speciální senzory,
fotoelektrochemické zdroje energie, mikroelektrody pro analytická a bioanalytická zařízení. Centrum informatiky (UJEP): informační systémy, síťové aplikace.
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Jiné vysoké školy
Na území Ústeckého kraje se nacházejí detašovaná pracoviště jiných veřejných vysokých škol:
-

Děčín: detašované pracoviště Fakulty dopravní a Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské
Českého vysokého učení technického
Chomutov: detašované pracoviště Strojní fakulty ČVUT
Most: Univerzitní centrum VŠCHT Praha - Unipetrol v areálu litvínovského Chemparku s
přibližně 50ti studenty bakalářského a magisterského studia se zaměřením na chemické
technologie a inženýrství. Detašované pracoviště Vysoké školy báňské – TU Ostrava.

Tato pracoviště se zaměřují převážně na výuku. Z hlediska inovací je nejvýznamnější VŠCHT Praha a
ČVUT v Děčíně se svým zaměřením na oblast dopravy (simulace a vizualizace v dopravě, datová
analytika a dopravní modely, záměr vytvoření testovacího centra pro kolejová vozidla).
Na území kraje je provozováno také několik soukromých vysokých škol, resp. jejich detašovaných
pracovišť. Jejich role ve VaV je však marginální.
Další výzkumné organizace
Z výzkumných ústavů jsou nejvýznamnější Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a. s. (UniCRE) a
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s. díky své provázanosti na dominantní sektory regionální ekonomiky.
Akcionáři těchto privátních výzkumných organizací jsou významné místní firmy, pro něž ústavy
realizují výzkumné a vývojové zakázky, ale spolupracují i se subjekty z jiných krajů Česka.
Výzkumná infrastruktura RINGEN (angl. zkratka pro Research INfrastructure for Geothermal ENergy)
v Litoměřicích se zabývá podporou využívání geotermální energie v ČR v kontextu celosvětového
vývoje v této oblasti. Důležitou součástí je rovněž pilotní ověřování technologií pro přenos tepla na
zemském povrchu prostřednictvím tepelných výměníků pro výrobu tepla a turbín umožňujících výrobu
elektřiny. Cílem výzkumné infrastruktury je také navázat na stávající mezinárodní interdisciplinární
výzkum v oblasti využívání hlubinné geotermální energie (GTE) technologií EGS/HDR a vytvořit
podmínky pro testování nových a ověření stávajících metod realizace EGS/HDR systémů v podmínkách
metamorfovaných hornin.
Příkladem „chytré specializace“ v oblasti agro je Chmelařský institut, s.r.o. v Žatci, který je propojen s
místním produkčním řetězcem pěstování chmele a výroby piva. V Chomutově působí pracoviště
Výzkumného ústavu rostlinné výroby. Výzkumný ústav balneologický je jediným ústavem zabývajícím
se VaV v oblasti lázeňství a souvisejícími aktivitami, jeho činnost je stále v počátcích.
Organizace

Specializace

UniCRE
(Unipetrol Rafinérský a petrochemický výzkum
Katalyzátory chemických procesů
výzkumněvzdělávací centrum)
Čistá paliva
Výroba pokročilých polymerních materiálů
Udržitelné využití obnovitelných zdrojů
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí Povrchová těžba uhlí, úpravy a užití uhlí
Využití produktů spalování uhlí
Tvorba přírodního prostředí (rekultivace)
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Chmelařský institut

Výzkumný ústav rostlinné
výroby
Výzkumný ústav balneologický
RINGEN

Pěstování, sklizeň, posklizňové úpravy chmele
Šlechtění, množení a testování českých odrůd chmele
Ekologizace výroby a životního prostředí chmelařských oblastí
Udržitelné
Obnova krajiny

zemědělství

Účinky lázeňské léčby
Dílčí aspekty balneoterapie
Geotermální energie
Hydrogeologie

Inovativní ekonomické sektory
Pro nástin toho, která ekonomická odvětví v Ústeckém kraji vykazují vyšší míru inovativnosti, lze použít
krajský program Inovační vouchery ÚK. V něm bylo za čtyři ročníky (2015 – 2018) předloženo celkem
131 žádostí od 92 různých žadatelů.
Nejčastějším odvětvím, kde má být výsledná inovace uplatněna, je strojírenství, případně materiály a
jejich obrábění. Druhou nejčastější oblastí je chemie. Meziročně se průběžně zvyšuje počet projektů z
oblasti IT a tvorby software.
Obr. 2: Oborová struktura projektů v programu Inovační vouchery ÚK (jednotky)
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Zdroj: Vlastní zpracování, 2018

Veřejná sféra a podpůrná infrastruktura
Ústecký kraj
Zřizovatel sítě středních škol. Nástroje pro podporu spolupráce škol a zaměstnavatelů.
Financuje návratové stipendium pro studenty vysokých škol. Toto stipendium se v posledních letech
diferencuje podle oborů, které kraj prioritně poptává. Financuje programy a nástroje na podporu inovací
(Inovační vouchery ÚK) a ekonomického rozvoje (Podpora začínajících podnikatelů).
Je příjemcem projektu Smart akcelerátor II (podpora inovačního ekosystému v kraji).
Je jedním ze zřizovatelů Inovačního centra Ústeckého kraje.
Koordinuje aktivity jednotlivých aktérů na půdorysu „one stop shopu“.
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Inovační centrum Ústeckého kraje
Má programy a služby pro inovativní začínající i zralé firmy (inkubační program, program Platinn,
implementace Inovačních voucherů ÚK).
Poskytuje konzultační služby podnikům a výzkumným organizacím v oblasti zavádění inovací,
financování inovačních projektů, komercializace výsledků VaV.
Pořádá matchmakingové akce s cílem propojit výzkumnou a aplikační sféru.
Popularizuje podnikání a inovace.
Vyhledává a rozvíjí nové strategické příležitosti a projekty, přináší nová témata, inspiraci.
Přispívá ke zlepšení image regionu díky marketingu úspěchů podnikání a inovací.

Větší města v Ústeckém kraji
Některá města v regionu (Děčín, Litoměřice) se aktivně věnují inovacím ve veřejné sféře. Jedná se
především o koncept „chytrých měst“ (smart cities), zejména v oblasti dopravy, energetiky atd.

Příspěvkové organizace kraje a měst
Organizace zajišťující veřejné služby v oblastech zdravotnictví, dopravy, IT – potenciál pro
implementaci řešení z oblasti smart (big data, monitoring aj.).

Regionální podpůrná infrastruktura
Krajská hospodářská komora ÚK (včetně sítě okresních hospodářských komor): podnikatelské
poradenství, servis pro zaměstnavatele.
Pakt zaměstnanosti ÚK: podpora tvorby pracovních míst, regionální observatoř trhu práce.
Hospodářská a sociální rada ÚK: krajská tripartita, podpora společenské odpovědnosti firem, rozvojové
programy (RE:START) a akce (Podnikatelské fórum ÚK).

Národní podpůrná infrastruktura zastoupená v ÚK
CzechInvest: dojednává investice z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center.
Nositel programů na podporu technologických startupů. Podporuje chytré investice a dodavatelské
prostředí.
CzechTrade: agentura na podporu exportu, podpora českých firem při vstupu na zahraniční trhy.
Agentura pro podnikání a inovace (API): zprostředkující subjekt pro dotační programy podpory
Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
Technologická agentura ČR: programy na podporu spolupráce mezi VO a firmami.
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Oblasti specializace Ústeckého kraje
Oblasti (domény) specializace jsou znalostní domény a aplikační oblasti, v nichž leží současná a
potenciální konkurenceschopnost kraje. Domény specializace odrážejí koncentraci a dynamiku
hospodářské výkonnosti, znalostí a dovedností, případně nově se rozvíjející trendy.
Vstupní parametry pro určení oblastí specializace jsou:
-

-

Ekonomická výkonnost vybraného sektoru regionální ekonomik důležitá pro dosažení kritické
velikosti.
Přidaná hodnota odvětví a jeho znalostní náročnost. Odvětví na vyšších úrovních
dodavatelského řetězce s přístupem ke znalostem o koncových zákaznících a trzích a s vlastními
VVI aktivitami mají větší potenciál.
Existence oborově příbuzného výzkumného zázemí pro transfer vysoce inovativních
technologií do firem v daném odvětví.

Oblasti specializace byly rozděleny na:
1. Tradiční oblasti specializace Ústeckého kraje
2. Národní oblasti specializace s významným zastoupením v Ústeckém kraji
3. Emerging oblasti, nové trendy a výzvy se specifickou důležitostí pro Ústecký kraj

Tradiční oblasti specializace
Energetika; zdroje, dodavatelské a navazující obory; rekultivace
Nové zdroje a technologie v energetice. Exportní důležitost energetiky a těžby uhlí v krajské ekonomice.
Silné firmy vytvářejí poptávku po inovacích v navazujících oborech (strojírenství, doprava). Využití
uhlí oborově přesahuje do chemického průmyslu. Existuje výzkumná základna tohoto odvětví v regionu.
Dílčí specializace a hraniční obory / multioborové specializace (kurzívou) s potenciálem dalšího růstu:
●

Nové zdroje energie, nové způsoby využití energie (chytré technologie přenosu, ukládání a
spotřeby energií, geotermální energie a další obnovitelné zdroje, bateriová úložiště, využití
odpadního tepla);
● Sanace a dekontaminace mj. s využitím nanotechnologií;
● Těžba a využití dalších nerostných surovin (polymetalické rudy);
● Řešení dalšího využití odstavovaných uhelných elektráren;
● Rekultivace, revitalizace, nové ekonomické a sociální využití krajiny po těžbě mj. pro inovační
projekty a záměry.
Tato oblast bezprostředně navazuje na národní oblast specializace „Energetika“.

Organická a anorganická chemie
Koncentrace silných podniků zajišťujících regionální zaměstnanost a export. Odvětví je silně navázáno
na mezinárodní struktury. Silné výzkumné zázemí v regionu. Vůle ke spolupráci a řešení společných
problémů (pracovní skupina pro chemický průmysl).
Dílčí specializace a hraniční obory / multioborové specializace s potenciálem dalšího růstu:
●

Vodík (vodíková elektromobilita, technologie power to gas / gas to power, vytápění a další):
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●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

Nanotechnologie a nanomateriály, clean technology, voda)
Neenergetické využití uhlí (hraniční oblast s energetikou a těžbou uhlí);
Zelená chemie (green chemistry);
Voda (technologie pro přípravu vody pro průmyslové podniky - dostupnost, čistota); zajištění
vody z enviromentálního hlediska - povodně, sucho; filtrace kapalin; digitální technologie
(povodňová sensorika, čistota vody)
Polymery – plasty a syntetické pryskyřice;
Cirkulární ekonomika (chemický průmysl – využití plastů jako druhotného surovinového
zdroje, green chemistry);
Syntetická hnojiva;
Komoditní petrochemikálie;
Moderní katalyzátory;
Chlorová chemie a doprovodná chemie alkálií;
Zpracování ropy na motorová paliva.

Tato oblast bezprostředně navazuje na národní oblast specializace „Průmyslová chemie“.
Výroba skla a porcelánu
Vůdčí role významné mezinárodní společnosti se silnými výrobními závody v regionu. Navazuje na
sebe poptávku inovativních řešení i v dalších odvětvích (strojírenské obory). Vytváří zdroj pro malé a
střední firmy využívající základní produkt – ploché sklo. Zároveň zde existuje tradiční obor výroby
dekorativního skla s návazností na Liberecký kraj. Dále výroba technického, sanitárního a domácího
porcelánu a povrchové úpravy (glazování).
Dílčí specializace a hraniční obory / multioborové specializace s potenciálem dalšího růstu:
●
●
●
●

(Nano)povrchy a senzory pro ploché stavební sklo;
Automotive – vysoce kvalitní automobilová skla;
Nové materiály a technologie při výrobě plochého skla;
Nevýrobní inovace (design, marketing).

Národní oblasti specializace
Podniky z Ústeckého kraje jsou významně zastoupeny především v těchto národních oblastech
specializace:
Strojírenství / mechatronika
Výroba strojů, zařízení a přesných komponentů (především obráběcí stroje, tvářecí stroje, stroje pro
aditivní výrobu, související automatizace a nástroje, přesné strojírenské komponenty - ložiska, spojky,
motory, převodovky a další konstrukční prvky pro přenos momentů a sil). Odvětví klade důraz na
optimalizaci produktů, nové progresivní technologie, zdokonalování materiálů a využití nových
materiálů, zdokonalování povrchů.
Automotive
Do této oblasti spadá řada přímých zahraničních investic, realizovaných v posledních letech v Ústeckém
kraji. Především se jedná o výrobu strojírenských komponent, plastikářství a gumárenství. V tomto
odvětví se bude stále více prosazovat robotizace a automatizace, přičemž i tyto součásti výrobního
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procesu budou u nejprogresivnějších producentů designovány pomocí virtuálního vývoje, který umožní
urychlování přípravy výrobní fáze ve výrobním řetězci. Bude kladen důraz na flexibilizaci všech fází
výroby a zkrácení logistických řetězců.

Emerging oblasti, nové trendy a výzvy se specifickou důležitostí pro Ústecký kraj
Nové výzvy jsou oblasti specializace, ve kterých má Ústecký kraj potenciál, jenž je zatím jen omezeně
využitý. Potenciálně významné a disruptivní technologie, které mohou ovlivnit charakter výroby a
produkční řetězce ve významných regionálních odvětvích. Technologické trendy jsou velmi úzce
provázané se společenskými a ekonomickými změnami. Pro Ústecký kraj byly identifikovány
následující nové výzvy a globální trendy s dopady na tradiční odvětví:
Mobilita
Komplexní odvětví zahrnující nejen výrobu dopravních prostředků, ale také řešení zdrojů energie pro
dopravu (hnací jednotky, paliva), nové materiály pro výrobu, oblast (autonomního) řízení a rozhraní
stroj vs. člověk v dopravním provozu, ITS, mobility a infrastruktury (kooperativní systémy pro on-line
sdílení informací mezi vozidly a ostatními druhy dopravy a mezi vozidlem a okolím) atd.
Možný potenciál ÚK:
-

nové materiály pro konstrukci dopravních prostředků;
vodíková mobilita;
elektromobilita;
automatické řídicí systémy a jejich komponenty;
testování autonomních vozidel a dopravních systémů

Viz příloha č. 3: Vztah mobility ke stávajícím a novým odvětvím.

Digitalizace včetně technologií Smart cities a Průmyslu 4.0
Koncepty chytrých měst a regionů - Smart Cities a Smart Region jsou obecně definovány jako využití
moderních informačních a komunikačních technologií pro efektivní využívání stávajících a hledání
nových zdrojů, snižování spotřeby energií, eliminaci zátěží životního prostředí, optimalizaci dopravy a
sdílení dat pro veřejné účely. Základním smyslem těchto konceptů je využití dat k efektivnější správě
měst a regionů, k větší informovanosti obyvatel a návštěvníků a jejich aktivního zapojení do dění v
daném místě, k podpoře podnikání a růstu životní úrovně v daném regionu.
Příležitostí, ale i rizikem pro konkurenceschopnost řady průmyslových zemí je další pokročilá
automatizace průmyslu známá jako Průmysl 4.0. Česká republika se svým vysokým podílem průmyslu,
zejména automobilového, patří podle analýzy OECD k zemím, kde dopad změn bude zvlášť významný.
Ústecký kraj je vysoce průmyslový region (25 % zaměstnaných ve zpracovatelském průmyslu), který
prochází významnou, obtížnou a stále nedokončenou hospodářskou restrukturalizací od hornictví a
dalších těžkých oborů k novým oborům. Zavedení Průmyslu 4.0 se dotýká řady oblastí.
Do této oblasti spadají mj. následující aktivity
- Využití velkých dat (zdravotnictví, veřejná správa) a umělé inteligence (chemie, mobilita –
autonomní vozidla, jejich řídicí systémy a testování);
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-

Digitální ekonomika, robotizace a automatizace s doplněním o aditivní výrobu – 3D tisk
(strojírenství, obrábění), procesní inovace a modernizace ve firmách.

Další nové výzvy a trendy:
●

Kulturní a kreativní průmysly (umění, design, reklama, marketing, IT služby vč. infotainmentu).

Návrhová část
Vize
V Ústeckém kraji vyrůstají lidé, kteří mají možnost rozvíjet svůj talent a nasměrovat ho k vlastnímu
podnikání, k uplatnění svých nápadů v progresivních firmách nebo k výzkumné práci.
V Ústeckém kraji vznikají a rostou firmy, které stavějí svou konkurenceschopnost na vlastních nápadech
a jejich produkty a služby s vysokou přidanou hodnotou se prosazují v mezinárodní konkurenci. K růstu
kraje přispívají zdejší výzkumné organizace díky spolupráci s aplikační sférou.
V Ústeckém kraji existuje systém organizací a služeb, které podporují růst takových podniků a propojují
jejich spolupráci v rámci regionu, ČR i zahraničí.

Průnik priorit
Při plánování a přípravě jednotlivých opatření jsou preferovány takové aktivity, které se nacházejí na
průniku vertikálních a horizontálních priorit. Tzn. od široce zaměřených plošných opatření se přechází
k intervencím, které se zaměřují do vybraných oblastí krajské specializace.

Vertikální priority
Pro Ústecký kraj jsou definovány tyto vertikální priority (oblasti specializace / znalostní domény /
aplikační oblasti):
Tradiční oblasti:
●
Energetika, zdroje, navazující obory
●
Organická a anorganická chemie
●
Výroba skla a porcelánu
Emerging oblasti, nové trendy a výzvy
●
●
●

Mobilita
Digitalizace včetně technologií Smart cities a Průmyslu 4.0
Kulturní a kreativní průmysly
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Horizontální priority
Pro S3 ÚK byly identifikováno pět klíčových oblastí – horizontálních priorit (čtyři tematické, pátá je
podpůrná). Jsou to:
A.
B.
C.
D.
E.

Lidé pro inovace, výzkum a vývoj
Inovativní a konkurenceschopné firmy
Kvalitní výzkum a jeho aplikace
Inovace ve veřejné sféře
Podpora inovačního ekosystému

Klíčová oblast A: Lidé pro inovace, výzkum a vývoj
RIS ÚK nesupluje komplexní strategii rozvoje lidských zdrojů v kraji. Zaměřuje se na práci s lidmi, kteří
vykazují talent v oblastech vědy, techniky, podnikavosti a kreativity. Ti potom budou nositeli inovací
jako samostatní podnikatelé, vysoce odborní zaměstnanci, výzkumníci, vědci apod.
Vzdělávání musí rozvíjet klíčové dovednosti jako jsou kreativita, podnikavost a schopnost řešení
problémů. Vzhledem ke struktuře ekonomiky kraje je vhodné hledat také nadané studenty pro
přírodovědné a technické obory a tyto talenty dále podporovat a rozvíjet. S tím souvisí zvyšování zájmu
žáků/studentů o uplatnění ve výzkumu, technologiích a inovacích.
Konkrétní směřování do praxe je potřeba provázat úzkou spoluprací vzdělávacích zařízení a firem.
Přitom je ale třeba mít na paměti, že budoucí nároky na kompetence pracovníků budou často výrazně
odlišné od dnešních a je tedy vhodné podporovat široký dovednostní základ a schopnost celoživotního
učení.
Vzhledem k nedostatku vhodných (vysoce kvalifikovaných) pracovníků v regionu je také třeba hledat
nástroje pro jejich přilákání, a to především v klíčových odvětvích krajské specializace.
Priorita

A.1 Práce s talenty

Cíl

Zlepšit proces identifikace talentů.
Motivovat talentované jedince k dalšímu rozvoji dovedností.
Zapojit je do systematických programů na rozvoj talentu.

Typová opatření

•
Využití národních nástrojů na identifikaci a rozvoj talentů
•
Ukázkové popularizační hodiny na základních školách
•
Popularizační pracoviště pro neformální vzdělávání (technické /
vědecké kluby, mobilní popularizační pracoviště apod.).
•
Podpora školních odborných a vědeckých soutěží
•
Nástroje na podporu podnikavosti a kreativity (soutěže aj.)
•
Talentová stipendia
•
Aktivity typu teen-age univerzity, letních škol a příměstských kempů s
vědeckou náplní
•
Otevřené komunitní dílny (s principy fab-lab); možno doplnit granty na
pořízení náročnějšího vybavení

Priorita
Cíl

A.2 Vzdělávání propojené s praxí
Zařadit do vzdělávání na ZŠ, SŠ a VŠ prvky, které směřují talentované žáky
a studenty k uplatnění ve VVI.
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Typová opatření

• Rozvoj nových (inovativních) vzdělávacích metod a center
• Další zkvalitňování školního vybavení pro vědeckou práci žáků a studentů
• Podpora učitelů v odborném rozvoji a v práci s talenty
• Týmy na ZŠ a SŠ pracující na projektech dle zadání inovativních firem a VO
• Virtuální a reálné exkurze v inovativních firmách a ve výzkumných organizacích
• Bakalářské a diplomové práce dle zadání firem, koordinovat potřeby firem s
výukou
• Programy typu Partnerství znalostního transferu a další nástroje pro zaměstnání
VŠ absolventů v inovačních pozicích
• Modifikace návratových stipendií ÚK (provázání na firmy a VO)
• Dlouhodobé stáže (vč. zahraničních), stínování apod.

Priorita

A.3 Získávání talentovaných lidí

Cíl
Typová opatření

Přilákat do kraje inovátory a vědecké pracovníky z jiných regionů a zemí.
•
Aktivní propagace regionu v jiných krajích a v zahraničí
•
Poradenské služby pro zaměstnavatele pro získávání špičkových
pracovníků / výzkumníků
•
Relokační služby pro příchozí špičkové pracovníky / výzkumníky; lze
ve spolupráci s národní úrovní (welcome office apod.)

Nutné vnější podmínky mimo rámec RIS ÚK:
-

Celkové nastavení vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji
Kariérové poradenství
Soulad s projekty zaměřenými do oblasti základního a středního školství
Snížení administrativní náročnosti pro získávání zahraničních výzkumníků a odborníků

-

Snížení kapacitní vytíženosti učitelů ZŠ a SŠ

-

Prostředky na mzdy pracovníků zájmového a neformálního vzdělávání

Klíčová oblast B: Inovativní a konkurenceschopné firmy
Nositelem konkurenceschopnosti regionální ekonomiky jsou firmy, které mají růstové ambice a
potenciál a uvádějí na trh finální produkty určené pro koncové zákazníky. Může se jednat jak o
endogenní (nejčastěji) malé a střední firmy, tak o dceřiné podniky zahraničních vlastníků, kteří alokují
do regionu část svého výzkumu a vývoje. Cílem je, aby takové firmy měly co nejsnazší pozici při
nalézání služeb pro svůj růst a partnerství a podpory na regionální i národní úrovni.
K tomu slouží podpora zakládání takových firem a akcelerace jejich růstu, systém poradenských služeb
pro existující MSP, navazování partnerství mezi firmami a výzkumnými organizacemi, zpřístupňování
nových technologií a také podpora zahraničních firem při přivádění pokročilých funkcí (design,
konstrukce, vývoj nebo i výzkum) do místních poboček.
Jedním z prostředků je zvýšení absorpce existujících finančních zdrojů.
Priorita

B.1 Podpora startupů

Cíl

Zvýšit počet nových firem s potenciálem růstu (obratu, zaměstnanosti) /
škálovatelných firem postavených na moderních technologiích a know-how.

18

Typová opatření

•
Popularizace podnikání a podnikavosti (soutěže, akce)
•
Poradenské služby pro zahájení inovativního podnikání – byznysplány,
právo a legislativa, marketing a PR, finance a daně (preinkubátor)
•
Akcelerační a inkubační program s důrazem na technologické startupy.
•
Zvýhodněné prostory, mentorské služby. S možností doplnění o
finanční nástroje (granty, mikropůjčky, venture fond) v případě úspěšného
progresu a spolupráce s mentory
•
Zapojení do národních programů a sítí pro rozvoj startupů
•
Infrastruktura pro inkubaci nových firem se základním technologickým
zázemím

Priorita

B.2 Služby pro růst a rozvoj malých a středních firem

Cíl

Zajistit malým a středním firmám služby, které je podpoří v růstu díky novým
příležitostem, možnostem a inovacím.

Typová opatření

•
Systematické poradenství pro zavádění / řízení inovačních projektů
(konzultace, eventy – sdílení zkušeností, externí řízení projektů)
•
Poradenství pro rozvoj nových byznysových modelů (program Platinn),
v oblasti legislativy, IPR, market inteligence, foresight, vývojové trendy,
zahraniční expanze apod.
•
Podpora přípravy náročných projektů (např. do komunitárních
programů EU)

Priorita

B.3 Moderní technologie pro inovativní malé a střední firmy

Cíl

Zpřístupnit malým a středním firmám moderní technologie s vysokou přidanou
hodnotou pro testování, implementaci, inovativní výrobu. Zvýšit absorpci
externích finančních zdrojů.

Typová opatření

•
Služba sítě technologických expertů
•
Nabídka pokročilých služeb a infrastruktur pro MSP ze strany
výzkumných organizací (výzkum, vývoj, testování)
•
Iniciace a propojení na kompetenční centra v pokročilých technologiích
(prototyping, aditivní výroba, chemie aj.)
•
Demonstrační pracoviště (např. pro Průmysl 4.0), testovací linky,
pilotní provozy pro ověřování technologií
•
Rozvoj (rozšíření) podnikového VVI zejména v oborech regionální
specializace; podpora individuálních projektů

Priorita

B.4 Propojení firem a výzkumných organizací

Cíl

Zvýšit počet inovací ve firmách díky spolupráci (získávání know-how)
s výzkumnými organizacemi.
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Typová opatření

Priorita

•
Matchmakingové nástroje (nefinanční) na propojování firem a
výzkumných týmů
•
Pokračování programu Inovační vouchery ÚK
•
Databáze VaV kapacit regionálních (postupně také národních a
zahraničních) vědeckých pracovišť pro využití firem, využívání volných
kapacit pro MSP • Větší projekty spolupráce výzkumných organizací a
aplikačních partnerů
B.5 Podpora spolupráce firem

Cíl
Typová opatření

Zvýšit konkurenceschopnost firem prostřednictvím jejich vzájemné spolupráce.
• Iniciace zapojení regionálních firem do klastrů a dalších platforem spolupráce
• Sdílená infrastruktura firem, případně firem a výzkumných organizací
• Sítě pro technologickou spolupráci (open innovation platformy), sdílené
kapacity pro průmyslový VaV (kompetenční a kolokační centra,
technologické platformy), kapacity pro profesní vzdělávání a další nástroje
spolupráce firem

Nutné vnější podmínky mimo rámec RIS ÚK:
-

Dostupnost finančních zdrojů
Administrativní zjednodušení podnikání
Národní nástroje (investiční pobídky pro investice s vyšší přidanou hodnotou) vč. bonifikace
znevýhodněných regionů

Klíčová oblast C: Kvalitní výzkum a jeho aplikace
Kvalitní a relevantní výzkum je jedním ze základních vstupů pro regionální inovační ekosystém. Je třeba
dále rozvíjet existující výzkumnou specializaci kraje a podporovat uvádění aplikovatelných výsledků do
praxe. Cílem je posílit výzkumnou kapacitu vědeckých pracovišť a umožnit jim stát se partnery pro
hightech průmysl. Důležitým prvkem je posílení přenosu zkušenosti ze špičkových pracovišť v ČR
a v zahraničí do regionu.
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Priorita

C.1 Kapacity a kompetence výzkumných organizací

Cíl
Typová opatření

Zvýšit kvalitu vědeckých týmů, zlepšit jejich vybavení a podmínky pro práci.

Priorita

•
Tvorba a posilování vědeckých týmů, prioritně v oblastech krajské
specializace
•
Individuální projekty rozvoje materiálního vybavení VaV pracovišť
•
Nákup nehmotného majetku typu software a duševního vlastnictví
•
Zapojení do národních nástrojů na podporu stáží, hostování, mobility
apod.
C.2 Podpora přípravy projektů

Cíl
Typová opatření

Zvýšit počet výzkumných projektů, podpořit absorpci z národních a evropských
zdrojů.
• Podpora přípravy komplexních projektů (např. nástroj typu asistenční vouchery,
Seal of Excellence, ev. kofinancování)
• Podpora tvorby partnerství VO pro aplikační projekty
• Zapojení do národních a nadnárodních sítí

Priorita

C.3 Komercializace výsledků výzkumných organizací

Cíl
Typová opatření

Zvýšit počet komercializovaných výsledků VaV.
• Vytvoření databáze přístrojových a znalostních kapacit a navazující
matchmakingové akce s nabídkou pro aplikační sféru • Poradenství v
oblasti komercializace, IPR apod.
• Propojení regionálních VaV pracovišť na centra transferu technologií v ČR
• Rozvoj centrálního pracoviště transferu technologií na UJEP vč. funkce
jednotného kontaktního místa pro firmy
• Fond proof of concept
• Popularizace a propagace výsledků regionálního VaV

Nutné vnější podmínky mimo rámec RIS ÚK:
-

Systém financování VaV na národní úrovni (vč. bonifikace znevýhodněných regionů)
Množství vědeckých výstupů vhodných pro komercializaci
Zjednodušení administrativních omezení pro smluvní výzkum

Klíčová oblast D: Inovace ve veřejné sféře
Veřejný prostor a veřejná správa hrají významnou roli v rozvoji inovačního prostředí. Veřejná správa
řeší zvýšení kvality života obyvatel a tím vytváří poptávku po řešeních, která mohou přinášet inovace.
Silným hybatelem je současný trend tzv. chytrých měst.
Důležité je vytvořit sítě pro spolupráci aktérů při zavádění inovací ve veřejné sféře, budovat
institucionální kapacitu, zajišťovat technické podmínky a stimulovat konkrétní řešení.
Možné oblasti pro uplatnění řešení jsou IT architektura a data, doprava, sociální věci, energetická
efektivita, další činnost měst a obcí a poskytovatelů služeb.
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Priorita

D.1 Smart cities / smart region / smart veřejné služby

Cíl

Zpopularizovat koncept smart, propojit regionální aktéry s poskytovateli
technických řešení.
Koordinovat aktivit v rámci kraje.
Zvýšit počet inovativních (smart) projektů měst, obcí a poskytovatelů služeb.

Typová opatření

•
Sdílení dobré praxe mezi městy a poskytovateli služeb v regionu i
mimo něj, zapojení do národních sítí a platforem
•
Systematické mapování technologických trendů, norem a systémů
práce s daty (vyvarovat se uzamčení v místně specifických řešeních),
poskytování poradenství
•
Neinvestiční nástroje na propojování s nositeli technologických řešení
•
Sdílení otevřených dat v regionu i přeshraničně (ÚK + Sasko),
koordinace při získávání dat
•
Tvorba pilotních řešení a instalací pro vývoj, testování a popularizaci
technologií (smart zone, living lab apod.)
•
Zapojení studentů a start-upů (např. popularizační nástroje typu
hackathon s využitím otevřených dat)
•
Podpora měst a obcí při zavádění prvků e-governmentu pro efektivní
správu a řízení úřadu
•
Nástroj na podporu zadávání inovativních veřejných zakázek ze strany
měst a obcí a poskytovatelů služeb (konzultační a finanční podpora)

Priorita

D.2 Krajsky specifická území pro inovace

Cíl

Využít rekultivovaná území a další plochy a objekty po těžbě hnědého uhlí
a brownfieldy pro uplatňování, adaptaci a modifikaci inovačních projektů.

Typová opatření

•
Vyhledávání a sdílení dobré praxe využití rekultivovaných /
revitalizovaných ploch a brownfield pro inovativní projekty
•
Příprava a realizace pilotních inovativních řešení
•
Vyhledání a modifikace pilotních inovativních projektů pro další
využití hnědouhelných elektráren při ukončování jejich provozu

Nutné vnější podmínky mimo rámec RIS ÚK:
-

Fyzická infrastruktura typu highspeed broadband, smart grids apod.

Klíčová oblast E: Podpora inovačního ekosystému
Inovační ekosystém potřebuje pro své fungování systematickou podporu. To obnáší průběžné získávání
a vyhodnocování dat o vývoji regionálního inovačního ekosystému, hloubkovou komunikaci s
klíčovými aktéry, vnější spolupráci a také pozitivní propagaci a zviditelnění kraje v oblasti výzkumu,
vývoje a inovací.

22

Priorita

E.1 Data o inovačním ekosystému

Cíl

Průběžně získávat a vyhodnocovat a komunikovat data o vývoji inovačního
ekosystému kraje.

Typová opatření

•
Průběžné sledování zvolené indikátorové soustavy RIS ÚK
•
Zapojení do mapování inovačních firem a výzkumných organizací, jež
probíhají na národní úrovni (TAČR aj.)
•
Pravidelné sdílení informací, tematické akce k potřebám a možnostem
ekonomického rozvoje

Priorita

E.2 Rozvoj národní a mezinárodní spolupráce

Cíl

Zapojit více aktérů do národních a evropských sítí spolupráce (kraj, města,
organizace podpůrné infrastruktury).

Typová opatření

•
Zapojení kraje do relevantních sítí na národní a mezinárodní úrovni
(chemické regiony, uhelné regiony aj.)
•
Zapojení měst v regionu do národních a mezinárodních platforem
chytrých měst
•
Zapojení aktérů podpůrné infrastruktury do sítí obdobných aktérů v ČR
i zahraničí; využívání národních a mezinárodních nástrojů pro podporu
regionálních firem a VO

Priorita

E.3 Marketing inovačního ekosystému

Cíl

Zlepšit image Ústeckého kraje díky popularizaci výsledků výzkumu, vývoje
a inovací.

Typová opatření

•
Další rozvoj a využívání Marketingové strategie VVI ÚK
•
Propojení Marketingové strategie VVI ÚK na celkovou komunikaci
kraje (společný regionální branding)
•
Vyhledávání příkladů dobré praxe (ekonomické a VaV úspěchy), jejich
prezentace
•
Sdílené marketingové nástroje aktérů inovačního ekosystému

Nutné vnější podmínky mimo rámec RIS ÚK:
-

Celkový mediální obraz Ústeckého kraje, marketingová strategie kraje jako celku
Vnější finanční zdroje na podporu inovačního ekosystému
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Internacionalizace
Ústecký kraj má dlouholetou tradici spolupráce nejen s nejbližším přeshraničním regionem Saskem, ale
i dalšími evropskými regiony např. v rámci programů Interreg Central, Danube a Interreg Europe. Hlavní
motivací pro účast na projektech je tzv. dvojsměrné učení (směrem od zahraničních partnerů do ÚK a
recipročně z ÚK vně regionu), budování mezinárodních sítí vč. regionální diplomacie a vyhledávání a
příprava projektových námětů pro ústecký kraj.
Celková úspěšnost Kraje v zapojování do mezinárodních projektů je tedy 45 %. Kraj je z tohoto pohledu
nejúspěšnějším regionem v České republice a je respektovaným partnerem pro zahraniční organizace,
jako jsou regiony Sasko Anhaltsko, Kent County, Regionální vláda Katalánska a dále velká města jako
Birmingham, Florencie, Janov.
V poslední době se Kraj více angažuje v projektech, které jsou zaměřené na rozvoj podnikání, a to
zejména na rozvoj inovačních ekosystémů. Jedná se o tyto projekty:




SIE (leader Kent County UK) zaměřený na internacionalizaci malých a středních firem
PURE COSMOS (leader Město Janov IT) - digitalizace systémů pro podporu
podnikání
ECOS4IN (leader Ústecký kraj) zaměřený na rozvoj ekosystému pro Průmysl 4.0

Zapojení do S3 platformy
Ústecký Kraj je již několik let členem platformy chemického průmyslu. Po změnách organizační
struktury řízení S3 specializace předpokládáme přihlášku do celé S3 platformy a zvažujeme účast
v těchto specializačních platformách.
Platforma
Efficient and sustainable manufacturing
Chemicals
Safe and sustainable mobility
NanoEnabled Products

odůvodnění
Strojírenství, automatizace, polymery, materiály
Ústecký kraj již je členem
U SMART - zóna Ústí nad Labem, aktivity FD
CVUT
Nano Hub Lovosice, PřF UJEP

Očekávaná témata pro spolupráci v rámci platforem





priority Horizon Europe/Horizont 2020 výzev
formování partnerství pro mezinárodní projekty
přenos best practice
network pro firmy a R&D

Aktuální záměry vycházející z internacionalizace
A) One stop shop
Záměr vychází z projektu PURE COSMOS, inspirace je zejména z GrowtHubu Birmingham, ale i aktivit
Katalánska a regionu Sachsen Ahhalt.
Záměrem projektu je
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Koordinace partnerů Kraje při poskytování služeb pro podnikatele



Sběr informací z podnikatelské sféry



Poskytování informací o službách financovaných veřejnou správou



Standardizace služeb – karty služeb



Digitalizace procesů.

B) Stáže pro mladé vědecké pracovníky
Záměr vychází z projektu SIE – podpora internacionalizace regionálních menších firem, inspirací jsou
zejména aktivity Regionu Molise (IT) a Cantabria (ESP).
Záměrem projektu je


Omezení „brain drain“



Zahraniční stáže mladých výzkumných pracovníků



Propojení mladých výzkumníků s MSP

C) Exportní mentoring
Záměr vychází z projektu SIE – podpora internacionalizace regionálních menších firem, inspirací jsou
zejména aktivity Kent County (UK) a Hospodářské komory Nouvelle Aquitaine a jejích partnerů (Team
France).
•

Přiblížení národních exportních programů regionálním firmám pomocí exportních mentorů

•

V Ústeckém kraji propojení s programem Platin (Jihomoravské inovační centrum).

D) Rozvoj ekosystému pro Průmysl 4.0
Ústecký Kraj inicioval projekt ECOS4IN – ekosystém Průmyslu 4.0, partnery jsou například Universita
Veneto, Inovační agentura Horního Rakouska biz up a její mechatronický klastr aj.
Ústecký region je dle analýzy Úřadu vlády nejohroženější region z pohledu dopadů digitalizace
průmyslu. Hlavní problém jsou lidské zdroje a jejich adaptabilita na změny.
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Záměrem projektu je
•

Hledání nástrojů pro využití digitalizace a snížení jejích rizik

•

Rozšíření povědomí o těchto nástrojích

•

Příprava opatření, programů, investičních projektů, zejména pro školství a celoživotní
vzdělávání

•

Aktuálně i získání mezinárodních zkušeností a partnerství pro Digital Innovation Hub.
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Vazba RIS a strategie RE:START
Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje
(zkráceně „strategie RE:START“) představuje systematický přístup k procesu přeměny hospodářské
struktury těchto krajů a k řešení dlouhodobých strukturálních potíží, se kterými se tyto kraje potýkají a
které zásadním způsobem omezují kvalitu života jejich obyvatel, konkurenceschopnost místních firem
a tedy i jejich hospodářskou výkonnost.
Strategie RE:START je vystavěna na 7 tematických strategických rozvojových pilířích - Podnikání a
inovace, Přímé zahraniční investice, Lidské zdroje, Sociální stabilizace, Životní prostředí a
Infrastruktura a veřejná správa. V rámci procesu aktualizace tzv. Strategického rámce, který představuje
základní dokument celé strategie, bylo v polovině roku navrženo doplnění osmého, horizontálního
průřezového pilíře „Transformace energetiky“, který akcentuje význam výzev (a zároveň potenciálních
ohrožení), před které jsou v současné době (nejen) evropské uhelné regiony stavěny v kontextu klíčové
evropské politiky „Zeleného údělu pro Evropu“ a definuje aktivity, které by měly být v rámci procesu
restrukturalizace uhelných regionů, tedy i Ústeckého kraje, realizovány tak, aby těmto výzvám byly
regiony schopny čelit a zároveň je využít i k posílení restrukturalizačních procesů (např. prostřednictvím
využití existujícího „energetického know-how“ pro zvýšení energetické efektivity či pro rozvoj nových,
nízkoemisních či zcela bezemisních energetických zdrojů).
Tematické strategické rozvojové pilíře ve svém rámci jasně definují žádoucí změny, ke kterým by mělo
v jejich rámci v procesu restrukturalizace docházet. Každý pilíř pak má několik strategických cílů, pro
které jsou navrženy typové aktivity, jejichž realizace má napomáhat dosažení strategických cílů. Vazba
těchto strategických cílů a typových aktivit (které jsou každoročně přetvářeny do podoby tzv. Akčních
plánů, které schvaluje vláda ČR) na horizontální klíčové oblasti změn a strategické cíle, resp. krajské
domény specializace definované v Ústeckém kraji je velmi silná. Jako zásadní se jeví efektivní práce
s lidskými zdroji a talenty (především pak těch majících potenciál rozvíjet aktivity na poli výzkumu a
vývoje a tím přinášet do regionu obecně vyšší přidanou hodnotu), provázaně komplexní podpora aktivit
na poli výzkumu a vývoje a jeho přínosu pro aplikační sféru v kontextu rozvoje uceleného inovačního
ekosystému, podpora rozvoje podnikatelského prostředí a v neposlední řadě úsilí o zefektivnění a
zkvalitnění služeb veřejné správy.
Grafický přehled vazby RIS3 na strategii RE:START je uveden v Příloze 5.
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Implementace
Řídicí a implementační struktura
Řidicím orgánem Regionální inovační strategie je Krajská rada pro konkurenceschopnost ÚK. Jedná se
o platformu jmenovanou Radou Ústeckého kraje s funkcí poradního orgánu pro Radu ÚK. Složení KRK
respektuje zastoupení aktérů ze všech tří částí „triple helix“, tzn. soukromý sektor, výzkumné organizace
a veřejná správa. Minimálně polovina členů by měla být ze soukromého sektoru. Předsedou KRK je
radní ÚK, v jehož kompetenci je ekonomický rozvoj a inovace.
KRK se schází minimálně dvakrát ročně. Jejím hlavním úkolem je projednávání a plánování dalších
aktivit a projektů na půdorysu RIS ÚK, vzájemná koordinace aktivit a definování nových cílů a úkolů.
Pro jednotlivé klíčové oblasti dále fungují pracovní skupiny, které podrobněji projednávají agendu a
doporučují Krajské radě pro konkurenceschopnost další postup. Budou využity již existující platformy
a pracovní skupiny:
-

Pro Klíčovou oblast A: Rada lidských zdrojů ÚK, Výzkumně-vzdělávací platforma
Pro Klíčovou oblast B: Pracovní skupina pro chemický průmysl
Pro Klíčovou oblast C: Výzkumně-vzdělávací platforma
Pro Klíčovou oblast D: Komise pro smart region Ústecký kraj
Pro Klíčovou oblast E: Neformální skupina organizací podpůrné infrastruktury

Je doporučeno organizovat neformální pracovní skupiny zaměřené na podrobnější popis krajských
oblastí specializace a na hledání nových příležitostí na pomezí tradičních a nových odvětví (tzv.
entrepreneurial discovery proces).
Výkonnou jednotkou pro řízení RIS ÚK je manažer regionální inovační strategie – RIS3 manažer. Jedná
se o pozici obsazenou v koordinaci Ústeckého kraje a Národního RIS3 manažera, jímž je Ministerstvo
průmyslu a obchodu. Úkolem RIS3 manažera je sledování plnění RIS ÚK, příprava a koordinace jednání
KRK a zpracovávání Akčních plánů RIS ÚK.
Akční plány RIS jsou nástrojem pro implementaci RIS. Akční plán se zpracovává na každý rok a
zahrnuje projekty, které jsou ze strany KRK navrženy k realizaci v daném roce. Projekty jsou
zpracovány do formátu stručné projektové fiše; povinnou součástí této fiše je nositel projektu, rozpočet,
zdroj financování a harmonogram.
Akční plán také podává zprávu o realizaci projektů v uplynulém období (činnost jednotlivých aktérů) a
o plnění RIS ÚK.

Matice odpovědnosti
Odpovědnost za realizaci strategie
-

Kr najská rada pro konkurenceschopnost: řídicí skupina RIS ÚK. Schvaluje Akční plán RIS.
Doporučuje (podává návrhy) Radě ÚK a dalším aktérům.
Odbor Strategie, přípravy a realizace projektů: odbor odpovědný za RIS ÚK ve struktuře
Ústeckého kraje. Překládá návrhy a doporučení KRK Radě ÚK.
RIS3 manažer: zpracovává Akční plán RIS. Zjišťuje stav realizace projektů. Zpracovává přehled
plnění RIS.
RIS3 koordinátor: organizačně zajišťuje jednání KRK.
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-

RIS3 analytik: zajišťuje data pro sledování plnění indikátorů RIS, organizuje a koordinuje další
šetření.

Odpovědnost na jednotlivé projekty
Odpovědnost za realizaci projektů mají jejich nositelé. V rámci RIS se jedná především o:
-

-

Ústecký kraj
Organizace podpůrné infrastruktury: Inovační centrum Ústeckého kraje, Krajská hospodářská
komora ÚK / okresní hospodářské komory, Hospodářská a sociální rada ÚK, CzechInvest,
TAČR - Vysoké školy: Univerzita J. E. Purkyně, další vysoké školy působící v kraji
Výzkumné organizace
Firmy, jejich svazy a sdružení
Města, obce a jejich svazy a sdružení (včetně např. MAS)
Nestátní neziskové organizace
a další
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Indikátorová soustava
Indikátorová soustava slouží pro sledování vývoje inovačního ekosystému v Ústeckém kraji. Plnění
indikátorů se sleduje každoročně a tvoří analytickou přílohu k Akčnímu plánu RIS.
Jako indikátory RIS jsou zvoleny:
Pro oblast lidských zdrojů pro zvýšení inovační a technologické výkonnosti kraje:
-

Počet zaměstnanců pracujících ve výzkumu a vývoji;
Podíl IT odborníků na zaměstnanosti;
Podíl populace s terciárním vzděláním;
VŠ studenti v oborech: přírodní vědy, matematika, informatika, technika, výroba a stavebnictví.

Pro oblast inovačních a VaV aktivit ve veřejné a soukromé sféře:
-

Výdaje na vědu a výzkum (celkem, v podnikatelském sektoru, na vysokých školách);

-

Udělené patenty (domácím přihlašovatelům a soukromým podnikům);

-

Tržby podniků za inovované produkty.

Seznam zkratek
ČR
Česká republika
ČVUT
České vysoké učení technické
EU
Evropská unie
FSI UJEP Fakulta strojního inženýrství UJEP
IT
Informační technologie
MSP
Malý a střední podnik
OHK
Okresní hospodářská komora
PřF UJEP Přírodovědecká fakulta UJEP
RIS
Regionální inovační strategie
RIS3
Strategie inteligentní specializace
SRÚK
Strategie rozvoje Ústeckého kraje
SŠ
Střední škola
TAČR
Technologická agentura ČR
UJEP
Univerzita J. E. Purkyně
ÚK
Ústecký kraj
VaV
Výzkum a vývoj
VO
Výzkumná organizace
VVI
Výzkum, vývoj, inovace
ZŠ
Základní škola
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Příloha 1: Vývoj inovačního potenciálu Ústeckého kraje (analytická část)
1. Základní východiska
V době zpracování studie Český statistický úřad zveřejnil údaje v ročenkách krajů a dalších
statistických databázích ČSÚ o krajích za rok 2017. Zachování obdobného souboru sledovaných
statistických dat má za cíl dlouhodobě sledovat vybrané ukazatele a jejich změny v kontextu benchmarku
dat za Ústecký kraj s vybranými kraji, které jsou s Ústeckým krajem buď geograficky, nebo strukturně
blízké, z těchto důvodů je pro komparaci dat vybrán Moravskoslezský, Liberecký a Karlovarský kraj.
Komparace vývoje Ústeckého kraje s uvedenými kraji poukazuje na míru divergence, resp.
konvergence vývojových změn. Porovnáním s vývojovými procesy v krajích s obdobnými
charakteristikami se odstraňuje vliv specifických regionů s lepšími vývojovými předpoklady, jako je
Praha a Středočeský kraj. Pak je možné zjistit, zda dynamika vývojových trendů v Ústeckém kraji
odpovídá vývoji inovačního prostředí v obdobných krajích v České republice.
Mapování vývoje inovačního potenciálu tematicky navazuje na nastavení Regionální inovační
strategie Ústeckého kraje, schválené v roce 2014 a zejména na Aktualizaci Regionální inovační strategie
Ústeckého kraje, schválené Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 28. 1. 2019. Současně studie vychází
z metodického rámce a struktury vybraných ukazatelů, které jsou dlouhodobě monitorovány
i v předchozích studiích mapování vývoje inovačního potenciálu Ústeckého kraje.
Výběr ukazatelů vychází ze škály relevantních dat sledovaných Českým statistickým úřadem.
V období, kdy byla studie zpracována, byly k dispozici na Českém statistickém úřadu nejnovější data za
kraje České republiky k roku 2018. V analýzách se z uvedeného důvodu pracuje s obdobím 2013 až
2018, aby byly zachyceny změny ve střednědobém horizontu. Monitorování dat pouze za změnu mezi
dvěma roky by neumožnilo zachytit právě uvedené střednědobé vývojové procesy, jaká je dynamika
vývojových trendům v Ústeckém kraji vůči jiným krajů v širším prostředí.
Zjištění ve studii mají přínos pro sledování, jak se vybrané ukazatele v různých vztazích
související s inovačním potenciálem regionu vyvíjejí a přispívají tím k mapování rozvoje inovačního
ekosystému Ústeckého kraje.
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3. Lidské zdroje pro zvýšení inovační a technologické výkonnosti kraje
Nejprve byly mapovány vybrané ukazatele z oblasti lidských zdrojů, vhodných pro posouzení
inovační a technologické výkonnosti kraje.
V oblasti lidských zdrojů byly sledovány ukazatele:


Počet zaměstnanců, pracujících ve výzkumu a vývoji, přepočtený na počet ekonomicky
aktivních osob v detailnějším sledování vývoje počtu zaměstnanců, pracujících ve výzkumu
a vývoji v podnikatelském sektoru a dále počtu zaměstnanců, pracujících ve výzkumu a vývoji
na VŠ sektoru, přepočtený na 10 tisíc EA osob.



Podíl IT odborníků na 10 tis. EA podle krajů (na 10 tis. EA)



Podíl populace s terciárním vzděláním z celkového počtu obyvatel v kraji (%)



VŠ studenti ve vybraných oborech (přírodní vědy, matematika, informatika)



VŠ studenti ve vybraných oborech (technika, výroba a stavebnictví)
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Zdroj: ČSÚ, statistické ročenky Ústeckého, Libereckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje za
rok 2019.
Graf č. 10 znázorňuje počet zaměstnanců vědy a výzkumu v podnikatelském sektoru přepočtený na 10
tisíc ekonomicky aktivních obyvatel. Od roku 2013 se hodnoty ve všech sledovaných krajích vyznačují
stagnací. Výrazný nárůst nastal mezi roky 2016 a 2017 v Libereckém kraji v komparaci s ostatními
sledovanými kraji. V ostatních krajích došlo také k růstu počtu zaměstnanců, avšak nárůst nebyl tak
výrazný. Nejmenší hodnoty po celé sledované období jsou v Karlovarském kraji, před nímž je kraj
Ústecký.
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Zdroj: ČSÚ, statistické ročenky Ústeckého, Libereckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje za
rok 2019.
Počet zaměstnanců vědy a výzkumu při vysokých školách přepočtený na 10 tisíc ekonomicky aktivních
obyvatel je v Karlovarském kraji po celé sledované období nulový z důvodu neexistence vysoké školy
nebo univerzity. Vývoj počtu zaměstnanců v Ústeckém kraji se vyznačuje relativní stagnací, která se
mění od roku 2016 v pozvolný růst. Podobný vývoj můžeme zaznamenat i v kraji Moravskoslezském.
V Libereckém kraji jsou hodnoty nejvyšší, ale od roku 2015 zašlo docházet k postupnému poklesu až do
roku 2017, kdy hodnota dosáhla svého minima, poté se začala úroveň zvyšovat. V Moravskoslezském
kraji se naopak projevuje dlouhodobý růst, dosahující přepočtené úrovně v Libereckém kraji.
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Zdroj: ČSÚ, statistické ročenky Ústeckého, Libereckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje za
rok 2019.
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Graf č. 3 znázorňuje podíl IT odborníků na 10 tisíc ekonomicky aktivních obyvatel. Nejmenší podíl ze
sledovaných krajů je v kraji Karlovarském, poté v Ústeckém kraji. Největší podíl je v Libereckém kraji,
kde od roku 2016 výrazně stoupá podíl IT odborníků na ekonomicky aktivním obyvatelstvu. Velice
mírný nárůst ke konci sledovaného období lze zaznamenat i v ostatních 3 krajích, avšak vzhledem
k hodnotám z předchozích let se jedná spíše o stagnaci.
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Zdroj: ČSÚ, statistické ročenky Ústeckého, Libereckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje za
rok 2019.
Graf znázorňuje podíl populace s terciárním vzděláním z celkového počtu obyvatel v kraji. Ze začátku
sledovaného období zde můžeme pozorovat 2 trendy – zvyšování podílu (Ústecký a Karlovarský kraj) a
růst meziregionální diferenciace. Hodnoty za tyto kraje se k sobě postupně přibližují a v roce 2015 se
podíly Ústeckého, Karlovarského a Libereckého kraje téměř rovnají. Výrazný růst podílu je
v Moravskoslezském kraji. Podíl v Ústeckém kraji postupně stoupá, avšak ke konci sledovaného období
na rozdíl od ostatních krajů podíl klesá a dochází k mírnému poklesu v posledním roce. V roce 2018 je
podíl menší než v Karlovarském kraji, který měl v téměř každém sledovaném roce nejmenší podíl
populace s terciárním vzděláním.
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Zdroj: ČSÚ, statistické ročenky Ústeckého, Libereckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje za
rok 2019.
Nejmenší podíl vysokoškolských studentů v oborech přírodních věd, matematiky a informatiky se dle
grafu nachází v Karlovarském kraji. Hodnoty za Moravskoslezský kraj od roku 2014 prudce klesaly
a v roce 2016 a 2017 byly téměř totožné s hodnotami za kraj Karlovarský. Podobně prudký propad podílu
vysokoškolských studentů v přírodních oborech nastal i Libereckém a Ústeckém kraji. V posledních
letech se tento trend poklesu prakticky stabilizoval.
Graf 6
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Zdroj: ČSÚ, statistické ročenky Ústeckého, Libereckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje za
rok 2019.
Graf č. 15 znázorňuje podíl vysokoškolských studentů ve vybraných oborech – technika, výroba
a stavebnictví. Ústecký kraj měl na začátku sledovaného období tento podíl nejmenší. Postupně ale tento
podíl rostl a v roce 2018 dosahoval společně s Libereckým krajem nejvyšších hodnot. Opačný vývoj byl
v Moravskoslezském kraji. Zde docházelo k postupnému poklesu podílu a v roce 2018 je podíl nejmenší
ze všech krajů. V kraji Libereckém a Karlovarském k výrazným změnám nedocházelo.
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4. Inovační a VaV aktivity ve veřejné a soukromé sféře
Vědeckovýzkumné aktivity v regionech byly mapovány s využitím dvou klíčových kategorií,
které byly použity i v analýze v loňském roce. Konkrétně se jedná o výdaje na
vědeckovýzkumné aktivity a tvorbu patentů, na úrovni sledovaných krajů V kategorii výdajů na
vědu a výzkum byly mapovány následující ukazatele:


Výdaje na vědu a výzkum na celkový počet zaměstnanců (v mil. Kč)



Výdaje na vědu a výzkum v podnikatelském sektoru (na počet VaV zaměstnanců v mil. Kč)



Výdaje na vědu a výzkum na vysokých školách a univerzitách (na počet VaV zaměstnanců v
mil. Kč)



Udělené patenty v ČR domácím přihlašovatelům (podle krajů na 10 tis. EA)
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Zdroj: ČSÚ, statistické ročenky Ústeckého, Libereckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje za
rok 2019.
Graf znázorňuje výdaje na vědu a výzkum na celkovém počtu zaměstnanců vědy a výzkumu (v Kč).
Největší hodnoty po celé sledované období jsou zaznamenány v Moravskoslezském kraji. V Libereckém
kraji docházelo k postupnému poklesu hodnot a v roce 2018 byla hodnota téměř trojnásobně menší než
v roce 2013. Hodnoty za Ústecký kraj na začátku sledovaného období stoupají, v roce 2014 dosahují
svého maxima. Poté dochází k postupnému poklesu. Mezi roky 2017 a 2018 dochází opět k růstu.
Podobný vývoj, kdy se střídala období růstu a poklesu, byl zaznamenán i v Karlovarském kraji. Ke konci
sledovaného období hodnoty rostou ve všech sledovaných krajích kromě Libereckého.
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Graf
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Zdroj: ČSÚ, statistické ročenky Ústeckého, Libereckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje za
rok 2019.
Výdaje na vědu a výzkum v podnikatelském sektoru na celkovém počtu zaměstnanců vědy
a
výzkumu (v Kč) ve všech sledovaných krajích kromě Libereckého na začátku sledovaného období
zpravidla rostly. Maximálních hodnot dosáhl Ústecký kraj v roce 2015, poté dochází k postupnému
poklesu. Podobně tomu bylo i v kraji Moravskoslezském. Zde hodnoty dosáhly svého maxima v roce
2016, poté došlo k výraznému propadu a ke konci sledovaného období k opětovnému nárustu.
Karlovarský kraj zaznamenal v téměř každém roce sledovaného období největší hodnoty ze všech krajů.
Vývoj v tomto kraji má rostoucí trend a v roce 2018 přesáhla hodnota 1 milion Kč. V případě
Karlovarského kraje se ukazuje, že podniky v kraji vykazují velmi dobrou podporu VaV, což částečně
redukuje absenci VŠ nebo univerzity, jak je patrné v následujícím grafu.
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Zdroj: ČSÚ, statistické ročenky Ústeckého, Libereckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje za
rok 2019.
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Výdaje na vědu a výzkum v sekci vysoké školy na celkovém počtu zaměstnanců vědy a výzkumu
(v Kč) v Moravskoslezském kraji klesaly. Na začátku sledovaného období měl Moravskoslezský kraj
největší hodnoty ze všech čtyř krajů. V roce 2017 dosáhla hodnota svého minima a v roce 2018 došlo
opět k výraznému nárůstu. V Libereckém kraji byl také zaznamenán klesající trend, avšak hodnoty
klesaly mírnějším tempem. Trend v Ústeckém kraji byl naopak rostoucí, přičemž hodnoty za Ústecký
kraj dosáhla svého maxima v posledním roce.
Graf 10
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Zdroj: ČSÚ
Graf 10 sleduje udělené patenty v ČR domácím přihlašovatelům podle roku přidělení v časovém období
2013-2018. Ve sledovaném období si nejlépe vedl kraj Liberecký, který dosáhl v letech 2015 až 2018
nejvyšších hodnot ze všech sledovaných krajů. Jen s mírným růstem se setkal Ústecký kraj, který po
mírném poklesu hodnot v roce 2014 začal velmi mírně stoupat až do roku 2018, kdy překonal
Karlovarský kraj. Ten si do roku 2014 vedl, na rozdíl od Ústeckého kraje, velmi dobře. Dle výsledků byl
v letech 2014

a 2015 druhým krajem ze všech sledovaných územních celků.
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5. Kontext dalších monitorovaných ukazatelů a závěry

Graf 11

ROZDÍL V TRŽBÁCH MEZI KRAJEM A ČR VE VYBRANÝCH ODVĚTVÍCH (V %)
Ostatní zpracovatelský průmysl
Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů
Výroba strojů a zařízení j. n.
Výroba elektrických zařízení
Výroba počítačů, elektronických…
Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství
Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
Výroba pryžových a plastových výrobků
Výroba chemických látek a chemic-…
3,2 Výroba papíru a výrobků z papíru
3,6 Výroba textilií
Výroba potravinářských výrobků
Zpracovatelský průmysl

0,0
0,1
-0,8
-0,8
-0,5
-2,7
-1,8
-1,5
1,1

-1,5
-0,4
-3

-1

1

3

Zdroj: ČSÚ
Graf 11 sleduje výsledky komparace dat za vybraná odvětví Ústeckého kraje a České republiky. Data
jsou zveřejněna z pohledu Ústeckého kraje a ukazují rozdíl tržeb v porovnání s ČR. Největší rozdíl
hodnot tržeb byl zaznamenán u výroby textilií, zde Ústecký kraj eviduje větší tržby oproti ČR, a to přes
3,5 procentního bodu. Analogická situace nastala u výroby papíru a výrobků z papíru, kdy kraj evidoval
tržby (oproti ČR) o 3,2 procentního bodu vyšší. Kraj naopak zaznamenal nižší podíl tržeb u výroby
základních kovů, hutního zpracování kovů a slévárenství. Podobná situace byla zaznamenána u výroby
ostatních nekovových minerálních výrobků nebo pryžových a plastových výrobků. U těchto odvětví ale
nebyl rozdíl již výrazný, pohyboval se pod 2 procentními body.
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Tabulka 1
Změna v počtu zaměstnaných dle odvětví mezi roky 2013 a 2019 (v tis. osob)
2013 a 2019
A
Zemědělství,
lesnictví, rybářství
B Těžba a dobývání
C
Zpracovatelský
průmysl
D Výroba a rozvod
elektřiny, plynu, tepla
a
klimatizovaného
vzduchu
E Zásobování vodou;
činnosti související s
odpadními
vodami,
odpady a sanacemi
F Stavebnictví
G Velkoobchod a
maloobchod; opravy a
údržba
motorových
vozidel
H
Doprava
a
skladování
I
Ubytování,
stravování
a
pohostinství
J
Informační
a
komunikační činnosti
K
Peněžnictví
a
pojišťovnictví
L Činnosti v oblasti
nemovitostí
M Profesní, vědecké a
technické činnosti
N Administrativní a
podpůrné činnosti
O Veřejná správa a
obrana;
povinné
sociální zabezpečení
P Vzdělávání
Q Zdravotní a sociální
péče
R Kulturní, zábavní a
rekreační činnosti
S Ostatní činnosti

JCK

JM
K

KV
K

KV

KH
K

LK

MS
K

OK

PK

PLK SČK

ÚL
K

P

ZK

-1,6

0,7

1,8

1,6

-4,3

2,2

-3,8

-2,0

-3,2

-1,5

-0,5

1,1

-1,3

-0,9

-

-1,3

-0,1

0,1

-

-0,8

-9,3

0,8

-

-0,5

-0,7

2,5

-

-

9,1

21,0

3,1

9,1

9,1

8,0

29,9

18,2

10,5

10,2

11,8

20,6

11,8

-0,5

-0,5

0,2

0,0

0,5

-0,3

1,1

-2,5

0,6

0,1

-0,7

2,9

-1,2

0,5

-1,0

-0,7

-2,0

0,5

2,9

1,6

2,0

2,1

0,8

1,6

-0,6

1,8

3,4

0,6

1,3

-5,3

-6,9

-1,8

-1,5

-2,0

2,2

-4,9

-2,9

2,8

-5,1

2,9

-7,5

-3,0

-8,3

3,9

8,1

0,3

-3,1

-2,9

-0,3

-4,3

-4,3

-2,2

3,4

-3,0

-4,3

-4,8

-3,6

0,3

6,8

3,7

0,2

1,6

-1,1

4,4

7,1

-0,2

0,1

13,3

1,1

-0,4

17,7

0,3

-3,6

-0,1

0,1

3,2

-0,7

5,1

-3,2

1,4

-0,3

3,6

-0,3

-0,9

10,8

0,8

-1,3

-0,1

-0,3

0,1

-0,9

4,2

-1,1

1,3

3,2

6,1

1,0

2,3

12,1

-2,4

-2,2

-0,9

-0,3

-1,6

-0,8

-1,0

1,5

1,8

-1,9

-7,2

-1,5

-3,0

1,4

-0,7

1,2

-0,2

0,9

-1,1

-0,1

-0,3

0,5

-0,7

0,7

-2,0

0,0

-0,2

25,6

-0,6

6,0

-2,2

-0,2

3,5

0,0

-1,6

2,9

2,9

0,9

1,4

-0,8

0,7

6,9

1,0

-2,6

-0,3

0,7

2,5

-1,6

-2,5

-0,6

0,5

-0,8

1,9

0,4

-1,0

4,7

2,5

-6,2

0,5

1,8

0,4

4,6

-1,3

0,6

-1,5

5,3

12,8

3,7

-3,0

-6,7

5,5

3,2

0,4

5,2

1,4

-2,1

4,1

-1,3

1,8

-0,3

10,3

0,2

3,0

7,7

2,0

9,0

2,8

0,2

6,8

1,5

12,3

2,1

1,5

2,6

7,9

3,0

1,9

3,2

1,7

-0,5

1,3

-0,5

4,3

0,3

-1,5

3,4

1,0

1,4

1,5

3,6

-1,2

-3,5

0,3

-3,4

-0,5

1,4

0,8

-0,3

2,9

0,1

0,2

2,2

4,0

-3,1

2,2

61,9

Zdroj: ČSÚ

Komparaci meziročních změn v počtu zaměstnaných dle CZ NACE mezi lety 2013 a 2019
v tisících osob zobrazuje Tabulka 1. Největší přírůstek zaměstnaných osob byl zjištěn ve
zpracovatelském průmyslu v Moravskoslezském kraji, kde za celé sledované období přibylo přes 29,9
tis. zaměstnanců, na druhé pozici se pak nachází Jihomoravský kraj. Ústecký kraj je v meziročním
srovnání na třetí pozici, kde kraj zaznamenal v roce 2019 oproti roku 2013 nárůst o 20,6 tis.
zaměstnaných.
Významný meziroční nárůst počtu zaměstnaných v Ústeckém kraji byl patrný v oblasti veřejná
správa a obrana; sociální zabezpečení. Zde meziročně přibylo 3,7 tis. zaměstnaných. Naopak největší
meziroční propad zaměstnaných byl zaznamenán v Ústeckém kraji ve stavebnictví.
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Tabulka 2
Změna v počtu zaměstnaných dle odvětví mezi roky 2018 a 2019 (v tis. osob)
2018 a 2019
A
Zemědělství,
lesnictví, rybářství

MSK STC JCK PLK KVK

ÚK

LK KHK PK

KV

JMK OK

ZK

P

-0,58 -3,55

1,69 0,67

-0,36

0,78

-3,15

2,57

0,11

0,14

0,79

0,01

0,91

1,57

0,17

-0,11

-0,14

0,41

-0,59

1,12

-0,47

-0,61

0,00

0,30

-0,45 0,41

0,00

0,52

11,56

6,04

2,25

-1,56

1,66

12,83

-0,51

-1,21

-0,37

7,02

2,69 3,05

6,90

1,46

-0,15

1,49

-1,33

-0,77

0,44

0,36

0,96

1,76

0,44

0,53

0,35

0,91

1,03

-1,77

0,07

0,12

-0,76

-1,33

-0,89

-0,65

-0,73

0,12

-1,95

0,52

-5,84

1,37

1,32

0,26

-1,36

0,10

-1,05

-3,03

-3,24

2,35

7,26 1,34

-1,99

7,20

G
Velkoobchod
a
maloobchod; opravy a
údržba
motorových
vozidel

0,93

-2,64

-2,61

-1,33

0,85

-1,43

-1,85

0,53

-2,96

0,42

0,50

1,83

0,27

1,19

H Doprava a sklad.

3,83

-2,71

3,08

-1,04

0,43

5,86

2,06

0,69

3,08

-3,73

-0,08 1,94

-1,97

5,19

-3,50

5,49

B Těžba a dobývání
C
Zpracovatelský
průmysl
D Výroba a rozvod
elektřiny, plynu, tepla
E Zásobování vodou;
F Stavebnictví

1,86
-0,82
0,61
0,44

I Ubytování, stravování

-2,38

0,96

-0,17

1,37

0,07

0,54

0,10

-0,16

-1,73

0,27

-3,31
0,84

J
Informační
a
komunikační činnosti

-0,24

-1,54

0,01

-0,75

0,44

-0,96

0,24

-0,76

1,09

-0,53

2,52 0,32

1,05

5,18

1,10

-1,46

-0,44

-0,44

0,57

-1,45

0,18

0,55

0,14

-0,42

2,73

2,11

-0,31

0,41

0,34

-1,26

0,31

-0,03

-0,11

-1,74

0,38

0,54

-0,29

-0,90

-2,89 1,23

0,71

2,09

0,29

0,40

2,18

-0,49

0,50

-2,23

-0,12

2,44

1,83

-0,45

2,33 0,45

1,00

5,90

1,88

1,36

-1,14

-0,48

0,17

-3,54

0,65

0,11

0,29

0,19

-0,60 1,14

-1,55

1,24

0,11

-1,04

1,30

3,92

0,03

-0,62

-0,59

-0,92

2,83

-0,41

-2,87 1,49

2,27

8,43

1,16

-2,55

1,12

1,13

-0,31

6,74

-0,30

0,64

1,87

2,08

-1,79 3,05

-0,33

3,25

4,79

2,82

-0,27

-1,70

-0,87

2,01

1,74

2,51

0,31

1,58

0,11 0,70

-1,57

2,44

3,19

1,48

0,20

-0,88

1,82

1,30

-1,13

0,34

0,85

1,69 0,96

-0,64

-0,96

-2,35

-0,32

0,57

0,56

-1,61

0,90

1,48

0,63

0,11

-1,55 1,49

-0,83

K Peněžnictví a poj.
L Činn.
v obl.
nemovitostí
M Profesní, vědecké a
technické činnosti
N Administrativní a
podpůrné činnosti
O Veřejná správa a
obrana;
P Vzdělávání
Q Zdravotní a sociální
péče
R Kulturní, zábavní a
rekreační činnosti
S Ostatní činnosti

3,39
0,56
1,53

Zdroj: ČSÚ
Tabulka 2 komparuje meziroční změny počtu zaměstnaných podle CZ NACE mezi lety 2018 a 2019
v tisících osob. Největší absolutní přírůstek zaměstnanců, byl zaznamenán ve zpracovatelském průmyslu.
Zde meziročně přibylo přes 12,5 tisíce zaměstnanců, a to právě v Ústeckém kraji. Naopak největší pokles
v odvětvích byl zaznamenán ve stavebnictví. Zde počet zaměstnanců poklesl o 7,2 tis. zaměstnanců.
Tento pokles byl zjištěn v Praze. V případě Ústeckého kraje došlo k nárůstu počtu zaměstnaných i v
oblasti vzdělávání o 6,7 tis. a také v kategorii doprava a skladování, kde vzrostl počet zaměstnaných o
takřka 6 tis. K největšímu poklesu zaměstnaných v Ústeckém kraji mezi roky 2018 a 2019 došlo v oblasti
administrativní a podpůrné činnosti (-3,5 tis.), následované kategorií profesní, vědecké a technické
činnosti s poklesem o 2,2 tisíce zaměstnaných.
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Zdroj: ČSÚ, statistické ročenky Ústeckého, Libereckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje za
rok 2019.
Graf znázorňuje podíl neumístěných uchazečů o zaměstnání na celkové nezaměstnanosti v délce
evidence 6 až 9 měsíců. Výrazný pokles na začátku sledovaného období nastal v kraji Karlovarském
a Moravskoslezském. V Karlovarském kraji se dále podíl udržuje kolem hodnoty 10 %.
V Moravskoslezském kraji je vývoj obdobný, avšak od roku 2016 podíl postupně klesá. V kraji
Ústeckém od roku 2013 podíl klesal až do roku 2015, v roce 2016 dosáhl svého maxima ve sledovaném
období. Od roku 2016 pak podíl uchazečů v této skupině postupně klesá. Vývoj podílu v Libereckém
kraji se vyznačuje výraznými výkyvy. Nejdříve došlo k výraznému nárůstu podílu mezi roky 2013 a
2014. Mezi roky 2016
a 2017 došlo k mírnějšímu poklesu a od roku 2017 podíl výrazně
vzrostl.
Graf
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Zdroj: ČSÚ, statistické ročenky Ústeckého, Libereckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje za
rok 2019.
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Graf znázorňuje podíl neumístěných uchazečů o zaměstnání v délce 6 až 9 měsíců z celkového počtu
neumístěných. Vývoj podílu v Ústeckém a Moravskoslezském kraji se v celém sledovaném období
vyznačuje konstantním trendem, kdy se hodnoty pohybují okolo 8 %. Větší výkyvy nastaly mezi roky
2013 a 2014 a to v Libereckém a Karlovarském kraji. V Libereckém kraji došlo k prudkému nárůstu
z necelých 2 % na 9 % a v kraji Karlovarském došlo naopak k výraznému poklesu z 16 % na necelých 8
%. V případě obou uvedených krajů může mít vliv na větších změnách hodnot také absolutně nižší počet
osob v této skupině, což je dáno menší populační velikostí krajů.
Závěrem lze uvést určité shrnutí, kdy v celkovém hodnocení vývoje sledovaných ukazatelů se projevují
určitá specifika daná charakterem ekonomiky Ústeckého kraje. V zaměstnanecké struktuře v kraji stále
přetrvává silnější pozice tradičních odvětví, velmi nadprůměrná zaměstnanost přetrvává ve
zpracovatelském průmyslu oproti ostatním krajům. Tradiční odvětví pro kraj, jako je chemický průmysl
nebo energetika, jsou jejich strategický význam stále podstatné v ekonomice kraje. Zvyšuje se význam
také dopravy, kde podniky v Ústeckém kraji stále více využívají jeho výhodnou geografickou pozici.
Pozitivní makroekonomický růst se projevil i v růstu hlavních ekonomických ukazatelů kraje v roce
2018. Zaznamenané meziregionální diferenciace vytváří i určité předpoklady a atributy pro vývoj
inovačního prostředí krajů, je proto nezbytné se dlouhodobě věnovat mapování ukazatelů.
V rámci komparace vybraných ukazatelů je patrné, že Ústecký kraj zaostává v rozvoji inovačního
prostředí za Libereckým a Moravskoslezským krajem, ale vykazuje lepší výsledky a vývojové změny
oproti Karlovarskému kraji. Moravskoslezský kraj ukazuje na relativní úspěšnost ekonomické
transformace. Díky realizaci řady strukturálních změn v průmyslovém regionu, může také Ústecký kraj
vhodnou inovační politikou dosáhnout vyšší kvality svého inovačního prostředí.
V současné době jsou regionální aktéři, zejména instituce v pozici mediátorů, v roli potřebného iniciátora
inovačních změn, který bude propojovat jednotlivé subjekty regionálního inovačního systému. Z tohoto
hlediska je potřebné dlouhodobě posilovat inovačního ekosystému, aby byl dosažen další kvalitativní
posun v inovační výkonnosti firem a ekonomiky Ústeckého kraje. I když v řadě ukazatelů kraj dosahuje
spíše průměrné výkonnosti, pozitivní růst některých ukazatelů, jako růst výdajů na VaV v univerzitním
a vysokém školství ukazuje na zvýšení absorpční schopnosti. Také růst pracovních míst v oblasti
vzdělávání v posledních letech v Ústeckém kraji dokazuje i růst významu vzdělávání v regionu. Právě
vytvoření institucionálních nástrojů pro prohloubení spolupráce mezi akademickými a výzkumnými
institucemi na jedné straně na druhé straně s podnikovou sférou a technologicko-inovačně orientovanou
rozvojovou politikou, která je součástí RIS Ústeckého kraje, přinese další podněty a výsledky posilující
určité slabé stránky inovačního systému v kraji. Pak lze očekávat i vyšší míru odolnosti ekonomiky
k výkyvům hospodářského cyklu a resilience vůči nepříznivému vývoji v první polovině roku 2020
a posílení stabilizačních mechanismů ve vývoji ekonomiky Ústeckého kraje.
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Tabulka 3
Patentové přihlášky podané přihlašovateli z ČR podle krajů a roku podání

Celkem
Praha
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský
Zdroj: ČSÚ

2012
867
312
68
26
28
4
22
41
37
52
11
103
19
38
107

2013
983
324
90
28
31
13
13
61
58
52
15
129
31
47
92

2014
907
307
74
36
35
6
30
55
35
42
10
117
33
36
93

2015
881
307
81
30
31
8
30
51
28
50
14
110
30
32
80

2016
789
253
92
24
28
10
25
36
27
40
15
88
34
35
82

2017
794
237
90
28
14
4
21
39
75
31
19
76
35
34
92

2018
677
225
72
14
20
5
21
25
26
33
9
93
33
29
71

2016
358
88
62
8
4
4
17
13
19
32
7
36
15
19
35

2017
358
83
60
5
5
16
19
22
23
11
35
17
15
48

2018
225
63
53
6
11
21
15
13
23
7
35
21
12
46

Tabulka 4
Patentové přihlášky podané podniky z ČR podle krajů a roku podání

Celkem
Praha
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský
Zdroj: ČSÚ

2012
378
100
49
9
15
2
9
14
28
41
7
29
9
14
52

2013
408
87
61
10
16
9
8
15
45
38
11
33
16
17
44

2014
351
87
51
10
13
3
18
23
23
25
7
30
12
13
38

2015
364
102
55
11
11
4
13
14
12
39
7
35
11
17
34

Tabulka 5
Patentové přihlášky podané veřejnými vysokými školami z ČR podle krajů a roku podání
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018
45

Celkem

205

279

250

233

157

143

134

89

96

85

86

46

59

66

Jihočeský

6

7

4

8

2

10

3

Plzeňský

5

10

6

9

13

7

3

Ústecký

1

2

3

4

1

-

3

20

41

29

29

8

10

6

Královéhradecký

-

1

1

1

2

1

3

Pardubický

3

6

9

2

6

2

5

41

64

54

47

31

18

16

Olomoucký

5

11

12

14

11

10

6

Zlínský

9

16

11

7

8

7

8

27

28

38

24

29

20

16

2016

2017

2018

Praha

Liberecký

Jihomoravský

Moravskoslezský
Zdroj: ČSÚ

Tabulka 6
Počty uchazečů o zaměstnání v rizikových skupinách na trhu práce
2012
Uchazeči
se
zdravotním
postižením
Absolventi škol a mladiství
Občané
s
nízkou
úrovní
kvalifikace nebo bez kvalifikace
50 - 54 let
Osoby z vyšších 55 - 59 let
věkových skupin
60 - 64 let
65 let a více
Zdroj: ČSÚ

2013

2014

2015

7 061

7 208

7 084

6 716

6 446

5447

4655

3 655

3 999

2 577

2 134

1 891

1370

1228

25486

27393

25794

22 565

20 382

15065

12587

6 207
7 165
1 464
62

6 686
7 637
2 089
73

6 659
7 219
2 426
93

5 651
6 271
2 477
126

5 197
5 659
2 795
186

3771
4205
2566
224

2997
3469
2207
232
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Příloha 2: Vazba Regionální inovační strategie na Strategii rozvoje Ústeckého
kraje do roku 2027
Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo dne 23. 4. 2018 Strategii rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027
(dále jen SRÚK). SRÚK je základním koordinačním dokumentem pro další koncepce pořizované
krajem.
SRÚK stanovuje rozvojové priority pro 5 vymezených typových oblastí kraje a dále souhrnné priority,
které mají vazbu na celé území kraje. Rozvoj vědy, výzkumu a inovací je jedním z důležitých
předpokladů pro konkurenceschopnost celého kraje, podniků i obcí.
Cíle SRÚK, které se nejvíce týkají vědy, výzkumu a inovací, jsou:
ÚK.3: Proměnit strukturu hospodářství, zrychlit hospodářský růst a zastavit zaostávání kraje
Dílčí cíl ÚK.3.1: Rozvoj ekonomiky kraje s důrazem na konkurenceschopnost, udržitelnost a přidanou
hodnotu.
Ilustrativní Typová opatření uvádějí např.:
• Vznik regionálního centra transferu technologií
• Soubor aktivit v rámci realizace Strategie hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského,
Ústeckého a Karlovarského kraje - Výzkum a vývoj
Dílčí cíl ÚK.3.2: Zlepšující se endogenní faktory rozvoje krajské ekonomiky.
Ilustrativní Typová opatření uvádějí např.:
• Zavedení a realizace programů na podporu podnikání a podnikavosti (startup, podpora inovací v
podnikání)
• Zavedení a realizace nástrojů podpory práce s talenty
ÚK.5: Zlepšit a modernizovat infrastrukturu, zvláště pak dopravní napojení
Dílčí cíl ÚK.5.1: Zlepšení dopravního napojení a zkvalitnění vnitřní dopravní konektivity.
Ilustrativní Typová opatření uvádějí např.:
• Realizace řešení ve vazbě na koncept Smart Regions/Smart Cities v oblasti chytré dopravy a mobility
(elektromobilita, sdílení aut a jízdních kol apod.)
Dílčí cíl ÚK.5.2: Zlepšená vybavenost území technickou infrastrukturou.
Ilustrativní Typová opatření uvádějí např.:
• Podpora využití geotermální energie v rámci soustav CZT i vytápění domácností
Z hlediska územně vymezených typových oblastí kraje bude věda, výzkum a inovace mít vyšší úlohu
především v Pánevní a Jádrové oblasti.
Jádrová oblast - Cíl J.3: Zajistit ekonomický růst regionu
Dílčí cíl J.3.1: Rozvoj ekonomické činnosti s vyšší přidanou hodnotou (vyšší míra podnikatelské
aktivity, zvýšená míra podpory podnikavosti, snížená zaměstnanecká mentalita, zvýšený objem a
struktura přímých zahraničních investic, vyšší inovativnost, vyšší poptávka po kreativitě, vyšší míra
výzkumných, vývojových a inovačních aktivit, dostatečné administrativní kapacity pro rozvojové
projekty, zlepšující se spolupráce aktérů v regionu).
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Ilustrativní Typová opatření uvádějí např.:
• Podpora spolupráce aktérů v regionu (sektoru VaV, komerční sféry, akademické sféry atd.)
• Podpora inovativního podnikání a startupů včetně sociálních inovací
Dílčí cíl J.3.2: Využitý potenciál lidských zdrojů (dostatek špičkových odborníků a lídrů pro změnu,
lepší konkurenceschopnost místních vysokých škol, zlepšená práce s talenty v regionu, zvýšená nabídka
pracovních příležitostí pro vysoce kvalifikované, nižší podíl populace zatížený exekucemi a dluhy, vyšší
příliv kvalifikované pracovní síly, populace s potenciálem pro trh práce, kompetence odpovídající
potřebám trhu práce, zlepšená image kraje, vyšší regionální identita obyvatel, příznivější sociální
skladba obyvatelstva, eliminace odlivu mozků, dostatečně odborné vzdělávání vzhledem k poptávce na
trhu práce, obyvatelstvo vybavené měkkými kompetencemi, dostatečné celoživotní vzdělávání, vyšší
podíl absolventů s vyšší kvalifikací, preference žáků vycházejících ze základních škol (zvýšený zájem
o méně poptávané studijní obory), zlepšené kariérní poradenství, dostatek kompetencí pro krajský úřad
na regulaci škol, eliminace mezigenerační reprodukce vzdělání, vyšší kvalita pedagogů oproti jiným
regionům, zajištění adekvátní náhrady pedagogů odcházejících do důchodu, vyšší konkurenceschopnost
firem).
Ilustrativní Typová opatření uvádějí např.:
• Zavedení a realizace nástrojů podpory práce s talenty
Pánevní oblast - Cíl P.3: Zvýšit hospodářskou konkurenceschopnost
Dílčí cíl P.3.1: Vyšší inovační, vědecká a výzkumná aktivita (dostatečné administrativní kapacity pro
rozvojové projekty, vyšší úroveň spolupráce subjektů, zlepšující se podmínky firem pro růst/rozvoj,
vyšší poptávka po kreativitě, rostoucí zaměření ekonomiky na činnosti s vyšší přidanou hodnotou, vyšší
vliv odvětví s vyšší přidanou hodnotou pro zaměstnanost, emancipace ekonomických elit).
Ilustrativní Typová opatření uvádějí např.:
• Podpora spolupráce aktérů v regionu (podnikatelských subjektů, akademické sféry atd.)
Dílčí cíl P.3.2: Zlepšující se endogenní faktory rozvoje ekonomických subjektů (zvýšený počet investic
orientovaných na činnosti vyžadující specializaci, zvyšující se míra podnikatelské aktivity, zavedený
systém podpory rozvoje podnikání, vyšší podnikavost, zlepšená kvalita lidských zdrojů, dostatečné
odborné vzdělávání vzhledem k poptávce na trhu práce, přizpůsobení oborového zaměření škol v
návaznosti na místní ekonomiku, zvýšení zájmu o studium oborů stěžejních pro místní ekonomiku
(technické obory), dostatečná vybavenost obyvatelstva měkkými kompetencemi, zvýšená kvalita škol a
absolventů, rostoucí sociální status obyvatel, rostoucí imigrace kvalifikované pracovní síly, setrvání
mladšího a vzdělanějšího obyvatelstva, zlepšená image kraje, vyšší míra regionální identity
obyvatelstva, vyšší kompetence a kvalifikace obyvatelstva).
Ilustrativní Typová opatření uvádějí např.:
• Zavedení a realizace programů na podporu podnikání a podnikavosti (startup, podpora inovací v
podnikání)
Dílčí cíl P.3.3: Zvýšená atraktivita pro investory s vyšší přidanou hodnotou (vyvážená oborová struktura
ekonomických subjektů, dokončená transformace hospodářství, rozvoj odvětvové diverzifikace podniků
a regionálního inovačního systému, odstraněné nejvýraznější deficity v dopravní infrastruktuře,
zavedené ekonomické kompenzace externalit těžebního a energetického průmyslu, vyšší míra profitu
regionu z místní produkce, udržení kapitálu v území (dividendy), vyřešené majetkoprávní poměry v
hospodářství, revitalizovaná a resocializovaná krajina, revitalizované brownfields).
Ilustrativní Typová opatření uvádějí např.: Rozvoj regionálního inovačního systému
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Příloha 3: Vztah mobility ke stávajícím a novým odvětvím
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Příloha 4: Česko dle indexu ohrožení digitalizací na úrovni NUTS 2

Zdroj: převzato z Chmelař, A., Volčík, S., Nechuta, A., & Holub, O. (2015). Dopady digitalizace na trh
práce v ČR a EU, Úřad vlády ČR.
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Příloha 5: Vazba RIS3 na strategii RE:START
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Příloha č. 1

Dotační program Asistenční vouchery Ústeckého kraje
Seznam a pořadí doporučených žádostí k přidělení dotace
Žadatel
Pořadí
název

Název projektu

Přidělený
počet
bodů

Přidělená dotace (Kč)

IČ

sídlo

1

Univerzita Jana
Evangelisty
Purkyně v Ústí nad
Labem

44555601

Ústí nad Labemměsto,
Ústí nad
Labemcentrum,
Pasteurova
3544/1

3BioBEd - Through Three
prong Inovation Towards
Sustainability - příprava
žádosti do Erasmus+

12

162 957,68

Kč

2

Vím o všem, s.r.o.

06935338

Hrob, Husova č. ev. 4

Vím o všem - sociální
služby

9

300 000,00

Kč

CELKEM ŽÁDOSTI
CELKOVÁ ALOKACE PROGRAMU

462 957,68 Kč
7 500 000,00 Kč
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Stanovy spolku
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Preambule:
Založení Inovačního centra Ústeckého kraje vychází z Regionální inovační strategie Ústeckého kraje
schválené zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 26. 2. 2014 usnesením č. 79/13Z/2014 a Memoranda
o partnerství a spolupráci v oblasti výzkumu, vývoje, inovací a transferu technologií mezi Ústeckým
krajem, Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Krajskou hospodářskou komorou
Ústeckého kraje uzavřené dne 30. 6. 2014.

1

Základní ustanovení

1.1

Název spolku zní „INOVAČNÍ CENTRUM ÚSTECKÉHO KRAJE, z.s.“ (dále jen „spolek“).

1.2

Spolek sídlí na adrese Velká Hradební 2800/54, Ústí nad Labem-centrum, PSČ 400 01.

1.3

Spolek je právnickou osobou založenou dle ustanovení § 214 a následující zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“).

1.4

Spolek se zakládá na dobu neurčitou.

1.5

Spolek se zřizuje usnesením ustavující schůze.

1.6

Spolek vyvíjí svou činnost primárně na území ČR; v rámci mezinárodní spolupráce však může
působit i v zahraničí.

2

Účel a předmět hlavní činnosti spolku

2.1

Účelem spolku je vybudovat v rámci účinné spolupráce jeho členů systematickou
institucionální podporu vědecké a výzkumné činnosti v Ústeckém kraji, její aplikace do
praxe a zajištění trvalé podpory inovační činnosti v aplikační sféře, transferu technologií,
stejně jako podpory přeshraniční spolupráce výzkumných institucí a podniků. Cílem je
podpořit intenzitu, kvalitu a rychlost šíření inovací a transferu technologií do hospodářské
praxe regionu.

2.2

Předmětem hlavní činnosti spolku je zejména:
a) zajištění realizace Regionální inovační strategie Ústeckého kraje, koordinace aktivit
a činností realizovaných v rámci strategie a zajišťování její aktualizace;
b) identifikace nabídky a poptávky v oblasti vědy, výzkumu, inovací a transferu poznatků;
c) podpora zapojení pracovišť, akademických pracovníků i studentů Univerzity
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále též jen „UJEP“), dalších vysokých škol
a výzkumných organizací a center do smluvního výzkumu s aplikační sférou;
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d) podpora komercializace výsledků výzkumné a tvůrčí činnosti;
e) podpora transferu poznatků vědy a tvůrčí činnosti do aplikační sféry (v rámci
soukromého i veřejného sektoru);
f) poskytování informací o možnostech a zdrojích financování vědy, výzkumu, inovací
a transferu technologií, zejména informace o získávání grantů a dotací;
g) poskytování informací o možnostech financování a podpory spolupráce akademických
institucí (vědy, inovací, designu) s aplikační sférou;
h) podpora spolupráce mezi vysokoškolskými a výzkumnými institucemi, podniky a
subjekty veřejné správy v přeshraničním regionu (Sasko, Polsko);
i) podpora rozvoje malých a středních podniků v regionu zaměřených na pokročilé
výrobky, technologie a služby s vysokou přidanou duševní hodnotou včetně vznikajících
firem
a začínajících podnikatelů; vytváření podmínek pro vznik a rozvoj malých inovačních
firem;
j) podpora studentů a mladých akademických pracovníků UJEP i dalších vysokých škol
a výzkumných pracovišť při zakládání firem (start-up);
k) podpora rozvoje lidských zdrojů pro vědu, tvůrčí činnost a inovace v regionu;
l) zajišťování a poskytování vzdělávacích služeb;
m) poradenství při získávání grantů a dotací, zejména pro MSP, v oblasti podpory inovací
a projektů výzkumu a vývoje;
n) vyhledávání partnerů pro realizaci projektů financovaných z dotačních zdrojů;
o) koordinace inovačních aktivit na krajské úrovni, aktivní podíl na analýzách
ekonomického, výzkumného a inovačního potenciálu, zajišťování benchmarkingu
regionu a sběr dat v daných oblastech;
p) aktivní podíl na komunikování zájmů ÚK v oblasti VaVaI aktivit a budování infrastruktury
pro VaV formou prosazování zájmů ÚK do národních strategií, politik, akčních plánů
apod.;
q) součinnost při koncipování strategických dokumentů na centrální úrovni;
r) shromažďování informací o výzkumu a vývoji, inovacích a transferu technologií,
vypracování a aktualizace informační databáze, vydávání informačních materiálů;
s) další aktivity dle aktuálních potřeb spolku a partnerů;
t) podpora a rozvoj strategických projektů na území ústeckého regionu.
2.3

Spolek tuto hlavní činnost provádí jako činnost společensky a hospodářsky veřejně
prospěšnou, jejíž výsledky jsou rovnocenně přístupné všem bez omezení a bezplatně, nikoli
za účelem dosažení zisku.

2.4

Jednotlivé aktivity v rámci hlavní činnosti spolku jsou primárně prováděny v režimu činností,
které nemají hospodářskou povahu ve smyslu přímo aplikovatelných předpisů Evropské
unie o veřejné podpoře.

2.5

Financování hlavní činnosti spolku je zajištěno zejména z příspěvků a podpory členů spolku,
z finanční podpory získané z veřejných a jiných zdrojů (dotace, granty, dary apod.), jakož
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i z případného zisku z vedlejší hospodářské činnosti spolku.

3

Vedlejší hospodářská činnost

3.1

Spolek kromě své hlavní činnosti provádí doplňkově i vedlejší hospodářskou činnost, která
svojí povahou navazuje na hlavní činnost spolku a je s ní neoddělitelně spojena. Spolek pro
tuto činnost využívá stejné vstupy jako pro činnost hlavní s tím, že rozsah vedlejší
hospodářské činnosti spolku zůstává striktně omezen.

3.2

Vedlejší hospodářská činnost je provozována zejména za účelem podpory hlavní činnosti
spolku a hospodárného využití majetku spolku tak, aby nebyl ohrožen hlavní předmět
činnosti spolku.

3.3

Vedlejší hospodářskou činností spolku je zejména:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce;
zprostředkování obchodu a služeb;
poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků;
reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení;
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářského povahy;
mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti;
činnost informačních a zpravodajských kanceláří;
realitní činnost, správa a údržba nemovitostí;
překladatelská a tlumočnická činnost;
zpracování dat, služeb databank a správa sítí;
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců;
další činnosti dle aktuálních potřeb spolku a členů.

3.4

Případnou dílčí ztrátu v rámci vedlejší hospodářské činnosti je spolek povinen vyrovnat do
konce příslušného účetního období. V opačném případě spolek takovou činnost bez
zbytečného odkladu ukončí, nejpozději však před započetím dalšího účetního období.

3.5

Zisk z vedlejší hospodářské činnosti spolek využije pouze ve prospěch své hlavní činnosti
včetně správy spolku.
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Členství ve spolku

4.1

Členství ve spolku je různého druhu, přičemž se rozlišuje členství řádné a přidružené.

4.2

Řádnými členy spolku jsou především jeho zakládající členové. Zakládajícími členy spolku
jsou:
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-

Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ: 70892156;
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, se sídlem Pasteurova 3544/1,
400 96 Ústí nad Labem, IČ: 44555601;
Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje, se sídlem Mírové náměstí 3097/374,
400 01 Ústí nad Labem, IČ: 70894612.

4.3

Přidruženými členy se mohou stát jiné právnické a fyzické osoby, které vyvíjejí činnost
v oblasti související s účelem a hlavní činností spolku, a které splní podmínky stanovené
v těchto stanovách pro přidružené členství.
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Vznik členství

5.1

Zakládajícím členům spolku vzniká řádné členství ve spolku na základě usnesení ustavující
schůze.

5.2

Novému členovi vzniká členství ve spolku dnem přijetí za člena rozhodnutím valné hromady
spolku, není-li v tomto rozhodnutí stanoven jiný den.

5.3

O přijetí za člena spolku lze požádat formou písemné přihlášky adresované spolku. Kdo se
uchází o členství ve spolku, projevuje tím vůli být vázán těmito stanovami od okamžiku, kdy
se stane členem spolku. Přihláška je podepsána uchazečem nebo oprávněným zástupcem
uchazeče a obsahuje mimo jiné také výslovné označení, zda uchazeč žádá o řádné či
přidružené členství. Pokud tento údaj chybí, vyzve valná hromada uchazeče k doplnění této
informace. V přihlášce se nový člen musí zavázat, že při své účasti ve spolku přistoupí v
plném rozsahu k těmto stanovám.

5.4

O přijetí za člena spolku rozhoduje valná hromada souhlasem všech řádných členů. Uchazeč
o členství ve spolku je o rozhodnutí valné hromady písemně vyrozuměn.

5.5

Členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce, ledaže
valná hromada na žádost člena či jeho nástupce rozhodne jinak. Je-li členem spolku
právnická osoba, zastupuje ji statutární orgán, ledaže právnická osoba určí jiného zástupce.

5.6

Ředitel vede seznam členů spolku. Zápisy a výmazy týkající se členství osob ve spolku je
ředitel povinen provádět bez zbytečného odkladu po vzniku právní skutečnosti. Seznam
členů je veden v listinné podobě. Spolek je povinen seznam členů vhodným způsobem
zpřístupnit každému členovi spolku, stejně tak jako každému členovi orgánu spolku.
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6

Členské příspěvky

6.1

Členové spolku jsou povinni platit členské příspěvky.

6.2

Členskými příspěvky jsou příspěvky vstupní a příspěvky roční. Valná hromada stanoví výši
vstupního a ročního členského příspěvku pro každého člena spolku zvlášť na základě
finančního plánu pro daný kalendářní rok, předloženého valné hromadě vždy do 30.
listopadu předchozího roku.

6.3

Vstupní členský příspěvek je jednorázový a hradí jej nově přistupující člen spolku. O výši
vstupního členského příspěvku rozhoduje valná hromada souhlasem všech řádných členů.
Vstupní členský příspěvek bude uhrazen na základě doručené faktury, a to do jednoho
měsíce od jejího doručení.

6.4

Roční členský příspěvek je pravidelný a hradí jej každoročně každý člen spolku. Valná
hromada rozhodne o výši, splatnosti a způsobu placení příspěvku pro daný kalendářní rok
souhlasem všech řádných členů.

6.5

Pokud člen spolku nezaplatí členský příspěvek řádně a včas ve stanoveném termínu, vyzve
jej ředitel ke splnění této povinnosti v přiměřené dodatečné lhůtě. Pokud člen spolku
nezaplatí členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené spolkem dodatečně ve výzvě k
zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn, členství ve spolku ze zákona
zaniká.

6.6

V případě zániku členství se zaplacené členské příspěvky nevrací.
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Zánik členství

7.1

K zániku členství může dojít pouze z důvodů vymezených zákonem a stanovami spolku.

7.2

Členství ve spolku zaniká:
-

7.3
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zánikem právnické osoby, která je členem spolku;
smrtí člena – fyzické osoby;
vystoupením ze spolku;
vyloučením ze spolku;
zánikem spolku;
zákonným zánikem členství.

Vystoupit ze spolku je možné na základě písemného oznámení člena spolku, doručeného

řediteli. Členství zanikne 2 měsíce po doručení písemného oznámení.
7.4

Vyloučit člena spolku je možné, jestliže člen spolku závažným způsobem porušil povinnost
vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě spolku. Výzva se
nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou
újmu. Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému členu.

7.5

Vyloučení člena spolku proběhne na základě písemného návrhu, který může předložit
kterýkoliv člen spolku. V návrhu se uvedou okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení. Člen,
proti kterému návrh směřuje, musí mít příležitost se s návrhem na vyloučení seznámit,
žádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit vše, co mu je k prospěchu. O vyloučení rozhoduje
valná hromada souhlasem všech řádných členů, kromě člena, jehož se vyloučení týká. Člen,
jehož se vyloučení týká, o návrhu nehlasuje.

7.6

V případě ukončení členství je člen spolku povinen řádně vypořádat své závazky vůči spolku.
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Práva a povinnosti řádných členů

8.1

Práva a povinnosti řádných členů stanoví právní předpisy a tyto stanovy.

8.2

Právo podílet se na rozhodování spolku mají všichni řádní členové spolku. Každý řádný člen
spolku má právo být účasten na valné hromadě s hlasem rozhodujícím. Každý řádný člen má
na valné hromadě jeden hlas.

8.3

Řádný člen má právo zejména:
a) účastnit se prostřednictvím svého zástupce valné hromady, hlasovat na ní, požadovat
a obdržet na ní vysvětlení týkající se činnosti spolku, je-li takové vysvětlení potřebné pro
posouzení obsahu záležitostí zařazených na pořad zasedání valné hromady;
b) uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad zasedání valné
hromady;
c) být informován o programu zasedání valné hromady dle podmínek stanovených těmito
stanovami;
d) podílet se na jmenování orgánů spolku;
e) nahlížet do dokladů spolku a kontrolovat obsažené údaje nebo k tomu zmocnit třetí
osobu;
f) požádat valnou hromadu, aby zařadila jeho návrh na pořad zasedání valné hromady,
nebo požádat kontrolní komisi o přezkoumání činnosti ředitele v záležitostech, které ve
své žádosti uvede;
g) využívat služeb poskytovaných spolkem;
h) využívat know-how získané činností spolku.
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8.4

Řádný člen spolku je povinen zejména:
a) chránit dobré jméno spolku;
b) aktivně se podílet na činnosti spolku prostřednictvím svých zástupců, zejména svou
účastí na valné hromadě spolku a v dalších orgánech spolku;
c) napomáhat uskutečňování cílů a činnosti spolku stanovených v těchto stanovách
a vyplývajících z rozhodnutí valné hromady;
d) platit členské příspěvky ve stanovených termínech a výši;
e) oznamovat neprodleně veškeré změny, který by mohly mít vliv na činnost spolku a jsou
pro jeho činnost podstatné;
f) využívat a aktivně přispívat do informačních prostředků spolku (např. webové stránky
https://www.icuk.cz).
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Práva a povinnosti přidružených členů spolku

9.1

Přidružený člen spolku nemá právo podílet se na rozhodování spolku; má právo účasti na
valné hromadě s hlasem poradním.

9.2

V ostatním se na práva a povinnosti přidruženého člena použijí ustanovení těchto stanov
o řádném členství.
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Orgány spolku

10.1

Orgány spolku jsou:
a) valná hromada
b) ředitel (zástupce)
c) kontrolní komise

-

nejvyšší orgán
statutární a výkonný orgán
kontrolní orgán
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Valná hromada

11.1

Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. Zasedání valné hromady se účastní s hlasem
rozhodujícím každý řádný člen spolku a s hlasem poradním přidružení členové spolku. Za
člena spolku – právnickou osobu – se zasedání valné hromady účastní její statutární orgán,
případně jiný určený zástupce. Valná hromada schvaluje pro každé své jednání jednací řád.

11.2

Členové kontrolní komise, ředitel a zástupce ředitele mají právo účastnit se valné hromady
bez hlasovacího práva. Také osoba, s jejíž účastí vysloví valná hromada souhlas, se může
účastnit jejího jednání, rovněž bez hlasovacího práva. Valná hromada má právo svolat
v odůvodněných případech uzavřené jednání bez přítomnosti uvedených osob.
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11.3

Do působnosti valné hromady patří:
a) jmenování, odvolávání a rozhodování o odměňování ředitele, na základě návrhu
řádných členů spolku;
b) volba, odvolávání a rozhodování o odměňování členů kontrolní komise;
c) rozhodování o změně stanov;
d) rozhodování o přistoupení nového řádného nebo přidruženého člena do spolku;
e) rozhodování o vyloučení řádného nebo přidruženého člena ze spolku;
f) rozhodování o zrušení spolku s likvidací a o způsobu naložení s likvidačním zůstatkem
v souladu s ustanovením 16.4 těchto stanov;
g) rozhodování o přeměně spolku;
h) schvalování rozpočtu na kalendářní rok;
i) schvalování účetní závěrky;
j) schvalování výroční zprávy;
k) schvalování koncepce činnosti spolku;
l) schvalování způsobu použití zisku v souladu s bodem 3.5. těchto stanov;
m) rozhodování o výši a splatnosti vstupního a ročního členského příspěvku;
n) rozhodování o účasti spolku v jiných subjektech;
o) rozhodování o majetkových dispozicích s nemovitostmi zapsanými do katastru
nemovitostí;
p) rozhodování o poskytování darů a dotací, vzdání se práva a prominutí dluhu,
postoupení pohledávky, uzavření dohody o splátkách, uzavření smlouvy o přijetí a
poskytnutí úvěru, zápůjčky, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku;
q) další otázky, které do působnosti valné hromady svěřují tyto stanovy a zákon, nebo
které si valná hromada vyhradí.

11.4

Každý člen spolku je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře v
souladu s účelem, pro který byl tento spolek založen a nesmí jednat v rozporu se zájmy
spolku, zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení
by mohlo spolku způsobit škodu. O otázkách podle ustanovení článku 11, odst. 11.3, písm.
c), d), e), f), g) a m) může člen spolku hlasovat až po předchozím odsouhlasení příslušným
orgánem člena spolku, přičemž je při hlasování vázán rozhodnutím příslušného orgánu
člena spolku. Porušení ustanovení odstavce 11.4. tohoto článku způsobuje neplatnost
úkonu, který byl učiněn tímto jednáním.

11.5

Valná hromada se koná dle potřeby, nejméně však dvakrát do roka. Svolává ji ředitel, který
určuje čas, místo a pořad zasedání valné hromady. Členové spolku, kteří jsou oprávněni
účastnit se jednání valné hromady, musí obdržet pozvánku na valnou hromadu.

11.6

Pozvánka na valnou hromadu musí být doručena písemně, a to nejméně 14 dnů před
konáním valné hromady. Za písemné doručení pozvánky se považuje i zaslání pozvánky
prostřednictvím elektronické pošty.
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11.7

Ředitel svolá zasedání valné hromady z podnětu alespoň třetiny členů spolku případně
z podnětu kontrolní komise. Nesvolá-li ředitel zasedání valné hromady spolku do 30 dnů od
doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání valné hromady na náklady
spolku sám.

11.8

Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat:
a) název, sídlo a identifikační číslo spolku;
b) místo, datum a čas konání valné hromady;
c) program zasedání valné hromady.
Prvním krokem jednání valné hromady je schválení programu podle pozvánky. Pokud se
valné hromady usnese, je možné program doplnit o další body. Pokud se však bude
projednávat změna stanov, musí být tato skutečnost vždy uvedena v pozvánce.

11.9

Valná hromada je schopna usnášet se za účasti většiny členů spolku s hlasem rozhodujícím.

11.10

Ředitel, jím pověřený člen spolku nebo jiný svolavatel valné hromady ověří, zda je valná
hromada schopna se usnášet, poté zajistí volbu předsedy valné hromady, který vede
zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se valná hromada usnese na předčasném
ukončení zasedání.

11.11

Při hlasování na zasedání valné hromady má každý člen jeden hlas. K hlasům členů spolku
s hlasem poradním se pro účely usnášeníschopnosti a rozhodování valné hromady
nepřihlíží. Řádný člen spolku se může zasedání valné hromady zúčastnit i prostřednictvím
technických prostředků (např. videokonferenčně), a to takovým způsobem, aby bylo možné
ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo.

11.12

Není-li valná hromada na svém zasedání schopna usnášet se, může pověřený člen spolku
nebo jiný svolavatel svolat novou pozvánkou ve lhůtě 15 dnů od předchozího zasedání
valnou hromadu na náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní
zasedání valné hromady. Náhradní zasedání valné hromady se musí konat do šesti týdnů
ode dne, na který bylo zasedání valné hromady předtím svoláno. Na náhradním zasedání
může valná hromada jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání.
V případě přítomnosti 100 % řádných členů spolku lze doplnit program i o další body mimo
rozhodování o otázkách uvedených v odst. 11.14.

11.13

Není-li stanoveno jinak, valná hromada přijímá usnesení o všech otázkách většinou hlasů
členů spolku s hlasem rozhodujícím přítomných v době usnášení.

11.14

Valná hromada rozhoduje všemi hlasy členů spolku s hlasem rozhodujícím o následujících
otázkách:
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a)
b)
c)
d)
e)

schválení změn stanov;
rozhodnutí o zrušení nebo přeměně spolku;
rozhodnutí o způsobu naložení s likvidačním zůstatkem;
rozhodnutí o přijetí nebo vyloučení člena spolku s přihlédnutím k ust. bodu 7. 5. stanov;
o výši vstupního a ročního členského příspěvku.

11.15

Jednotlivé body pořadu zasedání valné hromady se schvalují hlasováním, a to na výzvu
předsedy zasedání. Hlasuje se aklamací.

11.16

O průběhu valné hromady se vyhotovuje zápis. Ředitel zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání
valné hromady do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo
zasedání předsedal nebo koho tím valná hromada pověřila. Zápis podepisuje předseda
zasedání.

11.17

Zápis ze zasedání valné hromady obsahuje následující údaje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

název, sídlo a identifikační číslo spolku;
místo, datum a čas konání valné hromady;
kdo zasedání valné hromady svolal a jakým způsobem;
kdo zasedání zahájil;
jméno předsedy zasedání;
popis projednání jednotlivých bodů pořadu zasedání valné hromady;
rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování;
zaznamenání nesouhlasu člena spolku s usnesením valné hromady;
kdy byl zápis ze zasedání valné hromady vyhotoven.

11.18

Přílohou zápisu ze zasedání valné hromady je prezenční listina.
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Ředitel

12.1

Ředitel je statutárním a výkonným orgánem spolku.

12.2

Řídí se při své činnosti těmito stanovami a pokyny schválenými valnou hromadou, které
musí být v souladu s právními předpisy a těmito stanovami.

12.3

Ředitel rozhoduje a jedná o všech záležitostech spolku, pokud nejsou stanovami spolku
svěřeny do působnosti kontrolní komise, valné hromady nebo pokud si je valná hromada
nevyhradí do své působnosti svým rozhodnutím. Do působnosti ředitele patří zejména:
a) svolávat valnou hromadu;
b) zajišťovat řízení spolku;
c) vykonávat usnesení valné hromady;

10

d)
e)
f)
g)

vést seznam členů spolku;
zřizovat odborné poradní orgány spolku;
obchodní vedení spolku;
předkládat valné hromadě zejména:
- návrhy na změnu stanov;
- zprávu o hlavní činnosti spolku a vedlejší hospodářské činnosti a o stavu jeho
majetku;
- návrh na zrušení spolku;
- návrh řádného člena spolku na zařazení jeho záležitostí na pořad zasedání valné
hromady;
- návrh rozpočtu na kalendářní rok;
- finanční plán;
- návrh koncepce činnosti spolku;
- návrh výroční zprávy spolku;
- účetní závěrku.
h) jmenovat auditora k ověření účetní uzávěrky spolku a prezentovat zprávu o činnosti
a finančních záležitostech na zasedání valné hromady;
i) zřizovat kancelář a přijímat zaměstnance spolku, za které nese odpovědnost jako
zaměstnavatel. V čele kanceláře stojí ředitel. Výběr zaměstnanců spolku kromě těch,
kteří vykonávají práce mimo pracovní poměr, probíhá formou veřejného výběrového
řízení. Zaměstnancům spolku náleží smlouva, popis práce a přístup ke školením a
směrnicím potřebných pro výkon jejich práce.
12.4

Řídí a organizuje veškerou činnost spolku a je odpovědný za jeho hospodaření.
Podepisování za spolek se děje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému názvu spolku
připojí svůj podpis.

12.5

Ředitel je odpovědný valné hromadě za činnost spolku. Ředitele jmenuje a odvolává valná
hromada.

12.6

Ředitel se zúčastňuje jako stálý host s hlasem poradním jednání valné hromady a jednání
kontrolní komise.

12.7

Ředitel je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat
mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit
spolku škodu.

12.8

S ředitelem je uzavírána smlouva o výkonu funkce.

12.9

Není-li ředitel jmenován, nevykonává-li svou funkci nebo je-li nepřítomen, zastupuje ho
v rozsahu jeho kompetencí zástupce ředitele.
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12.10

Ředitel vymezí rozsah svého zastupování pro případ své nepřítomnosti.

12.11

Pro zástupce ředitele platí přiměřeně veškerá ustanovení těchto stanov, týkající se ředitele.

13

Kontrolní komise

13.1

Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku, a je přímo odpovědná valné hromadě.
Kontrolní komise je při své činnosti nezávislá;

13.2

Členové kontrolní komise jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Členové kontrolní
komise jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat
mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit
spolku škodu;

13.3

Kontrolní komise spolku má 3 členy. Členové kontrolní komise ze svého středu volí
předsedu kontrolní komise;

13.4

Členové kontrolní komise nesmí být současně zaměstnanci spolku. Toto omezení zahrnuje
pracovní poměr i dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení
práce, dohoda o pracovní činnosti);

13.5

Osoba, která byla v pracovním poměru se spolkem, se nesmí stát členem kontrolní komise
po dobu 2 let od ukončení takového poměru. Osoba, která byla členem kontrolní komise,
nemůže vstoupit do pracovního poměru se spolkem do 2 let od ukončení svého mandátu.
Toto omezení se nevztahuje na práce konané mimo pracovní poměr (dohoda o provedení
práce, dohoda o pracovní činnosti).

13.6

Kontrolní komise volí a odvolává ze svých řad předsedu, který jedná jejím jménem
a organizuje její práci. Volba předsedy kontrolní komise se koná na prvním zasedání
kontrolní komise, které proběhne v den konání valné hromady.

13.7

Jednání kontrolní komise se konají dle potřeb spolku a z jednání kontrolní komise se
pořizuje zápis. Předseda kontrolní komise je povinen svolat jednání kontrolní komise,
požádá-li o to ředitel, nebo člen kontrolní komise. Kontrolní komise rozhoduje většinou
hlasů svých členů.

13.8

Funkční období členů kontrolní komise činí 5 let. Opětovná volba člena kontrolní komise je
možná, avšak člen kontrolní komise může být zvolen jen dvě po sobě jdoucí funkční období.

13.9

Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku, dohlíží na veškeré aktivity spolku
a naplňování účelu spolku v souladu se stanovami a právními předpisy. Kontrolní komise, či
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jí pověřený člen jsou oprávněni zejména:
a) nahlížet do všech dokladů spolku a dohlížet jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny
a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy;
b) požadovat od členů spolku, ať již členů některého ze spolkových orgánů či členů
stojících mimo tyto orgány, vysvětlení k jednotlivým záležitostem;
c) dohlížet na činnost ředitele;
d) kontrolovat dodržování rozpočtu spolku a přezkoumávat roční účetní závěrku spolku
a předkládat své vyjádření valné hromadě;
e) podávat řediteli návrh na svolání valné hromady, vyžadují-li to zájmy spolku;
f) podávat pravidelně, nejméně však dvakrát ročně o své činnosti zprávu valné hromadě.
13.10

Zjistí-li kontrolní komise v rámci své působnosti jakékoli nedostatky, je povinna na ně ihned
upozornit valnou hromadu.

13.11

Členství v kontrolní komisi zaniká:
a) písemným prohlášením, že člen odstupuje ze své funkce; předseda kontrolní komise
o prohlášení člena kontrolní komise informuje statutární orgán;
b) rozhodnutím valné hromady o odvolání podle čl. 11.3 písm. b).

14

Účetnictví

14.1

Spolek vede účetnictví v rozsahu a způsobem stanoveným zvláštním zákonem.

14.2

Účetním obdobím je kalendářní rok.

14.3

Ředitel zajistí po skončení účetního období sestavení účetní závěrky, kterou předloží
k přezkoumání a ke schválení valné hromadě spolku tak, aby byly dodrženy zákonné lhůty
pro podání daňového přiznání.

14.4

Spolek vede oddělenou účetní evidenci hlavní činnosti spolku a vedlejší hospodářské
činnosti spolku; tím není dotčena povinnost spolku vést oddělenou účetní evidenci
hospodářské
a nehospodářské činnosti podle přímo použitelných předpisů Evropské unie o veřejné
podpoře.

15

Zrušení a zánik spolku

15.1

Spolek se zrušuje ke dni rozhodnutí valné hromady o zrušení spolku, není-li v tomto
rozhodnutí stanoveno jinak, a dále dnem, kdy rozhodnutí soudu o zrušení spolku nabude
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právní moci.
15.2

Dojde-li ke splynutí nebo sloučení spolku s jiným spolkem, dojde k zániku spolku bez
likvidace.

15.3

Zaniká-li spolek bez právního nástupce, jeho zániku musí předcházet likvidace.

15.4

Spolek zaniká ke dni výmazu ze spolkového rejstříku.

16

Likvidace

16.1

Při zrušení spolku s likvidací sestaví likvidátor soupis jmění a zpřístupní jej v sídle spolku
všem jeho členům.

16.2

Likvidátora jmenuje valná hromada na návrh ředitele.

16.3

V rámci likvidace postupuje spolek v souladu s platnými právními předpisy.

16.4

Obdržel-li spolek účelově vázané plnění z veřejného rozpočtu, naloží likvidátor s příslušnou
částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu.

17

Závěrečná ustanovení

17.1

Stanovy jsou platné a účinné dnem jejich schválení zakladateli spolku.

17.2

Právní poměry spolku včetně vzájemných vztahů mezi členy spolku související s jejich
členstvím, jakož i ostatní právní vztahy uvnitř spolku se řídí těmito stanovami; pokud nejsou
těmito stanovami výslovně upraveny, řídí se obecně závaznými předpisy, zejména
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
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bod 12.2 priloha 3.pdf k usnesení č. 035/31Z/2020

č. j. KUUK/109524/2020

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č. 33
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 218/2002
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Kojenecké ústavy Ústeckého kraje,
příspěvková organizace
se sídlem v Mostě, Husitská 1683/2, PSČ 434 01, IČ: 00830577
(dále jen organizace)
vydané Okresním úřadem Most dne 15.12.1991,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 182/49/2002 ze dne 4.12.2003 (dodatek č. 1),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/60/2003 ze dne 8.4.2003 (dodatek č. 2),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 56/65/2003 ze dne 18.6.2003 (dodatek č. 3),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 66/91/2004 ze dne 7.4.2004 (dodatek č. 4),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 46/101/2004 ze dne 7.7.2004 (dodatek č. 5),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 128/105/2004 ze dne 13.10.2004 (dodatek č. 6),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 239/8R/2005 ze dne 11.5.2005 (dodatek č. 7),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 144/20R/2005 ze dne 9.11.2005 (dodatek č. 8),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 65/32R/2005 ze dne 8.3.2006 (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. 33/59R/2006 ze dne 11.10.2006 (dodatek č. 11),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 101/78R/2007 ze dne 28.3.2007 (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. 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. 21/47R/2010 ze dne 19.5.2010 (dodatek č. 19),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/72R/2011 ze dne 9.3.2011 (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. 13/99R/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. 16/114R/2012 ze dne 3.10.2012 (dodatek č. 24),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 18/10R/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 Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 19/10Z/2013 ze dne 30.10.2013 (dodatek č. 27),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 101/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 28),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 29),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 22/23Z/2015 ze dne 29.6.2015 (dodatek č. 30),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 017/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 31),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 32).

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 000/00Z/2020 ze dne 07. září 2020 se výše
uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
Článek VIII. – Doplňkové činnosti organizace, odst. 4 po změně zní:
4. Zřizovatel povoluje organizaci tyto okruhy doplňkové činnosti:
– Hostinská činnost
– Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
položka č. 75 - Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového
textilu a osobního zboží

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 7. 9. 2020
V Ústí nad Labem dne

RSDr. Stanislav Rybák
náměstek hejtmana Ústeckého kraje
na základě pověření dle usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 005/24R/2017 ze dne 20.9.2017
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číslo žadatele

HODNOTÍCÍ TABULKA ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE V PROGRAMU "PODPORA KVALITY PRACOVNÍCH PODMÍNEK
A PROSTŘEDÍ ZDRAVOTNICKÉHO PERSONÁLU U POSKYTOVATELŮ AKUTNÍ LŮŽKOVÉ PÉČE NA ÚZEMÍ ÚSTECKÉHO
KRAJE - 2020" - rozhodnutí o poskytnutí dotace v kompetenci ZÚK

Název žadatele

Sídlo žadatele

1

Krajská zdravotní, a.s.

Sociální péče
3316/12A,
Severní Terasa,
401 13 Ústí nad
Labem

2

Nemocnice Kadaň s.r.o.

Golovinova
1559, 432 01
Kadaň

3

4

Nemocnice Litoměřice,
a.s.

Nemocnice Žatec, o.p.s.

Žitenická 2084,
412 01
Litoměřice

Husova 2796,
438 01 Žatec

IČ

Datum
podání
žádosti

Celkový přepočtený
počet úvazků
zdravotnického
personálu akutní
lůžkové péče

8 455 820

8 451 780

Předpokládané
náklady na
Předpokládané
pořízení
náklady na
Výše
Výše
Alokace na
Nárok na
vybavení pro
obnovu
požadované
navrhované
úvazek (v
dotaci (v Kč) zdravotnický
dlouhodobého dotace (v Kč) dotace (v Kč)Kč)
CELKEM
personál
majetku (předmět
CELKEM
CELKEM*
(předmět
podpory II.)
podpory I.)

25488627

30.7.2020

3 569,80

2 000

6 906 969

232 671

7 139 640

7 139 600

25479300

03.08.2020

173,95

2 000

228 000

119 900

347 900

347 900

6199518

25026259

03.08.2020

03.08.2020

339,14

143,00

8 451 780

2 000

2 000

1 505 500

291 000

0

0

Stránka 1

678 280

290 000

678 280

286 000

7 139 600

Účel poskytnuté dotace

Poskytnutá dotace bude použita v rámci předmětu podpory I. na vybavení
nábytkem (sestava speciálního zdravotnického nábytku, kuchyňské linky,
křesla, konferenční stoly, šatní a vestavěné skříně, skříňky, pracovní a
jídelní stoly, kontejnery, kancelářské a konferenční stoly, kancelářská
křesla, jídelní židle, sedací soupravy, válendy, věšáková stěna, poličky,
barový pult), elektrickými spotřebiči (lednice, kávovary, myčky, mikrovlnné
trouby, stropní ventilátory, klimatizační nástěnné jednotky, Hi-fi soupravy,
mobilní klimatizace, počítačové sestavy a rychlovarné konvice) a ostatním
vybavením, tj. vizitovými vozíky, dřezy, dřezovými bateriemi,
sklokeramickou deskou a vložkou na spisy. Vybavení bude sloužit
zdravotnickému personálu na odděleních akutní lůžkové péče všech
odštěpných závodů společnosti. V rámci předmětu podpory II. bude
realizována rekonstrukce šaten sanitářů vč. sociálního zařízení na
oddělení interny v Nemocnice Děčín, o.z.

347 900

Finanční prostředky z poskytnuté dotace budou použity na rekonstrukci
šatních prostor vč. vybavení šatními skříňkami pro zdravotnický personál
akutní lůžkové péče.

678 280

Dotace bude použita na zabezpečení možnosti stravování a odpočinku
pro zdravotnický personál sloužící zejména na odpoledních a nočních
směnách. Pořízeny budou kuchyňské linky, lednice, mikrovlnné trouby,
konferenční stoly, psací stoly, křesla, šatní skříně, kancelářské židle,
sedací pohovky, lůžka na odpočinek s úložným prostorem a radio s USB,
a to pro zdravotnický personál všech oddělení akutní lůžkové péče
nemocnice.

286 000

Dotace bude pro zázemí oddělení chirugie použita na pořízení lednice s
mrazákem, mikrovlnné trouby, myčky na nádobí, skříně, kancelářských
křesel, TV, PC s monitorem a tiskárnou. Pro zázemí interního oddělení
bude pořízena věšáková stěna, kancelářská křesla, lednice s mrazákem,
nerezové koše, klimatizace, TV a PC s monitorem a tiskárnou. Gyn.
oddělení bude vybaveno lednicí, rychlovarnou konvicí a kancelářským
křeslem. Zázemí dětského oddělení bude vybaveno rychlovarnou konvicí,
mikrovlnnou troubou, kancelářskými židlemi, PC s monitorem a tiskárnou.

bod 12.4 priloha 3.pdf k usnesení č. 037/31Z/2020

číslo žadatele

HODNOTÍCÍ TABULKA ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE V PROGRAMU "PODPORA ZVÝŠENÍ KOMFORTU PACIENTŮ PŘI POSKYTOVÁNÍ
AKUTNÍ LŮŽKOVÉ PÉČE NA ÚZEMÍ ÚSTECKÉHO KRAJE - 2020"

Název žadatele

Sídlo žadatele

IČ

Datum podání
žádosti

Druh lůžkové péče

Akutní lůžková péče
intenzivní

1

2

Krajská zdravotní, a.s.

Nemocnice Kadaň s.r.o.

Sociální péče
3316/12A,
Severní Terasa,
401 13 Ústí nad
Labem

Golovinova
1559, 432 01
Kadaň

25488627

25479300

3

4

5

6

Nemocnice Litoměřice,
a.s.

Nemocnice Žatec, o.p.s.

Žitenická 2084,
412 01
Litoměřice

Husova 2796,
438 01 Žatec

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

Na Florenci
2116/15, Nové
Město, 110 00
Praha 1

VITA, s.r.o.

Nemocniční 264,
419 01 Duchcov

06199518

25026259

25443801

61537713

318

51 111 500

2 525

13 500

Akutní lůžková péče
intenzivní

15

14 000

Akutní lůžková péče
standardní

185

39

Účel poskytnuté dotace

38 639 500

0

38 539 500

38 539 500

38 539 500

Poskytnutá dotace bude použita na nákup elektricky
polohovatelných lůžek, pacientských stolků, mobilního
pacientského zvedáku, přístroje pro chlazení pokožky hlavy u
chemoterapie, UZV přístroje, pojízdného Rtg C-ramene,
echokradiografického modulu pro UZ na JIP, akutní dialýzy
Multifiltrate, externího kardiostimulátoru, EKG, tabletu Samsung
GR40, telemetrického systému, radiofrekvenčního generátoru s
rotančí pumpou, přístroje pro vysokoprůtokovou nasální terapii,
defibrilátoru, kombinovaného přístroje pro oční diagnostiku,
koagulátoru plazma jet, nefroskopu, monitorovacího systému
životních funkcí, lékařského laseru pro gynekologii, infúzních pump,
upgrade systému MARS a Nchr Navigace Sst, kanulovaných
šroubů, transportního inkubátoru, tiskárny bloků, Straub Medical
Drive systému pro angiograf. výkony, operačního stolu,
biohazardního lamiárního boxu, myčky chirurgických nástrojů,
transportního lůžka, vyšetřovacího a transportního lehátka,
medicínského LCD monitoru, insuflační řídící jednotky a zařízení
pro tisk štítků z automat. dezinfektoru.

3 155 549

0

2 538 000

2 707 500

2 538 000

Z dotace bude pořízena myčka endoskopických nástrojů vč.
vybavení, centrifug, ultrazvuku a myček podložních mís.

14 000

Akutní lůžková péče
standardní

Akutní lůžková péče
intenzivní

51 281 000

Předpokládané
Předpokládané
náklady na
náklady na
Výše
pořízení
Nárok na
Výše navrhované
Alokace na
obnovu
požadované
Počet lůžek
zdravotnického
dotaci (v Kč) - dotace (v Kč)lůžko (v Kč)
dlouhodobého dotace (v Kč) vybavení
CELKEM
CELKEM
majetku (předmět
CELKEM
(předmět
podpory II.)
podpory I.)

30.7.2020

03.08.2020

51 242 000

13 500

5 352 000

Dotace bude v souladu s žádostí použita na nákup elektricky
polohovatelných lůžek včetně integrovaných infúzních stojanů,
antidekubitních matrací a nočních stolků s jídelní deskou a dalšího
lůžkového vybavení na oddělení chirurgie. Dále bude pořízen
inkubátor, výhřevné lůžko, induktivní systém pro fyzioterapii,
motomedy pro ruce a nohy, přístroj pro monitorování těhotných s
telemetrií, kolposkop, injektomaty, UZV přístroj pro
ortopedii,bifazický defibrilátor, ohřívač krve a infúzí, převozová a
toaletní křesla, převozové a transportní vozíky, transportní lehátka,
stretcher transportní, zvedáky pacientů, dezinfektory podložních
mís, myčky endoskopů, odsávačky, chodítka, digitální váhy
sedačkové, schodolez, jídelní stoly vč. žídlí a váhy s výškoměrem.

1 868 500

Dotace bude použita na pořízení monitorů vitálních funkcí pro gyn.
oddělení a chirurg. JIP; oxymetrů a EKG na oddělení chirurgie;
tlakového holteru a germicidní lampy na internu; retraktoru, kleští
SonoSurg, klipovače a zevního fixátoru na operační sály oddělení
chirurgie. Injektomaty a plicní ventilátory budou pořízeny na JIP
oddělení chirurgie.

2 069 500

V rámci předmětu podpory I. budou z poskytnuté dotace pořízeny
monitorovací sytémy pro oddělení interny JIP a oddělení chirurgie
JIP. Pro oddělení gynekologicko-porodnické šestinedělí bude
pořízen kardiotokograf. V rámci předmětu podpory II. bude
realizována rekonstrukce pacientského sociálního zařízení na
oddělení interny.

14 000

03.08.2020

12 069 700

Akutní lůžková péče
standardní

356

13 500

Akutní lůžková péče
intenzivní

11

14 000

03.08.2020

2 231 000
Akutní lůžková péče
standardní

127

13 500

Akutní lůžková péče
intenzivní

8

14 000

Akutní lůžková péče
standardní

145

13 500

Akutní lůžková péče
intenzivní

3

14 000

Akutní lůžková péče
standardní

52

13 500

03.08.2020

1 900 000

30.07.2020

748 950
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0

300 000

0

5 352 000

1 868 500

2 200 000

744 000

5 352 000

1 868 500

2 069 500

744 000

744 000

Z poskytnuté dotace budou pořízena elektricky polohovatelná lůžka
vč. zdravotních matrací, hrazd a hrazdiček s popruhy, transportní
vozík, defibrilátory, kyslíkové mobilní generátory, odsávačky, EKG,
tonometry, polohovatelné pojízdné lehátko do koupleny, sprchové
židle, vizitové a víceúčelové vozíky.
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Krajský úřad
Číslo dohody kraj:
Číslo dohody správce:

DOHODA O SPOLEČNÉM PROVOZOVÁNÍ PODNIKU
Účastníci dohody
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Zástupce pro věcná jednání:
E-mail / telefon:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ70892156
Mgr. Ing. Jindřich Šimák, vedoucí odboru majetkového
simak.j@kr-ustecky.cz / 475 657 407

(dále jen „Kraj“)
a
JUDr. Mgr. Martina Jinochová Matyášová
Sídlo:
Washingtonova 1567/25, 110 00 Praha 1
Insolvenční správce dlužníka Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.
IČO:
61538990
Sídlo:
Jiráskova 1378/4, Rumburk 1, 408 01 Rumburk
(dále jen „Správce“)
Preambule
Kraj pořídil do svého vlastnictví v této dohodě níže podrobně specifikovaný nemovitý a movitý
majetek (dále jen v této preambuli „majetek“), čímž potvrdil dlouhodobě deklarovaný zájem
na zajištění zdravotních služeb lůžkové a ambulantní péče pro obyvatele Šluknovského
výběžku v nemocnici. Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodlo usnesením č. 016/29Z/2020
o zajištění poskytování nemocničních zdravotních služeb ve Šluknovském výběžku namísto
Lužické nemocnice a polikliniky, a.s., v konkurzu (dále jen „LNaP“ nebo „nemocnice“),
prostřednictvím Krajské majetkové, příspěvkové organizace – střediska Rumburk.
Kraj, resp. Krajská majetková, příspěvková organizace nemůže převzít provoz poskytovatele
zdravotních služeb, protože není držitelem rozhodnutí o oprávnění k poskytování zdravotních
služeb. Tato dohoda je uzavírána výhradně za účelem překlenutí časového období pro splnění
zákonných podmínek k možnosti poskytování zdravotních služeb prostřednictvím Krajské
majetkové, příspěvkové organizace – střediska Rumburk.
Krajem pořízený majetek byl součástí konkursní podstaty tvořící toliko materiální substrát
podniku poskytujícího zdravotní služby a tedy v konkursní podstatě zůstává personální
substrát poskytovatele zdravotních služeb včetně příslušných oprávnění (Rozhodnutí
o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.,
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Lužická nemocnice, odštěpný závod, bylo vydáno dne 27. 08. 2018, pod Číslem jednacím
439/ZD/2018, právní moci nabylo 13. 09. 2018 a Rozhodnutí o udělení oprávnění
k poskytování zdravotních služeb Lužická nemocnice a poliklinika, a.s., Lužická poliklinika,
odštěpný závod, bylo vydáno dne 19. 03. 2020, pod Číslem jednacím KUUK/048694/2020,
právní moci nabylo 07. 04. 2020) a smluv se zdravotními pojišťovnami.
Splnění zákonných podmínek pro poskytování zdravotních služeb spolu s uzavřením
příslušných smluv se zdravotními pojišťovnami stran nového poskytovatele, tj. Krajské
majetkové, příspěvkové organizace – střediska Rumburk, je proces se zákonem stanovenými
lhůtami. Kraj má zájem zachovat v Rumburku dostupnou zdravotní péči.
Správce akceptuje vůli a zájem Kraje zachovat pro občany Šluknovského výběžku dostupnost
zdravotní péče prostřednictvím LNaP do doby, než bude péči zajišťovat Krajská majetková,
příspěvková organizace. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR a věřitelský výbor Lužická
nemocnice a poliklinika, a.s., v úpadku, souhlasí s tím, že Správce neučiní právní jednání
směřující k ukončení provozu podniku dlužníka dříve než ke dni 31. 12. 2020. Provoz podniku
za dobu od zpeněžení majetkové podstaty do 31. 12. 2020 se bude uskutečňovat na smluvním
základě definovaném touto dohodou.
Společnou prioritou a zájmem účastníků dohody je proto zachování provozu nemocnice do
doby převzetí provozu nemocnice Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizací. Kraj
očekává, že Krajská majetková, příspěvková organizace, získá dostatečná oprávnění
k poskytování zdravotních služeb a smlouvy o úhradách zdravotní péče se zdravotními
pojišťovnami tak, aby mohla provozovat nemocnici a poskytovat zdravotní služby nejpozději
od 1. 1. 2021.
Společný podnik provozovaný na základě této dohody bude neformální organizace bez právní
subjektivity oddělená od svých zakladatelů. Společný zájem smluvních stran bude realizován
tak, Kraj umožní využití svého nemovitého a movitého majetku specifikovaného v přílohách
této dohody Správcem a Správce bude realizovat společný zájem využitím oprávnění
k provozu zdravotnického zařízení a výkonem práv a povinností v pracovněprávních vztazích.
Za účelem naplnění tohoto veřejného zájmu se účastníci dohodli na uzavření následující
Dohody o společném provozování podniku:
I.
Účel dohody
1. Účelem této dohody je vytvoření strategické aliance, která dovolí společný provoz
zdravotnického zařízení LNaP do 31. 12. 2020. Tím se rozumí správa společně
kontrolovaného podniku za účelem postupného převedení všech funkcí a činností
zdravotnického zařízení LNaP na Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci, tak aby
tato mohla začít provozovat nemocnici od 1. 1. 2021.
2. Účelem dohody není založení samostatné právnické osoby. Účastníci dohody nejsou
navzájem v postavení soutěžitelů a nekladou si za cíl racionalizaci obchodních aktivit.
Posláním společného podniku je využití dohodou označených vlastních zdrojů k naplnění
veřejného zájmu na trvání provozu zdravotnického zařízení.

II.
Svěření kapitálu k provozování společného podniku
1. Předpokladem pro naplnění účelu společného podniku je svěření potřebného kapitálu ke
správě a provozování podniku. Jedná se o kapitál věcný, personální, finanční a know how.
2. Věcný kapitál – věcný kapitál svěřuje k dočasnému užívání za účelem provozování
společného podniku Kraj. Věcný kapitál zůstává i po dobu vložení a užívání za účelem dle
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této dohody výhradním vlastnictvím kraje. Seznam svěřených nemovitých a movitých věcí
tvoří přílohu č. 1 – 4 této dohody. Správce je srozuměn se stavem, v jakém se věcný kapitál
jako celek i jeho jednotlivé části nachází ke dni uzavření dohody. Vzhledem k účelu této
dohody a společnému záměru, který účastníci prostřednictvím této dohody realizují, bude
právní režim předání a převzetí věcného kapitálu následující:
-

Kraj jako vlastník majetku tvořící věcný kapitál jej protokolárně převzal před uzavřením
této dohody,

-

Správce věcný kapitál užívá a po dobu platnosti této dohody bude užívat výhradně podle
pokynů a požadavků Kraje; činí tak na odpovědnost Kraje,

-

Na způsob užití věcného kapitálu Kraj průběžně dohlíží, na jeho správě a údržbě se
přímo podílí.

3. Personální kapitál – ten zajišťuje v plném rozsahu Správce. Správce se zavazuje využívat
personální kapitál plně a výlučně pro potřeby společného podniku. Správce bere na vědomí
požadavek Kraje na zachování všech pracovních míst v současném rozsahu. Po dobu
trvání této dohody náleží výkon práv a povinností zaměstnavatele Správci. Individuální
rozhodnutí o pracovním zařazení zaměstnance nebo trvání jeho pracovního poměru činí
Správce ve své působnosti, po předchozím projednání s Krajem. Zdrojem financování
mzdových nároků jsou kterékoliv příjmy z činnosti podniku, včetně všech záloh hrazených
zdravotní pojišťovnou za období náležející do doby trvání této dohody nebo připsané ve
prospěch účtu majetkové podstaty. Mzdovou účetní agendu zajišťuje po dobu trvání
smlouvy Správce na náklady podniku LNaP, v obdobném rozsahu a režimu, jako tomu bylo
do doby uzavření této dohody. Účastníci dohody budou činit po dobu trvání dohody právní
kroky k plynulému převzetí mzdové agendy Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizací
k 1. 1. 2021.
4. Finanční kapitál – ten zajišťuje v plném rozsahu Kraj. Ke dni uzavření dohody je
předpoklad, že rozdíl nákladů a výnosů za období 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 nebude činit
méně než 40.000.000 Kč. Zdrojem financování společného podniku po relevantní dobu
jsou
i)
ii)
iii)

příjmy ze záloh od zdravotních pojišťoven určené ke krytí nákladů provozu
v relevantním období (1.7.2020 – 31. 12.2020), přímého úhrady pojišťoven za stejné
období,
prostředky, které Kraj vynaložil na úhradu nákladů správy a údržby majetku formou
přímých plateb,
záloha na provozování společného podniku: Kraj poskytne zálohu na provozování
společného podniku ve prospěch zvláštního účtu vedeného na jméno Správce u
UniCredit Bank Czech Republic a Slovakia a.s., č. ú. 5708992028/2700 (účet
majetkové podstaty zveřejněn jako událost B-2 insolvenčního rejstříku, sp.zn. KSUL
43 INS 12779/2019), částku 40.000.000 Kč, do 21 dnů od účinnosti smlouvy.
Prostředky účtu budou účelově vázány k financování provozních výdajů společného
podniku. Správce je oprávněn průběžně použít prostředky způsobem, který schválí
zástupce Kraje pro věcná jednání.

Závěrečné vyúčtování prostředků se uskuteční do 30ti dnů ode dne, kdy bude s konečnou
platností uzavřeno vyúčtování všech zdravotních pojišťoven za období roku 2020. Na
období relevantní vůči předmětu této dohody bude náležet alikvotní část počítáno podle
počtu dní od 1. 7. 2020 do 31.12.2020.
Kraj deklaruje, že dohledová činnost insolvenčního soudu vůči Správci a jeho postavení
insolvenčního správce se zvláštním povolením (ze zákona podřízené bezpečnostní
prověrce NBÚ) je pro něj dostatečnou zárukou řádné správy a vypořádání finančních
prostředků.
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5. Know how – poskytuje pro potřeby společného podniku Správce. Know how je
představováno oprávněními Správce vůči majetku dlužníka a smluvním zázemím Správce
vůči zdravotním pojišťovnám. Správce se zavazuje využívat jej plně a výlučně pro potřeby
společného podniku.

III.
Rozhodování o fungování, hospodaření a rozsah působnosti společného podniku
1. Hlavní funkcí společného podniku je zachování provozu zdravotnického zařízení LNaP při
naplnění všech zákonných předpokladů a podmínek, technického a personálního vybavení
zdravotnického zařízení.
2. Řízením společného podniku se pověřuje správce. Tato dohoda má povahu plné moci,
kterou uděluje Kraj Správci k jednáním, které účel této dohody předpokládá.
3. Účetní a obchodní knihy k provozu podniku LNaP vede po dobu trvání dohody Správce bez
přerušení, jako součást účetních knih vedených pro Lužickou nemocnici a polikliniku, a.s.,
v úpadku. Činí tak na náklady LNaP. S účinností od uzavření smlouvy bude Správce
předkládat Kraji měsíčně informace o nákladech a výnosech hospodářské činnosti takto:
- přehledy fakturace jednotlivým zdravotním pojišťovnám,
- přehledy nákladů v členění po jednotlivých syntetických účtech (zejm. spotřeba
materiálu, spotřeba energií, mzdové náklady, odvody, ostatní služby),
- přehledy zdravotních výkonů na jednotlivých pracovištích,
Zpravidla čtvrtletně bude předkládán odhad vyúčtování zdravotních výkonů oproti
hrazeným platbám od zdravotních pojišťoven.
4. Správce poskytne Kraji součinnost ke vstupu Kraje do smluvních vztahů s dodavateli služeb
a energií. Přechodné období vyúčtují účastníci dohody přiměřeně podle uvedených zásad.
Účastníci dohody činí po dobu jejího trvání právní kroky k plynulému převedení nákladů
provozu podniku do působnosti Kraje.
5. Období od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 se stane samostatným zúčtovacím obdobím, v němž
– po dokončení vyúčtování zdravotních výkonů za celorok 2020 – bude hospodářský
výsledek vypořádán takto:
A) Náklady převyšující výnosy z činnosti za samostatné zúčtovací období této Smlouvy
nahradí Kraj z poskytnuté zálohy do majetkové podstaty jako úhradu vzniklé ztráty,
B) Případný zjištěný zisk z činnosti (po konečném vyúčtování pojišťoven a nákladů správy
podniku za rozhodné období, včetně nákladů trvajícího insolvenčního řízení v rozhodné
době) bude příjmem Kraje.
6. Rozsah zdravotní péče v LNaP definuje platné oprávnění k poskytování zdravotních
služeb, smlouvy o úhradách zdravotní péče se zdravotními pojišťovnami a skutečné
personální a věcné vybavení nemocnice. Nestanoví-li Kraj písemným rozhodnutím jinak,
zajistí Správce po dobu trvání dohody strukturu a rozsah poskytovaných zdravotních služeb
LNaP takto:
Pavilon I. (areál U nemocnice):
- ošetřovatelská lůžka – provoz 24/7,
- chirurgické lůžkové oddělení včetně gynekologické stanice a operativy (pouze plánované
výkony) – provoz 24/7,
- chirurgická příjmová ambulance – provoz 24/7,
- chirurgická obecná ambulance – provoz 24/7,
- dětské lůžkové oddělení – provoz 24/7,
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- dětská příjmová ambulance provoz 24/7,
- dětská obecná ambulance – provoz 24/7,
- LSPP pro děti a dorost,
- nelůžkové ARO – provoz 24/7,
- RDG oddělení (CT, RTG, Sono),
- OKBH-hematologie a transfúzní lékařství – provoz 24/7,
- interní příjmová ambulance,
- interní obecná ambulance,
- kardiologická ambulance,
- gynekologická ambulance,
- chirurgická indikační a cévní ambulance,
- urologická ambulance,
- oftalmologická ambulance,
- fyzioterapie
Pavilon II. (areál V Podhájí):
- gastroenterologická ambulance,
- RDG (RTG, Sono),
- rehabilitační a fyzikální medicína,
- fyzioterapie,
- OKBH-klinická biochemie – provoz 24/7
- OKBH-odběrová ambulance
Poliklinika:
- gynekologická ambulance,
- neurologická ambulance,
- OKBH-odběrová ambulance
Ostatní provozy ve Šluknovském výběžku:
- OKBH-odběrová ambulance ve Varnsdorfu,
- OKBH-odběrová ambulance ve Šluknově,
- oftalmologická ambulance ve Varnsdorfu,
- oftalmologická ambulance ve Šluknově,
- ambulance PL pro děti a dorost v Dolní Poustevně, ve Vilémově, v Rybništi.
7. Organizace a management LNaP ke dni uzavření této dohody navazují na stav před
rozhodnutím o úpadku nemocnice. V poměrech insolvenčního řízení neuskutečnila
nemocnice ani věřitelé reorganizaci v žádné podobě. Nové řídící procesy a struktury
managementu definuje Kraj a Krajská majetková, příspěvková organizace, pro období od
1. 1. 2021. Po dobu trvání této dohody je Správce oprávněn zachovat řídící procesy
v podobě, v jaké přetrvávají z doby po rozhodnutí o prohlášení konkursu, to bez ohledu na
jejich ekonomickou efektivitu. Dohled nad správou společného podniku vykonává Kraj
prostřednictvím jím pověřené osoby (čl. VII. odst. 1 dohody), jejímž prostřednictvím je
oprávněn požádat o relevantní podklady.
IV.
Odměna za provozování společného podniku
1. Kraj poskytne Správci za řízení společného podniku odměnu. Odměna dle této dohody
je mezi účastníky dohody sjednána na částku 2.000.000 Kč (slovy: Dva miliony korun
českých). Odměna je smluvena jako fixní. Výše odměny není nijak závislá na výsledku
hospodaření LNaP a neslouží ke krytí nákladů provozu společného podniku.
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2. Kraj se zavazuje uhradit odměnu ve splátkách takto:
‐
částkou 1.200.000 Kč a DPH splatnou do sedmi dnů od uzavření dohody,
‐
částkou 400.000 Kč a DPH splatnou do 10. 10. 2020,
‐
částkou 400.000 Kč a DPH splatnou do 15. 12. 2020.
3. Odměna bude Krajem uhrazena Krajem na základě faktur vystavených Správcem, které
budou splňovat náležitosti dle zákona o DPH. K odměně bude účtována rovněž DPH ve
výši dle platných právních předpisů. Účastníci se dohodli, že ujednání o odměně Správce
podléhá mlčenlivosti a netvoří součást zveřejňovaných informací, s výjimkou plnění
povinnosti Kraje podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů.
V.
Práva a povinnosti účastníků dohody
1. Správce se zavazuje k plnění zejména těchto povinností:
‐ Součinnost při zajištění personálního vybavení LNaP pro rozsah péče poskytovaný od
1. 1. 2021 (např. převodem pracovněprávních vztahů LNaP na Krajskou majetkovou,
příspěvkovou organizaci),
‐ Zpracování provozních řádů pracovišť,
‐ Projednání a schválení provozních řádů na úrovni Krajské hygienické stanice,
‐ Příprava podkladů a součinnost při podání žádosti o vydání oprávnění k poskytování
zdravotních služeb u krajského úřadu tak, aby Krajská majetková, příspěvková
organizace, mohla poskytovat potřebné zdravotní služby od 1. 1. 2021,
‐ Součinnost ve výběrových řízeních před uzavřením smlouvy o úhradách zdravotní péče,
‐ Příprava podkladů pro uzavření smluv se zdravotními pojišťovnami (zejm. pro přílohy č.
2 smluv), s účinky od 1. 1. 2021,
‐ Součinnost (účast při jednání) při vyjednání smluv se zdravotními pojišťovnami pro
období od 1. 1. 2021, to podle konkrétního individuálního zadání Kraje,
‐ Zpracování vnitropodnikových směrnic, standardů ošetřovatelské péče, standardů
vedení podnikové a zdravotní agendy apod.
2. Kraj se zavazuje k plnění zejména těchto povinností:
‐ Zajištění (doplnění) potřebného personálního vybavení pro požadovanou strukturu
péče,
‐ Doplnění požadované dokumentace k personálnímu vybavení poskytovatele zdravotní
péče,
‐ Doplnění dokumentace k jiným předpokladům nutným k udělení oprávnění k činnosti,
‐ Vyjednání a uzavření smluv se zdravotními pojišťovnami pro období od 1. 1. 2021.
3. Účastníci dohody berou na vědomí, že poskytování zdravotních služeb prostřednictvím
Krajské majetkové, příspěvkové organizace, od 1. 1. 2021 je podmíněno následujícími
ostatními okolnostmi:
a) Převedení softwarových licencí:
Správce zajistí v rámci této smlouvy podmínky pro
převedení tohoto prostředí na Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci.
Nejpozději do 15. 9. 2020 předloží Správce Krajské majetkové, příspěvkové organizaci,
seznam softwarových licencí se specifikací provozu a finančních podmínek užívání.
Nejpozději do 30.9. 2020 předloží Kraj Správci písemné rozhodnutí s označením
softwarových licencí, které předpokládá pro budoucí provoz podniku převzít. Správce
poskytne k převzetí potřebnou součinnost, pokud to budou umožňovat podmínky
smlouvy s dodavatelem licence. Licence a softwarové programy, které kraj nebo
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Krajská majetková, příspěvková organizace, výslovně neoznačí, je Správce resp. LNaP
oprávněn ukončit nebo učinit jiné právní jednání k jejich zániku.
b) Přechod pracovněprávních vztahů: Zpracování nových pracovních smluv a výměrů
podle vzoru a zadání Krajské majetkové, příspěvkové organizace, pro přechod práv a
povinností z pracovněprávních vztahů postupem podle § 338 a násl. Zákoníku práce
(Správce upozorňuje na nutnost přímého kontaktu zástupce Krajské majetkové,
příspěvkové organizace, se zaměstnanci LNaP).
c) Předání agendy zdravotní dokumentace k 1. 1. 2021 – předpokládá se plná součinnost
LNaP a Krajské majetkové, příspěvkové organizace, podle dispozic Správce.
d) Převod a předání pacientské databáze.
e) Skartace a archivace dokumentace, za souhlasu Okresního archivu. Zajištění archivace
listin, které náleží k převzetí Správcem.
4. Kraj bere na vědomí, že splněním účelu této dohody se právní jednání nutná k převzetí
poskytování zdravotních služeb dlužníka prostřednictvím Krajské majetkové, příspěvkové
organizace, nevyčerpávají. Kraj umožní správci plný přístup ke všem datům a údajům,
které vyžaduje zpracování konečné zprávy insolvenčního správce v řízení. Přístup
správce k údajům se neomezuje na dobu trvání této dohody.
VI.
Doba trvání dohody, výpověď
1. Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020. Na období od
1. 7. 2020 do doby platnosti a účinnosti dohody se přiměřeně použijí ustanovení této
dohody.
2. Před uplynutím sjednané doby nelze dohodu vypovědět; účastníci dohody se na ukončení
této dohody mohou dohodnout.
VII.
Ostatní a závěrečná ustanovení
1. Kontrolu plnění účelu této dohody a společného podniku vykonává za jednotlivé účastníky:
a) Za Kraj:
Jindřich Šimák
Miluše Srbková
b) Za Správce:
Martina Jinochová Matyášová
Filip Eichler
Darek Šváb
2. Pokud v této dohodě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající přiměřeně
ustanoveními § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, a právními předpisy upravujícími hospodaření územních samosprávných celků.
3. O uzavření této dohody rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. …………
dne 7. 9. 2020.
4. Tuto dohodu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě účastníků formou písemných a
číslovaných dodatků.
5. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech pare s platností originálu, přičemž Kraj obdrží jedno
vyhotovení a Správce tři vyhotovení.
6. Tato dohoda bude s vyloučením článku IV. odst. 1 a 2 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. Správce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů
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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 Kraj, který zároveň zajistí, aby informace o
uveřejnění této dohody byla zaslána Správci na e-mail: matyasova@ak-praha.cz.
7. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv.
VIII.
Podpisy účastníků dohody
Kraj i Správce shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetli, že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo
lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.
Přílohy:
1. Seznam nemovitého majetku
2. Seznam nemovitého majetku (2)
3. Seznam movitého majetku (2A)
4. Seznam movitého majetku (2B)

V Ústí nad Labem dne …………………

V Praze dne …………………

…………………………………………….
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman

………………………………………………
JUDr. Mgr. Martina Jinochová Matyášová
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NEMOVITÝ MAJETEK
Zapisovaný majetek do katastru nemovitostí

Pavilon I
pozemek p.č.

výměra (m2)

2770/3

343

2771

262

2772

308

2773

65

2774

2819

2775

174

2776/1

313

2776/2

121

2777/1

14551

2777/4

54

2777/7

31

ostatní plocha
zastavěná plocha a
nádvoří
ostatní plocha

2794

529

ostatní plocha

2808

166

zastavěná plocha a
nádvoří

druh pozemku
ostatní plocha
zastavěná plocha a
nádvoří
zastavěná plocha a
nádvoří
zastavěná plocha a
nádvoří
zastavěná plocha a
nádvoří
zastavěná plocha a
nádvoří
zastavěná plocha a
nádvoří
zastavěná plocha a
nádvoří

způsob využití

součástí je stavba

ostatní
komunikace

x

x
x
x
x
x
x
x
zeleň
x
jiná plocha
ostatní
komunikace
x

Rumburk 1, č.p. 1300, obč. vyb.,
umístěna na pozemku p. č. 2771
Rumburk 1, č.p. 1179, obč. vyb.,
umístěna na pozemku p. č. 2772
bez čp/če, tech. vyb., umístěna na
pozemku p. č. 2773
Rumburk 1, č.p. 1298, obč. vyb.,
umístěna na pozemku p. č. 2774
Rumburk 1, č.p. 1299, bydlení,
umístěna na pozemku p. č. 2775
bez čp/če, jiná st., umístěna na
pozemku p. č. 2776/1
Rumburk 1, č.p. 1384, obč. vyb.,
umístěna na pozemku p. č. 2776/2
x
bez čp/če, garáž, umístěna na
pozemku p. č. 2777/4
x
x
Rumburk 1, č.p. 1064, bydlení,
umístěna na pozemku p. č. 2808

Pavilon II
pozemek p.č.

výměra (m2)

1982

424

1984

1880

1985/1

14534

1985/2

64

1985/3

38

1986/3

20

1986/6

30

1986/7

21

1987/1
1987/2
1987/3
1987/6

567
10
13
6

druh pozemku
zastavěná plocha a
nádvoří
zastavěná plocha a
nádvoří
ostatní plocha
zastavěná plocha a
nádvoří
zastavěná plocha a
nádvoří
zastavěná plocha a
nádvoří
zastavěná plocha a
nádvoří
zastavěná plocha a
nádvoří
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

způsob využití
x
x
zeleň
x
x
x
x
x
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha
jiná plocha

součástí je stavba
Rumburk 1, č.p. 1122, obč. vyb.,
umístěna na pozemku p. č. 1982
Rumburk 1, č.p. 1062, obč. vyb.,
umístěna na pozemku p. č. 1984
x
bez čp/če, jiná stavba, umístěna na
pozemku p. č. 1985/2
bez čp/če, jiná stavba, umístěna na
pozemku p. č. 1985/3
bez čp/če, garáž, umístěna na
pozemku p. č. 1986/3
bez čp/če, garáž, umístěna na
pozemku p. č. 1986/6
bez čp/če, garáž, umístěna na
pozemku p. č. 1986/7
x
x
x
x

Poliklinika
2

pozemek p.č.

výměra (m )

587

1143

588
595

448
115

druh pozemku
zastavěná plocha a
nádvoří
ostatní plocha
ostatní plocha

způsob využití
x
jiná plocha
jiná plocha

součástí je stavba
Rumburk 1, č.p. 1378, obč. vyb.,
umístěna na pozemku p. č. 587
x
x

obec Rumburk, k. ú. Rumburk, zapsaný na LV č. 2800 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Rumburk

NEMOVITÝ MAJETEK
Nezapisovaný majetek do katastru nemovitostí

Pavilon I
studna
přípojka vody DN 50 mm
přípojka kanalizace DN 250 mm
přípojka kanalizace dešťová DN 250 mm
přípojka elektro kabel AL50mm2 zemní kabel
plot z kovových profilů, zděné nebo kovové sloupky
podezdívka z cihel tl. do 30 cm, výšky do 60 cm
plot zděný tl. do 30 cm, beton. základ, omítka nebo spárování
plot z kovových profilů, zděné nebo kovové sloupky
plot z vlnitého plechu na ocel. sloupky do patek
vrátka z ocelových profilů – kovářské provedení
opěrné zdi cihlové
plochy z betonu asfaltového tl. 40 mm
betonová dlažba zámková – barevná tl. do 60 mm

Pavilon II
plynová stanice
generátor
přípojka vody DN 50 mm
přípojka kanalizace DN 250 mm
2

přípojka elektro kabel AL50mm zemní kabel
plot z kovových profilů, zděné nebo kovové sloupky
schodiště – žulové stupně, lože z písku
vrata ocelová s výplní z drátěného pletiva včetně sloupků
plocha s litým asfaltem tl. 30 mm, podklad štěrkopísek
ČOV stavební část
ČOV technologické vybavení

Poliklinika
studna
přípojka vody DN 50 mm
přípojka kanalizace DN 250 mm
2

přípojka elektro kabel AL50mm zemní kabel
plynová přípojka do DN 40
plot z kovových profilů, zděné nebo kovové sloupky
podezdívka z cihel tl. do 30 cm, výšky do 60 cm
opěrné zdi cihelné 1
opěrné zdi cihelné 2
schodiště – žulové stupně, lože z písku

Název

Seznam movitého majetku - Pavilon I
Movité věci podléhající inventarizaci
Středisko
Název střediska

EKG Cardiette Daedalus view

1110

dětské lůžkové oddělení

Spirometr PNEUMOTRAC 6800

1110

dětské lůžkové oddělení

Defibrilátor PRIMEDIC Defi-B se síť napájením

1110

dětské lůžkové oddělení

Monitor pacientský M 3046 A

1110

dětské lůžkové oddělení

Lůžko ELEGANZA SMART

1110

dětské lůžkové oddělení

Inkubátor SI - 600

1110

dětské lůžkové oddělení

Vyhřívané lůžko LN-91G

1110

dětské lůžkové oddělení

Lůžko dětské TOM 140

1110

dětské lůžkové oddělení

Lůžko ELEGANZA SMART

1110

dětské lůžkové oddělení

Lůžko ELEGANZA SMART

1110

dětské lůžkové oddělení

Monitor vitálních funkcí M8 ESCORT

1110

dětské lůžkové oddělení

Monitor vitálních funkcí

1110

dětské lůžkové oddělení

Pacientský monitor EDAN M8A

1110

dětské lůžkové oddělení

Odsávací jednotka Quick Vac Transport

1110

dětské lůžkové oddělení

Odsávačka VICTORIA VERSA

1110

dětské lůžkové oddělení

Bilirubinometr JM-103

1110

dětské lůžkové oddělení

Lehátko vyšetřovací JORDAN B3E Prima

1113

dětská neurologická ambulance

Infuzní pumpa ARGUS 414

1210

gynekologické lůžk. odd.

Defibrilátor PRIMEDIC Defi-B se síť.napájením

1210

gynekologické lůžk. odd.

Infuzní pumpa ARGUS 414

1210

gynekologické lůžk. odd.

Odsávací jednotka Quick Vac Transport

1210

gynekologické lůžk. odd.

Odsávací jednotka Victoria Economy

1210

gynekologické lůžk. odd.

Zdroj studeného světla HALOGEN 150

1210

gynekologické lůžk. odd.

Vyšetřovací gynekologický stůl GOLEM 6ET

1210

gynekologické lůžk. odd.

Pacientský monitor EDAN M8A

1210

gynekologické lůžk. odd.

Pacientský monitor EDAN M8A

1210

gynekologické lůžk. odd.

Pacientský monitor EDAN M8A

1210

gynekologické lůžk. odd.

Pacientský monitor EDAN M8B

1210

gynekologické lůžk. odd.

Digitální ultrazvukový přístroj SonoAce X6-EXP

1220

gynekologická ambulance

Videokolposkop ECLERIS C-100F

1220

gynekologická ambulance

Elektrokoagulátor SMT BM 2002

1220

gynekologická ambulance

Vyšetřovací stůl GOLEM 6ET ESP

1220

gynekologická ambulance

Vyšetřovací svítidlo Chromophare D300 M

1320

chirurgická ambulance

Defibrilátor ZOLL

1320

chirurgická ambulance

Zákrokový stůl GOLEM 2S

1320

chirurgická ambulance

Nástěnné svítidlo vyšetřovací

1320

chirurgická ambulance

Nástěnné svítidlo vyšetřovací

1320

chirurgická ambulance

Elektrokoagulátor SMT BM 2002

1320

chirurgická ambulance

Odsávací jednotka Quick Vac Transport

1320

chirurgická ambulance

Lehátko vyšetřovací JORDAN

1320

chirurgická ambulance

Monitor SONY PVM 20L

1320

chirurgická ambulance

Zdroj studeného světla Halogen 250 twin

1320

chirurgická ambulance

Kamera TELECAM DX II 1 -Chip

1320

chirurgická ambulance

Zdroj studeného světla CLK-4

1320

chirurgická ambulance

Vyšetřovací stůl GOLEM PROKTOLOG

1320

chirurgická ambulance

Vyšetřovací svítidlo Chromophare D300 M

1320

chirurgická ambulance

EKG-BTL-08

1320

chirurgická ambulance

Cystoskop universal (nástroj)

1320

chirurgická ambulance

Rektoskop-sigmoidoskop

1320

chirurgická ambulance

Úpravna vody (od Vapofixu)

1320

chirurgická ambulance

Ultrazvuk MEDISON SA 9900 Prime

1320

chirurgická ambulance

Dezinfektor manuální TD-20

1320

chirurgická ambulance

Ultrazvuk MEDISON UGEO H60

1323

ambulance sono

Centrální monitorovací stanice

1330

chirurgická JIP

Monitor vitálních funkcí

1330

chirurgická JIP

Monitor vitálních funkcí

1330

chirurgická JIP

Monitor vitálních funkcí

1330

chirurgická JIP

Monitor vitálních funkcí

1330

chirurgická JIP

Monitor vitálních funkcí

1330

chirurgická JIP

Monitor vitálních funkcí

1330

chirurgická JIP

Monitor vitálních funkcí

1330

chirurgická JIP

Monitor vitálních funkcí

1330

chirurgická JIP

Monitor vitálních funkcí

1330

chirurgická JIP

Monitor vitálních funkcí

1330

chirurgická JIP

Monitor vitálních funkcí-transportní

1330

chirurgická JIP

Chirolog SV Alfa

1330

chirurgická JIP

Lůžko ELEGANZA SMART

1330

chirurgická JIP

Lůžko ELEGANZA SMART

1330

chirurgická JIP

Lůžko ELEGANZA SMART

1330

chirurgická JIP

Lůžko ELEGANZA SMART

1330

chirurgická JIP

Lůžko ELEGANZA SMART

1330

chirurgická JIP

Lůžko ELEGANZA SMART

1330

chirurgická JIP

Lůžko Eleganza 3XC + aktivní systém Air2Care 20

1330

chirurgická JIP

Defibrilátor PRIMEDIC Defi-B se siť.napájením

1330

chirurgická JIP

EKG - dig.elektrokardiograf

1330

chirurgická JIP

Intraoseální vrtačka

1330

chirurgická JIP

Odsávací jednotka Victoria Economy

1330

chirurgická JIP

Plicní ventilátor SAVINA+zvlhčovač

1330

chirurgická JIP

RTG přístroj mobilní s C-ramenem ZIEHM 8000

1340

operační sály chir.

Monitor PVM-20L1 barevný

1340

operační sály chir.

Monitor PVM-20L2 barevný

1340

operační sály chir.

Kamera endoskopická TELECAM SL PAL digit.

1340

operační sály chir.

Kamera TELECAM DX II 1- Chip

1340

operační sály chir.

Zdroj světla XENON NOVA 175

1340

operační sály chir.

Zdroj světla LED NOVA 150

1340

operační sály chir.

AUTOCON 200-model 20522520

1340

operační sály chir.

ENDOFLATOR Elektronic-model 26430520

1340

operační sály chir.

ENDOFLATOR Elektronic-model 26430520

1340

operační sály chir.

ENDOMAT HAMOU - model 26331020

1340

operační sály chir.

Arthrex shaver APSII AR-8300

1340

operační sály chir.

Duomat - model 20321020

1340

operační sály chir.

Harmonický skalpel-EES Generátor GEN 11

1340

operační sály chir.

Pneumatický TURNIKET 2800

1340

operační sály chir.

Ultrazvuková čistící lázeň

1340

operační sály chir.

Svářečka průběžná GANDUS H-DATA

1340

operační sály chir.

Inkubátor laboratorní Memmert F30

1340

operační sály chir.

Sterilizátor parní VAPOFIX 603

1340

operační sály chir.

Sterilizátor parní VAPOFIX 603

1340

operační sály chir.

Sterilizátor parní VAPOFIX 603

1340

operační sály chir.

Chirurgická vrtačka CAD II

1340

operační sály chir.

Chirurgická vrtačka CAD II

1340

operační sály chir.

Operační světlo dvouramenné Sim.LED 7000/5000MC
Operační stůl RAMED 5300VD

1340

operační sály chir.

1340

operační sály chir.

Odsávací jednotka Victoria Economy

1340

operační sály chir.

AUTOCON 350 Série IEC:1

1340

operační sály chir.

Operační světlo dvouramenné Sim.LED 7000/5000MC
AUTOCON 200-model 20522520

1340

operační sály chir.

1340

operační sály chir.

Operační stůl RAMED 5300VD

1340

operační sály chir.

Odsávací jednotka Victoria Economy

1340

operační sály chir.

Stojan na misky s ohřevem

1340

operační sály chir.

Stojan na misky s ohřevem

1340

operační sály chir.

Stojan na misky s ohřevem

1340

operační sály chir.

Stojan na misky s ohřevem

1340

operační sály chir.

Stojan na misky s ohřevem

1340

operační sály chir.

Duomat - model 20321020

1340

operační sály chir.

Narkotizační přístroj

1400

ARO

Narkotizační přístroj

1400

ARO

Pacientský monitor IntelliVue MP5

1400

ARO

Narkotizační jednotka JULIAN PLUS

1400

ARO

Odpařovač Vapor 2000

1400

ARO

Anesteziologický přístroj PRIMUS

1400

ARO

Odpařovač VAPOR 2000

1400

ARO

Odpařovač VAPOR 2000

1400

ARO

Monitor Viridia M 3046A

1400

ARO

Narkotizační jednotka CICERO

1400

ARO

Odpařovač VAPOR 2000

1400

ARO

Defibrilátor ZOLL

1400

ARO

Defibrilátor BeneHeart D6

1400

ARO

Fibrobronchoskop

1400

ARO

Zdroj světla XENON NOVA 175

1400

ARO

Transportní ventilátor OXYLOG 1000

1400

ARO

Analyzátor Celltac F - MEK 8222

1500

hematologická laboratoř

Centrifuga StatSpin Express 3

1500

hematologická laboratoř

Centrifuga 12SII

1500

hematologická laboratoř

Centrifuga Eppendorf 5702

1500

hematologická laboratoř

Laboratorní odstředivka

1500

hematologická laboratoř

Lednice NS 600

1500

hematologická laboratoř

Lednice NS 600

1500

hematologická laboratoř

Míchací zařízení (třepačka)

1500

hematologická laboratoř

Míchací zařízení (třepačka)

1500

hematologická laboratoř

Mikroskop laboratorní CX 41

1500

hematologická laboratoř

Monitorovací jednotka Dixell

1500

hematologická laboratoř

Mrazák Liebherr LGex3410

1500

hematologická laboratoř

Odstředivka laboratorní MPW-350 e

1500

hematologická laboratoř

Ohřívač krevních přípravků - rozmrazovač plasmy

1500

hematologická laboratoř

Termostat biologický BT 120

1500

hematologická laboratoř

Termostat biologický BT 120

1500

hematologická laboratoř

Úpravna vody

1500

hematologická laboratoř

Digitální RTG,přístroj ddR Compact

1600

RTG

CT Somatom Emotion 16 Excel Edition

1610

CT

CT - Injektor Ulrich MISSOURI

1610

CT

Vyšetřovací světlo MACH LED 120F

1610

CT

Odsávačka ATMOS C 261-ambulantní

1610

CT

Manipulační zvedák EAGLE + popruhy XL

2110

interní lůžkové odd.

Odsávací jednotka Victoria Economy

2110

interní lůžkové odd.

Myčka podložních mís a bažantů

2110

interní lůžkové odd.

Odsávací jednotka Quick Vac Transport

2110

interní lůžkové odd.

Defibrilátor PRIMEDIC Defi-B se siť.napájením

2110

interní lůžkové odd.

EKG - dig.elektrokardiograf

2110

interní lůžkové odd.

EKG BTL-08 LC - barevné

2110

interní lůžkové odd.

EKG - dig.elektrokardiograf

2120

EKG

Spirometr Spirovit SP-1

2120

EKG

Diagnostický ultrazvukový systém HD11 XE

2120

EKG

Ergometr bicyklový SANABIKE SB -250

2120

EKG

Systém EKG - vakuové elektrody DT-80

2120

EKG

EKG Cardiovit AT-104

2120

EKG

Vyšetřovací lehátko JORDAN C1e

2120

EKG

Defibrilátor CODE MASTER XL mod.N 1722B

2120

interní ambulance

EKG Agilent Page Writer 200M1771A

2120

interní ambulance

Ultrazvuk Sonoace SA-6000 C

2120

interní ambulance

Lehátko vyšetřovací

2120

interní ambulance

Odsávací jednotka Quick Vac Transport

2120

interní ambulance

Chirolog SV Alfa

2130

interní JIP

Defibrilátor PRIMEDIC Defi-B se siť.napájením

2130

interní JIP

Defibrilátor ZOLL Msérie se zevní stimulací

2130

interní JIP

Lůžko ELEGANZA SMART

2130

interní JIP

Lůžko ELEGANZA SMART

2130

interní JIP

Lůžko ELEGANZA SMART

2130

interní JIP

Lůžko ELEGANZA SMART

2130

interní JIP

Lůžko ELEGANZA SMART

2130

interní JIP

Lůžko ELEGANZA SMART

2130

interní JIP

Lůžko ELEGANZA SMART

2130

interní JIP

Transportní ventilátor OXYLOG 3000

2130

interní JIP

Odsávačka ATMOS C 451 chirurgická

2130

interní JIP

Plicní ventilátor SAVINA 300

2130

interní JIP

Lůžko Eleganza 3XC + aktivní systém Air2Care 20

2130

interní JIP

Odsávací jednotka Victoria Economy

2130

interní JIP

Odsávací jednotka Victoria Economy

2130

interní JIP

Odsávací jednotka Victoria Economy

2130

interní JIP

Odsávací jednotka Victoria Economy

2130

interní JIP

EKG - dig.elektrokardiograf

2130

interní JIP

Externí kardiostimulátor EPG 10MO

2130

interní JIP

Externí kardiostimulátor EPG 10MO

2130

interní JIP

Defibrilátor PRIMEDIC Defi-B se siť.napájením

2200

ošetřovatelská lůžka

Svářečka impulsní GANDUS,GIS DN 350

2200

ošetřovatelská lůžka

Odsávací jednotka Quick Vac Transport

2200

ošetřovatelská lůžka

EKG BTL-08-210mm,6/12 kan.,černobílé

2200

ošetřovatelská lůžka

Defibrilátor ZOLL Msérie S38.75 se zevní stimulací

2200

ošetřovatelská lůžka

Sprchový vozík BASIC BAB5000-01

2200

ošetřovatelská lůžka

Odsávací jednotka Victoria Economy

2200

ošetřovatelská lůžka

Polohovací lůžko HWK

4200

oční ambulance Rumburk

Operační mikroskop Leica M 690

4200

oční ambulance Rumburk

Vyšetřovací svítidlo Chromophare D300 M

4200

oční ambulance Rumburk

Mikrochirurgická jednotka Millennium

4200

oční ambulance Rumburk

Štěrbinová lampa SL-D2

4200

oční ambulance Rumburk

HRT Heidelberg Retina Tomograph

4200

oční ambulance Rumburk

Ultrazvuk Biometr AXIS II

4200

oční ambulance Rumburk

Ultrazvuk Biometr AXIS II

4200

oční ambulance Rumburk

Pachymetr PachPen

4200

oční ambulance Rumburk

Fokometr automatický DL-800

4200

oční ambulance Rumburk

Perimetr automatický OPTO AP100

4200

oční ambulance Rumburk

Štěrbinová lampa SL-95

4200

oční ambulance Rumburk

Autorefraktokeratometr Accuref 9001 K

4200

oční ambulance Rumburk

Bezkontaktní tonometr TOPCON CT-80A

4200

oční ambulance Rumburk

Cam vision stimulátor

4200

oční ambulance Rumburk

Myčka podložních mís a bažantů

Chirurgie I.

Infuzní pumpa ARGUS 414

Chirurgie I.

Monitor vitálních funkcí Millenia 3500

Chirurgie I.

Monitor vitálních funkcí Millenia 3500

Chirurgie I.

Monitor vitálních funkcí Millenia 3500

Chirurgie I.

EKG - dig.elektrokardiograf

Chirurgie I.

Infuzní pumpa ARGUS 414

Chirurgie I.

Manipulační zvedák EAGLE + popruhy XL

Chirurgie I.

BTL- 4000 magnetoterapeutický přístroj

Rehabilitace I.

Pneuven Bevuk 4.14 PD

Rehabilitace I.

Infračervený zářič

Rehabilitace I.

BTL-4710 Premium ultrazvukový přístroj

Rehabilitace I.

BTL - 06 elektroléčebný přístroj

Rehabilitace I.

Lehátko vyšetřovací VLSM-1950-2B

Rehabilitace I.

Transportní lehátko Fysio

Sanitáři I.

Transportní lehátko

Sanitáři I.

Elektrická pilka na sádrové obvazy

Sanitáři I.

Elektrická pilka na sádrové obvazy

Sanitáři I.

Lehátko pro zemřelé GOLEM ZP

Sanitáři I.

Transportní lehátko GOLEM EMERGENCY

Sanitáři I.

Bezkontaktní tonometr TOPCON CT-80A

4400

oční ambulance Varnsdorf

Fokometr automatický DL-800

4400

oční ambulance Varnsdorf

Štěrbinová lampa SL-D2

4400

oční ambulance Varnsdorf

Perimetr Oculus Centerfield 2

4400

oční ambulance Varnsdorf

Vozík pro zemřelé SPZ-2000

Sanitáři I.

Název
Dezinfektor manuální Zenner
Monitor JVC 17"-TM-H1750CG
Zdroj studeného světla CLE-145
Videoprocesor EXERA 145 CV-145 (Olympus)
Elektrochirurgická pálicí jednotka PSD-30
Oplachová pumpa Flushing Pump OFP-2
Odsávací jednotka Victoria Economy
Videogastroskop GIF-Q 165 (Olympus)
Videogastroskop GIF-Q 165 (Olympus)
Videogastroskop dvoukanálový GIF-2T 160 (Olympus
Videogastroskop GIF-Q165 (Olympus)
Videokolonoskop CF-Q165L EVIS EXERA II (Olympus)
Videokolonoskop EXERA II CF Q165L (Olympus)
Vyšetřovací lehátko elektricky polohovatelné
Ultrazvuk Envisor Philips
Úpravna vody
Odsávací jednotka Victoria Economy
Monitor LCD Sony

Seznam movitého majetku - Pavilon II
Movité věci podléhající inventarizaci
Středisko
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120

Název střediska

interní ambulance (gastroenterologie)
interní ambulance (gastroenterologie)
interní ambulance (gastroenterologie)
interní ambulance (gastroenterologie)
interní ambulance (gastroenterologie)
interní ambulance (gastroenterologie)
interní ambulance (gastroenterologie)
interní ambulance (gastroenterologie)
interní ambulance (gastroenterologie)
interní ambulance (gastroenterologie)
interní ambulance (gastroenterologie)
interní ambulance (gastroenterologie)
interní ambulance (gastroenterologie)
interní ambulance (gastroenterologie)
interní ambulance (gastroenterologie)
interní ambulance (gastroenterologie)
interní ambulance (gastroenterologie)
interní ambulance (gastroenterologie)

Videoprocesor OLYMPUS CV-165
Xenonový zdroj světla OLYMPUS CLV-180
Elektrochirurgická jednotka ESG-100
Vzduchová pumpa MU-1
Lehátko vyšetřovací
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
Pneuven Bevuk 4.7 LS
Pneuven Bevuk 4.14 PD
Lehátko rehabilitační BTL - 1300
Lehátko rehabilitační BTL - 1300
Pneuven Bevuk 4.7 LS
Kodak DirectView CR Elite Systém
RTG přístroj CPI CMP 200

Název
Fetal monitor FC 700 kardiotokograf
Vyšetřovací stůl GOLEM 6ET ESP
Kolposkop OPTOMIC OP-C5
Digitální barevný ultrazvukový přístroj SAR3-EXP-2P
Spirometr ZAN 100 Handy II
EMG/EP
Elektroencefalograf EEG TruScan 24 kanál-update

2120
2120
2120
2120
2120

interní ambulance (gastroenterologie)
interní ambulance (gastroenterologie)
interní ambulance (gastroenterologie)
interní ambulance (gastroenterologie)
interní ambulance (gastroenterologie)
Elektroléčba
Elektroléčba
Elektroléčba
Elektroléčba
Elektroléčba
Elektroléčba
Elektroléčba
Rehabilitace II.
Rehabilitace II.
Rehabilitace II.
Rehabilitace II.
Rehabilitace II.
RTG II.
RTG II.

Seznam movitého majetku - Poliklinika
Movité věci podléhající inventarizaci
Středisko
Název střediska
1222
gynekologická ambulance
1222
gynekologická ambulance
1222
gynekologická ambulance
1222
gynekologická ambulance
4500
plicní ambulance
4700
neurologická ambulance
4700
neurologická ambulance

Seznam movitého majetku - Pavilon I
Movité věci nepodléhající inventarizaci
Název
Středisko
Název střediska
1400
Ambu vak dětský
ARO
1400
Aneroidový tlakoměr nástěnný DM315
ARO
1400
Baterie olověná pro 1400/2000/Msérie/AED Pro
ARO
1400
Elvent
ARO
1400
Elvent
ARO
1400
Endoskop
ARO
1400
Glukometr CONTOUR Plus ONE
ARO
1400
Injektomat Perfusor Compact
ARO
1400
Injektomat Perfusor Compact
ARO
1400
Injektomat Perfusor Compact
ARO
1400
Jednotka regulace teploty BAIR HUGGER 505
ARO
1400
Jednotka regulace teploty BAIR HUGGER 505
ARO
1400
Magnet M-50
ARO
1400
Monitor svalové relaxace
ARO
1400
Nabíječka ZOLL
ARO
1400
Náhradní baterie olověná pro 1400/2000/Msérie/AED Pro
ARO
1400
Neurostimulátor Stimuplex
ARO
1400
Pulsní oxymetr Masimo Rad-8
ARO
1400
Redukční ventil
ARO
1400
Redukční ventil
ARO
1400
Redukční ventil Mediline
ARO
1400
Redukční ventil MEDIREG II
ARO
1400
Redukční ventil MEDIREG II
ARO
1400
Regulátor podtlaku
ARO
1400
Resuscitátor AMBU MARK IV
ARO
1400
Resuscitátor silikonový
ARO
1400
Resuscitátor silikonový
ARO
1400
Resuscitátor silikonový+maska
ARO
1400
Rukojeť k laryngoskopu vč. nabíječky
ARO
1400
Teploměr dig.FS-300
ARO
1400
Teploměr digitální MAX-MIN
ARO
1400
Teploměr nást.
ARO
1400
Teploměr nást.
ARO
1400
Tonometr digitální OMRON M6 Comfort
ARO
1400
Vak dýchací COMBIBAG
ARO
1610
Tonometr
CT
1610
Defibrilátor HeartStart FRx
CT
1610
Teploměr nást.
CT
1610
Teploměr nást.
CT
1110
Analyzátor QuickRead go
Dětské lůžkové oddělení
1110
Baby monitor NANNY BM-02
Dětské lůžkové oddělení
1110
Baby monitor NANNY BM-02
Dětské lůžkové oddělení
1110
Baby monitor NANNY BM-02
Dětské lůžkové oddělení
1110
Baby monitor NANNY BM-02
Dětské lůžkové oddělení
1110
Baby monitor NANNY BM-02
Dětské lůžkové oddělení
1110
Držák koše TOM
Dětské lůžkové oddělení
1110
Držák na bažanty
Dětské lůžkové oddělení
1110
Držák na bažanty
Dětské lůžkové oddělení
1110
Držák na bažanty
Dětské lůžkové oddělení
1110
Držák sáčku na moč
Dětské lůžkové oddělení
1110
Držák sáčku na moč
Dětské lůžkové oddělení
1110
Držák sáčku na moč
Dětské lůžkové oddělení
1110
Euro baby -kyslíkový kufřík
Dětské lůžkové oddělení
1110
Glukometr CONTOUR Plus ONE
Dětské lůžkové oddělení
1110
Glukometr CONTOUR Plus ONE
Dětské lůžkové oddělení
1110
Infuzní pumpa ARGUS 717 V
Dětské lůžkové oddělení
1110
Infuzní pumpa ARGUS 717 V
Dětské lůžkové oddělení
1110
Infuzní pumpa OPTIMA PT IS
Dětské lůžkové oddělení
1110
Inhalátor Nebulizer Ultrasonic
Dětské lůžkové oddělení

Inhalátor SUN-UP Plus3041
Inhalátor SUN-UP Plus3041
Inhalátor SUN-UP Plus3041
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
Odsávačka ATMOS C 261
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
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
Dattalogger
Dattalogger
Doppler fetální FM-200
Osobní váha KERN
Resuscitační kufřík
Teploměr Infrafocus

1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
1220
1220
1220
1220
1220
1220

Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
EKG
EKG
EKG
EKG
EKG
EKG
EKG
EKG
EKG
Gynekologická ambulance
Gynekologická ambulance
Gynekologická ambulance
Gynekologická ambulance
Gynekologická ambulance
Gynekologická ambulance

Tonometr
Tonometr digitální OMRON M6 AC
Doppler fetální II-HD 726
Doppler fetální II-HD 726
Osobní váha KERN
Teploměr Infrafocus
Teploměr nást.
Tonometr
Tonometr digitální OMRON M6 AC (bez síťového zdroje)
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
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

1220
1220
1220
1220
1220
1220
1220
1220
1220
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210

Gynekologická ambulance
Gynekologická ambulance
Gynekologická ambulance
Gynekologická ambulance
Gynekologická ambulance
Gynekologická ambulance
Gynekologická ambulance
Gynekologická ambulance
Gynekologická ambulance
Gynekologické lůžkové oddělení
Gynekologické lůžkové oddělení
Gynekologické lůžkové oddělení
Gynekologické lůžkové oddělení
Gynekologické lůžkové oddělení
Gynekologické lůžkové oddělení
Gynekologické lůžkové oddělení
Gynekologické lůžkové oddělení
Gynekologické lůžkové oddělení
Gynekologické lůžkové oddělení
Gynekologické lůžkové oddělení
Gynekologické lůžkové oddělení
Gynekologické lůžkové oddělení
Gynekologické lůžkové oddělení
Gynekologické lůžkové oddělení
Gynekologické lůžkové oddělení
Gynekologické lůžkové oddělení
Gynekologické lůžkové oddělení
Gynekologické lůžkové oddělení
Gynekologické lůžkové oddělení
Gynekologické lůžkové oddělení
Gynekologické lůžkové oddělení
Gynekologické lůžkové oddělení
Gynekologické lůžkové oddělení
Gynekologické lůžkové oddělení
Gynekologické lůžkové oddělení
Gynekologické lůžkové oddělení
Gynekologické lůžkové oddělení
Gynekologické lůžkové oddělení
Gynekologické lůžkové oddělení
Gynekologické lůžkové oddělení
Gynekologické lůžkové oddělení
Gynekologické lůžkové oddělení
Gynekologické lůžkové oddělení
Gynekologické lůžkové oddělení
Gynekologické lůžkové oddělení
Gynekologické lůžkové oddělení
Gynekologické lůžkové oddělení
Gynekologické lůžkové oddělení
Gynekologické lůžkové oddělení
Gynekologické lůžkové oddělení
Gynekologické lůžkové oddělení
Gynekologické lůžkové oddělení
Gynekologické lůžkové oddělení
Gynekologické lůžkové oddělení
Gynekologické lůžkové oddělení
Gynekologické lůžkové oddělení
Gynekologické lůžkové oddělení
Gynekologické lůžkové oddělení
Gynekologické lůžkové oddělení
Gynekologické lůžkové oddělení
Gynekologické lůžkové oddělení
Gynekologické lůžkové oddělení

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 Eleganza 1
Lůžko nemocniční Eleganza 1
Lůžko nemocniční Eleganza 1
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
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

1312
1312
1312
1312
1312
1312
1312
1312
1312
1312
1312
1312
1312
1312
1312
1312
1312
1312
1312
1312
1312
1312
1312
1312
1312
1312
1312
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330

Gynekologická stanice
Gynekologická stanice
Gynekologická stanice
Gynekologická stanice
Gynekologická stanice
Gynekologická stanice
Gynekologická stanice
Gynekologická stanice
Gynekologická stanice
Gynekologická stanice
Gynekologická stanice
Gynekologická stanice
Gynekologická stanice
Gynekologická stanice
Gynekologická stanice
Gynekologická stanice
Gynekologická stanice
Gynekologická stanice
Gynekologická stanice
Gynekologická stanice
Gynekologická stanice
Gynekologická stanice
Gynekologická stanice
Gynekologická stanice
Gynekologická stanice
Gynekologická stanice
Gynekologická stanice
Chirurgická ambulance
Chirurgická ambulance
Chirurgická ambulance
Chirurgická ambulance
Chirurgická ambulance
Chirurgická ambulance
Chirurgická ambulance
Chirurgická ambulance
Chirurgická ambulance
Chirurgická ambulance
Chirurgická ambulance
Chirurgická ambulance
Chirurgická ambulance
Chirurgická ambulance
Chirurgická ambulance
Chirurgická ambulance
Chirurgická ambulance
Chirurgická ambulance
Chirurgická ambulance
Chirurgická ambulance
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP

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
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 30 T
Injektomat MP 30 T
Injektomat MP 30 T
Injektomat MP 30 T
Injektomat MP 30 T
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 - 6 ks

1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330

Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP

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
Monitor vitálních funkcí Millenia M12 3550
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 MIDRAY PM-60
Rozdvojka O2
Teploměr digitální MAX-MIN
Teploměr digitální MAX-MIN
Teploměr Infrafocus
Teploměr nást.
Teploměr nást.
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
Alkohol tester
Glukometr CONTOUR Plus ONE
Osobní váha KERN
Pulsní oxymetr H100B
Resuscitátor silikonový
Teploměr dig. FS-300

1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
1310
2120
2120
2120
2120
2120
2120

Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgie I
Chirurgie I
Chirurgie I
Chirurgie I
Chirurgie I
Chirurgie I
Chirurgie I
Chirurgie I
Chirurgie I
Chirurgie I
Chirurgie I
Chirurgie I
Chirurgie I
Chirurgie I
Chirurgie I
Chirurgie I
Chirurgie I
Chirurgie I
Chirurgie I
Chirurgie I
Chirurgie I
Chirurgie I
Chirurgie I
Chirurgie I
Chirurgie I
Chirurgie I
Chirurgie I
Chirurgie I
Chirurgie I
Chirurgie I
Chirurgie I
Chirurgie I
Chirurgie I
Chirurgie I
Chirurgie I
Chirurgie I
Chirurgie I
Chirurgie I
Chirurgie I
Chirurgie I
Chirurgie I
Chirurgie I
Chirurgie I
Chirurgie I
Chirurgie I
Chirurgie I
Interní ambulance
Interní ambulance
Interní ambulance
Interní ambulance
Interní ambulance
Interní ambulance

Teploměr Infrafocus
Teploměr nást.
Teploměr nást.
Teploměr nást.
Tonometr
Tonometr
Tonometr
Tonometr digitální OMRON i-C10
Tonometr digitální OMRON M6 AC
Výškoměr SECA - kalibrovaný
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
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 30 W
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 30 T
Injektomat MP 30 T
Injektomat MP 30 T

2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130

Interní ambulance
Interní ambulance
Interní ambulance
Interní ambulance
Interní ambulance
Interní ambulance
Interní ambulance
Interní ambulance
Interní ambulance
Interní ambulance
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP

Injektomat MP 30 T
Injektomat MP 30 T
Injektomat MP 30 T
Injektomat MP 30 T
Injektomat MP 30 T
Injektomat MP 30 T
Injektomat MP 30 T
Jmenovka plastová na čela
Jmenovka plastová na čela
Jmenovka plastová na čela
Jmenovka plastová na čela
Jmenovka plastová na čela
Jmenovka plastová na čela
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
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

2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130

Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP

Studený nebulizátor Face NEB č.5
Teploměr dig. FS-300
Teploměr nást.
Tlakoměr ručičkový VARIO Universal
Tonometr
Tonometr digitální OMRON M6 AC
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
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 PILOS A2-repase
Jmenovka na lůžko
Kufříkový kyslíkový komplet
Lehátko o transportní s pevnou výškou
Lehátko o transportní s pevnou výškou
Lehátko o 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

2130
2130
2130
2130
2130
2130
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110

Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení

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
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
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS
Lůžko nemocniční NOVOS

2110
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2110
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2110
2110
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2110
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2110
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Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení

Barvocitové tabulky
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
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)
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)
HYSTEROSKOP nástroje 12/2009
HYSTEROSKOP nástroje I.
HYSTEROSKOP nástroje II. Resektos.
Kabel-přenos obrazové modulace 11m

4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200

1340
1340
1340
1340

Oční ambulance Rumburk
Oční ambulance Rumburk
Oční ambulance Rumburk
Oční ambulance Rumburk
Oční ambulance Rumburk
Oční ambulance Rumburk
Oční ambulance Rumburk
Oční ambulance Rumburk
Oční ambulance Rumburk
Oční ambulance Rumburk
Oční ambulance Rumburk
Oční ambulance Rumburk
Oční ambulance Rumburk
Oční ambulance Rumburk
Oční ambulance Rumburk
Oční ambulance Rumburk
Oční ambulance Rumburk
Oční ambulance Rumburk
Oční ambulance Rumburk
Oční ambulance Rumburk
Oční ambulance Rumburk
Oční ambulance Rumburk
Oční ambulance Rumburk
Oční ambulance Rumburk
Oční ambulance Rumburk
Oční ambulance Rumburk
Oční ambulance Rumburk
Oční ambulance Rumburk
Oční ambulance Rumburk
Oční ambulance Rumburk
Oční ambulance Rumburk
Oční ambulance Rumburk
Oční ambulance Rumburk
Oční ambulance Rumburk
Oční ambulance Rumburk
Oční ambulance Rumburk
Oční ambulance Varnsdorf
Oční ambulance Varnsdorf
Oční ambulance Varnsdorf
Oční ambulance Varnsdorf
Oční ambulance Varnsdorf
Oční ambulance Varnsdorf
Oční ambulance Varnsdorf
Oční ambulance Varnsdorf
Oční ambulance Varnsdorf
Oční ambulance Varnsdorf
Oční ambulance Varnsdorf
Oční ambulance Varnsdorf
Oční ambulance Varnsdorf
Oční ambulance Varnsdorf
Oční ambulance Varnsdorf
Oční ambulance Varnsdorf
Oční ambulance Varnsdorf
Oční ambulance Varnsdorf
Oční ambulance Varnsdorf
Oční ambulance Varnsdorf
Oční ambulance Varnsdorf
Oční ambulance Varnsdorf
Operační sály chirurgie
Operační sály chirurgie
Operační sály chirurgie
Operační sály chirurgie

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
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
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
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 2 ks
Hrazda k lůžku + rukojeť 2 ks
Hrazda k lůžku + rukojeť 4 ks
Hrazda k lůžku 2ks + rukojeť
Chodítko čtyřkolové 100 Shopper
Chodítko čtyřkolové 100 Shopper

1340
1340
1340
1340
1340
1340
1340
1340
1340
1340
1340
1340
1340
1340
1340
1340
1340
1340
1340
1340
1340
1340
1340
1340
1340
1340
1340
1340
1340
1340
1340
1340
1340
1340
1340
1340
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200

Operační sály chirurgie
Operační sály chirurgie
Operační sály chirurgie
Operační sály chirurgie
Operační sály chirurgie
Operační sály chirurgie
Operační sály chirurgie
Operační sály chirurgie
Operační sály chirurgie
Operační sály chirurgie
Operační sály chirurgie
Operační sály chirurgie
Operační sály chirurgie
Operační sály chirurgie
Operační sály chirurgie
Operační sály chirurgie
Operační sály chirurgie
Operační sály chirurgie
Operační sály chirurgie
Operační sály chirurgie
Operační sály chirurgie
Operační sály chirurgie
Operační sály chirurgie
Operační sály chirurgie
Operační sály chirurgie
Operační sály chirurgie
Operační sály chirurgie
Operační sály chirurgie
Operační sály chirurgie
Operační sály chirurgie
Operační sály chirurgie
Operační sály chirurgie
Operační sály chirurgie
Operační sály chirurgie
Operační sály chirurgie
Operační sály chirurgie
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka

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 3 ks
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
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

2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200

Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka

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
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
Chodítko nízké
Žebřiny - 1 ks
AMIS PACS FlexServer
Negatoskop
Tonometr digitální OMRON M6 AC (bez síťového zdroje)
Tonometr
Resuscitátor silikonový+maska

2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200

1600
1600
1600
1600
1600

Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Rehabilitace I
Rehabilitace I
RTG
RTG
RTG
RTG
RTG

Seznam movitého majetku - Pavilon II
Movité věci nepodléhající inventarizaci
Název
Středisko
Název střediska
Atypický návlek k penuvenu
Elektroléčba
Minutka
Elektroléčba
Balanční podložka pro rehabilitaci
Rehabilitace II
Balanční podložka pro rehabilitaci
Rehabilitace II
Goniometr na klouby
Rehabilitace II
Goniometr na klouby
Rehabilitace II
Goniometr na klouby prstů
Rehabilitace II
Goniometr na klouby prstů
Rehabilitace II
Minutka - beruška
Rehabilitace II
Osobní váha
Rehabilitace II
Osobní váha KERN
Rehabilitace II
Osobní váha KERN
Rehabilitace II
Rotoped Fat Scan
Rehabilitace II
Stopky JVD
Rehabilitace II
Teploměr digitální MAX-MIN
Rehabilitace II
Teploměr nást.
Rehabilitace II
Teploměr nástěnný lev
Rehabilitace II
Tonometr digitální OMRON M6 AC (bez síťového zdroje)
Rehabilitace II
Výškoměr SECA - kalibrovaný
Rehabilitace II
Žebřiny - 3 ks
Rehabilitace II
Negatoskop
RTG II
Tonometr
RTG II
2120
Minutka - kalibrovaná
Interní ambulance (gastroenterologie)
Odsávačka ATMOS C 261
2120
Interní ambulance (gastroenterologie)
2120
Plastový obal na endoskopy
Interní ambulance (gastroenterologie)
Pulsní oxymetr MINDRAY PM-60
2120
Interní ambulance (gastroenterologie)
2120
Redukční ventil MEDIREG II
Interní ambulance (gastroenterologie)
Resuscitátor silikonový+maska
2120
Interní ambulance (gastroenterologie)
2120
Teploměr nást.
Interní ambulance (gastroenterologie)
Teploměr nást.
2120
Interní ambulance (gastroenterologie)

Tonometr
Tonometr digitální OMRON i-C10
Váha osobní BDS 10819-73

Název
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.

2120

2120
2120

Interní ambulance (gastroenterologie)
Interní ambulance (gastroenterologie)
Interní ambulance (gastroenterologie)

Seznam movitého majetku - Poliklinika
Movité věci nepodléhající inventarizaci
Středisko
Název střediska
4700
neurologická ambulance
4700
neurologická ambulance
4700
neurologická ambulance
4700
neurologická ambulance
4700
neurologická ambulance
4700
neurologická ambulance
4700
neurologická ambulance
4700
neurologická ambulance
4700
neurologická ambulance
4700
neurologická ambulance
4700
neurologická ambulance

bod 13.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 039/31Z/2020

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 69
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), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 022/27Z/2020 ze dne 9. 3. 2020 (dodatek č. 67) a usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 031/29Z/2020 ze dne 20. 4. 2020 (dodatek č. 68)
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ………………..... ze dne 7. 9. 2020 se
výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
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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.___
122/2
Bílý Újezd
302/1
Hněvice
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice

p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.___
760/4
Nové Sedlo u Žatce
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec
p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.___
90/56
Chotějovice
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice
p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.____________
3419/9
Ústí nad Labem
3419/10 Ústí nad Labem
3419/11
Ústí nad Labem
3419/26 Ústí nad Labem
3419/27
Ústí nad Labem
3419/28 Ústí nad Labem
5307/75
Ústí nad Labem
5308/3
Ústí nad Labem
5308/8
Ústí nad Labem
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 7. 9. 2020
V Ústí nad Labem dne 7. 9. 2020

Jaroslav Komínek
uvolněný člen Rady Ústeckého kraje
na základě pověření hejtmana Ústeckého kraje
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bod 13.2 priloha 1.pdf k usnesení č. 040/31Z/2020

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 70
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), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 022/27Z/2020 ze dne 9. 3. 2020 (dodatek č. 67), usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 031/29Z/2020 ze dne 20. 4. 2020 (dodatek č. 68) a usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. ……………. ze dne 7. 9. 2020 (dodatek č. 69)
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ………………..... ze dne 7. 9. 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.___
302/11
Hněvice
173/2
Kochovice
1627/2
Lukov u Úštěku
566/10
Počeplice
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.___
176
Hlubany
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec
p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.___
1073/5
Bohosudov
1073/6
Bohosudov
3568/3
Krupka
3572/3
Krupka
3575/2
Krupka
951/2
Vrchoslav
951/8
Vrchoslav
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice
p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.___
1660/5
Hora Svaté Kateřiny
1660/6
Hora Svaté Kateřiny
1700/8
Hora Svaté Kateřiny
1700/9
Hora Svaté Kateřiny
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most
p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.____________
565/24
Kalek
675/2
Kyjice
675/10
Kyjice
482/7
Zelená
482/8
Zelená
482/9
Zelená
483/3
Zelená
1059/76
Vysoká u Chomutova
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov
p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.___
309/13
Brložec
166/1
Horní Habartice
992/3
Horní Habartice
479/13
Malšovice
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín
p.č./st.p.č.
k.ú.
p.č./st.p.č.
k.ú.___
802/1
Horní Jindřichov
1035/2
Horní Jindřichov
2746/28
Krásná Lípa
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 7. 9. 2020
V Ústí nad Labem dne 7. 9. 2020

Jaroslav Komínek
uvolněný člen Rady Ústeckého kraje
na základě pověření hejtmana Ústeckého kraje
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bod 13.3 priloha 1.pdf k usnesení č. 041/31Z/2020

Smlouva o spolupráci na zajištění drážní osobní dopravy
mezikrajskými vlaky
LK: č. [bude doplněno]
ÚK: č. [bude doplněno]
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 24 zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)
Ústecký kraj
Se sídlem na adrese:
Zastoupený:
IČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Jaroslavem Komínkem, náměstkem hejtmana Ústeckého kraje
70892156
Česká spořitelna, a.s.
882733379/0800

(dále jen „Ústecký kraj“)
a
Liberecký kraj
Se sídlem na adrese:
Zastoupený:
IČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec
Martinem Půtou, hejtmanem
70891508
Komerční banka, a.s.
19-7964100227/0100, 19-7964200287/0100

(dále jen „Liberecký kraj“, nebo oba též společně jako „smluvní strany“)
Preambule

1. Ústecký kraj a Liberecký kraj zajišťují dopravní obslužnost veřejnou drážní osobní dopravou,
která je provozována přes hranice Ústeckého a Libereckého kraje (dále jen „mezikrajské vlaky“
nebo „mezikrajské linky“) a je jimi zajišťována dopravní obslužnost jak Ústeckého kraje, tak i
Libereckého kraje,
2. jak Ústecký kraj, tak Liberecký kraj hradí dopravcům kompenzaci ztráty při zajišťování dopravní
obslužnosti svých území na příslušné délce trasy vlaků, na jejichž provozu mají zájem, na základě
samostatných smluv s dopravci,
3. s ohledem na komfort cestujících se jeví jako nevhodné, aby byl v důsledku uzavírání smluvního
zajištění s dopravci, jak v Ústeckém kraji, tak i v Libereckém kraji, v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících
po železnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70, se zákonem č. 194/2010 Sb.,
o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně některých dalších zákonů, zajišťován
provoz přes hranice Libereckého kraje a Ústeckého kraje s nutností přestupu cestujících,
4. Ústecký kraj i Liberecký kraj mají zájem na rozvoji svých území přilehlých k hranicím sousedního
kraje a při vědomí spádovosti obcí na území jednoho kraje do obcí na území druhého kraje a
naopak.
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I.
Předmět a účel Smlouvy
Předmětem této Smlouvy je definice základních principů vzájemné spolupráce Ústeckého kraje a
Libereckého kraje za účelem zajištění dopravní obslužnosti obou krajů veřejnou drážní osobní
dopravou mezikrajskými linkami.
II.
Objednávka dopravních výkonů na mezikrajských linkách
1.

Ústecký kraj se zavazuje, že od počátku období platnosti jízdního řádu 2019/2020 po dobu
deseti období platnosti jízdního řádu (tj. do konce období platnosti jízdního řádu 2028/2029)
objedná u dopravce, se kterým má či bude mít smluvní zajištění na zabezpečení veřejné drážní
osobní dopravy (dále jen „Ústecký dopravce“), i zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje
na úseku dráhy:
a. na trati č. 080 v úseku hranice VUSC 0420/0510 03 – Česká Lípa hlavní nádraží –
hranice VUSC 0200/0510 01 (délka úseku 51,4 km),
b. na trati č. 082 v úseku hranice VUSC 0420/0510 02 – Kamenický Šenov (délka úseku
1,2 km),
c. na trati č. 086 v úseku hranice VUSC 0420/0510 04 – Česká Lípa hlavní nádraží Liberec (délka úseku 74,1 km),
d. na trati č. 087 v úseku hranice VUSC 0420/0510 01 – Česká Lípa hlavní nádraží (délka
úseku 17,1 km),
e. na trati č. 089 v úseku státní hranice Hrádek nad Nisou – Liberec (délka úseku 21,7
km)

a to v rozsahu vymezeném v Objednávce Libereckého kraje. Nad rámec úseků dráhy
vymezených body a. - e. může být podle dopravních nebo technologických potřeb po dohodě
smluvních stran zajištěna dopravní obslužnost i na dalších navazujících úsecích dráhy.
2.

Liberecký kraj se zavazuje, že od počátku období platnosti jízdního řádu 2019/2020 po dobu
deseti období platnosti jízdního řádu (tj. do konce období platnosti jízdního řádu 2028/2029)
objedná u dopravce, se kterým má smluvní zajištění na zabezpečení veřejné drážní osobní
dopravy (dále jen „Liberecký dopravce“), i zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje na
úseku dráhy:
a. na trati č. 080 v úseku Rumburk – hranice VUSC 0420/0510 03 (délka úseku 20,6 km),
b. na trati č. 082 v úseku hranice VUSC 0420/0510 02 – Česká Kamenice (délka úseku
3,3 km),
c. na trati č. 083 v úseku Šluknov - Rumburk (délka úseku 10,0 km),
d. na trati č. 086 v úseku hranice VUSC 0420/0510 04 – Děčín hlavní nádraží (délka úseku
17,4 km),
e. na trati č. 087 v úseku hranice VUSC 0420/0510 01 – Litoměřice horní nádraží (délka
úseku 23,8 km)
f. na trati č. 089 v úseku Varnsdorf st.hr. – Varnsdorf staré nádraží st.hr. (délka úseku
4,0 km)
g. na trati č. 085 v úseku Varnsdorf – Rybniště (délka úseku 11,3 km)
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a to v rozsahu vymezeném v Objednávce Ústeckého kraje. Nad rámec úseků dráhy vymezených
body a. - e., může být podle dopravních nebo technologických potřeb po dohodě smluvních stran
zajištěna dopravní obslužnost i na dalších navazujících úsecích dráhy.
3.

Závazek zajištění provozu veřejné drážní osobní dopravy Ústeckým dopravcem po území
Libereckého kraje je uskutečněn na základě Objednávky Libereckého kraje. Objednávkou
Libereckého kraje se rozumí písemný pokyn Libereckého kraje, kterým je vymezen přehled
regionálních vlaků včetně rozsahu objednaného dopravního výkonu pro příslušné období
platnosti jízdního řádu, které se Liberecký kraj zavazuje v souladu s touto Smlouvou finančně
podporovat. Objednávka Libereckého kraje pro období platnosti jízdního řádu 2019/2020
včetně finančního rámce, projednaného v Radě Libereckého kraje, je specifikována v příloze č.
2. Objednávka Libereckého kraje pro období platnosti jízdního řádu 2020/2021 a každého
dalšího jízdního řádu, včetně finančního rámce projednaného v Radě Libereckého kraje, bude
zaslána Ústeckému kraji nejpozději 30 dnů před termínem stanoveným pro podání pozdních
žádostí uvedeným v Prohlášení o dráze ze strany Správy železnic, státní organizace, (dále jako
„Správa železnic“) pro příslušné období platnosti jízdního řádu. Ústecký kraj je povinen ve lhůtě
do 20 kalendářních dní po doručení Objednávky Libereckého kraje písemně potvrdit její přijetí
na téže listině jako je text Objednávky Libereckého kraje, případně zaslat důvody pro nemožnost
její akceptace a projednat je s Libereckým krajem s cílem nalezení shody.

4.

Závazek zajištění provozu veřejné drážní osobní dopravy Libereckým dopravcem po území
Ústeckého kraje je uskutečněn na základě Objednávky Ústeckého kraje. Objednávkou
Ústeckého kraje se rozumí písemný pokyn Ústeckého kraje, kterým je vymezen přehled
regionálních vlaků včetně rozsahu objednaného dopravního výkonu pro příslušné období
platnosti jízdního řádu, které se Ústecký kraj zavazuje v souladu s touto Smlouvou finančně
podporovat. Objednávka Ústeckého kraje pro období platnosti jízdního řádu 2019/2020 včetně
finančního rámce, projednaného v Radě Ústeckého kraje, je specifikována v příloze č. 3.
Objednávka Ústeckého kraje pro období platnosti jízdního řádu 2020/2021 a každého dalšího
jízdního řádu, včetně finančního rámce projednaného v Radě Ústeckého kraje, bude zaslána
Libereckému kraji nejpozději 30 dnů před termínem stanoveným pro podání pozdních žádostí
uvedeným v Prohlášení o dráze ze strany Správy železnic pro příslušné období platnosti jízdního
řádu. Liberecký kraj je povinen ve lhůtě do 20 kalendářních dní po doručení Objednávky
Ústeckého kraje písemně potvrdit její přijetí na téže listině jako je text Objednávky Ústeckého
kraje, případně zaslat důvody pro nemožnost její akceptace a projednat je s Ústeckým krajem
s cílem nalezení shody.

5.

Smluvní strany se dohodly, že během trvání Smlouvy může dojít v souvislosti se změnou
přepravních potřeb (např. vznik či zánik školského zařízení, úprava směnného provozu
zaměstnavatelů, vznik nebo zánik pracovních příležitostí, požadavek na změnu jízdního řádu ze
strany obcí, změna dopravního řešení na území sousedního kraje nebo sousedního státu, apod.)
ke změnám rozsahu objednávaného dopravního výkonu na jednotlivých úsecích drah vedoucích
přes hranice Libereckého kraje a Ústeckého kraje. Úseky drah, na kterých může dojít v průběhu
trvání Smlouvy ke změnám v rozsahu objednávaného dopravního výkonu, jsou uvedeny
v Příloze č. 1. Nad rámec úseků drah vedoucích přes hranice Libereckého kraje a Ústeckého
kraje může být podle dopravních nebo technologických potřeb po dohodě smluvních stran
zajištěna dopravní obslužnost i na dalších navazujících úsecích dráhy. Limity pro změny rozsahu
objednávaného dopravního výkonu u Ústeckého a Libereckého dopravce jsou určeny
v příslušných smlouvách s dopravci. Požadavky smluvních stran na změny rozsahu
objednávaného dopravního výkonu musí respektovat limity stanovené ve smlouvách
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s dopravci. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je celková možná flexibilita určená v
příslušné smlouvě s dopravcem dělena mezi kraje podle podílu územního rozsahu každého kraje
(ve vlakových kilometrech) na celkovém rozsahu plnění stanoveném ve výchozím dopravním
modelu. Pokud ani přes takto stanovená pravidla kraje nedojdou ke shodě ohledně změny
rozsahu objednávaného dopravního výkonu, bude platit výchozí stav beze změny (pouze se
zohledněním změn počtu kalendářních dní v období platnosti řešeného jízdního řádu).
6.

Konkrétní časové polohy regionálních vlaků na mezikrajských linkách po dobu účinnosti této
Smlouvy budou stanoveny provozovatelem dráhy v rámci sestavy jízdního řádu (resp.
grafikonu) pro příslušné období platnosti jízdního řádu.

III.
Podmínky pro úhradu finančního příspěvku
1.

Ústecký kraj vypočítá ve vztahu ke každému kalendářnímu roku výši finančního příspěvku (dále
jen „Finanční příspěvek Ústeckému kraji“), kterým se Liberecký kraj bude finančně podílet na
kompenzaci, kterou hradí Ústecký kraj Ústeckému dopravci za provozování regionálních vlaků
na mezikrajských linkách uvedených v Objednávce Libereckého kraje na území Libereckého
kraje.

2.

Liberecký kraj vypočítá ve vztahu ke každému kalendářnímu roku výši finančního příspěvku
(dále jen „Finanční příspěvek Libereckému kraji“), kterým se Ústecký kraj bude finančně podílet
na kompenzaci, kterou hradí Liberecký kraj Libereckému dopravci za provozování regionálních
vlaků na mezikrajských linkách uvedených v Objednávce Ústeckého kraje na území Ústeckého
kraje.

3.

Ústecký a Liberecký kraj se dohodly, že výše příspěvku je dána následujícím vzorcem:
a) Pro případ smlouvy uzavřené v režimu brutto
Fp = ∑ ((Ci - Ti) x KMi)
kde
Fp
Ci

KMi
Ti

je finanční příspěvek
je aktuální platná cena dopravního výkonu za 1 km na vlakovém spoji, hrazená
na základě smlouvy o veřejných službách vybranému Ústeckému dopravci nebo
Libereckému dopravci ze strany příslušného kraje.
je skutečný počet kilometrů ujetých Ústeckým nebo Libereckým dopravcem na
vlakovém spoji na území příslušného kraje za dohodnuté období
je výše tržeb bez DPH na 1 km z jízdného včetně kompenzace zlevněného jízdného
podle Výměru MF č. 01/2018 ze dne 28. listopadu 2017, kterým se vydává seznam
zboží s regulovanými cenami, ve znění pozdějších změn, v souladu s Metodickým
pokynem pro kompenzace zlevněného jízdného ve veřejné osobní dopravě (MD č. j.
1/2018-410-TAR/2) za příslušné období v Kč bez DPH, resp. tržby, které náleží
Ústeckému dopravci nebo Libereckému dopravci podle clearingu IDS DÚK nebo IDS
IDOL, a další platby, které Ústecký nebo Liberecký dopravce obdrží nebo má obdržet
od státu či jiných osob, jejichž účelem je úhrada za snížení tržeb v důsledku povinnosti
poskytování slev jízdného či regulovaného jízdného či obdobné platby směřující
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i

k obdobnému účelu a také tržby, které Ústecký nebo Liberecký dopravce obdrží v
rámci předprodeje jízdních dokladů (např. e-shop apod.) připadající na kilometry
ujeté vlakovým spojem
je konkrétní vlakový spoj v rámci mezikrajské linky

b) Pro případ smlouvy uzavřené v režimu netto
Fp = ∑ (Ki x KMi)
kde
Fp
Ki

KMi
i

je finanční příspěvek
je aktuální platná výše kompenzace za 1 vlkm hrazená na základě smlouvy o
veřejných službách vybranému Ústeckému nebo Libereckému dopravci ze strany
příslušného kraje.
je skutečný počet kilometrů ujetých Ústeckým nebo Libereckým dopravcem na
vlakovém spoji na území příslušného kraje za dohodnuté období
je konkrétní vlakový spoj v rámci mezikrajské linky

Smluvní strany pro vyloučení jakýchkoli pochybností konstatují, že celkové tržby a výnosy podle
tohoto odstavce jsou děleny mezi smluvní strany na základě vypočtených průměrných hodnot
za veškeré výkony dle příslušné smlouvy s Ústeckým a Libereckým dopravcem (celkové výnosy
dle příslušné smlouvy ku realizovaným výkonům), a to podle rozsahu objednaného dopravního

výkonu na území příslušného kraje pro období příslušného dopravního roku.
4.

Za účelem naplnění čl. III. odst. 2. této Smlouvy Liberecký kraj předloží Ústeckému kraji
požadavek na Finanční příspěvek Libereckému kraji za příslušný rok, a to vždy do 50 dní po
skončení tohoto roku. Ústecký kraj nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení výpočtu
informuje Liberecký kraj, zda uvedený výpočet akceptuje. Pokud nedojde Ústeckým krajem
k akceptaci uvedeného výpočtu, sdělí důvody svého postupu Libereckému kraji prostřednictvím
kontaktní osoby. Jestliže Liberecký kraj důvody pro změnu výpočtu akceptuje, zašle
bezodkladně Ústeckému kraji opravený výpočet.

5.

Za účelem naplnění čl. III. odst. 1. této Smlouvy Ústecký kraj předloží Libereckému kraji
požadavek na Finanční příspěvek Ústeckému kraji za příslušný rok, a to vždy do 50 dní po
skončení tohoto roku. Liberecký kraj nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení výpočtu
informuje Ústecký kraj, zda uvedený výpočet akceptuje. Pokud nedojde Libereckým krajem
k akceptaci uvedeného výpočtu, sdělí důvody svého postupu Ústeckému kraji prostřednictvím
kontaktní osoby. Jestliže Ústecký kraj důvody pro změnu výpočtu akceptuje, zašle bezodkladně
Libereckému kraji opravený výpočet.

6.

Smluvní strany se dohodly na způsobu úhrady finančního příspěvku uvedené v článku III. odst.
4. a 5. této Smlouvy tak, že jedna smluvní strana uhradí druhé smluvní straně pouze rozdíl mezi
finančními příspěvky uvedenými v čl. III. odst. 4. a 5. této Smlouvy, kdy zápočet bude proveden
následovně:
a) jestliže bude Finanční příspěvek Ústeckému kraji vyšší než Finanční příspěvek Libereckému
kraji, bude Liberecký kraj povinen uhradit Ústeckému kraji bezhotovostním převodem
částku rovnající se rozdílu mezi Finančním příspěvkem Ústeckému kraji a Finančním
příspěvkem Libereckému kraji;
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b) jestliže bude Finanční příspěvek Libereckému kraji vyšší než Finanční příspěvek Ústeckému
kraji, bude Ústecký kraj povinen uhradit Libereckému kraji bezhotovostním převodem
částku rovnající se rozdílu mezi Finančním příspěvkem Libereckému kraji a Finančním
příspěvkem Ústeckému kraji;
Jednotlivá platba dle písm. a) nebo b) tohoto odst. (dále též jen „Vyrovnávací platba“) bude
hrazena ročně s tím, že smluvní strana, které má být za jednotlivý kalendářní rok hrazena
Vyrovnávací platba, vystaví druhé smluvní straně fakturu, na základě níž bude druhá smluvní
strana povinna uhradit Vyrovnávací platbu ve lhůtě 30 dnů od doručení příslušné faktury.
7. Smluvní strany pro vyloučení jakýchkoli pochybností konstatují, že celkové sankce a pokuty
uplatněné dle příslušné smlouvy s Ústeckým a Libereckým dopravcem (celkové sankce a pokuty
dle příslušné smlouvy) vůči Ústeckému nebo Libereckému dopravci za porušení plnění veškerých
povinností vyplývajících z uzavřených smluvních vztahů s příslušným krajem jsou finančně
děleny mezi smluvní strany na základě vypočtených průměrných hodnot za veškeré uplatněné
sankce a pokuty (celkové smluvní pokuty a sankce dle příslušné smlouvy ku realizovaným
výkonům), a to podle rozsahu objednaného dopravního výkonu na území příslušného kraje pro
období příslušného dopravního roku, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Do výpočtu
průměrné hodnoty budou zahrnuty sankce a pokuty, které jsou mezi smluvními stranami dle
příslušné smlouvy s Ústeckým a Libereckým dopravcem nesporné.
8.

Smluvní strany se dohodly, že jsou povinny započíst smluvní sankce a pokuty uplatněné vůči
Ústeckému nebo Libereckému dopravci za porušení plnění veškerých povinností vyplývajících
z uzavřených smluvních vztahů s příslušným krajem vůči nároku Ústeckého kraje nebo
Libereckého kraje na Finanční příspěvek podle této Smlouvy v rámci Vyrovnávací platby.

9.

Smluvní strany sjednávají, že v rámci Vyrovnávací platby budou po vzájemném odsouhlasení
jejich výše hrazeny rovněž:
a. dodatečné náklady, jejichž úhradu bude Ústecký nebo Liberecký dopravce nárokovat
vůči příslušnému kraji v důsledku plnění technických, technologických, staničních,
informačních a infrastrukturních požadavků příslušného objednatele souvisejících s
plněním závazku zajištění veřejné drážní osobní dopravy;
b. infrastrukturní náklady, které jsou na základě uzavřené dopravní smlouvy hrazeny dle
skutečnosti, a to infrastrukturní náklady připadající na objednané dopravní výkony
na území příslušného kraje pro období příslušného dopravního roku; a
c. dodatečně vzniklé soupravové jízdy realizované na území příslušného kraje.

10. Smluvní strany se dohodly, že Finanční příspěvek Ústeckému kraji a Finanční příspěvek
Libereckému kraji bude poskytován formou měsíčních zálohových plateb ve výši stanovené v čl.
III odst. 12 této smlouvy. Vyúčtování finanční výše měsíčních zálohových plateb proběhne podle
skutečnosti jednou ročně, a to na základě vyčíslení skutečně vynaložených nákladů a skutečně
dosažených tržeb z jízdného (včetně dalších výnosů) náležející Ústeckému nebo Libereckému
dopravci podle stanovených pravidel vyplývajících z uzavřených smluvních vztahů. Úhrada
vyúčtování Finančního příspěvku bude hrazena podle čl. III odst. 6 této smlouvy.
11. Ústecký nebo Liberecký kraj jsou oprávněni v rámci Vyrovnávací platby nebo úhrady měsíční
zálohy odečíst finanční částku odpovídající sazbě za nerealizované (resp. neuskutečněné), vadné
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a zpožděné dopravní výkony, jejichž výše vyplývá z uzavřených smluvních vztahů s příslušným
krajem.
12. Smluvní strany budou hradit Finanční příspěvek formou měsíčních zálohových plateb ve výši,
které je pro období příslušné platnosti jízdního řádu ve výši 1/12 z předpokládané celkové roční
částky kompenzace související se zajištěním mezikrajských vlaků dle Objednávky Ústeckého
kraje na tratích specifikovaných v článku II., odst. 2 této Smlouvy nebo dle Objednávky
Libereckého kraje na tratích specifikovaných v článku II., odst. 1 této Smlouvy, a to nejpozději
k 8. dni v příslušném kalendářním měsíci. Měsíční zálohy za uplynulé měsíce platnosti jízdního
řádu 2019/2020 a za měsíc, ve kterém tato Smlouva nabude účinnosti, budou ze strany
Ústeckého kraje poskytnuty do 21 dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy.
13. Smluvní strany se dohodly, že budou podílet na kompenzaci nákladů za provozování regionálních
vlaků na mezikrajských linkách uvedených v objednávce za celé období platnosti jízdního řádu
2019/2020, tj. od počátku ode dne 15. 12. 2019.
14. Smluvní strany se dohodly, že akceptují kromě stávajících smluvních vztahů (v době uzavření
Smlouvy) výsledky výběrů dopravců v příslušném kraji (uskutečněných v rámci nabídkového
řízení nebo přímého zadání) na provozovatele veřejných služeb v přepravě cestujících v drážní
osobní dopravě, které souvisí s naplňováním účelu této Smlouvy, tj. smluvních vztahů
souvisejících s mezikrajskými linkami.
15. Smluvní strany se dohodly, že budou samostatně pro svá území (a to i v případě, kdy bude
dopravní obslužnost na části těchto území zajištěna jiným krajem) žádat stát o poskytnutí
dotace na provozování veřejné drážní osobní dopravy, na kterou mají nárok vyplývající z
příslušných ustanovení „Smlouvy o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní
dopravy“.
16. Smluvní strany se dohodly, že k úpravě Finančního příspěvku Ústeckému kraji a Finančního
příspěvku Libereckému kraji v průběhu platnosti Smlouvy dojde v souvislosti se změnou
finanční výše jednotkové ceny dopravního výkonu nebo kompenzace za 1 vlkm náležející
Ústeckému nebo Libereckému dopravci z uzavřených smluvních vztahů. Do okamžiku
aktualizace ceny dopravního výkonu nebo kompenzace za 1 vlkm pro následující období platí
výše zálohových plateb za uplynulý dopravní rok. Případný rozdíl mezi skutečné poskytnutými
zálohami a zálohami, které by měly být dle aktualizace jednotkové ceny dopravního výkonu
nebo kompenzace za 1 vlkm poskytnuty, bude v takovém případě vyúčtován v rámci první
měsíční zálohy nebo Vyrovnávací platby poskytnuté dle aktualizovaného rozpisu záloh pro dané
kalendářní období.
17. Jestliže v důsledku rozhodnutí o změně provozního konceptu objednávaného dopravního
výkonu oproti výchozímu (referenčnímu) dopravnímu výkonu stanovenému v příslušné
smlouvě mezi krajem a Ústeckým nebo Libereckým dopravcem, vznikne požadavek na navýšení
či snížení počtu kolejových vozidel, a tím navýšení či snížení fixních nákladů, dojde k finančnímu
vyrovnání v rámci úhrady Finančního příspěvku Ústeckému kraji nebo Finančního příspěvku
Libereckému kraji. Smluvní strany se shodly, že fixní náklady budou děleny podle podílu času,
který kolejová vozidla stráví na území příslušného kraje včetně doby obratů v koncových
stanicích a bez vlivu místa nocování. Variabilní náklady související s navýšením či snížením
rozsahu objednaného dopravního výkonu na území příslušného kraje budou hrazeny podle
pravidel pro změny ceny dopravního výkonu nebo jednotkové kompenzace za dodatečně
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objednané výkony uvedených ve smlouvě mezi krajem a Ústeckým nebo Libereckým
dopravcem.

IV.
Tarif
1. Smluvní strany předpokládají, že pro vnitrokrajské cesty, případně pro cesty uvnitř daného
integrovaného systému bude platit jízdné IDS DÚK a IDS IDOL, případně jízdné stanovené
příslušným krajem (např. tarif dopravce). Pro mezikrajské cesty pak bude moci cestující využít
kombinaci výše uvedených tarifů, případně celostátní Systém jednotného tarifu připravovaný
Ministerstvem dopravy.
2.

Smluvní strany se zavazují zapracovat do smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve
veřejné drážní osobní dopravě podmínku, že dopravce je povinen mít po celou dobu plnění
Smlouvy uzavřenou smlouvu o podmínkách přepravy a zajištění činností s provozováním IDS
DÚK a IDS IDOL.

3.

Smluvní strany se zavazují poskytnout odpovídající součinnost a kompletní dokumentaci
související se zajištěním výdeje a odbavení v tarifu IDS DÚK a IDS IDOL. V případě požadavků
kraje na změny, které mají vliv na výši kompenzace (odůvodněně navýšené náklady dopravce),
pak požadované změny v plné výši hradí kraj, který požadavek na změnu vznesl (pokud se
smluvní strany nedohodnou jinak) s tím, že je povinen respektovat termíny a případné další
podmínky pro možné realizace těchto změn dle smlouvy s Ústeckým nebo Libereckým
dopravcem.

V.
Informační povinnost smluvních stran
1.

Smluvní strany se zavazují k pravidelnému poskytování informací a podkladů souvisejících se
zajišťováním dopravní obslužnosti veřejnou drážní osobní dopravou mezikrajskými linkami,
které jsou blíže specifikované v tomto článku Smlouvy:
a. Předložit druhému kraji závazné požadavky na podobu provozního konceptu (tj. rozsah

objednávaných dopravních výkonů a časové polohy regionálních vlaků na mezikrajských
linkách) pro následující období platnosti jízdního řádu, které jsou nutné pro žádost o
přidělení kapacity železniční dopravní cesty, nejpozději 14 dnů před termínem
stanoveným v Prohlášení o dráze ze strany Správy železnic závazným pro podání řádných
žádostí pro období platnosti příslušného jízdního řádu;
b. Informovat o skutečnosti, že kapacitu železniční dopravní cesty týkající se regionálních
vlaků na objednávaných dopravních výkonech nebude možné přidělit v souladu s
dohodnutým provozním konceptem, jakmile se o této skutečnosti dozví. Smluvní strany
se zavazují přizvat druhý kraj k následným jednáním s dopravcem a provozovatelem
dráhy.
c. Předložit výpočet návrhu změny finanční výše kompenzace nebo jednotkové ceny
dopravního výkonu náležející Ústeckému nebo Libereckému dopravci z uzavřených
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d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

l.

m.

smluvních vztahů pro období následující platnosti jízdního řádu bezodkladně poté, co
budou k dispozici veškeré informace a podklady potřebné k aktualizaci ceny dle podmínek
pro aktualizaci ceny sjednaných v dopravní smlouvě;
Předložit výkazy objednaného, realizovaného a nerealizovaného (resp. neuskutečněného)
dopravního výkonu vždy nejpozději do 50 dnů po ukončení příslušného čtvrtletí. Výkazy
jsou zpracované a předkládané v elektronické podobě v otevřeném formátu (např. ve
formátu „xlsx“);
Předložit výkazy prokazující plnění jízdního řádu ve vybraných dopravních bodech nebo
jízdy celého vlaku vždy nejpozději do 50 dnů po ukončení příslušného čtvrtletí. Výkazy jsou
zpracované v elektronické podobě v otevřeném formátu (např. ve formátu „xlsx“);
Předložit výkazy dodržení plnění plánovaného řazení vlaků vždy nejpozději do 50 dnů po
ukončení příslušného období (zpravidla čtvrtletí). Výkazy jsou zpracované v elektronické
podobě v otevřeném formátu (např. ve formátu „xlsx“);
Předložit výkaz obsahující skutečně dosaženou výši nákladů a výnosů na příslušné
mezikrajské lince nebo souhrnně za všechny linky dle uzavřené smlouvy, pokud dopravce
na základě uzavřené smlouvy výkaz po jednotlivých linkách nezpracovává, zpracovaný ve
struktuře stanovené v příloze č. 3 vyhlášky č. 296/2010 Sb., o postupech pro sestavení
finančního modelu a určení maximální výše kompenzace (dále jen „Vyhláška 296“), a to
pouze pro smlouvu o veřejných službách uzavřenou přímým zadáním;
Předložit výkaz obsahující skutečnou hodnotu provozních aktiv pro příslušnou
mezikrajskou linku nebo souhrnně za všechny linky dle uzavřené smlouvy, pokud
dopravce na základě uzavřené smlouvy výkaz po jednotlivých linkách nezpracovává,
zpracovaný ve struktuře stanovené v příloze č. 6 Vyhlášky 296, a to pouze pro smlouvu o
veřejných službách uzavřenou přímým zadáním;
Předložit vyúčtování kompenzace pro příslušnou mezikrajskou linku nebo souhrnně za
všechny linky dle uzavřené smlouvy, pokud dopravce na základě uzavřené smlouvy výkaz
po jednotlivých linkách nezpracovává, a to pouze pro smlouvu uzavřenou na základě
nabídkového řízení;
Vzájemně si předávat údaje z pravidelných průzkumů frekvence cestujících
uskutečněných na mezikrajských linkách, které budou realizovány v obdobích
stanovených smluvními strany ve smlouvách s dopravci, a to nejpozději 60 kalendářních
dnů od jejich realizace;
Poskytovat data o evidenci jízdních dokladů cestujících využívajících mezikrajské linky (jak
jízdních dokladů podle tarifu drážního dopravce, tak integrovaného tarifu nebo
jednotného národního tarifu) nejpozději do 50 dnů po skončení čtvrtletí, pokud je to po
technické stránce ze strany dopravce možné;
Informovat o uplatnění smluvních pokut souvisejících s porušením povinností
souvisejících se zajištěním veřejných služeb v drážní osobní železniční dopravě za
příslušné čtvrtletí v termínu vyúčtování Finančního příspěvku;
Informovat o požadavcích obcí, cestujících a případně dopravce na změnu jízdních řádů
regionálních vlaků zpravidla na mezikrajských linkách, dále informovat o obdržených
stížnostech a připomínkám ke kvalitě a spolehlivosti poskytování veřejných služeb ve
veřejné drážní osobní dopravě, jakož i o jakýchkoli dalších záměrech nebo uskutečněných
9

n.
o.

p.

q.
r.

s.

právních jednáních, které mohou mít vliv na plnění závazku vzniklého na základě této
smlouvy na území druhé smluvní strany, a to neprodleně poté, co se o takovéto
skutečnosti dozvědí;
Informovat o způsobu vyřízení požadavků specifikovaných v bodě p);
Informovat o kompenzaci ekonomických dopadů souvisejících s akceptací jízdních
dokladů v IDS DÚK, IDS IDOL nebo jiného integrovaného tarifu na mezikrajských linkách
v případě uzavřeného smluvního vztahu u netto smluv;
Vzájemně se informovat o organizaci náhradní autobusové dopravy, pokud není možné
zajistit provoz regionálních vlaků na mezikrajských linkách; smluvní strany se zavazují
poskytnout si vzájemně nezbytnou součinnost k realizaci výlukových opatření spočívající
ve vzájemné koordinaci a aktivní spolupráci za účelem zajištění provozně funkčních
výlukových opatření;
Vzájemně se informovat o záměrech změny tarifů na mezikrajských linkách v termínu 100
dní před jejich účinností, pokud se smluvní strany nedohodnout jinak.
Vzájemně se informovat o průběhu a výsledcích jednání s dopravci, pokud tyto jednání
mají přímý dopad na druhý kraj. V případě požadavku kraje umožnit jeho účast na jednání
s dopravcem;
Vzájemně se informovat o zjištěných porušeních a nedostatcích při plnění povinností
stanovených příslušnou smlouvou mezi dopravcem a krajem, které jsou zjištěny v rámci
kontrolní činnosti.

VI.
Obchodní tajemství
1. Obchodním tajemstvím Libereckého a Ústeckého dopravce jsou informace takto označené ve
smlouvách mezi těmito dopravci a Libereckým a Ústeckým krajem, jejichž předmětem jsou
služby uvedené v této smlouvě, přičemž takové informace současně splňují definiční znaky
obchodního tajemství uvedené v § 504 občanského zákoníku.
2. Liberecký kraj a Ústecký kraj se zavazují, že poskytnou obchodnímu tajemství, s kterým ho druhá
strana prokazatelně seznámila a jako obchodním tajemstvím jednoznačně označila, ochranu, tj.
zejména že jej neposkytnou bez právního důvodu (např. ust. § 9 odst. 2) zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů) třetím osobám.

1.

2.

VII.
Ostatní ujednání
Změnit obsah Smlouvy lze jen písemnou dohodou smluvních stran. Vypovědět Smlouvu lze jen
z důvodů sjednaných v článku VII. odst. 2 této Smlouvy. Výpověď musí být uskutečněna
písemnou formou, s výpovědní dobou minimálně 3 měsíce, přičemž výpovědní doba začne běžet
prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně a uplyne nejdříve
dne, kdy dojde Ministerstvem dopravy k vyhlášení změn jízdních řádů.
Smluvní strany se dohodly, že tuto Smlouvu mohou vypovědět pouze v případě, jestliže dojde
k porušení čl. III. odst. 12 této Smlouvy tím způsobem, že kraj, který je povinen uhradit druhému
kraji příslušnou částku, tak neučiní a tato částka bude po splatnosti déle než 2 měsíce.
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3.

Tuto Smlouvu lze předčasně ukončit rovněž dohodou smluvních stran. Taková dohoda musí být
písemná a musí v ní být uvedeny důvody, které vedly k ukončení Smlouvy, včetně vzájemného
vypořádání práv a povinností.

4.

K projednání a odsouhlasení ekonomických, technologických a technických záležitostí
vyplývajících z této Smlouvy jsou pověřeny věcně příslušné odbory dopravy obou krajů a
v případě Libereckého kraje rovněž KORID LK, spol. s r.o., IČO: 27267351, se sídlem Liberec 2, U
Jezu 642/2a, PSČ: 461 80 pokud příslušný kraj nerozhodne jinak.

5.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že udělují souhlas se zajišťováním
dopravní obslužnosti ve svém územním obvodu druhou smluvní stranou v souladu s ust. § 3
odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších
zákonů.
VIII.
Trvání a ukončení Smlouvy

1.

Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2032.

2.

Tato Smlouva může být předčasně ukončena dohodou smluvních stran.

1.

IX.
Závěrečná ustanovení
Smluvní strany se dohodly, že tato Smlouva bude uveřejněna Libereckým krajem 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. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupci smluvních strana
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

2.

Změny této Smlouvy lze provádět formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků,
podepsaných oběma smluvními stranami.

3.

Obě smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním textu této Smlouvy v souladu
s ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.

4.

Tato Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží Ústecký kraj a
dvě vyhotovení obdrží Liberecký kraj.

5.

Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, nikoli
v tísni a na důkaz toho připojují své podpisy.

6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou:
Příloha č. 1 Úseky drah dle mezikrajské smlouvy
Příloha č. 2 Objednávka Libereckého kraje
Příloha č. 3 Objednávka Ústeckého kraje
Příloha č. 4 Finanční rámec úhrady finančního příspěvku Libereckému kraji v roce 2020
Příloha č. 5 Finanční rámec úhrady finančního příspěvku Ústeckému kraji v roce 2020
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X.
Doložky
Tato Smlouva byla schválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje na [bude doplněno] zasedání,
konaném dne [bude doplněno], usnesením č. [bude doplněno] nadpoloviční většinou hlasů všech
členů zastupitelstva kraje.
Tato Smlouva byla schválena Zastupitelstvem Libereckého kraje na [bude doplněno] zasedání,
konaném dne [bude doplněno], usnesením č. [bude doplněno] nadpoloviční většinou hlasů všech
členů zastupitelstva kraje.

V Ústí nad Labem dne ……………………………

V Liberci dne ……………………………

……………………………………………………………….
Ústecký kraj
Jaroslav komínek
náměstek hejtmana Ústeckého kraje na
základě pověření dle usnesení Rady Ústeckého
kraje č. 038/21R/2017 ze dne 16. 8. 2017

……………………………………………………………….
Liberecký kraj
Martin Půta
hejtman
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Příloha 1 Úseky drah podle mezikrajské smlouvy

080/1

089

083

085
Varnsdorf st.hr.

086

081/6

087

Kamenický
Šenov

VUSC 0420 0510 04

086

VUSC 0420 0510 01

087

080

VUSC 0420 0510 02

Jedlová
VUSC 0420 0510 03
Hrádek n. N. st.hr.

080

082

082

081

089

081

086

Příloha č. 2 Objednávka Libereckého kraje
Seznam mezikrajských vlaků, které jsou po území Libereckého kraje zajištěny Ústeckým krajem prostřednictvím smlouvy o ZVS v drážní dopravě

pro období platnosti jízdního řádu 2019/2020, tj. od 15. 12. 2019 do 12. 12. 2020 není Objednávka Libereckého kraje stanovena

Příloha č. 3 Objednávka Ústeckého kraje
Seznam mezikrajských vlaků, které jsou po území Ústeckého kraje zajištěny Libereckým krajem prostřednictvím smlouvy o ZVS v drážní dopravě
období:

15. 12. 2019 - 12. 12. 2020

číslo
kat. vlaku
odjezd
R
1186
7:45
R
1187
5:21
R
1189
7:13
R
1190
11:45
R
1192
13:45
R
1194
15:45
R
1195
12:58
R
1196
17:45
R
1197
14:58
R
1199
16:58
Os
6002
5:21
Os
6003
4:17
Os
6004
7:23
Os
6005
6:37
Os
6006
9:23
Os
6007
8:37
Os
6008
11:12
Os
6010
13:06
Os
6011
10:37
Os
6012
15:14
Os
6013
12:37
Os
6014
17:23
Os
6015
14:37
Os
6016
19:23
Os
6017
16:37
Os
6019
18:37
Os
6070
22:04
Os
6071
20:37

výchozí žst.
Kolín
Rumburk
Rumburk
Kolín
Kolín
Kolín
Šluknov
Kolín
Šluknov
Šluknov
Mladá Boleslav hl.n.
Rumburk
Mladá Boleslav hl.n.
Rumburk
Mladá Boleslav hl.n.
Rumburk
Mladá Boleslav m.
Mladá Boleslav m.
Rumburk
Mladá Boleslav m.
Rumburk
Mladá Boleslav hl.n.
Rumburk
Mladá Boleslav hl.n.
Rumburk
Rumburk
Doksy
Rumburk

trať:

příjezd
10:51
8:10
10:10
14:51
16:51
18:36
16:10
20:37
18:10
20:10
7:25
6:05
9:22
8:34
11:22
10:34
13:26
15:26
12:44
17:26
14:34
19:25
16:34
21:25
18:35
20:44
23:22
21:52

cílová žst.
Šluknov
Kolín
Kolín
Šluknov
Šluknov
Rumburk
Kolín
Rumburk
Kolín
Kolín
Rumburk
Mladá Boleslav hl.n.
Rumburk
Mladá Boleslav hl.n.
Rumburk
Mladá Boleslav hl.n.
Rumburk
Rumburk
Mladá Boleslav m.
Rumburk
Mladá Boleslav hl.n.
Rumburk
Mladá Boleslav hl.n.
Rumburk
Mladá Boleslav hl.n.
Mladá Boleslav m.
Rumburk
Doksy

080 v úseku VUSC 0420 0510 03 - Rumburk

začátek smluvního úseku

konec smluvního úseku

VUSC 0420 0510 03
Rumburk
Rumburk
VUSC 0420 0510 03
VUSC 0420 0510 03
VUSC 0420 0510 03
Rumburk
VUSC 0420 0510 03
Rumburk
Rumburk
VUSC 0420 0510 03
Rumburk
VUSC 0420 0510 03
Rumburk
VUSC 0420 0510 03
Rumburk
VUSC 0420 0510 03
VUSC 0420 0510 03
Rumburk
VUSC 0420 0510 03
Rumburk
VUSC 0420 0510 03
Rumburk
VUSC 0420 0510 03
Rumburk
Rumburk
VUSC 0420 0510 03
Rumburk

Rumburk
VUSC 0420 0510 03
VUSC 0420 0510 03
Rumburk
Rumburk
Rumburk
VUSC 0420 0510 03
Rumburk
VUSC 0420 0510 03
VUSC 0420 0510 03
Rumburk
VUSC 0420 0510 03
Rumburk
VUSC 0420 0510 03
Rumburk
VUSC 0420 0510 03
Rumburk
Rumburk
VUSC 0420 0510 03
Rumburk
VUSC 0420 0510 03
Rumburk
VUSC 0420 0510 03
Rumburk
VUSC 0420 0510 03
VUSC 0420 0510 03
Rumburk
VUSC 0420 0510 03

délka trasy
spoje na
území ÚK
20,6
20,6
20,6
20,6
20,6
20,6
20,6
20,6
20,6
20,6
20,6
20,6
20,6
20,6
20,6
20,6
20,6
20,6
20,6
20,6
20,6
20,6
20,6
20,6
20,6
20,6
20,6
20,6

celkový
dopravní
výkon na
počet spojů území ÚK za
za období
období
364
248
364
364
173
364
364
362
173
364
364
362
364
364
364
364
364
364
364
364
364
364
364
362
364
364
362
362

7 498,4
5 108,8
7 498,4
7 498,4
3 563,8
7 498,4
7 498,4
7 457,2
3 563,8
7 498,4
7 498,4
7 457,2
7 498,4
7 498,4
7 498,4
7 498,4
7 498,4
7 498,4
7 498,4
7 498,4
7 498,4
7 498,4
7 498,4
7 457,2
7 498,4
7 498,4
7 457,2
7 457,2

Příloha č. 3 Objednávka Ústeckého kraje
Seznam mezikrajských vlaků, které jsou po území Ústeckého kraje zajištěny Libereckým krajem prostřednictvím smlouvy o ZVS v drážní dopravě
období:

15. 12. 2019 - 12. 12. 2020

číslo
kat. vlaku
odjezd
výchozí žst.
Os
16000
4:49 Doksy
Os
16001
19:13 Rumburk

trať:

příjezd
cílová žst.
6:05 Rumburk
21:24 Mladá Boleslav hl.n.

začátek smluvního úseku
VUSC 0420 0510 03
Rumburk

080 v úseku VUSC 0420 0510 03 - Rumburk

konec smluvního úseku
Rumburk
VUSC 0420 0510 03

délka trasy
spoje na
počet spojů
území ÚK
za období
20,6
248
20,6
362
10 294

celkový
dopravní
výkon na
území ÚK za
období
5 108,8
7 457,2
212 056,4

Seznam mezikrajských vlaků, které jsou po území Ústeckého kraje zajištěny Libereckým krajem prostřednictvím smlouvy o ZVS v drážní dopravě
období:

15. 12. 2019 - 12. 12. 2020

číslo
kat. vlaku
odjezd
R
1186
7:45
R
1190
11:45
R
1192
13:45
R
1195
12:58
R
1197
14:58
R
1199
16:58
Os
16010
16:39
Os
16011
14:58

výchozí žst.
Kolín
Kolín
Kolín
Šluknov
Šluknov
Šluknov
Rumburk
Šluknov

trať:

příjezd
10:51
14:51
16:51
16:10
18:10
20:10
16:51
15:10

cílová žst.
Šluknov
Šluknov
Šluknov
Kolín
Kolín
Kolín
Šluknov
Rumburk

začátek smluvního úseku
Rumburk
Rumburk
Rumburk
Šluknov
Šluknov
Šluknov
Rumburk
Šluknov

083 v úseku Rumburk - Šluknov

konec smluvního úseku
Šluknov
Šluknov
Šluknov
Rumburk
Rumburk
Rumburk
Šluknov
Rumburk

délka trasy
spoje na
počet spojů
území ÚK
za období
10,0
364
10,0
364
10,0
173
10,0
364
10,0
173
10,0
364
10,0
191
10,0
191
2 184

celkový
dopravní
výkon na
území ÚK za
období
3 640,0
3 640,0
1 730,0
3 640,0
1 730,0
3 640,0
1 910,0
1 910,0
21 840,0

Příloha č. 4 Finanční rámec úhrady Finančního příspěvku Libereckému kraji v roce
2020
Smluvní strana zajišťující provoz na území sousedního kraje s jeho souhlasem
Smluvní strana financující provoz na území svého kraje (tj. Objednatel)
Období
Celkový rozsah objednávaného dopravního výkonu po území Ústeckého kraje (km)
Odhadovaná roční výše Finančního příspěvku Libereckému kraji (Kč)
Splátkový kalendář úhrad záloh Finančního
příspěvku Libereckému kraji v roce 2020
úhrada v měsíci
výše úhrady v Kč
leden
2 347 842,25
únor
2 347 842,25
březen
2 347 842,25
duben
2 347 842,25
květen
2 347 842,25
červen
2 347 842,25
červenec
2 347 842,25
srpen
2 347 842,25
září
2 347 842,25
říjen
2 347 842,25
listopad
2 347 842,25
prosinec
2 347 842,25
celkem
28 174 107,00

Liberecký kraj
Ústecký kraj
15.12.19 - 12.12.20
233 896,4

Příloha č. 5 Finanční rámec úhrady Finančního příspěvku Ústeckému kraji v roce
2020
Smluvní strana zajišťující provoz na území sousedního kraje s jeho souhlasem
Smluvní strana financující provoz na území svého kraje (tj. Objednatel)
Období
Celkový rozsah objednávaného dopravního výkonu po území Ústeckého kraje (km)
Odhadovaná roční výše Finančního příspěvku Libereckému kraji (Kč)
Splátkový kalendář úhrad záloh Finančního
příspěvku Libereckému kraji v roce 2020
úhrada v měsíci
výše úhrady v Kč
leden
0,00
únor
0,00
březen
0,00
duben
0,00
květen
0,00
červen
0,00
červenec
0,00
srpen
0,00
září
0,00
říjen
0,00
listopad
0,00
prosinec
0,00
celkem
0,00

Ústecký kraj
Liberecký kraj
15.12.19 - 12.12.20
0,0

bod 14.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 042/31Z/2020
bod 14,1 příloha 1

Memorandum o
spolupráci

Ústecký Kraj
se sídlem Velká Hradební 3118/48,
400 02 Ústí nad Labem
IČO: 70892156
zastoupený Oldřichem Bubeníčkem,
hejtmanem

Statutární město Teplice
se sídlem náměstí Svobody 2/2,
415 95 Teplice
IČO: 00266621
zastoupené Hynkem Hanzou,
primátorem

a

Fotbalová asociace České republiky
se sídlem Atletická 2474/8, 160 17 Praha 6,
IČO: 00406741
zastoupená Martinem Malíkem,
předsedou, a Romanem Berbrem, místopředsedou

1

uzavírají

toto Memorandum o spolupráci (dále jen „Memorandum“) jako svobodný výraz vůle
zúčastněných stran prohlubovat vzájemný vztah. Cílem Memoranda je prohloubení
vzájemné spolupráce k prosazování společných zájmů v oblasti podpory činnosti
mládežnické regionální fotbalové akademie Ústeckého kraje organizované Nadačním
fondem RFA Ústeckého kraje, IČO: 06588689, se sídlem: Masarykova 633/318,
Bukov, 400 01 Ústí nad Labem (dále jen „NF RFA ÚK“).
Čl. I.
Principy spolupráce

1. Vzájemná spolupráce k prosazování společných zájmů Ústeckého kraje,
Statutárního města Teplice a Fotbalové asociace České republiky (dále jen
„FAČR“) bude na základě tohoto Memoranda zaměřena zejména na tyto
činnosti:
a) realizace programů a podpory výchovy elitní fotbalové mládeže jako jedné
z důležitých složek prevence rizikového chování dětí a mládeže ve společnosti,
mládeže věkové kategorie 6 - 15 let, s přímým zaměřením na věkovou kategorii
14 – 15 let (2 x 25 žáků částečně ze 7. třídy a dále z 8. a 9. třídy základní školy),
b) propagace mládežnického fotbalu v rámci města a kraje,
c) spolupráce a podpora fotbalové mládeže při vzdělávacích a výchovných
programech,
d) vzájemná propagace při konání akcí pořádaných NF RFA ÚK.
2. Ústecký kraj k naplnění tohoto Memoranda poskytne podle svých možností
organizační a ekonomickou podporu.
3. FAČR k naplnění tohoto Memoranda přispěje následujícími činnostmi:
a) organizace pravidelných akcí ve fotbale i vzdělávacích programech na městské,
regionální i meziregionální úrovni,
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b) realizace programů na zvýšení zájmu mládeže o pravidelnou sportovní a
vzdělávací činnost ve fotbalových oddílech na území Statutárního města Teplice
a Ústeckého kraje,
c) zajištění sportovišť pro účel výše uvedených bodů a), b) jak smluvně, tak
finančně,
d) veškeré akce pod body a) a b) se budou konat pod záštitou hejtmana Ústeckého
kraje, primátora Statutárního města Teplice a předsedy FAČR, pokud nebude
dohodnuto jinak,
e) na shromáždění, která se budou týkat projektu regionálních akademií, budou
zváni zástupci Ústeckého kraje, Statutárního města Teplice, stejně tak i na akce
pořádané NF RFA ÚK,
f) oficiální logo Ústeckého kraje a Statutárního města Teplice bude umístěno na
webových stránkách FAČR, stejně tak i v tištěných a elektronických médiích
vydávaných při příležitosti konání akcí pořádaných NF RFA ÚK.
4. Statutární město Teplice se k naplnění tohoto Memoranda zavazuje poskytnout
organizační a ekonomickou podporu.

5. Smluvní strany zahájí po uzavření Memoranda jednání o smlouvách, kterými
budou konkretizována jednotlivá plnění předpokládaná v tomto Memorandu.

Čl. II.
Možnosti finanční podpory
1. Předpokládanou součástí vzájemné spolupráce účastníků Memoranda je i
finanční podpora činnosti mládežnické regionální fotbalové akademie.
2. Finanční podpora bude realizována ze strany Ústeckého kraje podle jeho
finančních možností (podle schváleného rozpočtu), podle pravidel stanovených
Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým
krajem a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Na poskytnutí dotace není
právní nárok.
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Čl. III.
Ostatní a závěrečná ustanovení
1. Memorandum nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti nabývá dnem
jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že
uveřejnění v registru smluv provede smluvní strana Ústecký kraj, která zároveň
zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto Memoranda byla zaslána ostatním
smluvním stranám do datové schránky, tedy FAČR na ID: s8cbspf a
Statutárnímu městu Teplice na ID: nmrb49w.
2. FAČR garantuje funkčnost NF RFA ÚK, ve kterém je nabídnuto členství každé
ze tří stran podepisujících toto Memorandum.
3. Memorandum je možné po vzájemné dohodě zúčastněných stran podle potřeby
měnit nebo doplňovat formou písemných dodatků.
4. Memorandum je možné písemně vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Výpovědní lhůta začíná plynout prvním dnem následujícího měsíce po měsíci,
ve kterém byla výpověď doručena zbylým zúčastněným stranám.
5. Memorandum lze ukončit na základě písemné dohody smluvních stran.
6. Obdobím trvání spolupráce podle tohoto Memoranda je období od nabytí jeho
účinnosti do 30. 6. 2023.
7. Ukončuje se platnost Memoranda o spolupráci ze dne 13. 8. 2018, které se
nahrazuje tímto Memorandem.
8. Memorandum se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž každá smluvní
strana obdrží po jednom vyhotovení.
9. O schválení Memoranda rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje v souladu s §
37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
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předpisů,

na

své

schůzi konané dne

………………..

usnesením

č.

…………………...
10. O schválení Memoranda rozhodla Rada města Teplice, v souladu s § 102 odst.
3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usnesením
č. ………………… ze dne ………………...

V Ústí nad Labem dne ………………………..

……………………………………
Za Ústecký kraj
hejtman Oldřich Bubeníček

……………………………………
Za Statutární město Teplice
primátor Bc. Hynek Hanza

……………………………………
Za Fotbalovou asociaci České republiky
předseda Martin Malík

……………………………………
Za Fotbalovou asociaci České republiky
místopředseda Roman Berbr
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bod 15.4 priloha 1.pdf k usnesení č. 047/31Z/2020

Memorandum o spolupráci v oblasti
cestovního ruchu
(dále jen „memorandum“)

uzavřené mezi
Ústeckým krajem
zastoupeným Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem
se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
IČO: 70892156
a
Karlovarským krajem
zastoupeným Mgr. Petrem Kubisem, hejtmanem
se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
(společně jako „strany“)
I.
Hlavní cíle
1. Ústecký a Karlovarský kraj (dále „strany“) potvrzují tímto zájem úzce spolupracovat a
rozvíjet vzájemné vztahy v oblasti cestovního ruchu a v oblastech souvisejících.
2. Strany jsou připraveny dle potřeby a svých možností koordinovat svoji činnost v
oblasti cestovního ruchu, konzultovat přípravu a realizaci souvisejících rozvojových
aktivit. Budou se vzájemně informovat o relevantních aspektech svých strategických
záměrů v oblasti cestovního ruchu a meziregionálních vztahů a v případě
oboustranného zájmu se budou společně podílet na aktivitách, které z těchto vztahů
vyplývají.
3. V souladu se společnými zájmy a možnostmi budou strany posilovat regionální
partnerství a podporovat rozvoj aktivit a konkrétních projektů, překračujících svým
charakterem a dopadem krajské hranice (zejména turistická infrastruktura, destinační
management, sezónní turistická doprava, marketing apod.). Cílem je dosáhnout
společným postupem významnějších efektů a zkvalitnění služeb pro návštěvníky a
žádoucím způsobem ovlivnit rozsah i strukturu návštěvnosti krajů.
4. Obě strany vyjadřují záměr, že budou usilovat o sladění nástrojů na podporu rozvoje
cestovního ruchu – destinačního managementu, tak aby administrativní hranice krajů
nepůsobily jako bariéra. Věcné zaměření a podmínky aplikace specifických nástrojů
(grantových programů) budou obě strany před jejich vyhlášením společně
konzultovat.
5. V rámci tohoto memoranda budou strany usilovat o navázání spolupráce v těchto
oblastech i se Svobodným státem Sasko.

II.
Způsob dosažení cílů
Strany:
1. Svoji podporu a pozornost v oblasti cestovního ruchu zaměří především na aktivity,
které by měly vést k:
 zvýšení podílu cestovního ruchu na regionálním HDP
 zvýšení zaměstnanosti v cestovním ruchu na území obou krajů
 růstu počtu podnikatelů v cestovním ruchu na území obou krajů
 zvýšení využití lůžkových kapacit ubytovacích zařízení na území obou krajů a
zlepšení jejich kvality (certifikace)
 zlepšení kvality služeb
 zvýšení návštěvnosti obou krajů a změnu rozložení návštěvnosti v rámci celého roku
(omezení výrazné sezónnosti)
 vydefinování návštěvníka
2. Spolupráci v oblasti cestovního ruchu zaměří především na aktivity, které se věnují:
 rozvoji a podpoře turistických regionů
 zejména rozvoji a podpoře kategorizace destinačního managementu se zaměřením
na oblast Krušných hor, a to na principu 3K (koordinace, kooperace a komunikace) a
za účasti všech místních aktérů,
 vývoji v lázeňství a balneologii a podpoře spolupráce veřejných výzkumných institucí
– Institut lázeňství a balneologie, v.v.i. a Výzkumný ústav balneologický – Lázně
Mšené, v.v.i.
 turistické infrastruktuře (např. pěší turistika, cykloturistika, sezónní doprava cyklobusů
atd.),
 zejména projektům Hřebenovka, cyklostezka Ohře, Krušnohorská bílá stopa,
Krušnohorská cyklomagistrála atd.
 společným prezentačním a marketingovým aktivitám v tuzemsku i v zahraničí (např.
veletrhy, prezentační akce atd.)
 rozvoji bezbariérové turistiky
 rozvoji a podpoře turistických produktů a regionálních produktů.

III.
Pracovní skupina
1. K zajištění realizace memoranda může být zřízena pracovní skupina složená ze
zástupců dotčených odborů krajských úřadů, destinačních společností, gesčních
politiků a zástupců podnikatelského sektoru z Karlovarského a Ústeckého kraje. Po
případném přistoupení saské strany bude tato pracovní skupina rozšířena o její
zástupce.

IV.
1. Toto memorandum se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Každá ze stran memoranda může memorandum kdykoli a bez udání důvodu
vypovědět s výpovědní dobou v délce 1 měsíce od okamžiku doručení poslední
straně.

3. Konkrétní aktivity pro každý kalendářní rok budou upřesňovány a aktualizovány
formou Akčního plánu, který bude odsouhlasen všemi partnery vždy na počátku
daného kalendářního roku. Tento akční plán bude tvořit pracovní skupina.

V.
Další ujednání
1. Vztahy tímto memorandem neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy,
zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
2. Toto memorandum se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana
obdrží dvě vyhotovení.
3. Memorandum nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu uzavření.
4. Kraje prohlašují, že toto memorandum bylo sepsáno na základě pravdivých údajů,
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční
podpisy.
5. Uzavření tohoto memoranda o spolupráci bylo schváleno v souladu s § 35 odst. 2
písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ………………. ze dne ………
a usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ………………. ze dne ………
6. Smluvní strany proklamují, že budou usilovat o rozšíření tohoto memoranda
v horizontu 2020 – 2022 o dalšího partnera – Svobodný stát Sasko, tak aby došlo ke
smysluplnému rozvíjení celého regionu.

V Ústí nad Labem dne ………………

V Karlových Varech dne ………………

……………………………………………

……………………………………………

Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček
hejtman

Karlovarský kraj
Mgr. Petr Kubis
hejtman

Bod 16.1 priloha c. 2.pdf k usnesení č. 049/31Z/2020

Bod 16.1 priloha c. 2

Krajský úřad
Číslo poskytovatele: 20/SML1470/SoPD/KP
Číslo příjemce:
Č.j:

DODATEK Č. 1
ke smlouvě č. 20/SML1470/SoPD/KP o poskytnutí neinvestiční dotace
uzavřené dne 7.4.2020

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: PhDr. Adam Šrejber, Ph.D. – vedoucí odboru kultury a památkové péče
E-mail/telefon: srejber.a@kr-ustecky.cz / +420 475 657 286
IČ:
70892156
DIČ:
CZ 70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s.,
číslo účtu: 882733379/0800
a
Příjemce
Ústav archeologické památkové péče Severozápadních Čech, v.v.i.
Sídlo:
J. Žižky 835, 434 01 Most
Zastoupený:
Mgr. Petr Lissek, ředitel
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Lissek, ředitel
E-mail/telefon: office@uappmost.cz
IČ:
47325011
DIČ:
CZ47325011
Bank. spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu:38532491/0100
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy a dohodly se na těchto
změnách:

Článek 1
Doplňuje text v Článku I. o odstavec 5 takto:
5. Účel projektu se doplňuje o obnovu fasády a střechy přístavby na pozemku p.č. 3376/2,
k.ú. Most II, který je ve vlastnictví příjemce dotace.
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Článek 2
Doplňuje text v Článku II. o odstavec 7 takto:
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaný nákladový rozpočet projektu.

Článek 3
Mění text v Článku III. odstavec 4 takto:
z původního
4. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, který je přílohou této smlouvy, a
jejich řádné a oddělené sledování v účetnictví, vedeném v souladu se zákonem
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to jak z hlediska
nákladů projektu hrazených z dotace, tak z hlediska celkových uznatelných nákladů
projektu.
na text nový:
4. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, a jejich řádné a oddělené sledování
v účetnictví, vedeném v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, a to jak z hlediska nákladů projektu hrazených z dotace, tak
z hlediska celkových uznatelných nákladů projektu.

Článek 4
Ostatní ujednání
1. Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkám účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve
znění pozdějších předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých
osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění,
v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně
s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly
znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv
provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace o zveřejnění tohoto
dodatku byla zaslána příjemci do datové schránky ID b2cjuai. Dodatek nabývá
platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž příjemce
a poskytovatel obdrží každý po 1 vyhotovení včetně přílohy.
3. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem neměněné, zůstávají nedotčeny.
4. O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. XX/31Z/2020 ze dne 7. 9. 2020.
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V Ústí nad Labem dne…………..

V …………………dne…………………

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

Příjemce
Ústav archeologické památkové péče
Severozápadních Čech, v.v.i.
Mgr. Petr Lissek, ředitel

Příloha: aktualizovaný nákladový rozpočet ze dne 28.7.2020
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Nákladový rozpočet projektu: "Celková obnova fasád budovy Ústavu archeologické
památkové péče severozápadních Čech, veřejné výzkumné instituce"

Náklady z rozpočtu dokumentace pro provedení stavby

4 522 713,00

Vedlejší rozpočtové náklady
Projektové práce a autorský dozor
Finanční rezerva
Technický dozozor investora

211 000,00
1 100 000,00
150 000,00

Celková cena bez DPH

5 983 713,00

Celková cena s DPH

7 240 292,73 Kč

V Mostě dne 28.7. 2020
Mgr. Petr Lissek, ředitel ÚAPPSZČ, v. v. i.

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód:

JZiz835

Stavba:

Jana Žižky 835 - obnova fasády

JKSO:
Místo:

Most

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:
Ústav archeologické památkové péče sz čech

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Pavel Veverka

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Jan Matoušek

IČ:
DIČ:

25. 5. 2020

Poznámka:

4 522 713,00
0,00

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

4 522 713,00

Cena bez DPH
DPH základní
snížená

Cena s DPH

21,00%
15,00%

v

Projektant

Datum a podpis:

CZK

949 770,00
0,00

5 472 483,00

Zpracovatel

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

4 522 713,00
0,00

ze
ze

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Razítko

Datum a podpis:
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Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Kód:

JZiz835

Stavba:

Jana Žižky 835 - obnova fasády

Místo:

Most

Datum:

25. 5. 2020

Objednatel:
Zhotovitel:

Ústav archeologické památkové péče sz čech

Projektant:
Zpracovatel:

Ing. Pavel Veverka
Ing. Jan Matoušek

Kód

Objekt

Cena bez DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů
JZiz835
JZiz835SO01
JZiz835SO02

Jana Žižky 835 - obnova fasády
Hlavní budova
Přístavba

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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Cena s DPH [CZK]

4 522 713,00

5 472 483,00

0,00

0,00

3 685 758,00

4 459 767,00

836 955,00

1 012 716,00

0,00

0,00

4 522 713,00

5 472 483,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Jana Žižky 835 - obnova fasády

JKSO:
Místo:

Most

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:
Ústav archeologické památkové péče sz čech

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Pavel Veverka

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Jan Matoušek

IČ:
DIČ:

25. 5. 2020

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

0,00
0,00

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snížená

21,00%
15,00%

Cena s DPH

v

Projektant

Datum a podpis:

0,00
0,00

0,00

CZK

Zpracovatel

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

0,00
0,00

ze
ze

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Razítko

Datum a podpis:
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Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:

Jana Žižky 835 - obnova fasády

Místo:

Most

Datum:

25. 5. 2020

Objednatel:
Zhotovitel:

Ústav archeologické památkové péče sz čech

Projektant:
Zpracovatel:

Ing. Pavel Veverka
Ing. Jan Matoušek

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

0,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00
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ROZPOČET
Stavba:

Jana Žižky 835 - obnova fasády

Místo:

Most

Datum:

25. 5. 2020

Objednatel:
Zhotovitel:

Ústav archeologické památkové péče sz čech

Projektant:
Zpracovatel:

Ing. Pavel Veverka
Ing. Jan Matoušek

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Náklady z rozpočtu

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Jana Žižky 835 - obnova fasády

Objekt:

JZiz835-SO01 - Hlavní budova

JKSO:
Místo:

Most

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:
Ústav archeologické památkové péče sz čech

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Pavel Veverka

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Jan Matoušek

IČ:
DIČ:

25. 5. 2020

Poznámka:

3 510 246,00
175 512,00

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

3 685 758,00

Cena bez DPH
DPH základní
snížená

21,00%
15,00%

Cena s DPH

v

Projektant

Datum a podpis:

774 009,00
0,00

4 459 767,00

CZK

Zpracovatel

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

3 685 758,00
0,00

ze
ze

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Razítko

Datum a podpis:
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Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:

Jana Žižky 835 - obnova fasády

Objekt:

JZiz835-SO01 - Hlavní budova

Místo:

Most

Datum:

25. 5. 2020

Objednatel:
Zhotovitel:

Ústav archeologické památkové péče sz čech

Projektant:
Zpracovatel:

Ing. Pavel Veverka
Ing. Jan Matoušek

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

3 510 246,00

1) Náklady z rozpočtu

2 618 464,00

HSV - Práce a dodávky HSV

12 970,00

1 - Zemní práce

1 302,00

2 - Zakládání

514,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce
4 - Vodorovné konstrukce

39 096,00

5 - Komunikace pozemní

4 789,00
2 036 435,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

437 833,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě

48 427,00

998 - Přesun hmot

37 098,00

891 782,00

PSV - Práce a dodávky PSV
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

3 442,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

8 858,00

762 - Konstrukce tesařské

5 716,00
96 275,00

764 - Konstrukce klempířské

72 191,00

766 - Konstrukce truhlářské

348 430,00

767 - Konstrukce zámečnické

5 565,00

771 - Podlahy z dlaždic
772 - Konstrukce z kamene

127 500,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

220 211,00
3 594,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

175 512,00

2) Ostatní náklady
Vedlejší náklady

175 512,00

3 685 758,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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ROZPOČET
Stavba:

Jana Žižky 835 - obnova fasády

Objekt:

JZiz835-SO01 - Hlavní budova

Místo:

Most

Datum:

25. 5. 2020

Objednatel:
Zhotovitel:

Ústav archeologické památkové péče sz čech

Projektant:
Zpracovatel:

Ing. Pavel Veverka
Ing. Jan Matoušek

PČ Typ

Popis

Kód

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Náklady z rozpočtu

3 510 246,00
2 618 464,00

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce
1

K 111201109

Cena celkem [CZK]

12 970,00
Odstranění popínavých rostlin z fasády

m2

58,50

1 344,00

191,50

1 321,00

42,50

147,00

1 259,10

504,00

228,60

46,00

126,50

923,00

21,90

115,30

2 525,00

7,30

344,80

2 517,00

22,98

"Fasáda jihozápad
14,50*0,50

7,25

"Fasáda severovýchod
2,00*2,73/2

2,73

"Fasáda jihovýchod

2

3

5,00*2,60

13,00
22,98

K 122201101

Součet
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině
tř. 3 objem do 100 m3
"Okapový chodník dle detailu D.01

K 122201109

61,30*0,45*0,25
Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř.
1 až 3
"Okapový chodník dle detailu D.01

m3

6,90

6,90
m3

3,45

"Předpoklad 50% objemu zeminy

4

K 133202011

61,30*0,45*0,25*0,50
Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v
soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4
m2
"Pro základové patky vstupu na zahradu

3,45
m3

0,50*0,50*0,80*2
5

K 133202019

0,40

0,40

Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním
nebo pneum nářadím v horninách tř. 3

m3

0,20

0,50*0,50*0,80*2*0,50
Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až
m3
4 stavebním kolečkem do 10 m
"Z výkopu pro základové patky vstupu na
zahradu
0,50*0,50*0,80*2

0,20

"Pro základové patky vstupu na zahradu
"Předpoklad 50% objemu zeminy

6

K 162201211

7,30

0,40

"Z výkopu pro okapový chodník dle detailu D.01

7

K 162201219

8

K 162701105

61,30*0,45*0,25

6,90

Součet

7,30

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z
m3
horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m
Vodorovné přemístění do 10000 m
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
"Z výkopu pro základové patky vstupu na
zahradu
0,50*0,50*0,80*2

m3

0,40

"Z výkopu pro okapový chodník dle detailu D.01
61,30*0,45*0,25

6,90
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PČ Typ

Popis

Kód

MJ

Součet
9

K 167101101

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

7,30

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

m3

"Z výkopu pro základové patky vstupu na
zahradu
0,50*0,50*0,80*2

7,30

247,20

1 805,00

140,00

1 838,00

0,40

"Z výkopu pro okapový chodník dle detailu D.01

10

K 171201211

61,30*0,45*0,25

6,90

Součet
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na
skládce (skládkovné)
"Z výkopu pro základové patky vstupu na
zahradu
0,50*0,50*0,80*2*1,8

7,30
t

13,13

0,72

"Z výkopu pro okapový chodník dle detailu D.01
61,30*0,45*0,25*1,8

12,41

Součet

13,13

2 - Zakládání
11

K 275313811

1 302,00
Základové patky z betonu tř. C 25/30

m3

0,42

2 829,20

1 188,00

307,50

92,00

73,70

22,00

"Základové patky vstupu na zahradu
0,50*0,50*0,80*2*1,06
12

K 275351121

0,42

Zřízení bednění základových patek

m2

0,30

"Základové patky vstupu na zahradu
0,50*3*0,10*2
13

K 275351122

0,30

Odstranění bednění základových patek

m2

0,30

"Základové patky vstupu na zahradu
0,50*3*0,10*2

0,30

3 - Svislé a kompletní konstrukce
14

15

K 319201321

K 340237211

514,00

Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm
maltou
"Nový vstup na zahradu - po vybourání parapetu
stávajícího okna
(1,00+0,90*2)*0,45
Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 v příčkách nebo
stěnách z cihel tl do 100 mm

m2

1,26

279,70

352,00

161,60

162,00

1,26
kus

"Fasáda jihozápad - po vybouraných dvířkách O10
1

1,00

1,00

4 - Vodorovné konstrukce
16

K 434191451

39 096,00

Osazení schodišťových stupňů
kamennýchoboustranně do otvorů se zazděním

m

10,00

889,60

8 896,00

6 040,00

30 200,00

"Přístupové schodiště
2,00*5
17

M

583880240

10,00

stupeň schodišťový žulový d. 2 m

kus

5,00

"Přístupové schodiště
5

5,00

5 - Komunikace pozemní
18

K 564752111

4 789,00

Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm

m2

24,52

195,30

4 789,00

"Okapový chodník dle detailu D.01
61,30*0,40

24,52

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
19

K 612325424

2 036 435,00

Oprava vnitřní vápenocementové štukové
omítky stěn v rozsahu plochy do 100%
"Místnost pod schody

m2

20,00

20,00

20,00
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490,50

9 810,00

PČ Typ
20

Popis

Kód

K 622125111

MJ

Vyplnění spár cementovou maltou vnějších
konstrukcí z kamene
"Přístupové schodiště

m2

2,00*27
21

K 622131126

Množství
54,00

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

92,80

5 011,00

53,40

40 823,00

122,70

93 800,00

54,00

Penetrace vnějších stěn se zpevňujícími vlákny
pro překrytí vlasových trhlin nanášená ručně

m2

"Fasáda jihozápad
14,46*9,59+9,20*2,43+5,30*2,40/2*2+5,70*2,10/
2*2
"Odpočet plochy otvorů
(1,10*1,00*2+1,25*2,30*3+1,20*2,15*3+0,80*1,45
+1,20*0,40*3)
"Ostění otvorů
((1,10+1,00*2)*2+(1,25+2,30*2)*3+(1,20+2,15*2)*
3+0,80+1,45*2+(1,20+0,40*2)*3)*0,20
"Fasáda severozápad
16,46*(9,80+10,30)/2+1,50*0,55/2*2+3,15*1,75/
2*2
"Odpočet plochy otvorů
(0,90*1,97+1,00*1,50*3+1,00*2,30*5+0,60*2,30*4
+1,00*3,00*2+1,25*2,30)
"Ostění otvorů
(0,90+1,97*2+(1,00+1,50*2)*2+(1,00+2,30*2)*5+(
0,60+2,30*2)*4+(1,00+3,00*2)*2+1,25+2,30*2)*0,
20
"Fasáda severovýchod
4,80*8,70+3,30*9,59+6,36*(9,59+12,02)/2+5,30*
2,40/2*2+5,70*2,10/2*2
"Odpočet plochy otvorů
(1,40*3,10+1,00*0,50+1,30*2,30+1,20*2,10*2+1,
20*0,40*2+0,80*1,45)
"Ostění otvorů
(1,40+3,10*2+1,00+0,50*2+1,30+2,30*2+(1,20+2,
10*2)*2+(1,20+0,40*2)*2+0,80+1,45*2)*0,20
"Fasáda jihovýchod
16,46*11,90+8,40*3,08+1,20*14,98*2+1,90*6,86*
2+5,25*2,05/2*2
"Odpočet plochy otvorů
(1,30*1,80*2+1,40*2,40*2+1,00*1,30*2+1,30*2,30
*2+1,20*2,15*2+1,20*0,40*2+1,65*2,40*2+0,65*2,
50*2+1,50*3,30+0,80*1,40*3)
"Ostění otvorů
((1,30+1,80*2)*2+(1,40+2,40*2)*2+(1,00+1,30*2)*
2+(1,30+2,30*2)*2+(1,20+2,15*2)*2+(1,20+0,40*2
)*2+(1,65+2,40*2)*2+(0,65+2,50*2)*2+1,50+3,30*
2)*0,20
(0,80+1,40*2)*3*0,20

764,47

185,72

-21,17

9,99

171,76

-32,17

16,30

166,82

-14,99

6,80

294,53

-45,58

17,70
2,16

"Komíny
(0,45+0,45)*2*1,10+(0,45+0,60)*2*1,10*2

22

K 622321131

Součet
Potažení vnějších stěn aktivovaným štukem
m2
tloušťky do 3 mm
"Fasáda jihozápad
14,46*9,59+9,20*2,43+5,30*2,40/2*2+5,70*2,10/
2*2
"Odpočet plochy otvorů
(1,10*1,00*2+1,25*2,30*3+1,20*2,15*3+0,80*1,45
+1,20*0,40*3)
"Ostění otvorů
((1,10+1,00*2)*2+(1,25+2,30*2)*3+(1,20+2,15*2)*
3+0,80+1,45*2+(1,20+0,40*2)*3)*0,20
"Fasáda severozápad
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6,60
764,47
764,47

185,72

-21,17

9,99

PČ Typ

Popis

Kód

MJ

16,46*(9,80+10,30)/2+1,50*0,55/2*2+3,15*1,75/
2*2
"Odpočet plochy otvorů
(0,90*1,97+1,00*1,50*3+1,00*2,30*5+0,60*2,30*4
+1,00*3,00*2+1,25*2,30)
"Ostění otvorů
(0,90+1,97*2+(1,00+1,50*2)*2+(1,00+2,30*2)*5+(
0,60+2,30*2)*4+(1,00+3,00*2)*2+1,25+2,30*2)*0,
20
"Fasáda severovýchod
4,80*8,70+3,30*9,59+6,36*(9,59+12,02)/2+5,30*
2,40/2*2+5,70*2,10/2*2
"Odpočet plochy otvorů
(1,40*3,10+1,00*0,50+1,30*2,30+1,20*2,10*2+1,
20*0,40*2+0,80*1,45)
"Ostění otvorů
(1,40+3,10*2+1,00+0,50*2+1,30+2,30*2+(1,20+2,
10*2)*2+(1,20+0,40*2)*2+0,80+1,45*2)*0,20
"Fasáda jihovýchod
16,46*11,90+8,40*3,08+1,20*14,98*2+1,90*6,86*
2+5,25*2,05/2*2
"Odpočet plochy otvorů
(1,30*1,80*2+1,40*2,40*2+1,00*1,30*2+1,30*2,30
*2+1,20*2,15*2+1,20*0,40*2+1,65*2,40*2+0,65*2,
50*2+1,50*3,30+0,80*1,40*3)
"Ostění otvorů
((1,30+1,80*2)*2+(1,40+2,40*2)*2+(1,00+1,30*2)*
2+(1,30+2,30*2)*2+(1,20+2,15*2)*2+(1,20+0,40*2
)*2+(1,65+2,40*2)*2+(0,65+2,50*2)*2+1,50+3,30*
2)*0,20
(0,80+1,40*2)*3*0,20

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

171,76

-32,17

16,30

166,82

-14,99

6,80

294,53

-45,58

17,70
2,16

"Komíny
(0,45+0,45)*2*1,10+(0,45+0,60)*2*1,10*2

23

24

K 622325301

K 622325501

Součet
Oprava vnější vápenné štukové omítky složitosti
m2
2 v rozsahu do 10%
"Fasáda severozápad
16,46*(9,80+10,30)/2+1,50*0,55/2*2+3,15*1,75/
2*2
"Odpočet plochy otvorů
(0,90*1,97+1,00*1,50*3+1,00*2,30*5+0,60*2,30*4
+1,00*3,00*2+1,25*2,30)
"Ostění otvorů
(0,90+1,97*2+(1,00+1,50*2)*2+(1,00+2,30*2)*5+(
0,60+2,30*2)*4+(1,00+3,00*2)*2+1,25+2,30*2)*0,
20
Součet
Oprava vnější vápenné štukové omítky složitosti
m2
4 v rozsahu do 10%
"Fasáda jihozápad
14,46*9,59+9,20*2,43+5,30*2,40/2*2+5,70*2,10/
2*2
"Odpočet plochy otvorů
(1,10*1,00*2+1,25*2,30*3+1,20*2,15*3+0,80*1,45
+1,20*0,40*3)
"Ostění otvorů
((1,10+1,00*2)*2+(1,25+2,30*2)*3+(1,20+2,15*2)*
3+0,80+1,45*2+(1,20+0,40*2)*3)*0,20
"Fasáda severovýchod
4,80*8,70+3,30*9,59+6,36*(9,59+12,02)/2+5,30*
2,40/2*2+5,70*2,10/2*2
"Odpočet plochy otvorů
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6,60
764,47
155,89

148,00

23 072,00

714,30

429 994,00

171,76

-32,17

16,30
155,89
601,98

185,72

-21,17

9,99

166,82

PČ Typ

Popis

Kód

MJ

(1,40*3,10+1,00*0,50+1,30*2,30+1,20*2,10*2+1,
20*0,40*2+0,80*1,45)
"Ostění otvorů
(1,40+3,10*2+1,00+0,50*2+1,30+2,30*2+(1,20+2,
10*2)*2+(1,20+0,40*2)*2+0,80+1,45*2)*0,20
"Fasáda jihovýchod
16,46*11,90+8,40*3,08+1,20*14,98*2+1,90*6,86*
2+5,25*2,05/2*2
"Odpočet plochy otvorů
(1,30*1,80*2+1,40*2,40*2+1,00*1,30*2+1,30*2,30
*2+1,20*2,15*2+1,20*0,40*2+1,65*2,40*2+0,65*2,
50*2+1,50*3,30+0,80*1,40*3)
"Ostění otvorů
((1,30+1,80*2)*2+(1,40+2,40*2)*2+(1,00+1,30*2)*
2+(1,30+2,30*2)*2+(1,20+2,15*2)*2+(1,20+0,40*2
)*2+(1,65+2,40*2)*2+(0,65+2,50*2)*2+1,50+3,30*
2)*0,20
(0,80+1,40*2)*3*0,20
K 622901101

Oprava římsy č. 01

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

-14,99

6,80

294,53

-45,58

17,70
2,16

Součet
25

Množství

601,98
m

45,42

2 800,00

127 176,00

1 300,00

59 046,00

2 300,00

118 634,00

1 600,00

68 288,00

450,00

28 908,00

"Fasáda jihozápad
14,46

14,46

"Fasáda severovýchodní
8,30

8,30

"Fasáda jihovýchodní
16,46+1,20*2+1,90*2

22,66

Součet
26

K 622901102

Oprava římsy č. 02

45,42
m

45,42

"Fasáda jihozápad
14,46

14,46

"Fasáda severovýchodní
8,30

8,30

"Fasáda jihovýchodní

27

K 622901103

16,46+1,20*2+1,90*2

22,66

Součet

45,42

Oprava římsy č. 03

m

51,58

"Fasáda jihozápad
14,46

14,46

"Fasáda severovýchodní
14,46

14,46

"Fasáda jihovýchodní
16,46+1,20*2+1,90*2

22,66

Součet
28

K 622901104

Oprava římsy č. 04

51,58
m

42,68

"Fasáda jihozápad
14,46

14,46

"Fasáda severovýchodní
14,46

14,46

"Fasáda jihovýchodní
16,46+1,20*2-5,10

13,76

Součet
29

K 622901105

Oprava římsy č. 05

42,68
m

64,24

"Fasáda jihozápad
14,46

14,46

"Fasáda severozápadní
16,46

16,46

"Fasáda severovýchodní
14,46

14,46

"Fasáda jihovýchodní
16,46+1,20*2

18,86
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PČ Typ

Popis

Kód

MJ

Součet
30

K 622901106

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

64,24

Oprava římsy č. 06

m

20,40

1 200,00

24 480,00

12 000,00

72 000,00

18 000,00

18 000,00

1 200,00

29 280,00

6 000,00

42 000,00

6 000,00

42 000,00

7 500,00

52 500,00

6 000,00

48 000,00

7 000,00

56 000,00

1 300,00

41 600,00

1 800,00

25 200,00

32 000,00

32 000,00

12 000,00

48 000,00

"Fasáda jihovýchodní
7,00+6,70*2
31

K 622901201

20,40

Oprava štukového prvku č. 01
"Očištění, kontrola ukotvení, lokální oprava a
doplnění
"Dle tabulky štukových prvků

kpl

6
32

K 622901201a

6,00

6,00

Oprava štukového prvku č. 01 s doplněním
pravého ostění na severovýchodní fasádě

kpl

1,00

m

24,40

"Očištění, kontrola ukotvení, lokální oprava a
doplnění levého ostění, nový štukový odlitek
včetně ukotvení pravého ostění
"Dle tabulky štukových prvků
1
33

K 622901202

34

K 622901203

35

K 622901204

36

K 622901205

1,00

Oprava štukového prvku č. 02
"Očištění, kontrola ukotvení, lokální oprava a
doplnění
"Dle tabulky štukových prvků
8,20+7,20+9,00

24,40

Oprava štukového prvku č. 03
"Očištění, kontrola ukotvení, lokální oprava a
doplnění
"Dle tabulky štukových prvků

kpl

7

7,00

Oprava štukového prvku č. 04
"Očištění, kontrola ukotvení, lokální oprava a
doplnění
"Dle tabulky štukových prvků

kpl

7

K 622901206

38

K 622901207

kpl

kpl

40

K 622901209

kpl

8,00

kpl

32,00

8,00

Oprava štukového prvku č. 08
"Očištění, kontrola ukotvení, lokální oprava a
doplnění
"Dle tabulky štukových prvků
12+8+12

32,00

Oprava štukového prvku č. 09
"Očištění, kontrola ukotvení, lokální oprava a
doplnění
"Dle tabulky štukových prvků

kpl

5+4+5
41

K 622901210

42

K 622901211

8,00

8,00

Oprava štukového prvku č. 07
"Očištění, kontrola ukotvení, lokální oprava a
doplnění
"Dle tabulky štukových prvků
8

K 622901208

7,00

7,00

Oprava štukového prvku č. 06
"Očištění, kontrola ukotvení, lokální oprava a
doplnění
"Dle tabulky štukových prvků
8

39

7,00

7,00

Oprava štukového prvku č. 05
"Očištění, kontrola ukotvení, lokální oprava a
doplnění
"Dle tabulky štukových prvků
7

37

7,00

14,00

14,00

Oprava štukového prvku č. 10
"Očištění, kontrola ukotvení, lokální oprava a
doplnění
"Dle tabulky štukových prvků

kpl

1

1,00

1,00

Oprava štukového prvku č. 11
"Očištění, kontrola ukotvení, lokální oprava a
doplnění

kpl
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4,00

PČ Typ

Popis

Kód

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

"Dle tabulky štukových prvků
4
43

44

K 622901212

K 622901212a

4,00

Oprava štukového prvku č. 12
"Očištění, kontrola ukotvení, lokální oprava a
doplnění
"Dle tabulky štukových prvků
4
Oprava štukového prvku č. 12 - nový odllitek
včetně ukotvení
"Nový odlitek včetně ukotvení na fasádě
severovýchod - levé ostění
"Dle tabulky štukových prvků

kpl

K 622901213

46

K 622901214

47

K 622901215

48

K 622901216

49

K 622901217

50

K 622901218

51

K 622901219

52

K 622901220

53

K 622901221

kpl

kpl

kpl

kpl

4,00

12 000,00

48 000,00

2,00

13 000,00

26 000,00

2,00

13 000,00

26 000,00

kpl

5,00

900,00

4 500,00

6 000,00

6 000,00

7 000,00

21 000,00

6 000,00

36 000,00

8 000,00

32 000,00

7 000,00

14 000,00

30 000,00

30 000,00

5 000,00

5 000,00

5,00

Oprava štukového prvku č. 17
"Očištění, kontrola ukotvení, lokální oprava a
doplnění
"Dle tabulky štukových prvků

kpl

1

1,00

1,00

Oprava štukového prvku č. 18
"Očištění, kontrola ukotvení, lokální oprava a
doplnění
"Dle tabulky štukových prvků

kpl

3

3,00

3,00

Oprava štukového prvku č. 19
"Očištění, kontrola ukotvení, lokální oprava a
doplnění
"Dle tabulky štukových prvků

kpl

6

6,00

6,00

Oprava štukového prvku č. 20
"Očištění, kontrola ukotvení, lokální oprava a
doplnění
"Dle tabulky štukových prvků

kpl

4

4,00

4,00

Oprava štukového prvku č. 21
"Očištění, kontrola ukotvení, lokální oprava a
doplnění
"Dle tabulky štukových prvků

kpl

2

2,00

2,00

Oprava štukového prvku č. 22
"Očištění, kontrola ukotvení, lokální oprava a
doplnění
"Dle tabulky štukových prvků

kpl

1
Oprava štukového prvku č. 23

32 000,00

2,00

Oprava štukového prvku č. 16
"Očištění, kontrola ukotvení, lokální oprava a
doplnění
"Dle tabulky štukových prvků
5

K 622901223

32 000,00

2,00

Oprava štukového prvku č. 15
"Očištění, kontrola ukotvení, lokální oprava a
doplnění
"Dle tabulky štukových prvků
2

55

1,00

4,00

Oprava štukového prvku č. 14
"Očištění, kontrola ukotvení, lokální oprava a
doplnění
"Dle tabulky štukových prvků
2

K 622901222

72 000,00

1,00

Oprava štukového prvku č. 13
"Očištění, kontrola ukotvení, lokální oprava a
doplnění
"Dle tabulky štukových prvků
4

54

18 000,00

4,00

1
45

4,00

1,00

1,00
kpl
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1,00

PČ Typ

Popis

Kód

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

"Očištění, kontrola ukotvení, lokální oprava a
doplnění
"Dle tabulky štukových prvků
1
56

K 622901224

57

K 622901225

1,00

Oprava štukového prvku č. 24
"Očištění, kontrola ukotvení, lokální oprava a
doplnění
"Dle tabulky štukových prvků

kpl

1

K 622901226

59

K 622901227

kpl

K 622901227a

61

K 622901229

kpl

63

64

1
Oprava štukového prvku č. 27 - nový odlitek
včetně ukotvení
"Nový odlitek včetně ukotvení na jihovýchodní
fasádě
"Dle tabulky štukových prvků

65

K 629991002

K 629991004

(15,46+17,46)*2*1,00
Zakrytí podélných ploch z OSB desek tl. 12 mm
volně položených
"Okolo objektu

K 629995101

3 000,00

3 000,00

3,00

4 500,00

13 500,00

kpl

1,00

1 300,00

1 300,00

3 200,00

6 400,00

22 000,00

22 000,00

20,40

1 343,00

178,50

11 752,00

35,90

4 089,00

62,30

47 626,00

1,00
kpl

2,00

2,00

Oprava štukového prvku O5 - znak
"Očištění, kontrola ukotvení, lokální oprava a
doplnění, obnova barevnosti
"Fasáda severovýchod
1
Zakrytí podélných ploch geotextilií volně
položenou
"Okolo objektu

K 629991011

1,00

3,00

Oprava štukového prvku č. 27
"Očištění, kontrola ukotvení, lokální oprava a
doplnění
"Dle tabulky štukových prvků

2

62

14 000,00

1,00

Oprava štukového prvku č. 26
"Očištění, kontrola ukotvení, lokální oprava a
doplnění
"Dle tabulky štukových prvků
3

60

14 000,00

1,00

Oprava štukového prvku č. 25
"Očištění, kontrola ukotvení, lokální oprava a
doplnění
"Dle tabulky štukových prvků
1

58

1,00

(15,46+17,46)*2*1,00
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií
přilepenou lepící páskou
"Fasáda jihozápad
1,10*1,00*2+1,25*2,30*3+1,20*2,15*3+0,80*1,45
+1,20*0,40*3
"Fasáda severozápad
0,90*1,97+1,00*1,50*3+1,00*2,30*5+0,60*2,30*4
+1,00*3,00*2+1,25*2,30
"Fasáda severovýchod
1,40*3,10+1,00*0,50+1,30*2,30+1,20*2,10*2+1,2
0*0,40*2+0,80*1,45
"Fasáda jihovýchod
1,30*1,80*2+1,40*2,40*2+1,00*1,30*2+1,30*2,30*
2+1,20*2,15*2+1,20*0,40*2+1,65*2,40*2+0,65*2,
50*2+1,50*3,30+0,80*1,40*3
Součet
Očištění vnějších ploch tlakovou vodou

kpl

1,00

1,00
m2

65,84

65,84
m2

65,84

65,84
m2

113,91

21,17

32,17

14,99

45,58
113,91
m2

"Fasáda jihozápad
14,46*9,59+9,20*2,43+5,30*2,40/2*2+5,70*2,10/
2*2
"Odpočet plochy otvorů
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764,47

185,72

PČ Typ

Popis

Kód

MJ

(1,10*1,00*2+1,25*2,30*3+1,20*2,15*3+0,80*1,45
+1,20*0,40*3)
"Ostění otvorů
((1,10+1,00*2)*2+(1,25+2,30*2)*3+(1,20+2,15*2)*
3+0,80+1,45*2+(1,20+0,40*2)*3)*0,20
"Fasáda severozápad
16,46*(9,80+10,30)/2+1,50*0,55/2*2+3,15*1,75/
2*2
"Odpočet plochy otvorů
(0,90*1,97+1,00*1,50*3+1,00*2,30*5+0,60*2,30*4
+1,00*3,00*2+1,25*2,30)
"Ostění otvorů
(0,90+1,97*2+(1,00+1,50*2)*2+(1,00+2,30*2)*5+(
0,60+2,30*2)*4+(1,00+3,00*2)*2+1,25+2,30*2)*0,
20
"Fasáda severovýchod
4,80*8,70+3,30*9,59+6,36*(9,59+12,02)/2+5,30*
2,40/2*2+5,70*2,10/2*2
"Odpočet plochy otvorů
(1,40*3,10+1,00*0,50+1,30*2,30+1,20*2,10*2+1,
20*0,40*2+0,80*1,45)
"Ostění otvorů
(1,40+3,10*2+1,00+0,50*2+1,30+2,30*2+(1,20+2,
10*2)*2+(1,20+0,40*2)*2+0,80+1,45*2)*0,20
"Fasáda jihovýchod
16,46*11,90+8,40*3,08+1,20*14,98*2+1,90*6,86*
2+5,25*2,05/2*2
"Odpočet plochy otvorů
(1,30*1,80*2+1,40*2,40*2+1,00*1,30*2+1,30*2,30
*2+1,20*2,15*2+1,20*0,40*2+1,65*2,40*2+0,65*2,
50*2+1,50*3,30+0,80*1,40*3)
"Ostění otvorů
((1,30+1,80*2)*2+(1,40+2,40*2)*2+(1,00+1,30*2)*
2+(1,30+2,30*2)*2+(1,20+2,15*2)*2+(1,20+0,40*2
)*2+(1,65+2,40*2)*2+(0,65+2,50*2)*2+1,50+3,30*
2)*0,20
(0,80+1,40*2)*3*0,20

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

-21,17

9,99

171,76

-32,17

16,30

166,82

-14,99

6,80

294,53

-45,58

17,70
2,16

"Komíny
(0,45+0,45)*2*1,10+(0,45+0,60)*2*1,10*2

6,60

Součet
66

K 631311224

764,47

Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého se
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

m3

0,90

3 641,60

3 277,00

3 539,00

1 770,00

152,10

137,00

27 935,40

838,00

274,80

2 473,00

"Přístupové schodiště
(1,50+3,00)*2,00*0,10
67

K 631311234

0,90

Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého se
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

m3

0,50

"Opěrná zeď v místě uložení vstupu na zahradu
0,50
68

K 631319173

0,50

Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže

m3

0,90

"Přístupové schodiště
(1,50+3,00)*2,00*0,10
69

K 631362021

0,90

Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari

t

0,03

"Přístupové schodiště
(1,50+3,00)*2,00*1,1*3,03/1000
70

K 633811111

Leštění betonových podlah

0,03
m2

9,00

"Přístupové schodiště
(1,50+3,00)*2,00

9,00
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PČ Typ
71

Popis

MJ

Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm
kladených do kameniva drceného 4-8 mm

m2

Kód

K 637211122

"Okapový chodník dle detailu D.01 včetně
dodání betonových dlaždic
61,30*0,40

Množství
24,52

J.cena [CZK]
603,90

K 909901101

14 808,00

24,52

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
72

Cena celkem [CZK]

437 833,00

Zábor veřejného prostranství za každý den

m2

4 050,00

7,00

28 350,00

"Předpokládaná doba stavby - tři měsíce
45,00*90
73

K 909901109

74

K 916331112

75

M

592173010

76

K 941221112

4 050,00

Vyřízení záboru veřejného prostranství
Osazení zahradního obrubníku betonového do
lože z betonu s boční opěrou
"Okapový chodník dle detailu D.01
61,30
obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO
7/20 50x5x15 cm
Montáž lešení řadového rámového zatížení do
300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m
"Fasáda jihozápad

kpl

1,00

4 000,00

4 000,00

m

61,30

152,20

9 330,00

61,30
kus

128,73

30,30

3 901,00

m2

926,77

58,90

54 587,00

2,00

166 819,00

39,80

36 885,00

18,20

16 867,00

16,50*9,59+10,20*2,43+7,30*2,40/2*2

200,54

"Fasáda severozápad
18,50*10,10

186,85

"Fasáda severovýchod
5,80*8,70+3,30*9,59+7,40*(9,59+12,02)/2+7,30*
2,40/2*2
"Fasáda jihovýchod
18,50*11,90+8,40*3,08+2,20*14,98*2+3,10*7,72*
2
Součet
77

K 941221211

Příplatek k lešení řadovému rámovému š 1,2 m
v do 25 m za první a ZKD den použití

179,58

359,80
926,77
m2

83 409,57

"Fasáda jihozápad
(16,50*9,59+10,20*2,43+7,30*2,40/2*2)*90

18 048,69

"Fasáda severozápad
18,50*10,10*90

16 816,50

"Fasáda severovýchod
(5,80*8,70+3,30*9,59+7,40*(9,59+12,02)/2+7,30
*2,40/2*2)*90
"Fasáda jihovýchod
(18,50*11,90+8,40*3,08+2,20*14,98*2+3,10*7,72
*2)*90
Součet
78

K 941221812

16 162,56

32 381,82
83 409,57

Demontáž lešení řadového rámového zatížení do
m2
300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m

926,77

"Fasáda jihozápad
16,50*9,59+10,20*2,43+7,30*2,40/2*2

200,54

"Fasáda severozápad
18,50*10,10

79

K 944511111

186,85

"Fasáda severovýchod
5,80*8,70+3,30*9,59+7,40*(9,59+12,02)/2+7,30*
2,40/2*2
"Fasáda jihovýchod
18,50*11,90+8,40*3,08+2,20*14,98*2+3,10*7,72*
2
Součet
Montáž ochranné sítě z textilie z umělých
vláken
"Fasáda jihozápad

179,58

359,80
926,77
m2

16,50*9,59+10,20*2,43+7,30*2,40/2*2

926,77

200,54

"Fasáda severozápad
18,50*10,10

186,85
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PČ Typ

80

Popis

Kód

K 944511211

MJ

"Fasáda severovýchod
5,80*8,70+3,30*9,59+7,40*(9,59+12,02)/2+7,30*
2,40/2*2
"Fasáda jihovýchod
18,50*11,90+8,40*3,08+2,20*14,98*2+3,10*7,72*
2
Součet
Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den
použití
"Fasáda jihozápad

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

179,58

359,80
926,77
m2

(16,50*9,59+10,20*2,43+7,30*2,40/2*2)*90

83 409,57

0,40

33 364,00

12,20

11 307,00

135,50

1 626,00

18 048,69

"Fasáda severozápad
18,50*10,10*90

81

K 944511811

16 816,50

"Fasáda severovýchod
(5,80*8,70+3,30*9,59+7,40*(9,59+12,02)/2+7,30
*2,40/2*2)*90
"Fasáda jihovýchod
(18,50*11,90+8,40*3,08+2,20*14,98*2+3,10*7,72
*2)*90
Součet
Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých
vláken
"Fasáda jihozápad

16 162,56

32 381,82
83 409,57
m2

16,50*9,59+10,20*2,43+7,30*2,40/2*2

926,77

200,54

"Fasáda severozápad
18,50*10,10

186,85

"Fasáda severovýchod
5,80*8,70+3,30*9,59+7,40*(9,59+12,02)/2+7,30*
2,40/2*2
"Fasáda jihovýchod
18,50*11,90+8,40*3,08+2,20*14,98*2+3,10*7,72*
2
Součet
Osazování kovových mřížek do fasády bez jejich
dodání O13
"Výměna plechových mřížek O13

179,58

359,80
926,77

82

K 953941209

kus

83

M

553414130

průvětrník mřížový s klapkami 30x30 cm

kus

4,00

346,00

1 384,00

84

M

553414120

8,00

271,00

2 168,00

85

K 953941211

průvětrník mřížový s klapkami 20x20 cm
kus
Osazování kovových konzol nebo kotev bez
kus
jejich dodání
"Fasáda jihovýchod - ocelové prvky pro uchycení
vlajky
2

2,00

84,80

170,00

kus

2,00

980,00

1 960,00

m

10,00

601,50

6 015,00

2 997,80

2 698,00

137,80

827,00

140,80

177,00

126,90

292,00

4+8

12,00

86

M

87

K 963023712

vlajková žerď Z2
Vybourání schodišťových stupňů ze zdi cihelné
oboustranně
"Přístupové schodiště

K 965042141

2,00*5
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm
pl přes 4 m2
"Přístupové schodiště

K 965081313

(1,50+3,00)*2,00*0,10
Bourání podlah z dlaždic betonových,
teracových nebo čedičových tl do 20 mm plochy
přes 1 m2
"Balkon - fasáda jihovýchod

88

89

90

91

423928760

K 967031132

K 968062376

12,00

2,00

10,00
m3

0,90

0,90
m2

6,00

4,00*1,50
Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV
m2
nebo MVC
"Nový vstup na zahradu - po vybourání parapetu
stávajícího okna
(1,00+0,90*2)*0,45
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených
m2
včetně křídel pl do 4 m2

6,00
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1,26

1,26
2,30

PČ Typ

Popis

Kód

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

"Okno ve vstupu na zahradu

92

K 968062455

93

K 968072875

1,00*2,30
Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2
m2
"Vstupní dveře - fasáda severozápad

2,30
m2

0,90*1,97

1,77

204,00

361,00

123,20

588,00

73,90

2 156,00

1 919,70

787,00

38,80

582,00

49,70

497,00

86,10

1 722,00

6,60

1 029,00

1,77

Vybourání mříží pl do 2 m2

m2

4,77

"Mříž O3
1,02*0,54

0,55

"Mříž O9
1,10*1,00*2

2,20

"Mříž O17
0,40*1,30

0,52

"Mříž O19
1,00*1,50

1,50

Součet
94

K 968072876

4,77

Vybourání mříží pl přes 2 m2

m2

29,17

"Mříž O2
1,20*1,85*2

4,44

"Mříž O4
1,25*2,30*7

20,13

"Mříž O18
1,00*2,30*2

95

96

K 971033561

K 976072221

4,60

Součet
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2
na MVC nebo MV tl do 600 mm
"Nový vstup na zahradu - parapet stávajícího
okna
1,00*0,90*0,45
Vybourání kovových dvířek a mřížek pl do 0,3
m2 ze zdiva cihelného
"Plechová dvířka O10

29,17
m3

0,41

0,41
kus

1

15,00

1,00

"Plechové mřížky O13
4+8

12,00

"Plechové mřížky O14
2

97

K 976082131

2,00

Součet
Vybourání drobných kovových prvků ze zdiva
cihelného
"Fasáda jihozápad

15,00
kus

1

10,00

1,00

"Fasáda severozápad
2

2,00

"Fasáda severovýchod
3

3,00

"Fasáda jihovýchod
4

98

99

K 978013191

K 978015321

4,00

Součet
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100
%
"Místnost pod schodištěm

10,00
m2

20,00

20,00
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 m2
rozsahu do 10%
"Fasáda severozápad
16,46*(9,80+10,30)/2+1,50*0,55/2*2+3,15*1,75/
2*2
"Odpočet plochy otvorů

20,00
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155,89

171,76

PČ Typ

100

Popis

Kód

K 978019321

MJ

(0,90*1,97+1,00*1,50*3+1,00*2,30*5+0,60*2,30*4
+1,00*3,00*2+1,25*2,30)
"Ostění otvorů
(0,90+1,97*2+(1,00+1,50*2)*2+(1,00+2,30*2)*5+(
0,60+2,30*2)*4+(1,00+3,00*2)*2+1,25+2,30*2)*0,
20
Součet
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo
vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až m2
5 do 10%
"Fasáda jihozápad
14,46*9,59+9,20*2,43+5,30*2,40/2*2+5,70*2,10/
2*2
"Odpočet plochy otvorů
(1,10*1,00*2+1,25*2,30*3+1,20*2,15*3+0,80*1,45
+1,20*0,40*3)
"Ostění otvorů
((1,10+1,00*2)*2+(1,25+2,30*2)*3+(1,20+2,15*2)*
3+0,80+1,45*2+(1,20+0,40*2)*3)*0,20
"Fasáda severovýchod
4,80*8,70+3,30*9,59+6,36*(9,59+12,02)/2+5,30*
2,40/2*2+5,70*2,10/2*2
"Odpočet plochy otvorů
(1,40*3,10+1,00*0,50+1,30*2,30+1,20*2,10*2+1,
20*0,40*2+0,80*1,45)
"Ostění otvorů
(1,40+3,10*2+1,00+0,50*2+1,30+2,30*2+(1,20+2,
10*2)*2+(1,20+0,40*2)*2+0,80+1,45*2)*0,20
"Fasáda jihovýchod
16,46*11,90+8,40*3,08+1,20*14,98*2+1,90*6,86*
2+5,25*2,05/2*2
"Odpočet plochy otvorů
(1,30*1,80*2+1,40*2,40*2+1,00*1,30*2+1,30*2,30
*2+1,20*2,15*2+1,20*0,40*2+1,65*2,40*2+0,65*2,
50*2+1,50*3,30+0,80*1,40*3)
"Ostění otvorů
((1,30+1,80*2)*2+(1,40+2,40*2)*2+(1,00+1,30*2)*
2+(1,30+2,30*2)*2+(1,20+2,15*2)*2+(1,20+0,40*2
)*2+(1,65+2,40*2)*2+(0,65+2,50*2)*2+1,50+3,30*
2)*0,20
(0,80+1,40*2)*3*0,20
Součet

101

K 985223110

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

-32,17

16,30
155,89
601,98

10,60

6 381,00

17 013,50

25 520,00

1 596,10

10 375,00

785,80

5 108,00

185,72

-21,17

9,99

166,82

-14,99

6,80

294,53

-45,58

17,70
2,16
601,98

Přezdívání cihelného zdiva do 1 m3

m3

1,50

"Opěrná zeď v místě uložení vstupu na zahradu
0,50

0,50

"Boční zeď přístupového schodiště

102

K 985421131

1,00

1,00

Součet

1,50

Injektáž trhlin š 10 mm v cihelném zdivu hl do
300 mm aktivovanou cementovou maltou

m

6,50

"Fasáda severovýchod
4,50

4,50

"Fasáda jihozápad

103

K 985421191

2,00

2,00

Součet
Příplatek k injektážím zdiva za délku trhliny do
1 m jednotlivě
"Fasáda severovýchod

6,50
m

4,50

6,50

4,50

"Fasáda jihozápad
2,00

2,00
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PČ Typ

Popis

Kód

MJ

Součet

Množství

J.cena [CZK]

6,50

997 - Přesun sutě

48 427,00

104

K 997013154

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných
hmot pro budovy v do 15 m s omezením
mechanizace

105

K 997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením

106

K 997013509

107

K 997013831

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na
skládku ZKD 1 km přes 1 km
Poplatek za uložení stavebního směsného
odpadu na skládce (skládkovné)

t

16,90

1 332,30

22 516,00

t

16,90

274,20

4 634,00

t

169,00

11,90

2 011,00

t

16,90

1 140,00

19 266,00

998 - Přesun hmot
108

K 998017003

37 098,00

Přesun hmot s omezením mechanizace pro
budovy v do 24 m

t

39,42

941,10

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
K 711193121

37 098,00

891 782,00

PSV - Práce a dodávky PSV
109

Cena celkem [CZK]

3 442,00

Izolace proti vodě na vodorovné ploše stěrková

m2

6,00

4,00*1,50
Odstranění stěrkové hydroizolace z vodorovných
m2
ploch
"Balkon - fasáda jihovýchod

6,00

4,00*1,50

6,00

391,30

2 348,00

178,10

1 069,00

25,00

"Balkon - fasáda jihovýchod

110

K 711991821

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě,
vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m

6,00

t

0,02

1 267,80

Demontáž elektrorozvodů na fasádě

kpl

1,00

7,60

8,00

K 741370033

Montáž svítidlo žárovkové nástěnné přisazené

kus

3,00

370,60

1 112,00

114

M

3,00

2 563,00

7 689,00

115

K 998741102

svítidlo nástěnné archaické
kus
Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech
t
v do 12 m

0,01

4 874,40

49,00

4,84

76,30

369,00

271,30

1 313,00

111

K 998711102

112

K 741111837

113

741 - Elektroinstalace - silnoproud

348121109

8 858,00

762 - Konstrukce tesařské
116

117

K 762521812

K 762952002

5 716,00

Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo
fošen tloušťky přes 32 mm
"Balkon - fasáda severozápad
1,10*4,40
Montáž teras z prken š do 120 mm z dřevin
měkkých šroubovaných broušených bez
povrchové úpravy
"Balkon - fasáda severozápad

m2

4,84
m2

4,84

m2

5,23

736,00

3 849,00

t

0,10

1 853,00

185,00

m

51,10

80,20

1,10*4,40
118

M

611981270

119

K 998762102

120

K 764002851

4,84

terasový profil MODŘÍN tl. 40 mm
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v
objektech v do 12 m

764 - Konstrukce klempířské

96 275,00

Demontáž oplechování parapetů do suti
"Včetně parapetů nad římsami K3 - K7
"Fasáda jihozápad
1,10*2+1,25*3+1,20*3+1,20*3

13,15

"Fasáda severozápad
1,00*3+1,00*5+0,60*4+1,25

11,65

"Fasáda severovýchod
1,00+1,30+1,20*2+1,20*2

7,10

"Fasáda jihovýchod
1,40*2+1,00*2+1,30*2+1,20*2+1,20*2+1,65*2+0,6
5*2+0,80*3
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19,20

4 098,00

PČ Typ

Popis

Kód

MJ

Součet
121

K 764004863

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

51,10

Demontáž svodu k dalšímu použití

m

68,50

128,70

8 816,00

267,10

13 649,00

252,30

51 848,00

"Fasáda jihozápad
12,00

12,00

"Fasáda severozápad
10,30+10,00

20,30

"Fasáda severovýchod
12,20

12,20

"Fasáda jihovýchod

122

K 764216402

12,00*2

24,00

Součet
Oplechování parapetů rovných mechanicky
kotvené z Pz plechu rš 200 mm K8, K10
"Klempířské prvky budou kotveny horní skobou
do omítky, v dolní části budou kotveny
příponkami.
"Součástí dodávky je i vytmelení styku mezi
omítkou a klempířským prvkem.
"Včetně parapetů nad římsami K3 - K7

68,50
m

51,10

"Fasáda jihozápad
1,10*2+1,25*3+1,20*3+1,20*3

13,15

"Fasáda severozápad
1,00*3+1,00*5+0,60*4+1,25

11,65

"Fasáda severovýchod
1,00+1,30+1,20*2+1,20*2

7,10

"Fasáda jihovýchod
1,40*2+1,00*2+1,30*2+1,20*2+1,20*2+1,65*2+0,6
5*2+0,80*3
Součet
123

K 764218404

Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z
Pz plechu rš do 330 mm K3, K4, K5, K5a, K6, K7

19,20
51,10
m

205,50

"Klempířské prvky budou kotveny horní skobou
do omítky, v dolní části budou kotveny
příponkami.
"Součástí dodávky je i vytmelení styku mezi
omítkou a klempířským prvkem.
"K3
"Fasáda jihovýchodní
7,00+6,70*2

20,40

"K4
"Fasáda jihozápad
14,46

14,46

"Fasáda severovýchodní
14,46

14,46

"Fasáda jihovýchodní
16,46+1,20*2-5,10

13,76

"K5
"Fasáda jihozápad
14,46

14,46

"Fasáda severovýchodní
14,46

14,46

"Fasáda jihovýchodní
16,46+1,20*2+1,90*2

22,66

"K6
"Fasáda jihozápad
14,46

14,46

"Fasáda severovýchodní
8,30

8,30

"Fasáda jihovýchodní
16,46+1,20*2+1,90*2

22,66

"K7

Strana 23 z 35

PČ Typ

Popis

Kód

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

"Fasáda jihozápad
14,46

14,46

"Fasáda severovýchodní
8,30

8,30

"Fasáda jihovýchodní
16,46+1,20*2+1,90*2

22,66

Součet
124

K 764314419

Balkonový chrlič z Pz plechu

125

K 764508131

Montáž kruhového svodu

205,50
kus

2,00

1 304,70

2 609,00

m

68,50

143,50

9 830,00

120,00

576,00

120,00

864,00

"Fasáda jihozápad
12,00

12,00

"Fasáda severozápad
10,30+10,00

20,30

"Fasáda severovýchod
12,20

12,20

"Fasáda jihovýchod

126

K 764901101

12,00*2

24,00

Součet

68,50

Kontrola a lokální oprava oplechování zdi K1

m

1,20*2*2
127

K 764901102

4,80

Kontrola a lokální oprava oplechování zdi K2

m

3,60*2
128
129

4,80

7,20
7,20

K 764901103

Kontrola a lokální oprava oplechování vikýře K9

kpl

2,00

1 500,00

3 000,00

K 998764102

Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské
v objektech v do 12 m

t

0,44

2 238,60

985,00

766 - Konstrukce truhlářské
130

K 766641131

72 191,00

Montáž balkónových dveří zdvojených
1křídlových bez nadsvětlíku včetně rámu do
zdiva
"Nový vstup na zahradu

kus

1
131

M

611101640

132

K 766660411

M

611731130

134

K 766901101

135

K 998766102

1 586,70

1 587,00

1,00

dveře balkónové jednokřídlové 100 x 320 cm
Montáž vchodových dveří 1křídlových bez
nadsvětlíku do zdiva
"Vstupní dveře - fasáda severozápad

kus

1,00

21 000,00

21 000,00

kus

1,00

3 493,90

3 494,00

1
133

1,00

1,00

dveře dřevěné vchodové plné 90x197 cm

kus

1,00

22 000,00

22 000,00

Repase vstupních dveří RT1
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské
v objektech v do 12 m

kpl

1,00

24 000,00

24 000,00

t

0,09

1 221,10

110,00

1,10

333,30

367,00

767 - Konstrukce zámečnické
136

K 767161123

137

M

553901101

138

K 767662120

348 430,00

Montáž zábradlí rovného z trubek do ocelové
konstrukce hmotnosti do 20 kg
"Doplnění pole zábradlí na balkoně na fasádě
severozápad
1,10
pole zábradlí na balkon na fasádě severozápad
d. 1100 mm v. 850 mm
Montáž mříží pevných svařovaných do zdiva

m

1,10
kpl

1,00

4 000,00

4 000,00

m2

41,98

397,40

16 683,00

"Mříž M.01
1,20*2,04*2

4,90

"Mříž M.02
1,26*2,16*7

19,05

"Mříž M.03
1,02*0,44

0,45

"Mříž M.04
1,11*1,33*2

2,95
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PČ Typ

Popis

Kód

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

"Mříž M.05
1,49*2,29*2

6,82

"Mříž M.06
1,11*0,81*2

1,80

"Mříž M.07
0,96*1,37

1,32

"Mříž M.08
0,42*1,21

0,51

"Mříž M.09
1,01*2,07*2

4,18

Součet

41,98

139

M

553901201

mříž M.01

kus

2,00

14 700,00

29 400,00

140

M

553901202

mříž M.02

kus

7,00

16 400,00

114 800,00

141

M

553901203

mříž M.03

kus

1,00

1 800,00

1 800,00

142

M

553901204

mříž M.04

kus

2,00

8 900,00

17 800,00

143

M

553901205

mříž M.05

kus

2,00

20 500,00

41 000,00

144

M

553901206

mříž M.06

kus

2,00

3 600,00

7 200,00

kus

1,00

7 900,00

7 900,00

145

M

553901207

mříž M.07

146

M

553901208

mříž M.08

kus

1,00

2 100,00

2 100,00

147

M

553901209

kus

2,00

12 600,00

25 200,00

148

K 767833109

m

7,00

311,30

2 179,00

149

K 767995117

kg

512,30

32,70

16 752,00

150

M

mříž M.09
Demontáž žebříků ze zdiva s bočnicemi s
profilové oceli a s ochranným košem
Montáž atypických zámečnických konstrukcí
hmotnosti přes 250 kg
lávka na zahradu žárově zinkovaná

kpl

1,00

59 000,00

59 000,00

1 606,30

2 249,00

553901301

"Dle tabulky zámečnických prvků

151

K 998767102

1
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce
v objektech v do 12 m

1,00
t

1,40

771 - Podlahy z dlaždic
152

K 771553113

5 565,00

Montáž podlah z dlaždic betonových lepených
do 12 ks/m2
"Balkon - fasáda jihovýchod

m2

4,00*1,50
153

M

592474740

154

K 771990111

155

K 998771102

156

K 772901101

157

K 772901102

6,00

289,40

1 736,00

6,00

dlaždice betonová 30x30 cm
Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4
mm pevnosti 15 Mpa
"Balkon - fasáda jihovýchod
4,00*1,50
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v
objektech v do 12 m

m2

6,60

322,00

2 125,00

m2

6,00

232,00

1 392,00

312,00

6,00
t

0,46

679,30

Odborná oprava pískovcového erbu O6
"Očištění, doplnění lokálních poškození a
ulomených částí umělým pískovcem, napuštění
zpevňovačem
1

kpl

1,00

18 000,00

18 000,00

Odborná oprava pískovcové balustrády O7
"Očištění, doplnění lokálních poškození a
ulomených částí umělým pískovcem, napuštění
zpevňovačem
"Balkon

kus

30,00

1 400,00

42 000,00

2 500,00

32 500,00

772 - Konstrukce z kamene

127 500,00

1,00

22

22,00

"Zábradlí schodiště
8

8,00

Součet
158

K 772901103

30,00

Odborná oprava pískovcových desek zábradlí O8

m

"Očištění, doplnění lokálních poškození a
ulomených částí umělým pískovcem, napuštění
zpevňovačem
"Balkon
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13,00

PČ Typ

Popis

Kód

MJ

7,00

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

7,00

"Zábradlí schodiště

159

K 772901104

3,00*2

6,00

Součet

13,00

Demontáž a zpětná montáž zábradlí schodiště

m

7,00

5 000,00

783 - Dokončovací práce - nátěry
160

161

162

K 783218111

K 783306801

K 783314201

35 000,00

220 211,00

Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr
tesařských konstrukcí
"Balkon - fasáda severozápad
1,10*4,40*1,08*2
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí
obroušením
"Revizní dvířka O15

m2

10,45

2 213,00

87,00

2 135,00

118,30

12 836,00

226,60

24 586,00

10,45
m2

24,54

0,75*0,75
"Konstrukce a zábradlí balkonu na fasádě
severozápad
(1,10*4,40+0,70*1,10/2*4+(4,40+1,10*2)*0,85)*2

23,98

Součet

24,54

Základní antikorozní jednonásobný syntetický
standardní nátěr zámečnických konstrukcí

211,80

0,56

m2

108,50

"Revizní dvířka O15
0,75*0,75
"Konstrukce a zábradlí balkonu na fasádě
severozápad
(1,10*4,40+0,70*1,10/2*4+(4,40+1,10*2)*0,85)*2

0,56

23,98

"Mříž M.01
1,20*2,04*2*2

9,79

"Mříž M.02
1,26*2,16*7*2

38,10

"Mříž M.03
1,02*0,44*2

0,90

"Mříž M.04
1,11*1,33*2*2

5,91

"Mříž M.05
1,49*2,29*2*2

13,65

"Mříž M.06
1,11*0,81*2*2

3,60

"Mříž M.07
0,96*1,37*2

2,63

"Mříž M.08
0,42*1,21*2

1,02

"Mříž M.09
1,01*2,07*2*2

163

K 783317102

8,36

Součet
Krycí dvojnásobný standardní nátěr
zámečnických konstrukcí
"Revizní dvířka O15

108,50
m2

0,75*0,75
"Konstrukce a zábradlí balkonu na fasádě
severozápad
(1,10*4,40+0,70*1,10/2*4+(4,40+1,10*2)*0,85)*2

108,50

0,56

23,98

"Mříž M.01
1,20*2,04*2*2

9,79

"Mříž M.02
1,26*2,16*7*2

38,10

"Mříž M.03
1,02*0,44*2

0,90

"Mříž M.04
1,11*1,33*2*2

5,91
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PČ Typ

Popis

Kód

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

"Mříž M.05
1,49*2,29*2*2

13,65

"Mříž M.06
1,11*0,81*2*2

3,60

"Mříž M.07
0,96*1,37*2

2,63

"Mříž M.08
0,42*1,21*2

1,02

"Mříž M.09
1,01*2,07*2*2

164

K 783823133

8,36

Součet
Penetrační nátěr hladkých, tenkovrstvých
zrnitých nebo štukových omítek
"Fasáda severozápad
16,46*(9,80+10,30)/2+1,50*0,55/2*2+3,15*1,75/
2*2
"Odpočet plochy otvorů
(0,90*1,97+1,00*1,50*3+1,00*2,30*5+0,60*2,30*4
+1,00*3,00*2+1,25*2,30)
"Ostění otvorů
(0,90+1,97*2+(1,00+1,50*2)*2+(1,00+2,30*2)*5+(
0,60+2,30*2)*4+(1,00+3,00*2)*2+1,25+2,30*2)*0,
20
"Komíny

108,50
m2

K 783827423

54,60

32 868,00

147,80

24 016,00

16,30

6,60
162,49

Penetrační nátěr omítek stupně členitosti 4

m2

"Fasáda jihozápad
14,46*9,59+9,20*2,43+5,30*2,40/2*2+5,70*2,10/
2*2
"Odpočet plochy otvorů
(1,10*1,00*2+1,25*2,30*3+1,20*2,15*3+0,80*1,45
+1,20*0,40*3)
"Ostění otvorů
((1,10+1,00*2)*2+(1,25+2,30*2)*3+(1,20+2,15*2)*
3+0,80+1,45*2+(1,20+0,40*2)*3)*0,20
"Fasáda severovýchod
4,80*8,70+3,30*9,59+6,36*(9,59+12,02)/2+5,30*
2,40/2*2+5,70*2,10/2*2
"Odpočet plochy otvorů
(1,40*3,10+1,00*0,50+1,30*2,30+1,20*2,10*2+1,
20*0,40*2+0,80*1,45)
"Ostění otvorů
(1,40+3,10*2+1,00+0,50*2+1,30+2,30*2+(1,20+2,
10*2)*2+(1,20+0,40*2)*2+0,80+1,45*2)*0,20
"Fasáda jihovýchod
16,46*11,90+8,40*3,08+1,20*14,98*2+1,90*6,86*
2+5,25*2,05/2*2
"Odpočet plochy otvorů
(1,30*1,80*2+1,40*2,40*2+1,00*1,30*2+1,30*2,30
*2+1,20*2,15*2+1,20*0,40*2+1,65*2,40*2+0,65*2,
50*2+1,50*3,30+0,80*1,40*3)
"Ostění otvorů
((1,30+1,80*2)*2+(1,40+2,40*2)*2+(1,00+1,30*2)*
2+(1,30+2,30*2)*2+(1,20+2,15*2)*2+(1,20+0,40*2
)*2+(1,65+2,40*2)*2+(0,65+2,50*2)*2+1,50+3,30*
2)*0,20
(0,80+1,40*2)*3*0,20

166

7 003,00

-32,17

Součet
K 783823173

43,10

171,76

(0,45+0,45)*2*1,10+(0,45+0,60)*2*1,10*2

165

162,49

Součet
Krycí dvojnásobný nátěr omítek stupně
členitosti 1 a 2
"Fasáda severozápad

601,98

185,72

-21,17

9,99

166,82

-14,99

6,80

294,53

-45,58

17,70
2,16
601,98
m2
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162,49

PČ Typ

Popis

Kód

MJ

16,46*(9,80+10,30)/2+1,50*0,55/2*2+3,15*1,75/
2*2
"Odpočet plochy otvorů
(0,90*1,97+1,00*1,50*3+1,00*2,30*5+0,60*2,30*4
+1,00*3,00*2+1,25*2,30)
"Ostění otvorů
(0,90+1,97*2+(1,00+1,50*2)*2+(1,00+2,30*2)*5+(
0,60+2,30*2)*4+(1,00+3,00*2)*2+1,25+2,30*2)*0,
20
"Komíny

168

K 783827463

K 783906859

J.cena [CZK]

-32,17

16,30

6,60

Součet
Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek
m2
stupně členitosti 4
"Fasáda jihozápad
14,46*9,59+9,20*2,43+5,30*2,40/2*2+5,70*2,10/
2*2
"Odpočet plochy otvorů
(1,10*1,00*2+1,25*2,30*3+1,20*2,15*3+0,80*1,45
+1,20*0,40*3)
"Ostění otvorů
((1,10+1,00*2)*2+(1,25+2,30*2)*3+(1,20+2,15*2)*
3+0,80+1,45*2+(1,20+0,40*2)*3)*0,20
"Fasáda severovýchod
4,80*8,70+3,30*9,59+6,36*(9,59+12,02)/2+5,30*
2,40/2*2+5,70*2,10/2*2
"Odpočet plochy otvorů
(1,40*3,10+1,00*0,50+1,30*2,30+1,20*2,10*2+1,
20*0,40*2+0,80*1,45)
"Ostění otvorů
(1,40+3,10*2+1,00+0,50*2+1,30+2,30*2+(1,20+2,
10*2)*2+(1,20+0,40*2)*2+0,80+1,45*2)*0,20
"Fasáda jihovýchod
16,46*11,90+8,40*3,08+1,20*14,98*2+1,90*6,86*
2+5,25*2,05/2*2
"Odpočet plochy otvorů
(1,30*1,80*2+1,40*2,40*2+1,00*1,30*2+1,30*2,30
*2+1,20*2,15*2+1,20*0,40*2+1,65*2,40*2+0,65*2,
50*2+1,50*3,30+0,80*1,40*3)
"Ostění otvorů
((1,30+1,80*2)*2+(1,40+2,40*2)*2+(1,00+1,30*2)*
2+(1,30+2,30*2)*2+(1,20+2,15*2)*2+(1,20+0,40*2
)*2+(1,65+2,40*2)*2+(0,65+2,50*2)*2+1,50+3,30*
2)*0,20
(0,80+1,40*2)*3*0,20

162,49

Součet
Odstranění nátěrů z betonových nebo
kamenných podlah oškrábáním
"Přístupové schodiště

601,98
m2

(0,15+0,30)*2,00*22

601,98

187,70

112 992,00

78,90

1 562,00

185,72

-21,17

9,99

166,82

-14,99

6,80

294,53

-45,58

17,70
2,16

19,80

19,80

784 - Dokončovací práce - malby a tapety
169

K 784181101

3 594,00

Základní akrylátová jednonásobná penetrace
podkladu v místnostech výšky do 3,80m
"Místnost pod schodištěm

m2

60,00
170

K 784221101

Cena celkem [CZK]

171,76

(0,45+0,45)*2*1,10+(0,45+0,60)*2*1,10*2

167

Množství

60,00

17,70

1 062,00

42,20

2 532,00

60,00

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha
dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2

60,00

"Místnost pod schodištěm
60,00

60,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Jana Žižky 835 - obnova fasády

Objekt:

JZiz835-SO02 - Přístavba

JKSO:
Místo:

Most

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:
Ústav archeologické památkové péče sz čech

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Pavel Veverka

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Jan Matoušek

IČ:
DIČ:

25. 5. 2020

Poznámka:

797 100,00
39 855,00

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

836 955,00

Cena bez DPH
DPH základní
snížená

21,00%
15,00%

Cena s DPH

v

Projektant

Datum a podpis:

175 761,00
0,00

1 012 716,00

CZK

Zpracovatel

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

836 955,00
0,00

ze
ze

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Razítko

Datum a podpis:
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Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba:

Jana Žižky 835 - obnova fasády

Objekt:

JZiz835-SO02 - Přístavba

Místo:

Most

Datum:

25. 5. 2020

Objednatel:
Zhotovitel:

Ústav archeologické památkové péče sz čech

Projektant:
Zpracovatel:

Ing. Pavel Veverka
Ing. Jan Matoušek

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

797 100,00

1) Náklady z rozpočtu

432 089,00

HSV - Práce a dodávky HSV

4 629,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

138 607,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

78 419,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě

199 094,00

998 - Přesun hmot

11 340,00

365 011,00

PSV - Práce a dodávky PSV
712 - Povlakové krytiny

115 071,00

713 - Izolace tepelné

129 355,00
27 445,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

8 425,00

751 - Vzduchotechnika
764 - Konstrukce klempířské

46 051,00

766 - Konstrukce truhlářské

36 417,00
2 247,00

781 - Dokončovací práce - obklady

39 855,00

2) Ostatní náklady
Vedlejší náklady

39 855,00

836 955,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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ROZPOČET
Stavba:

Jana Žižky 835 - obnova fasády

Objekt:

JZiz835-SO02 - Přístavba

Místo:

Most

Datum:

25. 5. 2020

Objednatel:
Zhotovitel:

Ústav archeologické památkové péče sz čech

Projektant:
Zpracovatel:

Ing. Pavel Veverka
Ing. Jan Matoušek

PČ Typ

Popis

Kód

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Náklady z rozpočtu

797 100,00
432 089,00

HSV - Práce a dodávky HSV
3 - Svislé a kompletní konstrukce
1

K 310901101

2

K 317944323

3

4

K 319201321

K 340236212

Cena celkem [CZK]

4 629,00

Zazdění drážek ve zdivu
Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně
osazované do připravených otvorů
"Překlad nad nové vstupní dveře
1,60*2*14,40/1000
Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm
maltou
"Po vybourání příčky pro rozšíření otvoru pro
nové vstupní dveře
(0,29*2+2,20)*0,15
Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo
stěnách z cihel tl přes 100 mm

kpl

1,00

500,00

500,00

t

0,05

37 618,50

1 881,00

279,70

117,00

139,90

1 539,00

716,10

294,00

661,30

298,00

0,05
m2

0,42

0,42
kus

11,00

"Zaniklé otvory pro větrání

5

6

K 340238212

K 346244381

11
Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo
stěnách z cihel tl přes 100 mm
"Nadsvětlík vchodových dveří
0,90*0,45
Plentování jednostranné v do 200 mm
válcovaných nosníků cihlami
"Zazdívka nadsvětlíku vstupních dveří z
interieru
1,60*0,14*2

11,00
m2

0,41

0,41
m2

0,45

0,45

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
7

8

K 612325223

K 622211001

9

M

283759310

10

K 622211011

11

M

283759330

12

K 622211031

138 607,00

Vápenocementová štuková omítka malých ploch
do 1,0 m2 na stěnách
"Zazdívka nadsvětlíku vstupních dveří z
interieru
1
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z
polystyrénových desek tl do 40 mm včetně
systémových profilů
"Skladba S4
3,50
deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x
500 x 30 mm
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z
polystyrénových desek tl do 80 mm včetně
systémových profilů
"Skladba S3
9,40
deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x
500 x 50 mm
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z
polystyrénových desek tl do 160 mm včetně
systémových profilů
"Skladba S2

kus

1,00

455,00

455,00

619,90

2 170,00

1,00
m2

3,50

3,50
m2

3,57

65,40

233,00

m2

9,40

636,40

5 982,00

9,40
m2

9,59

109,00

1 045,00

m2

57,80

722,40

41 755,00
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PČ Typ

Popis

Kód

13

M

283759350

14

K 622251101

MJ

57,80
deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x
500 x 150 mm

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

57,80
m2

58,96

327,00

19 280,00

Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za
m2
použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu

70,70

15,00

1 061,00

264,70

15 300,00

3 433,20

51 326,00

"Skladba S2
57,80

57,80

"Skladba S3
9,40

9,40

"Skladba S4
3,50

3,50

Součet
15

K 622531011

70,70

Tenkovrstvá zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně
penetrace vnějších stěn Baumit StarTop K 1,5

m2

57,80

"Skladba S2

16

K 631342133

57,80
Mazanina tl do 240 mm z betonu lehčeného
tepelně-izolačního polystyrenového
"Plochá střecha

57,80
m3

119,60*0,125

14,95

14,95

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
17

18

19

20

21

22

K 949101112

K 965042241

K 965049114

K 967031132

K 968072354

K 968072456

78 419,00

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150
m2
kg/m2
(9,55+7,30+8,25)*1,00
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin
betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm m3
pl pře 4 m2
"Plochá střecha
114,20*0,18
Příplatek k bourání betonových mazanin za
bourání mazanin s rabicovým pletivem tl přes
100 mm
"Plochá střecha

K 971033241

65,50

1 644,00

2 444,50

50 259,00

1 120,80

23 044,00

140,80

59,00

538,20

1 475,00

237,80

556,00

80,50

161,00

261,70

167,00

255,70

511,00

38,80

543,00

25,10
20,56

20,56
m3

20,56

114,20*0,18
Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV
m2
nebo MVC
"Po vybourání příčky pro rozšíření otvoru pro
nové vstupní dveře
(0,29*2+2,20)*0,15
Vybourání kovových rámů oken zdvojených
m2
včetně křídel pl do 1 m2
0,96*0,60+1,20*0,60*3
Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2
m2
m2
"Stávající vstupní dveře

20,56

0,90*2,60
23

25,10

0,42

0,42
2,74
2,74
2,34

2,34

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do
0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm

kus

2,00

"V atikách pro odvodnění střechy

24

25

K 971033531

K 973031325

2
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2
na MVC nebo MV tl do 150 mm
"Rozšíření otvoru pro nové vstupní dveře
0,29*2,20
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo
MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm

2,00
m2

0,64

0,64
kus

2,00

"Pro osazení překladů nad nové vstupní dveře

26

K 976072221

2
Vybourání kovových dvířek a mřížek pl do 0,3
m2 ze zdiva cihelného
"Větrací mřížky SP7

2,00
kus
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14,00

PČ Typ

Popis

Kód

MJ

2

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

2,00

"Větrací mřížky SP8
11

11,00

"Větrací mřížka SP10
1

1,00

Součet

14,00

997 - Přesun sutě

199 094,00

27

K 997013154

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných
hmot pro budovy v do 15 m s omezením
mechanizace

28

K 997013501

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením

29

K 997013509

30

K 997013831

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na
skládku ZKD 1 km přes 1 km
Poplatek za uložení stavebního směsného
odpadu na skládce (skládkovné)

t

69,48

1 332,30

92 568,00

t

69,48

274,20

19 051,00

t

694,80

11,90

8 268,00

t

69,48

1 140,00

79 207,00

998 - Přesun hmot
31

K 998017003

11 340,00

Přesun hmot s omezením mechanizace pro
budovy v do 24 m

t

12,05

941,10

365 011,00

PSV - Práce a dodávky PSV
712 - Povlakové krytiny
32

33

K 712300831

K 712300832

11 340,00

115 071,00

Odstranění povlakové krytiny střech do 10°
jednovrstvé
"Plochá střecha - asfaltová lepenka
114,20
Odstranění povlakové krytiny střech do 10°
dvouvrstvé

m2

19,50

2 227,00

22,10

2 524,00

11,40

1 363,00

0,04

48 700,00

1 948,00

119,60

113,60

13 587,00

114,20

114,20
m2

114,20

"Plochá střecha - krytina z asfaltových pásů
114,20
34

K 712311101

114,20

Provedení povlakové krytiny střech do 10° za
studena lakem penetračním nebo asfaltovým

m2

119,60

"Plochá střecha
119,60
35

M

111631500

36

K 712341559

37

M

628361101

38

K 712363314

119,60

lak asfaltový
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy
NAIP přitavením v plné ploše
"Plochá střecha
119,60
pás asfaltovaný s hliníkovou vložkou GLASDEK
AL 40 MINERAL
Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy
délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm K16

t
m2

119,60
m2

137,54

140,00

19 256,00

m

5,15

105,00

541,00

275,80

32 986,00

236,00

32 459,00

"Plochá střecha
5,15
39

K 712363542

5,15

Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou
do betonu TI tl do 240 mm, budova v do 18m

m2

119,60

"Plochá střecha

41

K 712998008

119,60
fólie hydroizolační střešní MAPEPLAN T M tl 1,5
mm šedá
Montáž střešní vpusti z PVC DN 110

kus

2,00

576,90

1 154,00

42

M

vtok střešní TOPWET PVC 110

kus

2,00

1 472,00

2 944,00

43

K 712998201

Montáž odvětrávacího komínku z PVC do DN 100

kus

2,00

536,40

1 073,00

44

M

kus

2,00

814,00

1 628,00

45

K 998712102

odvětrávací komínek TOPWET 110
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny
povlakové v objektech v do 12 m

t

1,01

1 367,80

1 381,00

40

M

283220120

283424600

283424709

119,60
m2

713 - Izolace tepelné

137,54

129 355,00
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PČ Typ
46

Popis

Kód

K 713140821

MJ

Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní
volně kladené z polystyrenu tl do 100 mm

m2

Množství
114,20

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

20,80

2 375,00

38,20

4 569,00

"Plochá střecha
114,20
47

K 713141151

114,20

Montáž izolace tepelné střech plochých kladené
volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek

m2

119,60

"Plochá střecha

48

M

283723120

49

K 713141211

50

M

631529020

51

K 713141311

119,60
deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x
500 x 120 mm
Montáž izolace tepelné střech plochých volně
položené atikový klín
"Plochá střecha

119,60
m2

121,99

309,00

37 695,00

m

49,36

19,10

943,00

(15,75+8,93)*2
klín atikový přechodný ISOVER AK tl.50 x 50
kus
mm, délka 1000 mm
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené
m2
volně, spádová vrstva
"Plochá střecha

49,36
49,36

68,30

3 371,00

119,60

67,90

8 121,00

2 750,00

33 550,00

332,60

37 983,00

748,00

119,60
52

53

M

283761410

K 713190814

54

K 998713102

55

K 741370033

56

M

57

K 741375861

58

K 741420001

59

K 741421821

119,60

klín spádový Standard 1000 x 1000 mm, EPS 100 m3

12,20

119,60*0,10*1,02
Odstranění tepelné izolace škvárového lože
tloušťky do 200 mm
"Plochá střecha

12,20

114,20
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v
objektech v do 12 m

m2

114,20

114,20
t

0,63

1 187,40

kus

3,00

463,30

1 390,00

kus

3,00

2 100,00

6 300,00

kus

4,00

80,20

321,00

m

56,50

316,20

17 865,00

m

20,56

76,30

1 569,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud
348121108

27 445,00

Montáž svítidlo žárovkové nástěnné přisazené s
čidlem
svítidlo nástěnné s čidlem
Demontáž svítidla se standartní paticí
přisazeného do 0,09 m2
"Svítidla na fasádě
4

4,00

Hromosvod D do 10 mm s podpěrami
Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D
do 8 mm56,5

751 - Vzduchotechnika
60

K 751510870

8 425,00

Demontáž vzduchotechnického potrubí
plechového kruhového spirálně vinutého do suti
D do 200 mm
"Systémový vývod větrání SP3
1,50
Demontáž vzduchotechnického potrubí
plechového kruhového spirálně vinutého do suti
D do 400 mm
"Vývod větrání

61

K 751510871

62

K 751901101

Systémový vývod větrání K14

63

K 751901102

Systémový vývod větrání K11

64

K 764004861

38,40

58,00

67,40

67,00

1,00

4 400,00

4 400,00

kpl

1,00

3 900,00

3 900,00

m

10,00

60,40

604,00

759,60

34 942,00

m

1,50

1,50
m

1,00

1,00

1,00
kpl

764 - Konstrukce klempířské

46 051,00

Demontáž svodu do suti
"Provizorní svod

65

K 764214407

10,00
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik)
bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 680
mm
"Atiky

10,00
m

46,00

46,00

46,00
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PČ Typ
66

67

68

Popis

Kód

K 764216404

K 764558422

K 998764102

MJ

Oplechování parapetů rovných mechanicky
kotvené z Pz plechu rš 330 mm
4,22+1,20*10+0,96
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků
z nerez plechu průměru 100 mm
2,50+4,50
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské
v objektech v do 12 m

m

Množství
17,18

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

310,80

5 340,00

673,80

4 717,00

2 238,60

448,00

17,18
m

7,00
7,00

t

0,20

766 - Konstrukce truhlářské

36 417,00

69

K 766622216

Montáž plastových oken plochy do 1 m2
otevíravých s rámem do zdiva

70

M

611400090

okno plastové jednokřídlé otvíravé 120 x 60 cm

kus

3,00

4 440,00

13 320,00

71

M

611400080

okno plastové jednokřídlé otvíravé 96 x 60 cm

kus

1,00

3 810,00

3 810,00

72

K 766660411

kus

1,00

3 493,90

3 494,00

73

M

kus

1,00

12 600,00

12 600,00

74

K 998766102

t

0,15

1 221,10

183,00

611441640

Montáž vchodových dveří 1křídlových bez
nadsvětlíku do zdiva
dveře plastové vchodové 1křídlové otevíravé
90x205 cm
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské
v objektech v do 12 m

kus

4,00

752,60

3 010,00

781 - Dokončovací práce - obklady
75

K 781473810

2 247,00

Demontáž obkladů z obkladaček keramických
lepených
"Obklad fasády

m2

27,60

27,60

27,60
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Bod 16.2 příloha č. 2

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

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI
uzavřená v souladu s ust. §10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 159 a násl. zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: PhDr. Adam Šrejber, Ph.D., vedoucí odboru kultury a památkové péče
E-mail/telefon: srejber.a@kr-ustecky.cz / +420 475 657 192
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2451462/0800
dále jako ,,poskytovatel“
a
Příjemce
Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s.
Sídlo:
nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov
Zastoupený:
RNDr. Michalem Urbanem, CSc., ředitelem společnosti
Kontaktní osoba: RNDr. Michal Urban, CSc.
E-mail/telefon: hengster11@gmail.com / 603 280 863
IČ:
290 94 038
DIČ:
CZ 29094038
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 815077359/0800
zapsaný v rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu v Plzni, pod sp.
zn. O 143
(výpis/kopie výpisu z veřejného rejstříku příjemce tvoří přílohu této smlouvy)
dále jako „příjemce“
dále společně též jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
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SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI
(dále jen „smlouva“)
Preambule
V souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, pro účely poskytování dotací a návratných finančních výpomocí byly
usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 013/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018
schváleny Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
Ústeckým krajem (dále jen „Zásady“). Smlouva se uzavírá v souladu s těmito
Zásadami, které jsou pro příjemce závazné ve věcech touto smlouvou neupravených.
Článek I.
Předmět smlouvy, výše návratné finanční výpomoci
1.

Poskytovatel touto smlouvou a na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. ……….. ze dne 7. 9. 2020 poskytuje příjemci ze svého rozpočtu návratnou
finanční výpomoc ve výši 2 000 000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), na účel
stanovený v čl. II. smlouvy (dále jen „výpomoc“). Příjemce se zavazuje takto
poskytnuté prostředky vrátit poskytovateli ve lhůtě a za podmínek níže stanovených
v čl. III. smlouvy.

2.

Výpomoc je poskytnuta na základě žádosti příjemce o poskytnutí návratné finanční
výpomoci ze dne 15. června 2020.

3.

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

4.

Výpomoc 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.
Účel, na který je návratná finanční výpomoc určena,
doba, v níž má být dosaženo účelu,
způsob poskytnutí návratné finanční výpomoci,
podmínky použití návratné finanční výpomoci
1. Výpomoc je poskytnuta příjemci na účel: předfinancování realizace přeshraničního
dotačního projektu „Zdař Bůh, světové dědictví“ financovaného v rámci dotačního
programu „Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020“
s termínem realizace od roku 2016 do 30. 6. 2021 a vzdělávacího projektu „Naše
světové dědictví – hornická kulturní krajina Erzgebirge/Krušnohoří“ financovaného
rovněž v rámci dotačního programu „Program spolupráce Česká republika –
Svobodný stát Sasko 2014-2020 s termínem realizace od roku 2017 do 30. 12. 2020
(dále oba projekty jen jako „projekty“). Doba, v níž má být dosaženo účelu výpomoci,
je od 1. 7. 2020 – 30. 6. 2021.
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2. Výpomoc je oprávněn příjemce využít jen na úhradu uznatelných nákladů přímo
souvisejících s realizací projektů dle odst. 1 čl. II. této smlouvy. Pro příjemce je toto
užití prostředků stanoveno jako závazný ukazatel. Uznatelné a neuznatelné náklady
jsou dále definovány v čl. VIII. odst. 10 a 11 Zásad.
3. Výpomoc bude poskytnuta bankovním převodem příslušné částky na účet příjemce
uvedený v záhlaví této smlouvy ve splátkách a lhůtách následovně:
1. splátka ve výši 1 000.000,- Kč

- do 31. 10. 2020

2. splátka ve výši 1.000.000,- Kč

- do 30. 1. 2021

Článek III.
Práva a povinnosti příjemce,
lhůta pro vrácení výpomoci a výše splátek
Příjemce prohlašuje, že výpomoc přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Použít výpomoc za účelem úhrady uznatelných nákladů přímo souvisejících
s realizací projektů v souladu s žádostí a s podmínkami sjednanými v této smlouvě.
2. Vrátit poskytovateli poskytnuté peněžní prostředky (výpomoc), a to bankovním
převodem na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy do 30. 6. 2022.
V poslední den lhůty musí být peněžní prostředky připsány na účet poskytovatele.
3. Výpomoc nepřevést na jiný subjekt.
4. Vést účetní evidenci a dokumentaci o poskytnuté výpomoci, a uchovávat tuto
dokumentaci, v souladu s právními předpisy (zákonem č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a
spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
5. Předat poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté výpomoci, a to do 30. 7. 2022.
Finanční vypořádání výpomoci musí obsahovat přehled o čerpání a použití
poskytnuté výpomoci a o jejím vrácení poskytovateli:
-

přehled uznatelných nákladů hrazených z výpomoci v členění dle
účelového určení,

-

přehled o vrácení výpomoci do rozpočtu poskytovatele.

6. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele (popř. externím kontrolním
orgánům) provádět kontrolu čerpání a využití prostředků výpomoci a v této
souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní evidence. Umožnit provádět kontrolu jak
v průběhu realizace projektů, tak i po vrácení výpomoci.
7. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor kultury a
památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje o všech změnách týkajících se
tohoto smluvního vztahu, včetně identifikace příjemce nebo projektu.
8. V případě, že se projekt neuskuteční nebo dojde k výpovědi a zrušení smlouvy
podle čl. V. této smlouvy, vrátit poskytnutou výpomoc zpět na účet poskytovatele
uvedený v záhlaví této smlouvy již před termínem vrácení výpomoci, a to nejpozději
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do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o neuskutečnění projektu dověděl, nebo do
7 kalendářních dnů od nabytí účinnosti výpovědi nebo zrušení smlouvy, současně
písemně informovat poskytovatele o vrácení výpomoci.
9. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad.
10. Zajistit, aby případné rozhodnutí o likvidaci příjemce nebo jeho 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 výpomoci.

Článek IV.
Porušení rozpočtové kázně
1. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení
peněžních prostředků poskytnutých jako výpomoc ve smyslu § 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 výpomoc, bude
poskytovatel postupovat dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. a bude příjemci uložen
odvod včetně penále za prodlení s odvodem ve výši stanovené platnými právními
předpisy a touto smlouvou.
2. Uložením odvodu příjemci dle ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb. není dotčeno právo
poskytovatele na náhradu škody, která mu vznikla v důsledku porušení povinnosti
příjemcem.
Článek V.
Výpověď a zrušení smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 30 dnů ode dne doručení výpovědi
příjemci.
2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů
uvedených v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh
doručen, s ním vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde
smluvní straně, která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen,
s ním nevysloví souhlas, smlouva nezaniká.
3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.
4. Spory z právních poměrů při poskytnutí výpomoci rozhoduje podle správního řádu
Ministerstvo financí ČR.

Článek VI.
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Ostatní ujednání
1. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve
znění pozdějších předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých
osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění,
v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně
s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly
znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv
provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy
byla zaslána příjemci do datové schránky ID……./na e-mail: ……@....... Smlouva
nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy
z ní vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb. a správního řádu,
případně příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve
znění pozdějších předpisů, s výjimkou uvedenou v § 170 správního řádu.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž
každá ze smluvních stran obdrží ………vyhotovení.
5. O poskytnutí výpomoci a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. ………… ze dne …………….

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman kraje

Příjemce
Montanregion Krušné hory – Erzgebirge,
o.p.s.
RNDr. Michal Urban, CSc., ředitel

Příloha:
Výpis z veřejného rejstříku příjemce
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Bod 17.1 priloha 3.pdf k usnesení č. 051/31Z/2020

Bod 17.1 příloha 3

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: 20/SML1162/SoPD/ZPZ/01
Číslo jednací:
Číslo smlouvy u příjemce

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

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Jitkou Sachetovou, členkou Rady Ústeckého kraje pro oblast kultury a
památkové péče, zemědělství, životního prostředí a venkova
Kontaktní osoba: Bc. Michaela Sattlerová, referent odboru životního prostředí a zemědělství
E-mail/telefon: sattlerova.m@kr-ustecky.cz/ 475 657 268
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 40184-883028399/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce
Obec Pnětluky
Sídlo:
Pnětluky 26, 440 01 Pnětluky
Zastoupený:
Ladislavem Andrtem, starostou obce
Kontaktní osoba: Rostislav Mareš, projekty@rostislavmares.com, 722 091 410
E-mail/telefon: starosta@pnetluky.cz, 725 061 095
IČ (RČ):
00556394
DIČ:
CZ00556394
Bank. spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 15923481 /0100
(dále jen ,,příjemce“)
Článek I.
1. Smluvní strany se dohodly na změně Článku I. odst. 1., Článku. II odst. 3., 4., a 6. Smlouvy
o poskytnutí investiční dotace č. 20/SML1162/SoPD/ZPZ uzavřené na základě usnesení
Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 27. 1. 2020 č. 028/26Z/2020, kterým bylo
rozhodnuto o poskytnutí dotace obci Pnětluky z Programu na podporu vodního
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hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 – 2025 na realizaci projektu „Splašková
kanalizace a ČOV Pnětluky, Konětopy“ (dále jen „Smlouva“) takto:
Stávající Čl. I. odst. 1. Smlouvy nově zní:
1. Poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraj č 028/26Z/2020. ze
dne 27. 1. 2020 poskytuje příjemci ze svého rozpočtu investiční dotaci ve výši 4 998
970,00 Kč (slovy: čtyřimilionydevětsetdevadesátosmtisícdevětsetsedmdesátkorun
českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce uvedený v záhlaví
této smlouvy, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději do
31. 12. 2020.
Stávající Čl. II. odst. 3., 4., a 6. Smlouvy nově zní:
3.

Termínem ukončení realizace projektu je den splnění závazného technického
ukazatele dle čl. II odst. 7), nejpozději 31. 12. 2020. Pro příjemce je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.

4.

Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od 1.
1. 2019 do 31. 12. 2020. (účinnost uznatelných nákladů).

6.

Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech projektu v maximální výši 70,00 %, maximálně do výše
přiznané dotace. Závazný finanční ukazatel musí být dodržen ve vztahu k celkovým
uznatelným nákladům projektu za dodržení druhového členění plánovaného
nákladového rozpočtu.

Stávající příloha č. 1 smlouvy se nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku – Položkový rozpočet
projektu.
2. Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změn.
Článek II.
1. Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho uzavření.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. xxx/xxZ/2020 ze dne xx. xx. 2020.
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V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

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

Příjemce
Obec Pnětluky
Ladislav Andrt, starosta obce

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet projektu
Datum

Jméno a příjmení

Funkce a odbor

Bc. Michaela Sattlerová

referent životního prostředí a zemědělství

Ing. Monika Zeman, MBA

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

Číslo příslibu / správce rozpočtu

Zdenka Novotná

referent ekonomického odboru

Předchozí souhlas dle kompetence

není požadován

Zpracovatel
Vedoucí odboru

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

usnesení č.: xxx/xxZ/20x20 ze dne xx. xx. 2020
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Podpis

Bod 17.2 priloha 3.pdf k usnesení č. 052/31Z/2020

bod 17.2 příloha 3

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: 20/SML1171/SoPD/ZPZ/01
Číslo jednací:
Číslo smlouvy u příjemce:

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

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Jitkou Sachetovou, členkou Rady Ústeckého kraje pro oblast kultury a
památkové péče, zemědělství, životního prostředí a venkova
Kontaktní osoba: Bc. Michaela Sattlerová, referent odboru životního prostředí a zemědělství
E-mail/telefon: sattlerova.m@kr-ustecky.cz/ 475 657 268
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 40184-883028399/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce
Obec Vrbice
Sídlo:
Hlavní 47, 411 64 Vrbice
Zastoupený:
Vlastimilem Miklem, starostou obce
Kontaktní osoba: Jana Svítková, jana.svitkova@provod.cz, 474 720 563
E-mail/telefon: obec.vrbice@centrum.cz, 416 787 177
IČ (RČ):
00264652
DIČ:
Bank. spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 94-10711471/0710
(dále jen ,,příjemce“)
Článek I.
1. Smluvní strany se dohodly na změně Článku I. odst. 1., Článku. II odst. 6. a přílohy č. 2
Smlouvy o poskytnutí investiční dotace č. 20/SML1171/SoPD/ZPZ ze dne 27. 4. 2020
uzavřené na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 27. 1. 2020 č.
028/26Z/2020, kterým bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace obci Vrbice z Fondu vodního
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hospodářství Ústeckého kraje na realizaci projektu „Vrbice, Vetlá – splašková kanalizace
s odkanalizováním na novou ČOV v Polepech – 3. část“ (dále jen „Smlouva“) takto:
Stávající Čl. I. odst. 1. Smlouvy nově zní:
1. Poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 028/26Z/2020
ze dne 27. 1. 2020 a usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. xxx/xxZ/2020 ze dne
xx. xx. 2020 poskytuje příjemci ze svého rozpočtu investiční dotaci ve výši 4 773 660,00
Kč (slovy: čtyřimilionysedmsetsedmdesáttřitisícšestsetšedesátkorun českých), která
bude převedena bezhotovostně na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, za
podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději do 31. 3. 2021.
Stávající Čl. II. odst. 6 Smlouvy nově zní:
6.

Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech projektu v maximální výši 19,99 % maximálně do výše přiznané
dotace. Závazný finanční ukazatel musí být dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným
nákladům projektu za dodržení druhového členění plánovaného nákladového rozpočtu.

Plánovaný nákladový rozpočet uvedený v příloze č. 2 smlouvy se nahrazuje přílohou č. 1
tohoto dodatku – Položkový rozpočet projektu.
2. Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změn.
Článek II.
1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. xxx/xxZ/2020 ze dne xx. xx. 2020.
V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

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

Příjemce
Obec Vrbice
Vlastimil Mikl, starosta obce

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet projektu
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Datum

Jméno a příjmení

Funkce a odbor

Bc. Michaela Sattlerová

referent životního prostředí a zemědělství

Ing. Monika Zeman, MBA

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

Číslo příslibu / správce rozpočtu

Zdenka Novotná

referent ekonomického odboru

Předchozí souhlas dle kompetence

není požadován

Zpracovatel
Vedoucí odboru

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

usnesení č.: xxx/xxZ/20x20 ze dne xx. xx. 2020
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Podpis

bod 17.6 priloha 1.pdf k usnesení č. 056/31Z/2020

Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 - 4. výzva
Žádosti navržené ke schválení
pořadové číslo číslo žádosti
1

ZPZ_OH_0005_ 20

obec
Obec Markvartice

adresa
Markvartice – 40742

Markvartice

název projektu

bod 17.6 příloha 1
zahájení
1.10.2020

ukončení

280

Pořízení kompostérů

30.6.2021

1.11.2020

31.3.2021

% podíl

dotace

9

70,00

297 500,00 Kč

manipulační vozík, výsypný kontejner
750 l výklopný kontejner 1000 l

425 000,00 Kč

6

416 000,00 Kč

8

1 261 997,22 Kč

9

1 576 517,52 Kč

10

124 000,00 Kč

7

2 736 455,00 Kč

9

622 545,00 Kč

6

480 000,00 Kč

10

230 000,00 Kč

10

215 460,00 Kč

9

ZPZ_OH_0006_ 20

Město Dolní Poustevna

Dolní Poustevna – 40747 Vilémovská

77

3

ZPZ_OH_0004_ 20

Obec Výškov

Výškov – 44001

44

Nákup štěpkovače

1.8.2020

31.12.2020

70,00

291 200,00 Kč

Modernizace kontejnerových
stání Teplice 2020

6.6.2020

28.2.2021

70,00

883 390,00 Kč

15.10.2018

31.12.2020

70,00

1 103 560,00 Kč

ZPZ_OH_0008_ 20

Statutární město Teplice

Teplice – 41501

náměstí Svobody 2

5

ZPZ_OH_0010_ 20

Obec Černouček

Černouček – 41301

Černouček

2

Sběrný dvůr Černouček stavební práce
Pořízení velkoobjemových
kontejnerů Blažim
Obec Černěves separovaný
sběr odpadu

50

bodové hodnocení

309 760,00 Kč

2

4

celkové náklady
80 ks kompostérů

Dolní Poustevna - pořízení
manipulační techniky

Výškov

anotace

216 830,00 Kč

70,00

štěpkovač
reknstrukce/vybudování
kontejnerových stánína separovaný
odpad
vybudování sběrného dvora
2x velkoobjemový kontejner (9 m3,
12 m3)
vybudování dvou stanovišť
podzemních kontejnerů

1.9.2020

31.12.2020

70,00

86 800,00 Kč

31.1.2021

30.6.2021

70,00

1 915 510,00 Kč

Modernizace 7 stávajících
podzemních kontejnerových
stání, pořízení nášlapných
vhozových zařízení

29.6.2020

30.11.2020

70,00

435 780,00 Kč

64

Vybavení sběrného dvora

1.10.2020

31.12.2020

70,00

336 000,00 Kč

64

Nádoby na tříděný odpad

1.10.2020

31.12.2020

70,00

161 000,00 Kč

Budyně nad Ohří – 41118 Mírové náměstí

65

Zlepšení manipulace s
odpadem a vytříděnými
složkami odpadu.

29.6.2020

31.12.2022

70,00

150 820,00 Kč

Město Chabařovice

Chabařovice – 40317

Husovo náměstí

183

Kompostéry pro občany
města Chabařovice a
Roudníky

1.6.2020

30.8.2021

70,00

192 500,00 Kč

kompostéry

275 000,00 Kč

10

ZPZ_OH_0022_ 20

Město Dubí

Dubí – 41701

Ruská

264

Pořízení zahradních
komposterů pro město Dubí

1.10.2020

30.9.2021

60,00

499 850,00 Kč

kompostéry

833 085,00 Kč

10

14

ZPZ_OH_0079_ 20

Obec Pnětluky

Pnětluky – 44001

Pnětluky

26

Pořízení vozidla a kontejnerů
pro sběr a dopravu odpadu

1.10.2020

30.6.2021

13,48

419 900,00 Kč

vozidlo s nosičem kontejnerů, 3
kontejnery na suť, 10
velkoobjemových kontejnerů,
kontejner na objemný odpad

3 115 000,00 Kč

11

15

ZPZ_OH_0033_ 20

Obec Vilémov

Vilémov – 43154

Náměstí

1

Sběrné nádoby na bioodpad

1.9.2020

30.12.2020

70,00

112 000,00 Kč

100 ks plastových popelnic 240 l

160 000,00 Kč

9

1189

Pořízení svozového vozidla na
tříděný odpad

15.8.2020

31.12.2020

70,00

3 799 590,00 Kč

svozové vozidlo

5 428 000,00 Kč

10

Kontejnery na separované
směsné sklo a biologicky
rozložitelný odpad v Žatci

1.7.2020

30.4.2021

53,40

499 290,00 Kč

pořízení 70 ks kontejnerů na směsné
sklo 1100 l a 40 ks kontejnerů na
biologicky rozložitelný odpad

935 000,00 Kč

8

1.7.2020

30.4.2021

65,00

497 250,00 Kč

pořízení 90 ks kontejnerů na plast a
karton 1100 l

765 000,00 Kč

7

1.7.2020

30.4.2021

65,00

497 250,00 Kč

pořízení 90 ks kntejnerů na papír
1100 l

765 000,00 Kč

8

1.9.2020

30.11.2020

70,00

284 410,00 Kč

pořízení motorového štěpkovače a
kontejneru 5 m3

406 306,00 Kč

10

6

ZPZ_OH_0007_ 20

Obec Blažim

Blažim – 44001

Blažim

107

7

ZPZ_OH_0015_ 20

Obec Černěves

Černěves – 41301

Černěves

42

8

ZPZ_OH_0016_ 20

Město Litoměřice

Litoměřice – 41201

Mírové náměstí

15

9

ZPZ_OH_0018_ 20

Obec Okounov

Okounov – 43151

Okounov

10

ZPZ_OH_0017_ 20

Obec Okounov

Okounov – 43151

Okounov

11

ZPZ_OH_0019_ 20

Město Budyně nad Ohří

12

ZPZ_OH_0021_ 20

13

16

ZPZ_OH_0032_ 20

Služby města Vejprty

Vejprty – 43191

Žižkova

17

ZPZ_OH_0028_ 20

Město Žatec

Žatec – 43801

náměstí Svobody 1

18

ZPZ_OH_0030_ 20

Město Žatec

Žatec – 43801

náměstí Svobody 1

19

ZPZ_OH_0031_ 20

Město Žatec

Žatec – 43801

náměstí Svobody 1

20

ZPZ_OH_0035_ 20

Obec Nové Sedlo

Nové Sedlo – 43801

Farní

7

128

1

Snížení nákladů na třídění
směsného plastu a
kartonového obalu v Žatci
Zajištění udržitelného
nastavení způsobu separace
směsného papírového
odpadu v Žatci
Pořízení drtiče větví a
kontejneru

36

modernizace 7 stávajících
podzemních kontejnerových stání
pro tříděný odpad
pořízení váhy, lisovacího zařízení a
štěpkovače
pořízení 20 kontejnerů 1100 l a 30
popelnic 240 l (plast, papír, sklo,
karton)
pořízení 3 kontejnerů pro nákladní
auto, 1 stacionárního kontejneru a
zakrývací plachty pro převoz
kontejneru

zlepšení dostupnosti sběrného místa
tříděného odpadu a úprava sběrného
místa pro oddělený sběr a
1 238 688,00 Kč
soustřeďování materiálově
využitelných složek komunálního
odpadu terréními úpravami a
vybudování betonové plochy

21

ZPZ_OH_0036_ 20

Obec Hříškov

Hříškov – 43904

Hříškov

50

Odpadové hospodářství
Hříškov

1.5.2020

31.8.2021

70,00

867 080,00 Kč

22

ZPZ_OH_0025_ 20

Technická správa města
Žatec, s.r.o

Žatec – 43801

Čeradická

1014

Pořízení svozové techniky na
svoz separovaného odpadu v
Žatci

1.7.2020

31.5.2021

70,00

3 980 890,00 Kč

pořízení svozové techniky na svoz
separovaného odpadu

5 687 000,00 Kč

8

23

ZPZ_OH_0040_ 20

Obec Srbská Kamenice

Srbská Kamenice – 40715 Srbská Kamenice 54

Sběrná místa pro tříděný
odpad v obci Srbská Kamenice

1.10.2020

31.10.2021

70,00

630 750,00 Kč

vybudování 3 krytých stanovišť pro
kontejnery na tříděný odpad

901 074,30 Kč

8

24

ZPZ_OH_0045_ 20

Obec Dolní Podluží

Dolní Podluží – 40755

Dolní Podluží

6

Modernizace sběrného místa
Dolní Podluží

1.1.2020

31.12.2020

70,00

499 840,00 Kč

pořízení vybavení sběrného dvora
pro sběr nebezpečného odpadu

714 061,65 Kč

7

25

ZPZ_OH_0041_ 20

Městské technické služby
Bílina

Bílina – 41801

Teplická

899

Pořízení tašek na třídění v
domácnostech a
velkokapacitních kontejnerů
na BRKO pro potřeby MTS
Bílin

1.9.2020

1.2.2021

70,00

358 400,00 Kč

pořízení tašek na třídění odpadu do
domácností a 3 ks velkokapacitních
kontejnerů na BRKO

512 000,00 Kč

9

26

ZPZ_OH_0042_ 20

Obec Homole u Panny

Homole u Panny – 40002 Homole u Panny

1

Homole kompostuje!!

1.11.2020

31.5.2021

70,00

392 000,00 Kč

560 000,00 Kč

5

27

ZPZ_OH_0039_ 20

Obec Velké Chvojno

Velké Chvojno – 40334

55

Velké Chvojno kompostuje.

1.11.2020

31.5.2021

70,00

406 000,00 Kč

480 000,00 Kč

9

1.2.2020

30.4.2021

70,00

497 000,00 Kč

710 000,00 Kč

10

2.11.2020

30.9.2021

70,00

244 310,00 Kč

pořízení kontejnerů na tříděný odpad
a jejich zakrtí v 5 lokalitách obce

349 017,00 Kč

10

53 000,00 Kč

5

Velké Chvojno

28

ZPZ_OH_0043_ 20

Obec Křešice

Křešice – 41148

Nádražní

84

Pořízení kontejnerů pro sběr
odpadu a pořízení
kompostérů pro občany

29

ZPZ_OH_0070_ 20

Obec Janov

Janov – 40502

Janov

235

Pořízení kontejnerů a jejich
zakrytí v obci Janov

30

ZPZ_OH_0046_ 20

Obec Droužkovice

Droužkovice – 43144

Rudé armády

80

31

ZPZ_OH_0044_ 20

Město Šluknov

Šluknov – 40777

nám. Míru

1

32

ZPZ_OH_0051_ 20

Obec Hrobce

Hrobce – 41183

Ke Hřišti

14

33

ZPZ_OH_0048_ 20

Obec Spořice

Spořice – 43101

Lipová

201

34

ZPZ_OH_0049_ 20

město Trmice

Trmice – 40002

Fugnerova

448

35

ZPZ_OH_0053_ 20

Obec Radonice

Radonice – 43155

Radonice

1

36

ZPZ_OH_0011_ 20

Město Velký Šenov

Velký Šenov – 40778

Mírové nám.

342

37

ZPZ_OH_0055_ 20

Svazek obcí SEVER

Lipová – 40747

Lipová

422

Pořízení elektrické pracovní
tříkolky
Optimalizace nakládání s
odpady ve sběrném dvoře ve
Šluknově
Kompostování v obci Hrobce
2020

29

Pořízení dopravního
prostředku pro oddělený sběr
komunálního odpadu
Vybavení trmických
domácností kompostéry II
Nosič kontejnerů za traktor +
kontejner
Nákup velkoobjemových
kontejnerů pro sběr
komunálního odpadu ve
Velkém Šenově

pořízení kompostérů o objemu 1100l
a 2000l
pořízení kompostérů o objemu 1100l
a 2000l
pořízení velkoobjemových
kontejnerů na BRO a kompostérů pro
občany

5

1.9.2020

30.11.2020

70,00

37 100,00 Kč

pořízení elektro tříkolky pro údržbu
zeleně v obci

1.8.2020

28.2.2021

70,00

494 850,00 Kč

pořízení projektové dokumentace a
vybavení pro sběrný dvůr

706 929,13 Kč

7

1.11.2020

31.3.2021

70,00

665 000,00 Kč

stavba oplocení kompostárny,
pořízení štěpkovače, nakladače a
kompostérů

950 000,00 Kč

11

1.9.2020

31.12.2020

70,00

1 385 300,00 Kč

pořízení dopravního prostředku pro
svoz odpadu

1 979 000,00 Kč

8

1.7.2020

30.6.2021

70,00

96 600,00 Kč

přízení kompostérů pro občany

138 000,00 Kč

10

780 000,00 Kč

9

358 039,00 Kč

6

830 000,00 Kč

12

540 787,12 Kč

10

1.9.2020

30.4.2021

70,00

546 000,00 Kč

pořízení techniky pro svoz bioodpadu
do kompostárny

25.5.2020

31.12.2021

70,00

250 620,00 Kč

pořízení kontejnerů pro svoz
separovnaného komunálního odpadu

Kompostéry pro občany

1.8.2020

30.4.2021

60,00

498 000,00 Kč

Zlepšení možnosti třídění
odpadů pro občany města

1.8.2020

31.12.2020

70,00

378 550,00 Kč

Podzemní kontejnery pro
oddělený sběr materiálově
využitelných složek
komunálního odpadu

1.9.2021

30.11.2021

70,00

1 044 410,00 Kč

vybudování stání podzemních
kontejnerů pro tříděný odpad a
pořízení velkoobjemových
kontejnerů

1 492 019,00 Kč

8

pořízení kompostérů pro domácnosti
obcí svazku
vybudování 2 sběrných míst pro
tříděný odpad

38

ZPZ_OH_0050_ 20

Město Kadaň

Kadaň – 43201

Mírové náměstí

1

39

ZPZ_OH_0020_ 20

Město Lovosice

Lovosice – 41002

Školní

407

40

ZPZ_OH_0057_ 20

Město Roudnice nad Labem

Roudnice nad Labem –
41301

Karlovo náměstí

21

Polozapuštěné kontejnery Švermova ulice v Roudnici
nad Labem

1.8.2020

15.5.2021

70,00

360 390,00 Kč

vybudování stanoviště pro 4
polopodzemní kontejnery na tříděný
odpad

514 852,34 Kč

9

41

ZPZ_OH_0064_ 20

Obec Všehrdy

Všehrdy – 43001

Všehrdy

29

Zkvalitnění odpadového
hospodářství v obci Všehrdy

1.10.2020

31.8.2021

70,00

1 496 250,00 Kč

pořízení kontejneru a nákladího
automobilu s nosičem kontejneru na
svoz bioodpadu a vybudování 3
kontejnerových stání

2 137 500,00 Kč

9

42

ZPZ_OH_0060_ 20

Obec Zbrašín

Zbrašín – 44001

Zbrašín

23

1.10.2020

31.1.2021

70,00

280 000,00 Kč

pořízení nádob na tříděný odpad

400 000,00 Kč

9

1 039 316,55 Kč

10

210 000,00 Kč

11

43

ZPZ_OH_0054_ 20

Město Litoměřice

Litoměřice – 41201

Mírové náměstí

44

ZPZ_OH_0052_ 20

Obec Malé Žernoseky

Malé Žernoseky – 41002 Zahradní

15

245

2

7

Pořízení sběrových nádob pro
tříděný odpad
Pořízení podzemního
kontejnerového stání v ulici A.
Muchy, Litoměřice
Pořízení vibračního třídiče pro
předcházení vzniku
komunálního odpadu

27.7.2020

10.12.2020

70,00

727 520,00 Kč

vybudování podzemních kontejnerů
na tříděný odpad

1.9.2020

30.5.2021

70,00

147 000,00 Kč

pořízení vibračního třídiče

45

ZPZ_OH_0058_ 20

Obec Bílence

Bílence – 43001

Bílence

45

46

ZPZ_OH_0068_ 20

Obec Liběšice

Liběšice – 41146

Liběšice

6

47

ZPZ_OH_0069_ 20

Obec Libotenice

Libotenice – 41201

Libotenice

37

48

ZPZ_OH_0072_ 20

Obec Kleneč

Kleneč – 41301

Hlavní

95

Zkvalitnění odpadového
hospodářství v obci Bílence

1.10.2020

31.8.2021

70,00

757 120,00 Kč

vybudování 8 sběrných míst na
tříděný odpad, pořízení lisů na PET
láhve a velkoobjemovho kontejneru
na bioodpad
vybudování 2 stanovišť na tříděný
odpad

1 081 600,00 Kč

9

1 018 451,00 Kč

9

Obec Liběšice – polopodzemní
kontejnery
Pořízení sběrových nádob na
tříděný odpad v obci
Libotenice
Mobilní eko-sklad na
elektroodpad

1.3.2021

30.6.2021

70,00

712 910,00 Kč

1.10.2020

31.12.2020

70,00

454 650,00 Kč

pořízení velkoobjemového
kontejneru a nádob na tříděný odpad

649 500,00 Kč

10

1.10.2020

31.12.2020

70,00

168 000,00 Kč

pořízení 2 eko-skladů

240 000,00 Kč

5

1.1.2020

31.12.2020

14,00

517 380,00 Kč

vybudování 6 stání polopodzemních
kontejnerů na tříděný odpad

3 695 605,90 Kč

8

49

ZPZ_OH_0078_ 20

Statutární město Chomutov Chomutov – 43001

Zborovská

4602

Vybudování polopodzemních
kontejnerových stání
Chomutov, sídliště
Březenecká

50

ZPZ_OH_0067_ 20

Obec Domoušice

Domoušice – 43968

Domoušice

107

Pořízení manipulační techniky
2020

23.7.2020

30.6.2021

70,00

499 790,00 Kč

pořízení traktoru pro nakládání
biologického odpadu a stavebního
materiálu do kompostárny a k
recyklaci na drtičku

714 000,00 Kč

4

51

ZPZ_OH_0075_ 20

Obec Vchynice

Vchynice – 41002

Vchynice

46

Vybavení sběrného dvora

15.9.2020

30.11.2020

70,00

82 580,00 Kč

pořízení 3 ks kontejnerů se sklopným
čelem

117 975,00 Kč

10

Lhotka nad
Labem

22

Kompostéry pro občany obce
Lhotka nad Labem

31.8.2020

31.12.2020

70,00

280 000,00 Kč

pořízení kompostérů pro domácnosti

400 000,00 Kč

10

-------

61

Občané obce Klíny kompostují

1.9.2020

30.10.2020

70,00

88 200,00 Kč

pořízní kompostérů pro domácnosti

126 000,00 Kč

9

pořízení velkoobjemových
kontejnerů na bioodpad, štěpkovače,
elektrotříkolky ke svozu bioodpadu a
eko-skladu na skladování
elektroodpadu a sběrového papíru

714 000,00 Kč

10

380 000,00 Kč

11

52

ZPZ_OH_0073_ 20

Obec Lhotka nad Labem

Lhotka nad Labem –
41002

53

ZPZ_OH_0074_ 20

Obec Klíny

Klíny – 43601

54

ZPZ_OH_0076_ 20

Obec Dobříň

Dobříň – 41301

K Přívozu

55

Dobřín - nakládání s odpady

1.10.2020

31.12.2020

70,00

499 800,00 Kč

55

ZPZ_OH_0065_ 20

Obec Boleboř

Boleboř – 43121

Boleboř

57

Zřízení sběrného dvora

1.11.2020

30.6.2021

70,00

266 000,00 Kč

56

ZPZ_OH_0077_ 20

Obec Býčkovice

Býčkovice – 41201

Býčkovice

57

Sběrné místo Býčkovice

24.7.2020

31.7.2021

70,00

346 500,00 Kč

495 000,00 Kč

11

57

ZPZ_OH_0061_ 20

Obec Kryštofovy Hamry

Kryštofovy Hamry –
43191

Kryštofovy Hamry 64

1.9.2020

31.12.2020

70,00

124 520,00 Kč

vybavení sběrného dovra

177 890,00 Kč

8

58

ZPZ_OH_0066_ 20

Obec Všestudy

Všestudy – 43111

Všestudy

1.9.2020

31.12.2020

70,00

92 370,00 Kč

pořízení 3 ks kontejnerů na bioodpad

131 970,00 Kč

10

40

Pořízení kontejnerů na kov a
nebezpečný odpad
Pořízení kontejnerů na
bioodpad

celkem

33 854 110,00

zřízení sběrného dvora včetně
vybavení
zřízení sběrného místa včetně
vybavení

bod 17.7 priloha 2.pdf k usnesení č. 057/31Z/2020

bod 17.7 příloha 2

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: 19/SML3038/01/SoPD/ZPZ
Č. j. dodatku:
Číslo smlouvy u příjemce:

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

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Jitkou Sachetovou, členkou Rady Ústeckého kraje pro oblast kultury a
památkové péče, zemědělství, životního prostředí a venkova
Kontaktní osoba:
Ing. Dagmar Hyblerová, referent odboru životního prostředí a
zemědělství
E-mail/telefon:
hyblerova.d@kr-ustecky.cz/ 475 657 170
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení:
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:
4932032/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce
Obec Staré Křečany
Sídlo:
Staré Křečany 38, 407 61 Staré Křečany
Zastoupený:
Františkem Moravcem, starostou
Kontaktní osoba: František Moravec
E-mail/telefon: krecany@volny.cz / 739 673 851
IČ:
00261653
DIČ:
00261653
Bank. spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 8727431/0100
(dále jen ,,příjemce“)
Článek I.
1.
Smluvní strany se dohodly na změně Článku I. odst. 1 a Článku II. odst. 4 a 5 Smlouvy
o poskytnutí investiční dotace č. 19/SML3038/SoPD/ZPZ uzavřené na základě usnesení
Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 9. 9. 2019 č. 043/22Z/2019, kterým bylo rozhodnuto o
poskytnutí dotace obci Staré Křečany z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí
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v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 na realizaci projektu „Staré Křečany – sběrný
dvůr“ (dále jen „Smlouva“) takto:
Článek I odst. 1 Smlouvy nově zní:
Poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 043/22Z/209 ze dne
9. 9. 2019 poskytuje příjemci ze svého rozpočtu investiční dotaci ve výši 3 754 670 Kč (slovy:
třimilionysedmsetčtyřicetpěttisícšetsetsedmdesát korun českých), která bude převedena
bezhotovostně na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, pod UZ (účelovým znakem)
00271, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději do 31. 8.
2021.
Článek II. odst. 4 Smlouvy nově zní:
Termínem ukončení realizace projektu je 31. 8. 2021. Pro příjemce je tento termín stanoven
jako závazný ukazatel.
Článek II. odst. 5 Smlouvy nově zní:
Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu uznatelných
nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od 16. 9. 2019 do
31. 8. 2021 (účinnost uznatelných nákladů).
2.

Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změn.
Článek II.

1.

Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho uzavření.

2.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. xxx ze dne 7. 9. 2020.

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

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

Příjemce
Obec Staré Křečany
František Moravec
starosta
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Datum
Zpracovatel
Vedoucí odboru
Číslo příslibu / správce rozpočtu
Právně posouzeno

Jméno a příjmení

Funkce a odbor

Ing. Dagmar Hyblerová

referent odboru životního prostředí a zemědělství

Ing. Monika Zeman, MBA

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

Zdenka Novotná

referent ekonomického odboru

Mgr. Lucie Peřinová

Předchozí souhlas dle kompetence

není požadován

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

usnesení č.:

xxx ze dne 7. 9. 2020
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Podpis

bod 17.8 priloha 2.pdf k usnesení č. 058/31Z/2020

bod 17.8 příloha 2

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: 19/SML3036/01/SoPD/ZPZ
Č. j. dodatku:
Číslo smlouvy u příjemce:

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

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Jitkou Sachetovou, členkou Rady Ústeckého kraje pro oblast kultury a
památkové péče, zemědělství, životního prostředí a venkova
Kontaktní osoba:
Ing. Dagmar Hyblerová, referent odboru životního prostředí a
zemědělství
E-mail/telefon:
hyblerova.d@kr-ustecky.cz/ 475 657 170
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení:
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:
4932032/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce:
Obec Nezabylice
Sídlo:
Hořenec 6, 430 01 Nezabylice
Zastoupený:
Marcelou Jarošovou, starostkou
Kontaktní osoba: Ing. Rostislav Mareš
E-mail/telefon: projekty@rostislavmares.com / 722 091 410
IČ:
00673170
DIČ:
CZ00673170
Bank. spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 94-2517441/0710
(dále jen ,,příjemce“)
Článek I.
1.
Smluvní strany se dohodly na změně Článku I. odst. 1 a Článku II. odst. 4 a 5 Smlouvy
o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace č. 19/SML3036/SoPD/ZPZ uzavřené na základě
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 9. 9. 2019 č. 043/22Z/2019, kterým bylo
rozhodnuto o poskytnutí dotace obci Nezabylice z Programu pro podporu odpadového
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hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 na realizaci projektu „Sběrný
dvůr Nezabylice“ (dále jen „Smlouva“) takto:
Článek I odst. 1 Smlouvy nově zní:
Poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 043/22Z/209 ze dne
9. 9. 2019 poskytuje příjemci ze svého rozpočtu investiční dotaci ve výši 3 466 200,00 Kč
(slovy: třimilionyčtyřistašedesátšesttisícdvěsta korun českých) a neinvestiční dotaci ve výši
210 000,00 Kč (slovy: dvěstědesettisíc korun českých), která bude převedena bezhotovostně
na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, pod UZ (účelovým znakem) 00271, za
podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději do 31. 7. 2020.
Článek II. odst. 4 Smlouvy nově zní:
Termínem ukončení realizace projektu je 31. 7. 2021. Pro příjemce je tento termín stanoven
jako závazný ukazatel.
Článek II. odst. 5 Smlouvy nově zní:
Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu uznatelných
nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od 4. 11. 2019 do
31. 7. 2021 (účinnost uznatelných nákladů).
2.

Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změn.
Článek II.

1.

Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho uzavření.

2.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. xxx ze dne 7. 9. 2020.

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

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

Příjemce
Obec Nezabylice
Marcela Jarošová
starostka
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Datum
Zpracovatel
Vedoucí odboru
Číslo příslibu / správce rozpočtu
Právně posouzeno

Jméno a příjmení

Funkce a odbor

Ing. Dagmar Hyblerová

referent odboru životního prostředí a zemědělství

Ing. Monika Zeman, MBA

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

Zdenka Novotná

referent ekonomického odboru

Mgr. Lucie Peřinová

Předchozí souhlas dle kompetence

není požadován

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

usnesení č.:

xxx ze dne 7. 9. 2020
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Podpis

bod 18.1 priloha 1.1.pdf k usnesení č. 062/31Z/2020

[ ]

ÚSTECKÝ KRAJ
A
CTP Bohemia North, spol. s r.o.
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Prague-1/57416/05
Bez.

H3845-pra/00001-PRA

Tato SMLOUVA O KOUPI POZEMKU (dále jen "Smlouva") byla uzavřena v souladu
s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Občanský zákoník“) mezi:
(1)

Ústecký kraj
se sídlem:

Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem

IČ:

70892156

Zastoupený:

Oldřich Bubeníček, hejtman

Bank. spojení:

Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: CZ36 0800 0000 0000 0122 5172

(dále jen "Prodávající")
a
(2)

CTP Bohemia North, spol. s r.o.
se sídlem:

Humpolec, Central Trade Park D1 1571, PSČ 396 01

IČ:

08783233

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 29490
zastoupená:

Remon Leonard Vos, jednatel

Bank. spojení:

CZ8001000001158460130267 KOMBCZPP

(dále jen "Kupující")
(Prodávající a Kupující společně dále jen "Smluvní Strany")
VZHLEDEM K TOMU, ŽE
Prodávající má zájem prodat Kupujícímu pozemky v průmyslové zóně TRIANGLE,
Smluvní Strany se dohodly takto:
1.

VÝKLAD
1.1

Jakýkoli odkaz v této Smlouvě na Článek či Přílohu, pokud z kontextu nevyplývá
jinak, je odkazem na Článek či Přílohu této Smlouvy.

1.2

V případě, kdy tato Smlouva obsahuje výraz "pokud si je Prodávající vědom" nebo
"podle nejlepšího vědomí Prodávajícího" nebo jiný podobný výraz, má se za to, že
se jedná o prohlášení Prodávajícího, které bylo učiněno po řádném a pečlivém
prověření všech skutečností obsažených v daném Článku Smlouvy a prověřeno u
příslušných úředníků a pracovníků Prodávajícího.
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1.3
2.

Nadpisy v této Smlouvě nemají vliv na její výklad.

PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1

Předmětem této Smlouvy je převod vlastnického práva k pozemkům uvedeným v
Článku 2.2.

2.2

Prodávající převádí na Kupujícího vlastnické právo k následujícím pozemkům:


pozemek st.p.č. 365 o výměře 459 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří



pozemek p.č. 1010/23 o výměře 1687 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: zeleň



pozemek p.č. 1010/56 o výměře 210 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: zeleň



pozemek p.č. 1010/57 o výměře 432 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace



pozemek p.č. 1010/58 o výměře 962 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: zeleň



pozemek p.č. 1010/59 o výměře 2165 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace

vše v katastrálním území Staňkovice u Žatce, obec Staňkovice, zapsaným u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec;
(společně dále jen "Pozemek").
3.

4.

KOUPĚ POZEMKU A KUPNÍ CENA
3.1

Prodávající tímto převádí své vlastnické právo a prodává Pozemek Kupujícímu za
Kupní Cenu stanovenou v Článku 3.2 a Kupující tímto přijímá a kupuje Pozemek
od Prodávajícího v souladu s podmínkami uvedenými v této Smlouvě.

3.2

Kupní cena za Pozemek činí 29.575,- EUR (slovy: dvacet devět tisíc pět set
sedmdesát pět euro) (dále jen "Kupní Cena") a je vypočtena jako cena ve výši 5
EUR/m2 plochy Pozemku (celková výměra Pozemku činí 5.915 m2). Ke Kupní Ceně
bude připočtena pšílušná daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

ZPŮSOB ÚHRADY KUPNÍ CENY
4.1

Kupující zaplatí Prodávajícímu Kupní Cenu jednorázově po uzavření této Smlouvy.
Kupující provede platbu na základě řádně vystavené faktury Prodávajícího doručené
Kupujícímu do deseti (10) dní ode dne uzavření této Smlouvy. Faktura vystavená
dle tohoto článku bude mít lhůtu splatnosti 30 dní ode dne, kdy byla faktura
vystavena a pokuta se uplatní pouze, nebude-li plněno ani v dodatečné lhůtě 10 dní
od doručení písemné výzvy k zaplacení Prodávajícím Kupujícímu.

4.2

Kupující zaplatí Kupní Cenu na účet Prodávajícího č. CZ36 0800 0000 0000 0122
5172 u České spořitelny a.s., centrály v Praze nebo na jiný účet, který Prodávající
určí ve faktuře dle Článku 4.1 této Smlouvy. Bude se mít za to, že Kupující řádně a
včas splnil své platební povinnosti, bude-li příslušná částka připsána na účet
Prodávajícího nejpozději k datu splatnosti faktury vystavené dle článku 4.1.
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5.

PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY
5.1

6.

POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO
6.1

7.

Tato Smlouva nabude platnosti dnem jejího uzavření. Účinnosti nabývá smlouva
úplným zaplacením Kupní Ceny dle Článku 4, nejdříve však dnem uveřejnění v
registru smluv.

Prodávající bude vázán svými kroky učiněnými podle této Smlouvy a zavazuje se
neučinit nic, co by mohlo jakkoli ohrozit práva Kupujícího během platnosti této
Smlouvy. Prodávající se zejména zavazuje, že po dobu od uzavření této Smlouvy
do doby zápisu vlastnického práva ve prospěch Kupujícího ve veřejném seznamu
(katastru nemovitostí) bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího nepřevede
svá vlastnická práva k Pozemku ani nezřídí k Pozemku žádné zástavní právo, věcné
břemeno, služebnost, nájem a ani je jinak nezatíží ve prospěch třetí osoby.

PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY
7.1

Prodávající tímto prohlašuje a zaručuje se, že ke dni uzavření této Smlouvy jsou
níže uvedená prohlášení pravdivá a úplná:

7.1.1

Prodávající je výhradním vlastníkem Pozemku;

7.1.2

Pozemek není součástí zemědělského půdního fondu, a tedy se zde nenachází
zemědělská půda ve smyslu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu;

7.1.3

Neexistují žádné další odvody splatné v souvislosti s průmyslovým využitím
Pozemku;

7.1.4

Pozemek není zatížen žádným zástavním právem, věcným břemenem ani právy
třetích osob, jež by mohla být uplatněna proti Kupujícímu po převodu
vlastnického práva k Pozemku a která by omezila výkon vlastnického práva
Kupujícího k Pozemku, vyjma:
věcných břemen spočívajících v povinnosti vlastníka Pozemku strpět zřízení a
provozování staveb budovaných ve veřejném zájmu – komplexu Strategické
průmyslové zóny Triangle, a to dle Smlouvy o zřízení věcného břemene se
smlouvou o smlouvě budoucí č. 318341245 ze dne 21.12.2004 uzavřené mezi ČR
– Ministerstvem obrany a Ústeckým krajem, v katastru nemovitostí zapsaných na
základě řízení č.j. V-1201/2005-533 vedeného u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec s právními účinky ke dni 14.06.2005 zapsaných
ke dni uzavření této Smlouvy na LV č. 598 pro k.ú. Staňkovice u Žatce.

7.1.5

Prodávající nemá žádné povinnosti, jež by mohly vést ke zřízení zástavního práva
k Pozemku podle § 170 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších
předpisů;

7.1.6

Dle nejlepšího vědomí Prodávajícího není půda na Pozemku až do úrovně spodní
vody kontaminována;

7.1.7

S žádnou třetí osobou nebyly uzavřeny žádné nájemní ani jiné smlouvy na využití
Pozemku;
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8.

9.

7.1.8

Dle nejlepšího vědomí Prodávajícího není vedeno žádné soudní ani rozhodčí
řízení, z něhož by mohl vyplynout majetkový nárok třetích osob, neexistuje žádné
konečné vykonatelné rozhodnutí proti Prodávajícímu, které by postihovalo
Pozemek, není vedeno žádné řízení o nařízení výkonu rozhodnutí formou prodeje
Pozemku a ani výkon rozhodnutí formou prodeje Pozemku neprobíhá;

7.1.9

Prodávající prohlašuje, že získal všechna nezbytná oprávnění a schválení pro
uzavření této Smlouvy a není si vědom žádných okolností, které by zamezovaly
uzavření této Smlouvy;

7.1.10

Prodávající řádně a včas splnil své povinnosti vyplývající ze zákona o krajích.

7.2

Prodávající nese odpovědnost za škodu vzniklou Kupujícímu v případě, že se
kterékoli z prohlášení či záruk, uvedených v Článku 7.1, prokáže jako nepravdivé
či neúplné ke dni uzavření této Smlouvy.

7.3

Prodávající se zavazuje neprodleně uvědomit Kupujícího o jakýchkoli událostech
či okolnostech ovlivňujících pravdivost prohlášení uvedených v Článku 7.1, které
se vyskytnou před vkladem vlastnického práva Kupujícího k Pozemku.

SMLUVNÍ POKUTY
8.1

Prodávající je povinen zajistit, že jeho prohlášení a záruky uvedené v Článku 7.1
jsou ke dni uzavření Smlouvy pravdivé a úplné v podobě uvedené v této Smlouvě.
Pokud Prodávající poruší svou povinnost uvedenou v tomto Článku 8.1, zaplatí
Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2.000,- EUR. Prodávající souhlasí s tím, že
výše smluvní pokuty je přiměřená vzhledem k hodnotě a důležitosti povinnosti, ke
které se vztahuje. V případě prodlení Kupujícího s úhradou Kupní ceny zavazuje se
tento zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Kupní ceny za každý
den prodlení s její úhradou.

8.2

Úhrada smluvní pokuty nezbavuje povinnou Smluvní Stranu odpovědnosti za škodu
způsobenou porušením zajištěné povinnosti. Smluvní Strana, která má nárok na
smluvní pokutu, má právo žádat náhradu škody přesahující částku smluvní pokuty.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
9.1

Kupující může od této Smlouvy odstoupit na základě písemného oznámení o
odstoupení doručeného Prodávajícímu, pokud:

9.1.1

Vklad vlastnického práva Kupujícího k Pozemku nebude proveden v katastru
nemovitostí do šesti měsíců ode dne podání žádosti o vklad vlastnického práva
podle této Smlouvy do katastru nemovitostí; nebo

9.1.2

Kterékoli z prohlášení a záruk Prodávajícího, které bylo učiněno podle Článků
7.1.1 - 7.1.5 a 7.1.7 - 7.1.10, týkající se stavu ke dni uzavření této Smlouvy, se
ukáže jako nepravdivé nebo neúplné, v důsledku čehož vznikne Kupujícímu
škoda do 2 let od uzavření této Smlouvy; nebo prohlášení Prodávajícího, učiněné
podle Článku 7.1.6, týkající se stavu ke dni uzavření této Smlouvy, se ukáže jako
nepravdivé nebo neúplné, v důsledku čehož vznikne Kupujícímu škoda do 5 let
od uzavření této Smlouvy;
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10.

11.

12.

9.2

Kupující se zavazuje, že bude-li mít podle Článku 9.1.2 důvod odstoupit od této
Smlouvy, pak uvědomí Prodávajícího o této skutečnosti písemně a poskytne
Prodávajícímu dodatečnou přiměřenou lhůtu v délce nejméně 90 dnů na odstranění
důvodu opravňujícího Kupujícího odstoupit od této Smlouvy. Právo na odstoupení
od této Smlouvy zanikne, pokud Prodávající v takové dodatečné lhůtě odstraní
důvod pro odstoupení od této Smlouvy.

9.3

Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě neuhrazení Kupní Ceny nebo
její části po uplynutí 60 dnů od data splatnosti faktury vystavené dle Článku 4.1.

9.4

V případě odstoupení od Smlouvy dle Článku 9.1 je Kupující povinen uvést
Pozemek do stavu ke dni uzavření Smlouvy, s výjimkou zemních prací, které na
Pozemku provedl, a to na vlastní náklady, tedy bez jakékoliv náhrady od
Prodávajícího.

9.5

V případě ukončení Smlouvy podle Článku 9.1 si Smluvní Strany vypořádají
všechny své vzájemné pohledávky a ostatní závazky v souladu s právními předpisy,
do 30 dnů od doručení oznámení o odstoupení druhé Smluvní Straně.

VLASTNICTVÍ A DRŽBA
10.1

Vkladem vlastnického práva Kupujícího k Pozemku do katastru nemovitostí bude
vlastnické právo k Pozemku převedeno společně se všemi právy a povinnostmi
spojenými s takovým vlastnictvím na Kupujícího.

10.2

Kupující získá Pozemek do držby ke dni uzavření této Smlouvy. V době trvání držby
do nabytí vlastnického práva Kupujícím se Kupující zavazuje užívat Pozemek v
souladu s obecně závaznými právními předpisy a vydanými rozhodnutími správních
úřadů.

KATASTR NEMOVITOSTÍ
11.1

Návrh na vklad vlastnického práva k Pozemku do katastru nemovitostí bude
podepsán Smluvními Stranami spolu s touto Smlouvou a příslušnému
Katastrálnímu úřadu ho doručí Prodávající do deseti (10) dní po nabytí účinnosti
Smlouvy. Kupující uhradí náklady na správní poplatek spojený s vkladem do
katastru nemovitostí.

11.2

Prodávající a Kupující se zavazují učinit veškeré nezbytné nebo vhodné kroky
vedoucí ke vkladu vlastnického práva Kupujícího k Pozemku do katastru
nemovitostí podle této Smlouvy.

OZNÁMENÍ
12.1

Jakékoli oznámení učiněné dle této Smlouvy či v souvislosti s ní (dále jen
"Oznámení"):

12.1.1

musí být písemné;

12.1.2

musí být v českém jazyce; a

12.1.3

musí být doručeno do datové schránky druhé Smluvní Strany, osobně či zasláno
poštou doporučeně straně, která má Oznámení obdržet, a to na adresu uvedenou
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v Článku 12.2, případně na takovou adresu, o níž daná strana druhou v Oznámení
prokazatelně písemně požádá.
12.2
12.2.1

Adresy, na něž se odkazuje v Článku 12.1.3 jsou:
v případě Prodávajícího:
Adresa: Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
označeno k rukám: Oldřicha Bubeníčka, hejtmana
datová schránka: t9zbsva

12.2.2

v případě Kupujícího:
Adresa: CTP Bohemia North, spol. s r.o.
Central Trade Park D1 1571
396 01 Humpolec
označeno k rukám jednatele;
datová schránka: tmckmhk

13.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
13.1

Výdaje

Není-li v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak, každá Smluvní Strana sama ponese
veškeré náklady a výdaje jí vzniklé v souvislosti s uzavřením a plněním této Smlouvy.
13.2

Zákaz postoupení

Žádná strana nesmí postoupit práva, nároky ani povinnosti vyplývající z této Smlouvy bez
předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní Strany.
13.3

Oddělitelnost

Pokud by některé ustanovení této Smlouvy bylo či stalo se neplatným či nevymahatelným,
tato skutečnost neovlivní platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
13.4

Úplná dohoda

Tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu stran ohledně předmětů této Smlouvy a nahrazuje
veškeré předchozí dohody a ujednání stran v této věci, a to jak písemné, tak ústní či jiné.
13.5

Dodatky

Tato Smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma
Smluvním Stranami. Totéž platí pro vzdání se práv dle této Smlouvy.
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13.6

Jazyk

Tato Smlouva je sepsána v českém jazyce.
13.7

Originální stejnopisy

Tato Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Prodávající obdrží jeden originální
stejnopis a Kupující obdrží jeden originální stejnopis. Jeden originální stejnopis bude
předložen příslušnému katastrálnímu úřadu.
13.8

Řešení sporů

Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy či v souvislosti s ní budou rozhodovány příslušnými
soudy České republiky.
13.9

Rozhodné právo

Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky.
13.10 Rozhodný zákon

Právní režim této Smlouvy se řídí ustanoveními Občanského zákoníku.
Prodávající tímto potvrzuje, že:
a) záměr kraje prodat předmět koupě byl dle § 18 odst. 1 zák. č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn dne 3. 7. 2020 po dobu 30
dnů před projednáním v Zastupitelstvu Ústeckého kraje na úřední desce krajského
úřadu;
b) o převodu nemovitých věcí bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. ……………. ze dne 7. 9. 2020.
13.11 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. Kupující prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých
osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v
registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s
uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly
znečitelnění. Smluvní Strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv
provede Prodávající do deseti (10) dní ode dne provedení úhrady Kupní ceny
Kupujícím Prodávajícímu, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této
smlouvy byla zaslána Kupujícímu do datové schránky ID tmckmhk.
13.12 Smluvní Strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly,

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.
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Podepsal Oldřich Bubeníček dne ………………
hejtman Ústeckého kraje
_________________________
Podpis

Podepsal Remon Leonard Vos

dne ………………

jednatel CTP Bohemia North, spol. s r.o.
_________________________
Podpis
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bod 18.1 priloha 2.2.pdf k usnesení č. 076/31Z/2020

bod 18.1 priloha 2.4.pdf k usnesení č. 077/31Z/2020

bod 18.1 priloha 2.6.pdf k usnesení č. 078/31Z/2020

bod 18.1 priloha 2.8.pdf k usnesení č. 079/31Z/2020

Bod 18.1 priloha 8.10.pdf k usnesení č. 081/31Z/2020

bod 18.1 priloha 2.11.pdf k usnesení č. 082/31Z/2020

bod 18.1 priloha 2.13.pdf k usnesení č. 083/31Z/2020

bod 18.1 priloha 2.15.pdf k usnesení č. 084/31Z/2020

bod 18.1 priloha 2.17.pdf k usnesení č. 085/31Z/2020

5108/UTP/2020-UTPM
Čj.: UZSVM/UTP/4816/2020-UTPM

Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2,
za kterou právně jedná Ing. Ivana Kozáková, ředitelka odboru Odloučené pracoviště Teplice
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, 401 00 Ústí nad Labem,
který zastupuje Oldřich Bubeníček, hejtman
IČO: 70892156
(dále jen „nabyvatel“)
uzavírají podle ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (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. 91/20/4120
Čl. I.
1. Česká republika je vlastníkem níže uvedené nemovité věci:
Pozemek
 parcela číslo 447/6, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0
zapsané na listu vlastnictví č. 60000, pro katastrální území Mstišov, obec Dubí, v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrálním pracovištěm
Teplice.
2. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je na základě § 29 odst. 1 zákona
č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění
pozdějších předpisů, příslušný s předmětným majetkem hospodařit, a to ve smyslu
§ 9 zákona č. 219/2000 Sb.
3. Převodce převádí touto smlouvou nabyvateli vlastnické právo k pozemku parcele č. 447/35
o výměře 4 118 m2, jehož účetní hodnota činí 528 007 Kč v katastrálním území Mstišov,
obec Dubí (dále jen „převáděný majetek“). Převáděný majetek byl oddělen z pozemku
uvedeného v odst. 1 geometrickým plánem č. 517-57/2013 ze dne 16.10.2013
vypracovaný společností Krušnohorská Geodézie spol. s r. o. S rozdělením vyslovil souhlas
místně příslušný městský úřad Dubí - Stavební úřad a územní plánování dne ………
pod zn. ………... Tento geometrický plán je nedílnou součástí této smlouvy.

Čl. II.
1. Převodce touto smlouvou bezúplatně převádí nabyvateli vlastnické právo k převáděnému
majetku a nabyvatel je do svého výlučného vlastnictví přijímá.
2. Vlastnické právo k převáděnému majetku se bezúplatně převádí podle ustanovení
§ 22 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb. v souladu s ustanovením § 9 zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
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 mu není známo, že by na převáděném majetku vázla nějaká
omezení, závazky či právní vady.
Čl. IV.
1. Vlastnické právo k převáděnému majetku nabývá nabyvatel zápisem do katastru nemovitostí.
Právní účinky zápisu nastanou k okamžiku podání návrhu na vklad katastrálnímu úřadu.
Tímto dnem na nabyvatele přecházejí veškerá práva a povinnosti spojené s vlastnictvím
a užíváním převáděného majetku.
2. Smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad vlastnického práva nabyvatele podle této
smlouvy do katastru nemovitostí podává převodce, a to bez zbytečného odkladu.
3. Pokud by příslušným katastrálním úřadem byl návrh na vklad vlastnického práva nabyvatele
podle této smlouvy pravomocně zamítnut, účastníci této smlouvy se zavazují k součinnosti
směřující k naplnění vůle obou smluvních stran.
Čl. V.
1. Smlouva je uzavřena a nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední smluvní stranou
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Převodce zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.
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 jsou



doložka dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
GP č. 517-57/2013

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 Teplicích dne …………………

V Ústí nad Labem dne …………………

Česká republika – Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových

Ústecký kraj

…………………………….………………………. …………………………….……………………….
Ing. Ivana Kozáková
Oldřich Bubeníček
ředitelka odboru Odloučené pracoviště
hejtman
Teplice

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 vlastnického práva k nemovité věci
č. 91/20/4120, kterou se převádí
Pozemek
 parcela číslo 447/6, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0
zapsaný na listu vlastnictví č. 60000, pro katastrální území Mstišov, obec Dubí, v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, katastrálním pracovištěm Teplice,
byly ze strany nabyvatele splněny veškeré zákonem č. 129/2000 Sb., či jinými obecně závaznými
právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení
či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
Předmětná Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci
č. 91/20/4120 byla schválena usnesením č. …………… ze zasedání Zastupitelstva Ústeckého
kraje dne ……………
V Ústí nad Labem dne: …………………….

……….………………………………….
Oldřich Bubeníček
hejtman

bod 18.1 priloha 2.26.pdf k usnesení č. 087/31Z/2020

bod 18.1 priloha 2.29.pdf k usnesení č. 088/31Z/2020

bod 18.1 priloha 2.31.pdf k usnesení č. 089/31Z/2020

Bod 18.1 priloha 8.6.pdf k usnesení č. 101/31Z/2020

bod 18.1 priloha 1.7.pdf k usnesení č. 126/31Z/2020

Č.j. KUUK/107447/2020

Krajský úřad
Číslo smlouvy Dárce: 20/SML4820/DSN/MAJ

Číslo smlouvy Obdarovaného: 2020126

DAROVACÍ SMLOUVA
(dále jen „smlouva“)
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2055 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský
zákoník“), a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o majetku státu“), mezi
těmito smluvními stranami:
Ústecký kraj
se sídlem
Zastoupený
IČO
Kontaktní osoba
E-mail/telefon
ID Datové schránky

:
:
:
:
:
:

Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
Mgr. Ing. Jindřich Šimák, vedoucí majetkového odboru
simak.j@kr-ustecky.cz / 475 657 407
t9zbsva

(dále jen „Dárce“)
a
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
se sídlem
: Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupená
: plk. Ing. Romanem Vyskočilem, ředitelem Hasičského záchranného
sboru Ústeckého kraje
IČO
: 70886300
Kontaktní osoba
: plk. Ing. Jana Dudková, vedoucí odd. provozního a správy majetku
E-mail/telefon
: jana.dudkova@ulk.izscr.cz/ 950 430 260
ID Datové schránky : auyaa6n
(dále jen „Obdarovaný“)
(společně jen jako „smluvní strany“)

I.
1. Ve Strategické průmyslové zóně Triangle byla vybudována stanice Hasičského
záchranného sboru Ústeckého kraje (dále jen „stanice HZS“). Investorem stavby byl Dárce.
Pro potřeby stavebního povolení a realizace stanice HZS byla společností Valbek,
spol. s r.o., se sídlem Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec III, IČO: 48266230, vyhotovena
projektová dokumentace stavby (dále jen „PD“).
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Bez.

2. Dárce je výlučným vlastníkem dále uvedených nemovitých věcí:
 pozemek parc.č. st. 82/1, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití:
společný dvůr,
 pozemek parc.č. st. 82/2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří; na pozemku stojí
stavba občanského vybavení v části obce Bitozeves-Průmyslová zóna Triangle,
č.p. 1063 (LV 115),
 pozemek parc.č. st. 82/3, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití:
společný dvůr,
 pozemek parc.č. st. 82/4, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří; na pozemku stojí
stavba občanského vybavení v části obce Bitozeves-Průmyslová zóna Triangle,
č.p. 1063 (LV 115),
 pozemek parc.č. st. 150, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří; na pozemku stojí
stavba občanského vybavení v části obce Bitozeves-Průmyslová zóna Triangle,
č.p. 1063 (LV 115),
 pozemek parc.č. 801/137, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha,
 pozemek parc.č. 801/138, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha,
 pozemek parc.č. 801/139, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV 137 pro k.ú. Nehasice a obec Bitozeves,
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec (dále jen „předmětné
pozemky“).
3. Předmětné pozemky byly Dárcem svěřeny do hospodaření SPZ Triangle, příspěvkové
organizaci, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem-centrum,
IČO: 71295011 (dále jen „SPZ Triangle, příspěvková organizace“), která hospodaří se
svěřeným majetkem kraje na základě zřizovací listiny Ústeckého kraje č.j. 249/2013 ze dne
31. 7. 2013. V § 7 odst. b) citované zřizovací listiny je výslovně uvedeno, že tato organizace
není oprávněna jakkoliv nakládat s nemovitostmi; k nakládání s nemovitostmi dochází
výhradně právními úkony zřizovatele, kterým je Dárce.
4. Dárce je výlučným vlastníkem stavby občanského vybavení v části obce BitozevesPrůmyslová zóna Triangle, č.p. 1063, na parcelách par.č. st. 82/2 (LV 137), st. 82/4
(LV 137) a st. 150 (LV 137), zapsané v katastru nemovitostí na LV 115 pro k.ú. Nehasice
a obec Bitozeves, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec (dále
jen „předmětná budova“). Předmětná budova stojí na části předmětných pozemků.
5. Dárce je výlučným vlastníkem dále uvedených drobných staveb, součástí a příslušenství
předmětných pozemků a předmětné budovy, které nepodléhají evidenci v katastru
nemovitostí, a jsou podrobněji popsány v PD:
a) Komunikace a zpevněné plochy v areálu včetně 2 ks výstražné signalizace pro výjezd
jednotek HZS (SO 101);
b) Přípojka vodovodu s pitnou vodou a přípojka vodovodu s užitkovou vodou a areálový
rozvod pitné vody a areálový rozvod užitkové vody (SO 301);
c) Přípojka splaškové kanalizace a areálový rozvod splaškové vody (SO 302);
d) Přípojka dešťové kanalizace, retenční nádrž a odlučovač lehkých kapalin
na pozemcích parc.č. 801/137, parc.č. 801/138 a parc.č 801/60 (LV 137, k.ú.
Nehasice, vlastníkem je dárce) a areálový rozvod dešťové vody (SO 303);
e) Technologie ČOV (uvnitř předmětné budovy) a podzemní sedimentační nádrž
na pozemku parc.č. 801/138 (SO 304);

strana 2 / 7

f)

Přípojka NN na pozemku parc.č. 801/137 a parc.č. 801/1 (LV 137, k.ú. Nehasice,
vlastníkem je dárce) včetně rozvodů (SO 401);

g) Přípojka slaboproudu na pozemku parc.č. 801/138 a parc.č. 801/59 (LV 31115, k.ú.
Nehasice, vlastníkem je Česká republika-Ministerstvo obranydDárce) včetně rozvodů
(SO 402);
h) Veřejné osvětlení na pozemcích parc.č. 801/137 a parc.č. 801/138 (SO 403);
i)

Přípojka plynu STL na pozemku parc.č. 801/137 a parc.č 801/60 (LV 137, k.ú.
Nehasice, vlastníkem je dárce) včetně rozvodů (SO 501);

j)

Tartanová dráha s pískovištěm na pozemku parc.č. 801/138 (část SO 701);

k) Drobné objekty (SO 702), tj. přístřešek pro Bencalor a kontejner na nebezpečný odpad
na pozemku parc.č. 801/137, přístřešek pro zastřešení kontejnerů na směsný a tříděný
odpad a přístřešek na uskladnění jízdních kol na pozemku parc.č. 801/138;
l)

Sadové a venkovní úpravy na pozemcích parc.č. 801/137 a parc.č. 801/138 včetně
zatravněného hřiště s oplocením (SO 801);

m) Oplocení areálu včetně pojezdové
parc.č. 801/138 a parc.č. 801/139;

brány

na

pozemcích

parc.č.

801/137,

(dále jen „součásti a příslušenství“).
6. Dárce je dále vlastníkem movitých věcí, jejichž seznam je přílohou č. 2 této smlouvy (dále
jen „movité věci“).
7. Předmětné pozemky uvedené v odst. 2. tohoto článku smlouvy a předmětná budova
uvedená v odst. 4. tohoto článku smlouvy včetně součástí a příslušenství uvedených v odst.
5. tohoto článku smlouvy (dále jen „nemovité věci“) a movité věci uvedené v odst. 6. tohoto
článku smlouvy jsou společně předmětem daru podle této smlouvy (dále jen „Předmět
daru“). Podrobněji je Předmět daru vyznačen v katastrálním situačním výkresu PD, který je
přílohou č. 1 této smlouvy.
8. Část tělesa komunikace uvedené v odst. 5. písm. a) tohoto článku smlouvy zasahuje i mimo
oplocení areálu stanice HZS, a to v místě před vjezdem/výjezdem do/z areálu po napojení
na místní komunikaci č. III/25021. Tato část komunikace je umístěna na pozemcích
parc.č. 801/59 a parc.č. 801/60 v k.ú. Nehasice. Pozemek parc.č. 801/59 je zapsán
v katastru nemovitostí na LV 31 115 pro k.ú. Nehasice a obec Bitozeves, jeho vlastníkem
je Dárcejeho vlastníkem je Česká republika s příslušností hospodařit pro Ministerstvo
obrany. Pozemek parc.č. 801/60 je zapsán v katastru nemovitostí na LV 137 pro k.ú.
Nehasice a obec Bitozeves, jeho vlastníkem je Dárce, který hospodaření s tímto pozemkem
svěřil SPZ Triangle, příspěvkové organizaci. Dárce prohlašuje, že uzavřel s Českou
republikou - Ministerstvem obrany smlouvu o převodu pozemku parc.č. 801/59 v k.ú.
Nehasice a obci Bitozeves do svého vlastnictví; platnost této smlouvy je podle § 22 odst. 4
zákona o majetku státu podmíněna schválením příslušným ministerstvem. Smluvní strany
se dohodly, že problematika umístění tělesa komunikace na výše uvedených pozemcích
nebrání převodu této části komunikace (stavby) do vlastnictví Obdarovaného, přičemž
majetkoprávní vztahy ošetří smluvní strany následně samostatnou smlouvou. Do doby
tohoto ošetření se Dárce zavazuje umožnit Obdarovanému bezúplatné užívání pozemků
pod komunikací, které jsou nebo budou v jeho vlastnictví.
9. Celková účetní hodnota Předmětu daru činí podle účetní evidence Dárce celkem
96.669.398,88 Kč, z toho účetní hodnota předmětných pozemků činí 326.133,74 Kč,
hodnota předmětné budovy činí 73.335.358,81 Kč, hodnota součástí a příslušenství činí
22.441.868,33 Kč a hodnota movitých věcí činí 566.038,- Kč.
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II.
1. Dárce touto smlouvou bezúplatně převádí vlastnické právo k Předmětu daru popsanému
v článku I. této smlouvy se všemi právy a povinnostmi tak, jak stojí a leží, a Obdarovaný
Předmět daru popsaný v článku I. této smlouvy se všemi právy a povinnostmi tak, jak stojí
a leží, do svého výlučného vlastnictví od Dárce přijímá.
2. Obdarovaný se zavazuje, že Předmět daru bude používat výhradně ve veřejném zájmu, za
účelem zajištění řádného provozu stanice HZS, a to po dobu 15 (patnácti) let od nabytí
právní moci rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu o povolení vkladu vlastnického
práva do katastru nemovitostí, a nebude jej využívat ke komerčním či jiným výdělečným
účelům sám, ani jej nepřenechá k takovým účelům do užívání třetí osobě. Za porušení
závazku se podle této smlouvy nepovažuje, pokud by ke splnění uvedeného účelu byla
v daném období v areálu stanice HZS dislokována v souladu se zákonem o majetku státu i
jiná organizační složka státu nebo státní organizace, popř. i jiný subjekt práv k naplnění
veřejného zájmu.
3. Pokud by ve stanovené lhůtě 15 (patnácti) let došlo k převodu Předmětu daru, nebo jeho
části, je Obdarovaný povinen zaplatit Dárci smluvní pokutu ve výši hodnoty Předmětu daru,
případně té jeho části, která byla převedena, v době porušení závazku. Tato hodnota bude
stanovena znaleckým posudkem jako cena v daném čase a místě obvyklá, nesmí být však
nižší než účetní hodnota Předmětu daru uvedená v čl. I. odst. 9 této smlouvy, resp. účetní
hodnota té části, která byla převedena, odvozená z celkové účetní hodnoty Předmětu daru.
Náklady na vypracování znaleckého posudku nese Obdarovaný. Smluvní pokuta podle
tohoto odstavce smlouvy je splatná do 30 (třiceti) kalendářních dnů od doručení písemné
výzvy Dárce Obdarovanému.
4. Pokud by ve stanovené lhůtě 15 (patnácti) let došlo k přenechání Předmětu daru, nebo jeho
části, třetímu subjektu ke komerčním či jiným výdělečným účelům, je Obdarovaný povinen
zaplatit Dárci smluvní pokutu ve výši odpovídající částce, kterou Obdarovaný v souvislosti
s přenecháním Předmětu daru do užívání třetí osobě získal. Smluvní pokuta podle tohoto
odstavce smlouvy je splatná do 30 (třiceti) kalendářních dnů od doručení písemné výzvy
Dárce Obdarovanému.
5. Obdarovaný bere na vědomí, že je Dárce (nebo jím pověřené osoby) oprávněn ve
stanovené lhůtě 15 (patnácti) let provádět kontrolu všech podmínek stanovených v této
smlouvě. O termínu kontroly bude Obdarovaný vyrozuměn nejméně 3 (tři) kalendářní dny
předem, a to písemným oznámením Dárce.
III.
1. Dárce prohlašuje, že Obdarovaného seznámil se stavem Předmětu daru, že se Předmět
daru předává ve stavu, v jakém se nacházel ke dni podpisu této smlouvy, a že na Předmětu
daru neváznou žádná práva třetích osob, dluhy, zástavní práva, nebo jiné právní povinnosti.
2. Obdarovaný v současnosti využívá Předmět daru na základě Smlouvy o výpůjčce
č. 18/SML4662/OS/MAJ a č. 2018199 uzavřené mezi Dárcem a Obdarovaným dne
4. 2. 2019 a vedené Dárcem pod 155694/2018/KUUK. Obdarovanému je tedy stav
Předmět daru dobře znám a nabývá ho ve stavu, v jakém se ke dni převodu nachází.
IV.
1. V souladu s ustanovením § 12 odst. 2 zákona o majetku státu vyžaduje převod hmotné
nemovité věci, která se eviduje v katastru nemovitostí, schválení Ministerstvem financí.

strana 4 / 7

S ohledem na tuto skutečnost podléhá tato smlouva v rozsahu nabytí předmětných
pozemků a předmětné budovy Obdarovaným schválení Ministerstvem financí; bez tohoto
souhlasu je (pouze) v uvedeném rozsahu smlouva neplatná. Smluvní strany se výslovně
dohodly, že tato smlouva jako celek nabývá platnosti až opatřením schvalovací doložky
Ministerstvem financí. O schválení této smlouvy požádá bezprostředně po jejím
oboustranném podpisu Obdarovaný.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv až
po udělení schvalovací doložky Ministerstvem financí v souladu s odst. 1. tohoto článku
smlouvy.
3. Smluvní strany se dále dohodly, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv provede
Obdarovaný, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění byla zaslána Dárci do datové
schránky ID t9zbsva.
V.
1. Smluvní strany se dohodly, že Obdarovaný nabývá vlastnické právo k předmětným

pozemkům a předmětné budově dnem vkladu vlastnických práv vyplývajících z této
smlouvy do katastru nemovitostí, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Žatec, s právními účinky k okamžiku podání návrhu na vklad.
2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že movité věci a součásti a příslušenství, které

nepodléhají evidenci v katastru nemovitostí, se nepřevádí do vlastnictví Obdarovaného ani
dnem oboustranného podpisu této smlouvy, ani nabytím platnosti této smlouvy podle čl. IV.
odst. 1 této smlouvy, ani nabytím účinnosti této smlouvy uveřejněním v registru smluv podle
čl. IV. odst. 2. této smlouvy, ale převádí se do vlastnictví Obdarovaného společně
s předmětnými pozemky a předmětnou budovou až dnem vkladu vlastnického práva do
katastru nemovitostí, s právními účinky k okamžiku podání návrhu na vklad. Tzn.,
že Předmět daru tak jak je specifikován v čl. I. odst. 7. této smlouvy, tj. nemovité a movité
věci, budou společně jako celek převedeny do vlastnictví Obdarovaného pouze v případě,
že budou do jeho vlastnictví převedeny nemovité věci, které se evidují v katastru
nemovitostí. V případě, že nedojde ke vkladu vlastnického práva k předmětným pozemkům
a předmětné budově se smluvní strany výslovně dohodly, že na Obdarovaného nepřechází
ani vlastnické právo k movitým věcem a součástem a příslušenství.
3. Smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad práv vyplývajících z této smlouvy do katastru
nemovitostí podá u příslušného katastrálního úřadu Obdarovaný, a to bez zbytečného
odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy podle čl. IV. odst. 2., k čemuž ho Dárce podpisem
této smlouvy výslovně zplnomocňuje.
4. V souladu s ustanovením § 8 odst. 1. písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je Obdarovaný osvobozen od úhrady správních
poplatků.
5. V případě, že příslušný katastrální úřad přeruší řízení o povolení vkladu vlastnického práva
na základě této smlouvy do katastru nemovitostí, zavazují se smluvní strany poskytnout si
navzájem součinnost směřující k odstranění veškerých vad podání, které byly důvodem
přerušení tohoto řízení.
6. 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
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do katastru nemovitostí, budou skutečnosti takové povahy, že nebude moci vady v podání
odstranit s tím, že právní mocí tohoto rozhodnutí zaniká platnost a účinnost této smlouvy a
smluvní strany si bez zbytečného odkladu vrátí poskytnutá plnění a ponesou si své náklady.
7. Smluvní strany se dohodly, že fyzické předání a převzetí Předmětu daru se uskuteční
formou písemného zápisu, a to nejpozději do 20 kalendářních dnů ode dne podání návrhu
na vklad práv vyplývajících z této smlouvy do katastru nemovitostí.
VI.
1. Smluvní strany se dohodly na tom, že nebezpečí škody na Předmětu daru přechází na
Obdarovaného dnem podání návrhu na vklad práv podle této smlouvy do katastru
nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu. Ke dni podání tohoto návrhu zaniká Smlouva
o výpůjčce č. 18/SML4662/OS/MAJ a č. 2018199 uzavřená mezi Dárcem a Obdarovaným
dne 4. 2. 2019 a vedená Dárcem pod 155694/2018/KUUK.
2. Inženýrské sítě, které jsou Předmětem daru, jsou umístěny zčásti do pozemků, jež nejsou
Předmětem daru. V případě, že je Dárce jejich vlastníkem, budou Dárcem zřízena věcná
břemena - služebnosti ve prospěch Obdarovaného, a to bezúplatně, nejpozději do 6 měsíců
po provedení vkladu práv vyplývajících z této smlouvy do katastru nemovitostí.
VII.
1. Dárce tímto potvrzuje, že:
a) záměr Ústeckého kraje darovat nemovité a movité věci, které jsou Předmětem daru,
byl dle § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, zveřejněn dne 19. 5. 2020 po dobu 30 dnů před projednáním
v Zastupitelstvu Ústeckého kraje na úřední desce krajského úřadu;
b) o bezúplatném poskytnutí Předmětu daru bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého
kraje usnesením č. 078/30Z/2020 ze dne 22. 6. 2020.
2. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí právním
řádem České republiky. Změnit tuto smlouvu lze formou písemných dodatků, které budou
vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Platnost dodatků je v rozsahu nemovitých věcí
evidovaných v katastru nemovitostí rovněž podmíněna schválením Ministerstvem financí.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, přičemž
každá ze smluvních stran obdrží po 1 (jednom) vyhotovení, 1 (jedno) vyhotovení je určeno
pro Ministerstvo financí a 1 (jedno) vyhotovení pro potřeby příslušného katastrálního úřadu.
4. Dárce i Obdarovaný shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli,
že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na
důkaz čehož připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
Příloha č. 1: Katastrální situační výkres PD
Příloha č. 2: Seznam movitých věcí
Následuje podpisová strana
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V Ústí nad Labem dne …………………

V Ústí nad Labem dne ………………..

Za Dárce:

Za Obdarovaného:

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

………………………………………………
plk. Ing. Roman Vyskočil
vrchní rada
ředitel
HZS Ústeckého kraje
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Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č. 83
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
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje (dále jen Zastupitelstva ÚK) č.
083/29Z/2020 ze dne 20. 4. 2020 (dodatek č. 81),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 104/30Z/2020 ze dne 22. 6. 2020 (dodatek č. 82)

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. /Z/2020 ze dne 7. 9. 2020 se výše
uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
I. příloze č. 1 – „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací
listiny se doplňuje následující položka majetku svěřeného organizaci k hospodaření:
Katastrální území:
Parcela:
výměra (m2)
397/13
5

Benešov nad Ploučnicí
druh pozemku
ostatní plocha

způsob využití
ostatní komunikace

Katastrální území:
Parcela:
1069/3

výměra (m )
288

Těchlovice nad Labem
druh pozemku
ostatní plocha

způsob využití
ostatní komunikace

Katastrální území:
Parcela:
14/1

výměra (m2)
245

Svádov
druh pozemku
ostatní plocha

717/113

112

ostatní plocha

způsob využití
ostatní dopravní
plocha
manipulační plocha

Katastrální území:
Parcela:
1237/9

výměra (m2)
65

Velké Žernoseky
druh pozemku
ostatní plocha

způsob využití
ostatní komunikace

Katastrální území:
Parcela:
2658/30
2658/31
2658/32
2658/33

výměra (m2)
31
3
2
5

Děčín
druh pozemku
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

způsob využití
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace

Katastrální území:
Parcela:
1326/4

výměra (m2)
613

Libochovany
druh pozemku
ostatní plocha

způsob využití
ostatní komunikace

2

Nemovitý majetek nezapisovaný do katastru nemovitostí
Katastrální území
název
Labská stezka č. 2 – 3 etapa
Cyklostezka Třeboutice jez – vodní
elektrárna
II. V příloze č. 1 – „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací
listiny se zrušuje následující položka majetku svěřeného organizaci k hospodaření
Katastrální území:
Oldřichov u Duchcova
Parcela:
výměra (m2)
druh pozemku
způsob využití
St. 267
508
zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba:
Oldřichov č.p. 218, ubyt. Zař.
Stavba stojí na pozemku p.č.:
267
St. 386
101
zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba:
bez čp/če, jiná stavba
Stavba stojí na pozemku p.č.:
386
412/1
2067
ostatní plocha
jiná plocha

Tento dodatek nabývá účinnosti dne: 7. 9. 2020
V Ústí nad Labem dne: 7. 9. 2020
Ing. Ladislav Drlý
člen Rady Ústeckého kraje na
základě usnesení Rady Ústeckého
kraje č. 005/24R/2017 ze dne
20. 9. 2017

bod 18.3 priloha 1.pdf k usnesení č. 128/31Z/2020

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č. 84
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
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 083/29Z/2020 ze dne 20. 4. 2020 (dodatek č. 81),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 104/30Z/2020 ze dne 22. 6. 2020 (dodatek č. 82),
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
/ Z/2020 ze dne 7. 9. 2020 (dodatek č. 83),

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. /Z/2020 ze dne 7. 9. 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 doplňují následující položky majetku svěřeného organizaci k hospodaření:
Katastrální území:
Parcela:
výměra (m2)
587
1143
Součástí je stavba:
Stavba stojí na pozemku p.č.:
588
448
595
115
1982
424
Součástí je stavba:
Stavba stojí na pozemku p.č.:
1984
1880
Součástí je stavba:
Stavba stojí na pozemku p.č.:
1985/1
14534
1985/2
64
Součástí je stavba:
Stavba stojí na pozemku p.č.:
1985/3
38
Součástí je stavba:
Stavba stojí na pozemku p.č.:
1986/3
20
Součástí je stavba:
Stavba stojí na pozemku p.č.:
1986/6
30
Součástí je stavba:
Stavba stojí na pozemku p.č.:
1986/7
21
Součástí je stavba:
Stavba stojí na pozemku p.č.:
1987/1
567
1987/2
10
1987/3
13
1987/6
6
2770/3
343
2771
262
Součástí je stavba:
Stavba stojí na pozemku p.č.:
2772
308
Součástí je stavba:
Stavba stojí na pozemku p.č.:
2773
65
Součástí je stavba:
Stavba stojí na pozemku p.č.:
2774
2819
Součástí je stavba:
Stavba stojí na pozemku p.č.:
2775
174
Součástí je stavba:

Rumburk
druh pozemku
způsob využití
zastavěná plocha a nádvoří
Rumburk 1, č.p. 1378, obč. vyb.
587
ostatní plocha
jiná plocha
ostatní plocha
jiná plocha
zastavěná plocha a nádvoří
Rumburk 1, č.p. 1122, obč. vyb.
1982
zastavěná plocha a nádvoří
Rumburk 1, č.p. 1062, obč. vyb.
1984
ostatní plocha
zeleň
zastavěná plocha a nádvoří
bez čp/če, jiná stavba
1985/2
zastavěná plocha a nádvoří
bez čp/če, jiná stavba.
1985/3
zastavěná plocha a nádvoří
bez čp/če, garáž
1986/3
zastavěná plocha a nádvoří
bez čp/če, garáž
1986/6
zastavěná plocha a nádvoří
bez čp/če, garáž
1986/7
ostatní plocha
jiná plocha
ostatní plocha
jiná plocha
ostatní plocha
jiná plocha
ostatní plocha
jíná plocha
ostatní plocha
ostatní komunikace
zastavěná plocha a nádvoří
Rumburk 1, č.p. 1300, obč. vyb.
2771
zastavěná plocha a nádvoří
Rumburk 1, č.p. 1179, obč. vyb.
2772
zastavěná plocha a nádvoří
bez čp/če, tech. Vyb.
2773
zastavěná plocha a nádvoří
Rumburk 1, č.p. 1298, obč. vyb.
2774
zastavěná plocha a nádvoří
Rumburk 1, č.p. 1299, bydlení.

Stavba stojí na pozemku p.č.:
2776/1
313
Součástí je stavba:
Stavba stojí na pozemku p.č.:
2776/2
121
Součástí je stavba:
Stavba stojí na pozemku p.č.:
2777/1
14551
2777/4
54
Součástí je stavba:
Stavba stojí na pozemku p.č.:
2777/7
31
2794
529
2808
166
Součástí je stavba:
Stavba stojí na pozemku p.č.:

2775
zastavěná plocha a nádvoří
bez čp/če, jiná stavba
2776/1
zastavěná plocha a nádvoří
Rumburk 1, č.p. 1384, obč. vyb.
2776/2
ostatní plocha
zeleň
zastavěná plocha a nádvoří
bez čp/če, garáž
2777/4
ostatní plocha
jiná plocha
ostatní plocha
ostatní komunikace
zastavěná plocha a nádvoří
Rumburk 1, č.p. 1064, bydlení.
2808

Nemovitý majetek nezapisovaný do katastru nemovitostí
Katastrální území
název
Rumburk
studna na p.č. 2777/1
Rumburk
přípojka vody DN 50 mm na p.č. 2777/1
Rumburk
přípojka kanalizace DN 250mm na p.č. 2777/1
Rumburk
přípojka kanalizace dešťová DN 250mm na p.č. 2777/1
Rumburk
přípojka elektro kabel AL50mm2 zemní kabel na p.č.
2777/1
Rumburk
plot z kovových profilů, zděné nebo kovové sloupky
p.č. 2777/1
Rumburk
podezdívka z cihel tl. 30cm, výšky do 60cm na p.č.
2777/1
Rumburk
plot zděný tl. do 30mm, beton. základ, omítka nebo
párování na p.č. 2777/1
Rumburk
plot z kovových profilů, zděné nebo kovové sloupky
na p.č. 2777/1
Rumburk
plot z vlnitého plechu na ocel. Sloupky do patek
Rumburk
vrátka z ocelových profilů – kovářské provedení na
p.č. 2777/1
Rumburk
opěrné zdi cihlové na p.č. 2777/1
Rumburk
plochy z betonové ho asfaltového tl. 40mm na p.č.
2777/1, 2774
Rumburk
betonová dlažba zámková – barevná tl. do 60mm na
p.č. 2777/1
Rumburk
plynová stanice na p.č. 1985/1
Rumburk
generátor na p.č. 1985/1
Rumburk
přípojka vody DN 50 mm na p.č. 1985/1
Rumburk
přípojka kanalizace DN 250mm na p.č. 1985/1
Rumburk
přípojka elektro kabel AL50mm2 zemní kabel na p.č.
1985/1
Rumburk
plot z kovových profilů, zděné nebo kovové sloupky
na p.č. 1985/1
Rumburk
schodiště – žulové stupně, lože z písku na p.č. 1985/1
Rumburk
vrata ocelová s výplní z drátěného pletiva včetně
sloupků na p.č. 1985/1
Rumburk
plocha s litým asfaltem tl. 30mm, podklad štěrkopísek
na p.č. 1985/1

Rumburk
Rumburk
Rumburk
Rumburk
Rumburk
Rumburk
Rumburk
Rumburk
Rumburk
Rumburk
Rumburk
Rumburk

ČOV stavební část na p.č. 1985/1
ČOV technologické vybavení na p.č. 1985/1
studna na p.č. 587
přípojka vody DN 50 mm na p.č. 587
přípojka kanalizace DN 250mm na p.č. 587
přípojka elektro kabel AL50mm2 zemní kabel na p.č.
587
plynová přípojka do DN 40 na p.č. 587
plot z kovových profilů, zděné nebo kovové sloupky
na p.č. 587
podezdívka z cihel tl. 30cm, výšky do 60cm na p.č.
588
opěrné zdi cihelné 1 na p.č. 587
opěrné zdi cihelné 2 na p.č. 587
schodiště – žulové stupně, lože z písku na p.č. 587

II. V příloze č. 2 – „Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci“ zřizovací
listiny se doplňují následující položky majetku svěřeného organizaci k hospodaření
Seznam movitého majetku
a. Movité věci podléhající inventarizaci
EKG Cardiette Daedalus view
Spirometr PNEUMOTRAC 6800
Defibrilátor PRIMEDIC Defí-B se síť napájením
Monitor pacientský M 3046 A
Lůžko ELEGANZA SMART
Inkubátor SI - 600
Vyhřívané lůžko LN-91G
Lůžko dětské TOM 140
Lůžko ELEGANZA SMART
Lůžko ELEGANZA SMART
Monitor vitálních funkcí M8 ESCORT
Monitor vitálních funkcí
Pacientský monitor EDAN M8A
Odsávací jednotka Quick Vac Transport
Odsávačka VICTORIA VERSA
Bilirubinometr JM-103
Lehátko vyšetřovací JORDAN B3E Prima
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
Digitální ultrazvukový přístroj SonoAce X6-EXP
Videokolposkop ECLERIS C-100F
Elektrokoagulátor SMT BM 2002

1110 dětské lůžkové oddělení
1110 dětské lůžkové oddělení
1110 dětské lůžkové oddělení
1110 dětské lůžkové oddělení
1110 dětské lůžkové oddělení
1110 dětské lůžkové oddělení
1110 dětské lůžkové oddělení
1110 dětské lůžkové oddělení
1110 dětské lůžkové oddělení
1110 dětské lůžkové oddělení
1110 dětské lůžkové oddělení
1110 dětské lůžkové oddělení
1110 dětské lůžkové oddělení
1110 dětské lůžkové oddělení
1110 dětské lůžkové oddělení
1110 dětské lůžkové oddělení
1113 dětská neurologická
ambulance
1210 gynekologické lůžk. odd.
1210 gynekologické lůžk. odd.
1210 gynekologické lůžk. odd.
1210 gynekologické lůžk. odd.
1210 gynekologické lůžk. odd.
1210 gynekologické lůžk. odd.
1210 gynekologické lůžk. odd.
1210 gynekologické lůžk. odd.
1210 gynekologické lůžk. odd.
1210 gynekologické lůžk. odd.
1210 gynekologické lůžk. odd.
1220 gynekologická ambulance
1220 gynekologická ambulance
1220 gynekologická ambulance

Vyšetřovací stůl GOLEM 6ET ESP
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 PVM20L
Zdroj studeného světla Halogen 250 twin
Kamera TELECAM DX 11 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
Dezinfektor manuální TD-20
Ultrazvuk MEDISON UGEO H60
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
Lůžko ELEGANZA SMART
Lůžko Eleganza 3XC + aktivní systém Air2Care 20
Defibrilátor PRIMEDIC Defi-B se siť.napájením
EKG - dig.elektrokardiograf
Intraoseální vrtačka
Odsávací jednotka Victoria Economy
plicní ventilátor SAVJNA+zvlhčovač
ŘTG 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

1220
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1323
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1340
1340
1340

gynekologická ambulance
chirurgická ambulance
chirurgická ambulance
chirurgická ambulance
chirurgická ambulance
chirurgická ambulance
chirurgická ambulance
chirurgická ambulance
chirurgická ambulance
chirurgická ambulance
chirurgická ambulance
chirurgická ambulance
chirurgická ambulance
chirurgická ambulance
chirurgická ambulance
chirurgická ambulance
chirurgická ambulance
chirurgická ambulance
chirurgická ambulance
chirurgická ambulance
chirurgická ambulance
ambulance sono
chirurgická J1P
chirurgická JIP
chirurgická JIP
chirurgická JIP
chirurgická JIP
chirurgická JIP
chirurgická JIP
chirurgická JIP
chirurgická JIP
chirurgická JIP
chirurgická JIP
chirurgická JIP
chirurgická JIP
chirurgická JIP
chirurgická JIP
chirurgická JIP
chirurgická JIP
chirurgická JIP
chirurgická JIP
chirurgická JIP
chirurgická JIP
chirurgická JIP
chirurgická JIP
chirurgická JIP
chirurgická JIP
operační sály chir.
operační sály chir.
operační sály chir.
1340 operační sály chir.
1340 operační sály chir.
1340 operační sály chir.
1340 operační sály chir.
1340 operační sály chir.

ENDOFLATOR Elektronic-model 26430520
ENDOFLATOR Elektronic-model 26430520
ENDOMAT HAMOU - model 26331020
Arthrex shaver APSIIAR-8300
Duomat - model 20321020
Harmonický skalpel-EES Generátor GEN 11
Pneumatický TURNIKET 2800
Ultrazvuková čistící lázeň
Svářečka průběžná GANDUS H-DATA
Inkubátor laboratorní Memmert F30
Sterilizátor parní VAPOFIX 603
Sterilizátor parní VAPOFIX 603
Sterilizátor parní VAPOFIX 603
Chirurgická vrtačka CAD II
Chirurgická vrtačka CAD 11
Operační světlo dvouramenné Sim.LED7000/5000MC
Operační stůl RAMED 5300VD
Odsávací jednotka Victoria Economy
AUTOCON 350 Série IEC:1
Operační světlo dvouramenné Sim.LED7000/5000MC
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
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 CÍCERO
Odpařovač VAPOR 2000
Defibrilátor ZOLL
Defibrilátor BeneHeart D6
Fibrobronchoskop
Zdroj světla XENON NOVA 175
Transportní ventilátor OXYLOG 1000
Analyzátor Celltac F - MEK 8222
Centrifuga StatSpin Express 3
Centrifuga 12SII
Centrifuga Eppendorf 5702
Laboratorní odstředivka
Lednice NS 600
Lednice NS 600
Míchací zařízení (třepačka)

1500
1500
1500
1500
1500
1500

1340 operační sály chir.
1340 operační sály chir.
1340 operační sály chir.
1340 operační sály chir.
1340 operační sály chir.
1340 operační sály chir.
1340 operační sály chir.
1340 operační sály chir.
1340 operační sály chir.
1340 operační sály chir.
1340 operační sály chir.
1340 operační sály chir.
1340 operační sály chir.
1340 operační sály chir.
1340 operační sály chir.
1340 operační sály chir.
1340 operační sály chir.
1340 operační sály chir.
1340 operační sály chir.
1340 operační sály chir.
1340 operační sály chir.
1340 operační sály chir.
1340 operační sály chir.
1340 operační sály chir.
1340 operační sály chir.
1340 operační sály chir.
1340 operační sály chir.
1340 operační sály chir.
1340 operační sály chir.
1400 ARO
1400 ARO
1400 ARO
1400 ARO
1400 ARO
1400 ARO
1400 ARO
1400 ARO
1400 ARO
1400 ARO
1400 ARO
1400 ARO
1400 ARO
1400 ARO
1400 ARO
1400 ARO
1500 hematologická
laboratoř
1500 hematologická
laboratoř
hematologická laboratoř
hematologická laboratoř
hematologická laboratoř
hematologická laboratoř
hematologická laboratoř
hematologická laboratoř

Míchací zařízení (třepačka)
Mikroskop laboratorní CX 41
Monitorovací jednotka Dixell
Mrazák Liebherr LGex3410
Odstředivka laboratorní MPW-350 e
Ohřívač krevních přípravků - rozmrazovač plasmy
Termostat biologický BT 120
Termostat biologický BT 120
Úpravna vody
Digitální RTG.pnstroj ddR Compact
CT Somatom Emotion 16 Excel Edition
CT - Injektor Ulrich MISSOURI
Vyšetřovací světlo MACH LED 120F
Odsávačka ATMOS C 261-ambulantní
Manipulační zvedák EAGLE + popruhy XL
Odsávací jednotka Victoria Economy
Myčka podložních mís a bažantů
Odsávací jednotka Quick Vac Transport
Defibrilátor PRIMEDIC Defí-B se siť.napájením
EKG - dig.elektrokardiograf
EKG BTL-08 LC - barevné
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 Cle
Defibrilátor CODE MASTER XL mod.N 1722B
EKG Agilent Page Writer 200M1771A
Ultrazvuk Sonoace SA-6000 C
Lehátko vyšetřovací
Odsávací jednotka Quick Vac Transport
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
Defibrilátor PRIMEDIC Defi-B se siť.napájením

1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1600
1610
1610
1610
1610
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130

hematologická laboratoř
hematologická laboratoř
hematologická laboratoř
hematologická laboratoř
hematologická laboratoř
hematologická laboratoř
hematologická laboratoř
hematologická laboratoř
hematologická laboratoř
RTG
CT
CT
CT
CT
interní lůžkové odd.
interní lůžkové odd.
interní lůžkové odd.
interní lůžkové odd.
interní lůžkové odd.
interní lůžkové odd.
interní lůžkové odd.
EKG
EKG
EKG
EKG
EKG
EKG
EKG
interní ambulance
interní ambulance
interní ambulance
interní ambulance
interní ambulance
interní JIP
interní JIP
interní JIP
interní JIP
interní JIP
interní JIP
interní JIP
interní JIP
interní JIP
interní JIP
interní J IP
interní JIP
interní JIP
interní JIP
interní JIP
interní JIP
interní JIP
2130 interní JIP
2130 interní JIP
2130 interní JIP
2130 interní JIP
2200 ošetřovatelská lůžka

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
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 API 00
Štěrbinová lampa SL-95
Autorefraktokeratometr Accuref9001 K
Bezkontaktní tonometr TOPCON CT-80A
Cam vision stimulátor
Myčka podložních mís a bažantů
Infuzní pumpa ARGUS 414
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
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
Transportní lehátko Fysio
Transportní lehátko
Elektrická pilka na sádrové obvazy
Elektrická pilka na sádrové obvazy
Lehátko pro zemřelé GOLEM ZP

2200 ošetřovatelská lůžka
2200 ošetřovatelská lůžka
2200 ošetřovatelská lůžka
2200 ošetřovatelská lůžka
2200 ošetřovatelská lůžka
2200 ošetřovatelská lůžka
4200 oční ambulance
Rumburk
4200 oční ambulance
Rumburk
4200 oční ambulance
Rumburk
4200 oční ambulance
Rumburk
4200 oční ambulance
Rumburk
4200 oční ambulance
Rumburk
4200 oční ambulance
Rumburk
4200 oční ambulance
Rumburk
4200 oční ambulance
Rumburk
4200 oční ambulance
Rumburk
4200 oční ambulance
Rumburk
4200 oční ambulance
Rumburk
4200 oční ambulance
Rumburk
4200 oční ambulance
Rumburk
4200 oční ambulance
Rumburk
Chirurgie I.
Chirurgie I.
Chirurgie I.
Chirurgie I.
Chirurgie I.
Chirurgie I.
Chirurgie I.
Chirurgie I.
Rehabilitace I.
Rehabilitace I.
Rehabilitace I.
Rehabilitace I.
Rehabilitace L
Rehabilitace 1.
Sanitáři I.
Sanitáři I.
Sanitáři I.
Sanitáři I.
Sanitáři I.

Transportní lehátko GOLEM EMERGENCY
Bezkontaktní tonometr TOPCON CT-80A
Fokometr automatický DL-800
Štěrbinová lampa SL-D2
Perimetr Oculus Centerfield 2
Vozík pro zemřelé SPZ-2000
b. Movité věci nepodléhající inventarizaci
Ambu vak dětský
Aneroidový tlakoměr nástěnný DM315
Baterie olověná pro 1400/2000/Msérie/AED Pro
Elvent
Elvent
Endoskop
Glukometr CONTOUR Plus ONE
Injektomat Perfiisor Compact
Injektomat Perfiisor 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
Redukční ventil
Redukční ventil Mediline
Redukční ventil MEDIREGII
Redukční ventil MEDIREG 11
Regulátor podtlaku
Resuscitátor AMBU MARK IV
Resuscitátor silikonový
Resuscitátor silikonový
Resuscitátor silikonový+maska
Rukojeť k laiyngoskopu vč. Nabíječ ky
Teploměr dig. FS-300
Teploměr digitální MAX-MIN
Teploměr nást.
Teploměr nást.
Tonometr digitální OMRON M6 Comfort
Vak dýchací COMB1BAG
Tonometr
Defibrilátor HeartStart FRx
Teploměr nást.
Teploměr nást.
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

Sanitáři I.
4400 oční ambulance Varnsdorf
4400 oční ambulance Varnsdorf
4400 oční ambulance Varnsdorf
4400 oční ambulance Varnsdorf
Sanitáři I.
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1610
1610
1610
1610
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110

ARO
ARO
ARO
ARO
ARO
ARO
ARO
ARO
ARO
ARO
ARO
ARO
ARO
ARO
ARO
ARO
ARO
ARO
ARO
ARO
ARO
ARO
ARO
ARO
ARO
ARO
ARO
ARO
ARO
ARO
ARO
ARO
ARO
ARO
ARO
CT
CT
CT
CT
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení

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
Infuzní 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 AGILTA CZ-ZOl 8046
Injektomat AG1L1A CZ-ZOl 8046
Injektomat AGILIA CZ-ZOl 8046
Koš na lůžko TOM
Matrace antidekubitní Duotera
Matrace antidekubitní Duotera
Matrace antidekubitní Duotera
Minutka - kalibrovaná
Minutka - kalibrovaná
Odsávací jednotka Quick Vac Transport
Odsávačka ATMOS C 261
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 02
Rozdvojka 02
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

1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110

Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení
Dětské lůžkové oddělení

Váha sklonná mechanická
Váha sklonná mechanická
Výškoměr SEGA - kalibrovaný
Tonometr digitální OMRON M10 IT
Tonometr digitální OMRON i-ClO
Tonometr
Tonometr
Tonometr
Teploměr digitální MAX-MIN
Resuscitátor silikonový+maska
Osobní váha KERN
Mechanické stopky
Dattalogger
Dattalogger
Doppler fetální FM-200
Osobní váha KERN
Resuscitační kufřík
Teploměr Infrafocus
Tonometr
Tonometr digitální OMRON M6 AC
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 zdro-je)
Antidekubitní matrace Domus
1210
Antidekubitní matrace OASIS 2000
1210
Antidekubitní matrace OASIS 2000
1210
Držák na bažanty - 20 ks
1210
Glukometr CONTOUR Plus ONE
1210
Glukometr CONTOUR Plus ONE
1210
Chodítko čtyřkolové s podpažními podporami
1210
Infovac (vakuová terapie)
1210
Infuzní pumpa ARGUS 717 V
1210
Infuzní pumpa ARGUS 717 V
1210
Inhalátor ultrazvukový PROJET-ARTSANA
1210
Injektomat PILOT A2 IS
1210
Injektomat PILOT A2 1S2
1210
Lampa vyšetřovací pojízdná D-601 LED
1210
Odsávačka ATMOS C 161-ambulantní (na baterie) 1210
Osobní váha KERN
1210
Průtokoměr
1210
Průtokoměr
1210
Průtokoměr
1210
Přístroj ruční křísící
1210
Pulsní oxymetr MINDRAY PM-60
1210
Pulsní oxymetr MINDRAY PM-60
1210
Redukční ventil EasyCARE PLUS s rychlospojkou 1210
Redukční ventil MEDIREG II
1210
Redukční ventil MS 15
1210
REPOSE SET
1210
Resuscitátor
1210
Teploměr dig. FS-300
1210

1110 Dětské lůžkové oddělení
1110 Dětské lůžkové oddělení
1110 Dětské lůžkové oddělení
2120 EKG
2120 EKG
2120 EKG
2120 EKG
2120 EKG
2120 EKG
2120 EKG
2120 EKG
2120 EKG
1220 Gynekologická ambulance
1220 Gynekologická ambulance
1220 Gynekologická ambulance
1220 Gynekologická ambulance
1220 Gynekologická ambulance
1220 Gynekologická ambulance
1220 Gynekologická ambulance
1220 Gynekologická ambulance
1220 Gynekologická ambulance
1220 Gynekologická ambulance
1220 Gynekologická ambulance
1220 Gynekologická ambulance
1220 Gynekologická ambulance
1220 Gynekologická ambulance
1220 Gynekologická ambulance
Gynekologické lůžkové oddělení
Gynekologické lůžkové oddělení
Gynekologické lůžkové oddě-lení
Gynekologické lůžkové oddě-lení
Gynekologické lůžkové oddě-lení
Gynekologické lůžkové oddě-lení
Gynekologické lůžkové oddě-lení
Gynekologické lůžkové oddě-lení
Gynekologické lůžkové oddě-lení
Gynekologické lůžkové oddě-lení
Gynekologické lůžkové oddě-lení
Gynekologické lůžkové oddě-lení
Gynekologické lůžkové oddě-lení
Gynekologické lůžkové oddě-lení
Gynekologické lůžkové oddě-lení
Gynekologické lůžkové oddě-lení
Gynekologické lůžkové oddě-lení
Gynekologické lůžkové oddě-lení
Gynekologické lůžkové oddě-lení
Gynekologické lůžkové oddě-lení
Gynekologické lůžkové oddě-lení
Gynekologické lůžkové oddě-lení
Gynekologické lůžkové oddě-lení
Gynekologické lůžkové oddě-lení
Gynekologické lůžkové oddě-lení
Gynekologické lůžkové oddě-lení
Gynekologické lůžkové oddě-lení
Gynekologické lůžkové oddělení

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
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 Eleganza 1
Lůžko nemocniční Eleganza 1
Lůžko nemocniční Eleganza 1
Baterie olověná pro 1400/2000/Msérie/AED Pro
Bioptické dělo MAGNUM GUN MG1522(nástroj)
Glukometr CONTOUR Plus ONE

1210
1210
1230
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210
1210

Gynekologické lůžkové oddě-lení
Gynekologické lůžkové oddě-lení
Gynekologické lůžkové oddě-lení
Gynekologické lůžkové oddě-lení
Gynekologické lůžkové oddě-lení
Gynekologické lůžkové oddě-lení
Gynekologické lůžkové oddě-lení
Gynekologické lůžkové oddě-lení
Gynekologické lůžkové oddě-lení
Gynekologické lůžkové oddě-lení
Gynekologické lůžkové oddě-lení
Gynekologické lůžkové oddě-lení
Gynekologické lůžkové oddě-lení
Gynekologické lůžkové oddě-lení
Gynekologické lůžkové oddě-lení
Gynekologické lůžkové oddě-lení
Gynekologické lůžkové oddě-lení
Gynekologické lůžkové oddě-lení
Gynekologické lůžkové oddě-lení
Gynekologické lůžkové oddě-lení
Gynekologické lůžkové oddě-lení
Gynekologické lůžkové oddě-lení
Gynekologické lůžkové oddě-lení
Gynekologické lůžkové oddě-lení
Gynekologické lůžkové oddě-lení
1312 Gynekologická stanice
1312 Gynekologická stanice
1312 Gynekologická stanice
1312 Gynekologická stanice
1312 Gynekologická stanice
1312 Gynekologická stanice
1312 Gynekologická stanice
1312 Gynekologická stanice
1312 Gynekologická stanice
1312 Gynekologická stanice
1312 Gynekologická stanice
1312 Gynekologická stanice
1312 Gynekologická stanice
1312 Gynekologická stanice
1312 Gynekologická stanice
1312 Gynekologická stanice
1312 Gynekologická stanice
1312 Gynekologická stanice
1312 Gynekologická stanice
1312 Gynekologická stanice
1312 Gynekologická stanice
1312 Gynekologická stanice
1312 Gynekologická stanice
1312 Gynekologická stanice
1312 Gynekologická stanice
1312 Gynekologická stanice
1312 Gynekologická stanice
1320 Chirurgická ambulance
1320 Chirurgická ambulance
1320 Chirurgická ambulance

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 zdro-je)
Tonometr digitální OMRON M6 AC (bez síťového zdroje)
Výškoměr SECA - kalibrovaný
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
Injektomat MP 30T
Injektomat MP 30T
Injektomat MP 30T

1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1320
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330
1330

Chirurgická ambulance
Chirurgická ambulance
Chirurgická ambulance
Chirurgická ambulance
Chirurgická ambulance
Chirurgická ambulance
Chirurgická ambulance
Chirurgická ambulance
Chirurgická ambulance
Chirurgická ambulance
Chirurgická ambulance
Chirurgická ambulance
Chirurgická ambulance
Chirurgická ambulance
Chirurgická ambulance
Chirurgická ambulance
Chirurgická ambulance
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
Chirurgická JIP
1330 Chirurgická JIP
1330 Chirurgická JIP
1330 Chirurgická JIP
1330 Chirurgická JIP
1330 Chirurgická JIP
1330 Chirurgická JIP
1330 Chirurgická JIP
1330 Chirurgická JIP

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 CL1MCARE - 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
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
Monitor vitálních funkcí Millenia M12 3550
Antidekubitní matrace Domus
Antidekubitní matrace Domus
Antidekubitní matrace Domus
Antidekubitní matrace OASIS 2000
Glukometr CONTOUR Plus ONE
Glukometr CONTOUR Plus ONE

1330 Chirurgická JIP
1330 Chirurgická JIP
1330 Chirurgická JIP
1330 Chirurgická JIP
1330 Chirurgická JIP
1330 Chirurgická JIP
1330 Chirurgická JIP
1330 Chirurgická JIP
1330 Chirurgická JIP
1330 Chirurgická JIP
1330 Chirurgická JIP
1330 Chirurgická JIP
1330 Chirurgická JIP
1330 Chirurgická JIP
1330 Chirurgická JIP
1330 Chirurgická JIP
1330 Chirurgická JIP
1330 Chirurgická JIP
1330 Chirurgická JIP
1330 Chirurgická JIP
1330 Chirurgická JIP
1330 Chirurgická JIP
1330 Chirurgická JIP
1330 Chirurgická JIP
1330 Chirurgická JIP
1330 Chirurgická JIP
1330 Chirurgická JIP
1330 Chirurgická JIP
1330 Chirurgická JIP
1330 Chirurgická JIP
1330 Chirurgická JIP
1330 Chirurgická JIP
1330 Chirurgická JIP
1330 Chirurgická JIP
1330 Chirurgická JIP
1330 Chirurgická JIP
1330 Chirurgická JIP
1330 Chirurgická JIP
1330 Chirurgická JIP
1330 Chirurgická JIP
1330 Chirurgická JIP
1330 Chirurgická JIP
1330 Chirurgická JIP
1330 Chirurgická JIP
1330 Chirurgická JIP
1330 Chirurgická JIP
1330 Chirurgická JIP
1330 Chirurgická JIP
1330 Chirurgická JIP
1310 Chirurgie I
1310 Chirurgie I
1310 Chirurgie I
1310 Chirurgie I
1310 Chirurgie I
1310 Chirurgie I

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 02
Teploměr digitální MAX-MIN
Teploměr digitální MAX-MIN
Teploměr Infrafocus
Teploměr nást.
Teploměr nást.
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
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.
Tonometr
Tonometr
Tonometr
Tonometr digitální OMRON i-ClO
Tonometr digitální OMRON M6 AC

2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120
2120

1310 Chirurgie I
1310 Chirurgie I
1310 Chirurgie I
1310 Chirurgie I
1310 Chirurgie I
1310 Chirurgie I
1330 Chirurgie I
1310 Chirurgie I
1310 Chirurgie I
1310 Chirurgie I
1310 Chirurgie I
1310 Chirurgie I
1310 Chirurgie I
1310 Chirurgie I
1310 Chirurgie I
1310 Chirurgie I
1310 Chirurgie I
1310 Chirurgie I
1310 Chirurgie I
1310 Chirurgie I
1310 Chirurgie I
1310 Chirurgie I
1310 Chirurgie I
1310 Chirurgie I
1310 Chirurgie I
1310 Chirurgie I
1310 Chirurgie 1
1310 Chirurgie I
1310 Chirurgie I
1310 Chirurgie I
1310 Chirurgie I
1310 Chirurgie 1
1310 Chirurgie I
1310 Chirurgie I
1310 Chirurgie I
1310 Chirurgie I
1310 Chirurgie I
1310 Chirurgie I
1310 Chirurgie I
1310 Chirurgie I
Interní ambulance
Interní ambulance
Interní ambulance
Interní ambulance
Interní ambulance
Interní ambulance
Interní ambulance
Interní ambulance
Interní ambulance
Interní ambulance
Interní ambulance
Interní ambulance
Interní ambulance
Interní ambulance
Interní ambulance

Výškoměr SECA - kalibrovaný
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 bažant}'
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
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-ARTSAN A
Injektomat HEDY S7 Plus
Injektomat MP 30T
Injektomat MP 30T
Injektomat MP 30T
Injektomat MP 30T
Injektomat MP 30T

2120
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130

Interní ambulance
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní IIP
Interní JIP
Interní IIP
Interní IIP
Interní JIP
Interní IIP
Interní JIP
Interní JIP
2130 Interní JIP
2130 Interní JIP
2130 Interní JIP
2130 Interní JIP
2130 Interní JIP

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
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

2130
2130
2130
2130
2130

2130 Interní JIP
2130 Interní JIP
2130 Interní JIP
2130 Interní JIP
2130 Interní JIP
2130 Interní JIP
2130 Interní JIP
2130 Interní JIP
2130 Interní JIP
2130 Interní JIP
2130 Interní JIP
2130 Interní JIP
2130 Interní JIP
2130 Interní JIP
2130 Interní JIP
2130 Interní JIP
2130 Interní JIP
2130 Interní JIP
2130 Interní JIP
2130 Interní JIP
2130 Interní JIP
2130 Interní JIP
2130 Interní JIP
2130 Interní JIP
2130 Interní JIP
2130 Interní JIP
2130 Interní JIP
2130 Interní JIP
2130 Interní JIP
2130 Interní JIP
2130 Interní JIP
2130 Interní JIP
2130 Interní JIP
2130 Interní JIP
2130 Interní JIP
2130 Interní JIP
2130 Interní JIP
2130 Interní JIP
2130 Interní JIP
2130 Interní JIP
2130 Interní JIP
2130 Interní JIP
2130 Interní JIP
2130 Interní JIP
2130 Interní JIP
2130 Interní JIP
2130 Interní JIP
2130 Interní JIP
2130 Interní JIP
2130 Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP

Stojan infuzní
Studený nebulizátor Face NEB č.l
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
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
Infuzní pumpa OPTIMA PT IS
Infuzní 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
Inhalátor ultrazvukový PROJET-ARTSANA
Inhalátor ultrazvukový PROJET-ARTSANA
Injektomat PILOT A2IS2
Injektomat PILOT A2IS2
Injektomat PILOT A2IS2
Injektomat PILOT A2-repase
Injektomat PILOT A2-repase
Jmenovka na lůžko
Kuíríkový 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 MZ103 F
Průtokoměr se zvlhčovačem MZ103F
Průtokoměr-zvlhčovač
Průtokoměr-zvlhčovač

2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2130
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110

Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní JIP
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení

Průtokoměr-zvlhčovač
Průtokoměr-zvlhčovač
Průtokoměr-zvlhčovač
Průtokoměr-zvlhčovač
Přetlaková manžeta 500 ml
Pulsní oxymetr MINDRAY PM-60
Pulsní oxymetr MINDRAY PM-60
Pulsní oxymetr MINDRA Y 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 M AX-MIN
Teploměr digitální MAX-MIN
Teploměr Infrafocus
Teploměr Infrafocus
Teploměr nást
Teploměr nást.
Tonometr
Tonometr
Tonometr digitální OMRON i-ClO
Tonometr digitální OMRON i-ClO
Tonometr digitální OMRON i-C 10
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

2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110

Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení

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
Barvocitové tabulky
Biomikroskopická čočka
Brýlová skříň
Brýlová skříň
Biýlová 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
Křeslo vyšetřovací ELM09
Lampa vyšetřovací nástěnná
Lampa vyšetřovací stojanová
Lupové brýle Mega View (na hlavu)
Oční tonometr Schiotzův
Oční tonometr Schiotzův
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 zdro-je)
Worthova světla (vyš.dvojího vidění)
Autorefraktokeratometr POTEC PRK-5000

2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200
4200

Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Interní lůžkové oddělení
Oční ambulance Rumburk
Oční ambulance Rumburk
Oční ambulance Rumburk
Oční ambulance Rumburk
Oční ambulance Rumburk
Oční ambulance Rumburk
Oční ambulance Rumburk
Oční ambulance Rumburk
Oční ambulance Rumburk
Oční ambulance Rumburk
Oční ambulance Rumburk
Oční ambulance Rumburk
Oční ambulance Rumburk
Oční ambulance Rumburk
Oční ambulance Rumburk
Oční ambulance Rumburk
Oční ambulance Rumburk
Oční ambulance Rumburk
Oční ambulance Rumburk
Oční ambulance Rumburk
Oční ambulance Rumburk
Oční ambulance Rumburk
Oční ambulance Rumburk
Oční ambulance Rumburk
Oční ambulance Rumburk
Oční ambulance Rumburk
Oční ambulance Rumburk
Oční ambulance Rumburk
Oční ambulance Rumburk
Oční ambulance Rumburk
Oční ambulance Rumburk
Oční ambulance Rumburk
Oční ambulance Rumburk
Oční ambulance Rumburk
Oční ambulance Rumburk
Oční ambulance Rumburk
Oční ambulance Varnsdorf

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 SchiStzův
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 zdro-je)
HYSTEROSKOP nástroje 12/2009
HYSTEROSKOP nástroje 1
.
HYSTEROSKOP nástroje II. Resektos.
Kabel-přenos obrazové modulace lim
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
Optika laparoskopická
Optika laparoskopická
Optika laparoskopická
Optika resektoskopická
Optika artroskopická
Optika laparoskopická
Optika laparoskopická
Optika laparoskopická
Přetlaková manžeta ERKA
Sukně ochranná standartu í
Teploměr nást
Teploměr nást.

1340
1340
1340
1340
1340
1340
1340
1340
1340
1340
1340
1340
1340
1340
1340
1340
1340
1340
1340
1340
1340
1340
1340
1340
1340
1340
1340
1340
1340
1340
1340
1340
1340
1340

Oční ambulance Varnsdorf
Oční ambulance Varnsdorf
Oční ambulance Varnsdorf
Oční ambulance Varnsdorf
Oční ambulance Varnsdorf
Oční ambulance Vanrsdorf
Oční ambulance Vanrsdorf
Oční ambulance Vanrsdorf
Oční ambulance Vanrsdorf
Oční ambulance Vanrsdorf
Oční ambulance Vanrsdorf
Oční ambulance Vanrsdorf
Oční ambulance Vanrsdorf
Oční ambulance Vanrsdorf
Oční ambulance Vanrsdorf
Oční ambulance Vanrsdorf
Oční ambulance Vanrsdorf
Oční ambulance Vanrsdorf
Oční ambulance Vanrsdorf
Oční ambulance Vanrsdorf
Oční ambulance Vanrsdorf
Operační sály chirurgie
Operační sály chirurgie
Operační sály chirurgie
Operační sály chirurgie
Operační sály chirurgie
Operační sály chirurgie
Operační sály chirurgie
Operační sály chirurgie
Operační sály chirurgie
Operační sály chirurgie
Operační sály chirurgie
Operační sály chirurgie
Operační sály chirurgie
Operační sály chirurgie
Operační sály chirurgie
Operační sály chirurgie
Operační sály chirurgie
Operační sály chirurgie
Operační sály chirurgie
Operační sály chirurgie
Operační sály chirurgie
Operační sály chirurgie
Operační sály chirurgie
Operační sály chirurgie
Operační sály chirurgie
Operační sály chirurgie
Operační sály chirurgie
Operační sály chirurgie
Operační sály chirurgie
Operační sály chirurgie
Operační sály chirurgie
Operační sály chirurgie
Operační sály chirurgie
Operační sály chirurgie

Vesta ochranná
Videorekordér LG
Zástěra jednotranná s ramenními popruhy
Zástěra jednotranná s ramenními popruhy
Zástěra jednotranná s ramenními popruhy
Zástěra jednotranná s ramenními popruhy
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
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 I
S
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 Nátur Perfekt
Nabíječka ZOLL

1340
1340
1340
1340
1340
1340
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200

Operační sály chirurgie
Operační sály chirurgie
Operační sály chirurgie
Operační sály chirurgie
Operační sály chirurgie
Operační sály chirurgie
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka

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
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-ClO
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 Eleganza 1
Lůžko nemocniční Eleganza 1
Lůžko nemocniční Eleganza 1
Lůžko nemocniční Eleganza 1

2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200

Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka
Ošetřovatelská lůžka

Lůžko nemocniční Eleganza 1
2200 Ošetřovatelská lůžka
Lůžko nemocniční Eleganza 1
2200 Ošetřovatelská lůžka
Lůžko nemocniční Eleganza 1
2200 Ošetřovatelská lůžka
Lůžko nemocniční Eleganza 1
2200 Ošetřovatelská lůžka
Lůžko nemocniční Eleganza 1
2200 Ošetřovatelská lůžka
Lůžko nemocniční Eleganza ]
2200 Ošetřovatelská lůžka
Lůžko nemocniční Eleganza 1
2200 Ošetřovatelská lůžka
Lůžko nemocniční Eleganza 1
2200 Ošetřovatelská lůžka
Chodítko nízké
Rehabilitace I
Žebřiny - 1 ks
Rehabilitace I
AMIS PACS FlexServer
1600 RTG
Negatoskop
1600 RTG
Tonometr digitální OMRON M6 AC (bez síťového zdro-je)
1600 RTG
Tonometr
1600 RTG
Resuscitátor silikonový+maska
1600 RTG
a. Movité věci podléhající inventarizaci
Dezinfektor manuální Zenner
2120 interní ambulance (gastroenterolo-gie)
Monitor JVC 17"-TM-H1750CG
2120 interní ambulance (gastroenterolo-gie)
Zdroj studeného světla CLE-145
2120 interní ambulance (gastroenterolo-gie)
Videoprocesor EXERA 145 CV-145 (Olympus)
2120 interní ambulance (gastroenterologie)
Elektrochirurgická pálicí jednotka PSD-30 2120 interní ambulance (gastroenterolo-gie)
Oplachová pumpa Flushing Pump OFP-2 2120 interní ambulance (gastroenterolo-gie)
Odsávací jednotka Victoria Economy
2120 interní ambulance (gastroenterolo-gi e)
Videogastroskop GIF-Q 165 (Olympus)
2120 interní ambulance (gastroenterolo-gie)
Videogastroskop GIF-Q 165 (Olympus)
2120 interní ambulance (gastroenterolo-gie)
Videogastroskop dvoukanálový GIF-2T 160 (Olympus)
2120 interní ambulance
(gastroenterolo-gie)
Videogastroskop GIF-Q 165 (Olympus)
2120 interní ambulance (gastroenterolo-gie)
Videokolonoskop CF-Q165L EV1S EXERA 11 (Olym-pus)
2120 interní ambulance
(gastroenterolo-gie)
Videokolonoskop EXERA IICF Q165L (Olympus) 2120 interní ambulance (gastroenterologie)
Vyšetřovací lehátko elektricky polohovatelné
2120 interní ambulance (gastroenterologie)
Ultrazvuk Envisor Philips
2120 interní ambulance (gastroenterolo-gie)
Úpravna vody
2120 interní ambulance (gastroenterolo-gie)
Odsávací jednotka Victoria Economy
2120 interní ambulance (gastroenterolo-gie)
Monitor LCD Sony
2120 intend ambulance (gastroenterolo-gie)
Videoprocesor OLYMPUS CV-165
2120 interní ambulance (gastroenterolo-gie)
Xenonový zdroj světla OLYMPUS CLV-180 2120 interní ambulance (gastroenterolo-gie)
Elektrochirurgická jednotka ESG-100
2120 interní ambulance (gastroenterologie)
Vzduchová pumpa MU-1
2120 interní ambulance (gastroenterolo-gie)
Lehátko vyšetřovací
2120 interní ambulance (gastroenterolo-gie)
BTL-VACII vakuová jednotka
Elektroléčba
BTL- 4000 magnctoterapeutický přístroj
Elektroléčba
BTL-4710 Premium ultrazvukový přístroj
Elektroléčba
BTL - 07p ultrazvukový přístroj
Elektroléčba
BTL-4620 Premium elektroléčebný přístroj
Elektroléčba
BTL-4110 Premium laser
Elektroléčba
BTL- 4000 elektroléčebný přístroj
Elektroléčba
Pneuven Bevuk 4.7 LS
Rehabilitace 11.
Pneuven Bevuk 4.14 PD
Rehabilitace II.
Lehátko rehabilitační BTL - 1300
Rehabilitace II.
Lehátko rehabilitační BTL - 1300
Rehabilitace II.

Pneuven Bevuk 4.7 LS
Rehabilitace II.
Kodak DirectView CR Elite Systém
RTG II.
RTG přístroj CPI CMP 200
RTG II.
b. Movité věci nepodléhající inventarizaci
Atypický návlek k penuvenu
Elektroléčba
Minutka
Elektroléčba
Balanční podložka pro rehabilitaci
Rehabilitace 11
Balanční podložka pro rehabilitaci
Rehabilitace II
Goniometr na klouby
Rehabilitace II
Goniometr na klouby
Rehabilitace II
Goniometr na klouby prstů
Rehabilitace 11
Goniometr na klouby prstů
Rehabilitace II
Minutka - beruška
Rehabilitace II
Osobní váha
Rehabilitace II
Osobní váha KERN
Rehabilitace 11
Osobní váha KERN
Rehabilitace II
Rotoped Fat Scan
Rehabilitace II
Stopky JVD
Rehabilitace 11
Teploměr digitální MAX-MIN
Rehabilitace 11
Teploměr nást.
Rehabilitace II
Teploměr nástěnný lev
Rehabilitace II
Tonometr digitální OMRON M6 AC (bez síťového zdroje)
Rehabilitace II
Výškoměr SECA - kalibrovaný
Rehabilitace II
Žebřiny - 3 ks
Rehabilitace II
Negatoskop
RTG II
Tonometr
RTG II
Minutka – kalibrovaná
2120 Interní ambulance (gastroenterolo-gie)
Odsávačka ATMOS C 261
2120 Interní ambulance (gastroenterolo-gie)
Plastový obal na endoskopy
2120 Interní ambulance(gastroenterologie)
Pulsní oxymetr MINDRAY PM-60
2120 Interní ambulance (gastroenterolo-gie)
Redukční ventil MEDIREGII
2120 Interní ambulance (gastroenterolo-gie)
Resuscitátor silikonový+maska
2120 Interní ambulance ( gastroentero-logi e)
Teploměr nást.
2120 Interní ambulance (gastroenterolo-gie)
Teploměr nást.
2120 Interní ambulance (gastroenterolo-gie)
Tonometr
2120 Interní ambulance ( gastroentero-logie)
Tonometr digitální OMRON i-ClO
2120 Interní ambulance (gastroenterolo-gie)
Váha osobní BDS 10819-73
2120 Interní ambulance (gastroenterolo-gi e)
a. Movité věci podléhající inventarizaci
Fetal monitor FC 700 kardiotokograf
1222 gynekologická ambulance
Vyšetřováci stůl GOLEM 6ET ESP
1222 gynekologická ambulance
Kolposkop OPTOMIC OP-C5
1222 gynekologická ambulance
Digitální barevný ultrazvukový přístroj SAR3-EXP- 2P
1222 gynekologická ambulance
Spirometr ZAN 100 Handy II
4500 plicní ambulance
EMG/EP
4700 neurologická ambulance
Elektroencefalograf EEG TruScan 24 kanál-update
4700 neurologická ambulance
b. Movité věci nepodléhající inventarizaci íHfi!
Dattalogger
4700 Neurologická ambulance
Dattalogger
4700 Neurologická ambulance
Defibrilátor HeartStart FRx
4700 Neurologická ambulance
Digitální ušní teploměr 3vl
4700 Neurologická ambulance
Glukometr CONTOUR Plus ONE
4700 Neurologická ambulance
Osobní váha
4700 Neurologická ambulance
Osobní váha
4700 Neurologická ambulance
Osobní váha KERN
4700 Neurologická ambulance
Resuscitační kufřík
4700 Neurologická ambulance

Tonometr
Tonometr dig. OMRON M3 Intellis.

4700 Neurologická ambulance
4700 Neurologická ambulance

Tento dodatek nabývá účinnosti dne: 1. 1. 2021
V Ústí nad Labem dne: 7. 9. 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. 130/31Z/2020

KUUK/115125/2020

Příloha č. 1

Změna závazného ukazatele - objem prostředků na platy
v absolutní výši na rok 2020 příspěvkových organizací
Ústeckého kraje
v tis. Kč
2020
Poř.
č.

00
08
11
12

Zkrácený název příspěvkové organizace

Odbor sociálních věcí
Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.
Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, p.o.

V Ústí nad Labem dne 12. 8. 2020
Zpracoval: odbor sociálních věcí

č.
org.

3603
5603
6601

Schválená
výše ZU

Změna výše
ZU

Navrhovaná
výše ZU

360 578

24 055

384 633

192 978
93 500
74 100

13 457
5 100
5 498

206 435
98 600
79 598

bod 20.2 priloha 1.pdf k usnesení č. 131/31Z/2020

Příloha č. 1

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 27
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 247/2008
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem,
příspěvková organizace
se sídlem Čajkovského 1908/82, Ústí nad Labem – centrum,
400 01 Ústí nad Labem 1, IČO: 75149541
(dále jen organizace)
ze dne 3. 9. 2008, usnesení č. 147/27Z/2008 Zastupitelstva Ústeckého kraje
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 205/128R/2008 ze dne 29.9.2008 (dodatek č.1)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 6/4R/2008 ze dne 22.12.2008 (dodatek č. 2),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 24/16R/2009 ze dne 6.5.2009 (dodatek č. 3),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 4),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 5),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 6),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 21/44R/2010 ze dne 7.4.2010 (dodatek č. 7),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 21/47R/2010 ze dne 19.5.2010 (dodatek č. 8),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/72R/2011 ze dne 9.3.2011 (dodatek č. 9),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/99R/2012 ze dne 21.3.2012 (dodatek č. 10),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 11),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 27/105R/2012 ze dne 13.6.2012 (dodatek č. 12),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 148/10R/2013 ze dne 13.3.2013 (dodatek č. 13),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 14),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 58/16R/2013 ze dne 22.5.2013 (dodatek č. 15),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 90/10Z/2013 ze dne 30.10.2013 (dodatek č. 16),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 101/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 17),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 18),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 174/14Z/2014 ze dne 23.4.2014 (dodatek č 19),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č.93/18Z/201 ze dne 3.9.2014 (dodatek č 20),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 83/20Z/2014 ze dne 15.12.2014 (dodatek č 21),
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 22),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 017/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č 23),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 024/11Z/2018 ze dne 26.2.2018 (dodatek č. 24),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 015/16Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 25),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 104/25Z/2019 ze dne 9.12.2019 (dodatek č. 26),
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/31Z/2020 ze dne 7. 9. 2020 se výše
uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:

Příloha č. 1

V příloze č. 1 – „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací listiny se
doplňují následující položky majetku svěřeného organizaci k hospodaření:
Katastrální území: Bukov
Parcela
výměra

druh pozemku

způsob využití

429
89 m2
zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Bukov č. p. 437, bydlení,
Stavba stojí na pozemku p. č. 429
430

272 m2

zahrada

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 7. 9. 2020
V Ústí nad Labem dne 7. 9. 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 2.pdf k usnesení č. 131/31Z/2020

Příloha č. 2

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 49
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),

Příloha č. 2
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),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 085/29Z/2020 ze dne 20.4.2020 (dodatek č. 47),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 107/30Z/2020 ze dne 22.6.2020 (dodatek č. 48),
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/31Z/2020 ze dne 7. 9. 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
doplňují následující položky majetku svěřeného organizaci k hospodaření:
Katastrální území: Bílý Újezd
Parcela
výměra
druh pozemku
2

způsob využití

způsob ochrany

zastavěná plocha
a nádvoří

zbořeniště

rozsáhlé chráněné
území

ostatní plocha

sportoviště a
rekreační plocha

rozsáhlé chráněné
území

St. 134

167 m

73/18

7 595 m2

1163

870 m2

vodní plocha

vodní nádrž
přírodní

rozsáhlé chráněné
území

1164

104 m2

vodní plocha

vodní nádrž
přírodní

rozsáhlé chráněné
území

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 7. 9. 2020
V Ústí nad Labem dne 7. 9. 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 3.pdf k usnesení č. 131/31Z/2020

Příloha č. 3

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 33
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č. J. 237/2002
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice,
příspěvková organizace
se sídlem v Dubí, Na Výšině čp. 494, PSČ 417 01, IČO: 63787849
(dále jen organizace)
vydané Okresním úřadem Teplice dne 4.10.1995,
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. 350/4/2005 ze dne 16.2.2005 (dodatek č. 7),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.138/23R/2005 ze dne 7.12.2005 (dodatek č. 8),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.65/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 9),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 106/38R/2006 ze dne 26.4.2006 (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. 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. 20/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 14),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (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. 17/58R/2010 ze dne 29.9.2010 (dodatek č. 19),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/72R/2011 ze dne 9.3.2011 (dodatek č. 20),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/99R/2012 ze dne 21.3.2012 (dodatek č. 21),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 22),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 35/108R/2012 ze dne 11.7.2012 (dodatek č. 23),
účinnost k 1.1.2013
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 148/10R/2013 ze dne 13.3.2013 (dodatek č. 24),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 25),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 90/10Z/2013 ze dne 30.10.2013 (dodatek č. 26),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 101/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 27),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 28),
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. 29),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 017/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 30),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 015/16Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 31),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 018/19Z/2019 ze dne 29.4.2019 (dodatek č. 32),

Příloha č. 3

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/31Z/2020 ze dne 7. 9. 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: Dubí u Teplic
Budova bez č. p. – trafostanice, stojící na pozemku p. č. 872 o výměře 23 412 m2, druh
pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 7. 9. 2020
V Ústí nad Labem dne 7. 9. 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 20.4 priloha 4.pdf k usnesení č. 133/31Z/2020

Příloha č. 4

Přehled žádostí o snížení povinného podílu spolufinancování
Pořadové číslo

Název poskytovatele

IČO

ID

Druh sociální služby

27323498

9702329
1275249
2981921
1816143
4064347
4415138
7624072
6540812
8464374
3189832
5124068
1901050
3536223
5829590
3598308
4534118
5510903
5625611
7429073
4704104
3293142
9585709
2906418
5429547
8356589
2222932
8532431
5093498
7363041
5981003
6514922
4632012
9288131
1066948
4715430
1214275
1457144
1657475
2046626
2882507
3097184
4265731

sociální rehabilitace
sociálně terapeutické dílny
sociálně terapeutické dílny
sociální rehabilitace
sociální rehabilitace
sociální rehabilitace
terénní programy
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
sociálně terapeutické dílny
terénní programy
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
terénní programy
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
terénní programy
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

1.

Agentura Krok, o.p.s.

2.

Arkadie, o. p. s.

3.

Člověk v tísni, o. p. s.

25755277

4.

Farní charita Lovosice

46770321

5.

Město Litvínov

6.

Květina, z. s.

27038645

7.

Spolek Kolem dokola

3070280

8.

NADĚJE

570931

9.
10.

Diecézní charita Litoměřice
Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje , o.p.s.

40229939
26593661

11.

Vaše Harmonie, o.p.s.

22794581

12.

Svaz tělesně postižených v České republice z.s. okresní
organizace Louny

64018539

13.

CESPO, o.p.s.

70819882

14.

Šance Lovosice, z.s.

70809828

15.

Agentura Osmý den, o.p.s.

26667649

16.
17.

1. česká společnost, z. s.
Oblastní charita Ústí nad Labem

1588982
44225512

18.

JURTA, o.p.s.

63778718

19.

Fokus Labe, z.ú.

44226586

556203

266027

terénní programy
noclehárny
nízkoprahová denní centra
odborné sociální poradenství
odborné sociální poradenství
domovy se zvláštním režimem
pečovatelská služba
odborné sociální poradenství
odborné sociální poradenství
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
odborné sociální poradenství
denní stacionáře
sociálně terapeutické dílny
sociální rehabilitace
odborné sociální poradenství
odborné sociální poradenství
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
sociální rehabilitace
sociálně terapeutické dílny
sociální rehabilitace
sociální rehabilitace
sociální rehabilitace
sociálně terapeutické dílny
sociální rehabilitace
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

snížené %
spolufinancování
3,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
1,00%
3,00%
1,00%
1,00%
1,00%
2,00%
2,00%
3,00%
4,00%
2,50%
4,00%
4,65%
4,15%
1,00%
4,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
3,00%
4,00%
1,00%
4,00%
2,00%
1,00%
4,00%
3,00%
4,00%
3,30%
4,10%
2,20%
4,00%
1,20%
4,30%
2,80%

Pořadové
19. číslo

Fokus Labe, z.ú.

Název poskytovatele

IČO
44226586

20.
21.
22.

Salesiánský klub mládeže z.s. Rumburk - Jiříkov
Programy občanské pomoci a sociální intervence, z.s.
Městská knihovna Louny, příspěvková organizace

62231294
69898588
65108477

23.

Oblastní charita Šluknov

73635502

24.

Asociace pracovní rehabilitace ČR z.s.

26569558

25.

Romano Jasnica, spolek

68974922

žádosti/služby, které nesplňují podmínky pro snížení povinného podílu spolufianncování

ID

Druh sociální služby

5188376
6303516
9131484
9317585
9425002
3861378
2702489
6963367
3112502
6661939
8168410
8611761
1014491
8623993

sociální rehabilitace
sociální rehabilitace
odborné sociální poradenství
sociální rehabilitace
odborné sociální poradenství
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
odborné sociální poradenství
sociálně terapeutické dílny
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

snížené %
spolufinancování
2,80%
1,20%
2,40%
2,70%
1,80%
4,00%
3,00%
1,00%
1,27%
1,23%
1,32%
1,00%
1,00%
1,00%

bod 20.5 priloha 4.pdf k usnesení č. 134/31Z/2020

Příloha č. 4

Přehled žádostí o snížení povinného podílu spolufinancování v rámci dotačního programu POSOSUK 2
IČO

ID

Druh sociální služby

snížené %
spolufinancování

Květina, z. s.,

27038645

6251794

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

3,00%

Člověk v tísni, o.p.s.

25755277

2793191

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

2,00%

SPZ Teplice z. s.

26671921

3687948

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

2,00%

570931

9593299

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

4,18%

46770321

3209417

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

1,00%

2714387

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

3,00%

9817183

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

3,00%

Název poskytovatele

NADĚJE
Farní charita Lovosice

Romano Jasnica, spolek

68974922

Příloha č. 1

Bod 20.6 priloha 1.pdf k usnesení č. 135/31Z/2020

Příloha č. 2 Vyhlášení

JID: xxx/xxx/KUUK

Dodatek č. x
k Pověření Ústeckého kraje č. XX
k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních
služeb Ústeckého kraje na období 2019–2021
s účinností ode dne 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 (dále jen „dodatek“)
Název poskytovatele

XXXX

Adresa poskytovatele

XXXX

IČ

XXXX

DIČ

-----

Statutární orgán /
XXXX
zástupce
(dále jen „Poskytovatel“)
v souladu s Registrem poskytovatelů sociálních služeb dle § 78 a násl. zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
1.
V souladu s odst. 12, bod. 12.1 Pověření se z důvodu změny údajů obsažených v příloze
Obsah a rozsah služby ruší příloha č. X Pověření č. XX a nahrazuje se přílohou č. X tohoto
dodatku k Pověření.

Druh sociální služby

(dále jen „Služba“)

Identifikátor sociální
služby

Rozsah sociální služby

2.
1. Ostatní ustanovení Pověření zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž
Poskytovatel obdrží jedno vyhotovení a Ústecký kraj obdrží také jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021.

V Ústí nad Labem dne ………………..

V ………………… dne …………………..

…………………………………………….
Vydává:
Ústecký kraj
Mgr. Ing. Miroslav Andrt
na základě pověření Ústeckého kraje

………………………………………………
Pověření přijímá:
NÁZEV POSKYTOVATELE.
JMÉNO POVĚŘENÉ OSOBY K PODPISU

Seznam příloh:
Příloha č. xA – Obsah a rozsah služby
Příloha č. xA – Obsah a rozsah služby
Příloha č. xB – Obsah a rozsah služby

Příloha 1A tohoto dodatku – Obsah a rozsah služby
Druh sociální služby
Identifikátor sociální služby
Forma poskytování služby
Individuální okamžitá kapacita
Skupinová okamžitá kapacita
Počet lůžek
Cílová skupina
Místo poskytování sociální
služby
Působnost sociální služby

Obsah sociální služby

Pracovní pozice*

Průměrný přepočtený úvazek

CELKEM pracovníci v přímé péči
sociální pracovníci
pracovníci v sociálních službách
zdravotničtí pracovníci

*

pedagogičtí pracovníci

-

manželští a rodinní poradci a další odborní
pracovníci

-

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

Příloha 2A tohoto dodatku – Obsah a rozsah služby
Druh sociální služby
Identifikátor sociální služby
Forma poskytování služby
Individuální okamžitá kapacita
Skupinová okamžitá kapacita
Počet lůžek
Cílová skupina
Místo poskytování sociální
služby
Působnost sociální služby

Obsah sociální služby

Pracovní pozice†

Průměrný přepočtený úvazek

CELKEM pracovníci v přímé péči
sociální pracovníci
pracovníci v sociálních službách
zdravotničtí pracovníci

-

pedagogičtí pracovníci

-

manželští a rodinní poradci a další odborní
pracovníci

-

†

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

Příloha č. 3 Vyhlášení

Číslo smlouvy u Poskytovatele dotace: VZOR
Č.j.:

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
uzavřená v souladu s ust. 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
Sídlo (místo podnikání):
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ (RČ):
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „Poskytovatel“)

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
……………….., hejtman Ústeckého kraje

70892156
CZ70892156
PPF Banka
0720000092/6000

a
Příjemce:
Sídlo (místo podnikání):
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ (RČ):
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „Příjemce“)
zapsaný ve veřejném rejstříku u …………………, oddíl ............, vložka…....... / v
živnostenském rejstříku u ………..
Kopie dokladu o právní subjektivitě Příjemce je součástí složky uložené na odboru sociálních
věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje.
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
(dále v textu této smlouvy a v souvisejících ujednáních také jen „Smlouva“ nebo „smlouva“)
ČÁST I.
OBECNÉ VYMEZENÍ DOTACE

1. Pověření, předmět a výše dotace
Na základě žádosti poskytovatele sociální služby (dále jen „Služba“) o poskytnutí dotace
z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „Žádost“) uzavírá Poskytovatel s Příjemcem
tuto Smlouvu.
Dotace na základě této Smlouvy tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby
hrazené Příjemci 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, ze dne 20. prosince 2011 č. 2012/21/EU (dále jen „Rozhodnutí
EK“).
Dotace se poskytuje v celkové maximální výši […] Kč. Dotace se poskytuje
v souladu se Žádostí evidenční číslo …… předloženou v rámci programu „Podpora
sociálních služeb v Ústeckém kraji 2021“ (dále též „Program“), a to
v následujícím členění:
Číslo registrace Služby –
identifikátor

Druh Služby

Poskytnutá dotace celkem

Kč
Kč

Celkem:

Dotace je krytá ze státního rozpočtu, neboť prostředky na její poskytnutí Ústecký kraj získal
v souladu s § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“) na základě Rozhodnutí č. ………
o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2021,
které bylo vydáno dne ……. (dále také „Rozhodnutí MPSV“). Dotace bude poskytnuta
způsobem uvedeným v Části IV. této Smlouvy.
V rámci Pověření Ústeckého kraje č. …… k zajištění dostupnosti poskytování sociální
služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021
(dále též „Pověření“) vzniká Příjemci závazek k poskytování služby obecného
hospodářského zájmu specifikované v této Smlouvě a v Žádosti v rámci Programu
ve smyslu ustanovení článku 4 Rozhodnutí EK.
Poskytovatel na základě svých vlastních zkušeností s podmínkami poskytování sociálních
služeb na svém území a dále na základě zkušeností a doporučení Ministerstva práce
a sociálních věci (dále jen „MPSV“) má za to, že dotace, za předpokladu splnění dalších
částí Metodiky Ústeckého kraje pro poskytování finanční podpory poskytovatelům
sociálních služeb v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2021 (dále
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jen „Metodika“) a Programu, představuje slučitelnou veřejnou podporu (bez nutnosti
notifikace) v souladu s Rozhodnutím EK.
2. Účel dotace
Dotace je určena na financování běžných (uznatelných) výdajů souvisejících
s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném
základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb. Jejich výčet a charakteristiky
jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona o sociálních službách.
3. Lhůta, v níž má být dosaženo účelu
Dotace je poskytnuta účelově (viz Část I., odst. 1. a 2. této Smlouvy) a lze ji použít pouze
na úhradu uznatelných nákladů (dle Metodiky) přímo souvisejících s poskytováním sociální
služby vzniklých v době od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.

ČÁST II.
PRÁVNÍ RÁMEC PRO POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE NA PODPORU
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
1. Na poskytnutí dotace z rozpočtu kraje není právní nárok.
2. Právní vztahy související s poskytnutím dotace se řídí zejména ustanoveními Rozhodnutí
EK, zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“) zákonem č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Pravidla
a podmínky pro čerpání, kontrolu a finanční vypořádání dotace jsou stanovena
v Metodice. Metodika je pro Příjemce dotace závazná. Příjemce dotace prohlašuje,
že se s Metodikou seznámil a souhlasí s ní.
3. Příjemce prohlašuje, že byl Poskytovatelem seznámen s obsahem Rozhodnutí MPSV
a zavazuje se k tomu, že jeho jednání bude plně v souladu s tímto rozhodnutím
a zejména s jeho přílohou, kterou je Metodika MPSV.
Nedílnou součástí ujednání podle této Smlouvy je Žádost Příjemce ze dne ……
a následující dokumenty dostupné na webových stránkách Poskytovatele www.krustecky.cz:
-

-

Rozhodnutí č. ……… o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu
na rok 2021, které bylo vydáno dne …….. (včetně přílohy č. 1, kterou tvoří Metodika
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům
a Hlavnímu městu Praze);
Metodika.

Příjemce dotace se s výše uvedenými dokumenty podrobně seznámil, souhlasí
s nimi a považuje je za závazné.
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V případě rozporu ujednání této Smlouvy a výše uvedených dokumentů (nebo těchto
dokumentů navzájem) je stanoveno následující pořadí závaznosti pro účely odstranění
rozporů:
- Rozhodnutí č. …… o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok
2021, které bylo vydáno dne ……… (včetně přílohy č. 1, kterou tvoří Metodika
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům
a Hlavnímu městu Praze);
- Metodika;
- Pověření;
- tato Smlouva;
- Žádost Příjemce dotace ze dne …… .

ČÁST III.
POVINNOSTI PŘÍJEMCE
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Příjemce odpovídá za hospodárné a efektivní použití dotace v souladu s účelem, na který
byla dotace poskytnuta. Příjemce je vždy povinen nakupovat zboží a služby co
nejhospodárněji, a to vzhledem k cenám v místě a čase obvyklým.*
2. Příjemce je povinen dotaci použít pouze na úhradu uznatelných nákladů na poskytování
sociální služby/sociálních služeb, uvedené/uvedených v Části I., odst. 1. a 2. této
Smlouvy, v rozsahu stanoveném základními činnostmi pro příslušný druh sociální služby
zákonem o sociálních službách, a ve lhůtě uvedené v Části I., odst. 3. této Smlouvy,
v souladu s Metodikou.
Příjemce je povinen poskytovat sociální službu/y, uvedenou/é v Části I., odst. 1. a 2. této
Smlouvy, v souladu s ustanovením § 1 zákona o sociálních službách, pouze osobám v
nepříznivé sociální situaci. Příjemce je dále v souladu s ustanovením § 2, odst. 2 zákona
o sociálních službách, povinen plánovat poskytování sociální služby na základě
individuálních zjištěných potřeb tak, aby směřovalo k řešení nepříznivé sociální situace.
3. Při čerpání dotace je Příjemce povinen postupovat v souladu s údaji uvedenými v Žádosti
a dodržet skutečnosti mající vliv na poskytování sociálních služeb, které jsou uvedeny
v této Žádosti, a které jsou pro rok 2021 podpořeny.
4. Z poskytnuté dotace Příjemce nesmí hradit náklady (tzv. neuznatelné náklady)
specifikované v Části IV., odst. 18. Metodiky.
5. Příjemce je povinen vést přidělenou dotaci na jednotlivé Služby 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, tzn. uvést
„Výdaj na službu je hrazen z dotace od ÚK ÚZ 13305 ve výši ….. Kč.“.
Příjemce je při vedení účetnictví povinen postupovat v souladu s příslušnými právními
předpisy a Metodikou (zejména její Částí X., odst. 3. a 4.).
6. Příjemce je povinen dodržet nákladové rozpočty jednotlivých sociálních služeb,
které jsou nedílnou součástí ujednání podle této Smlouvy, uložené ve složce
na Krajském úřadě Ústeckého kraje (dále jen „KÚÚK“) odboru sociálních věcí.
V případě kontroly musí příjemce prokázat, že výdaje byly vynaloženy za cenu obvyklou v místě plnění
v souladu se zásadou efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti.
*
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Od jednotlivých nákladových rozpočtů služeb je možno se odchýlit (za předpokladu
nepřekročení limitu optimální výše dotace) jen následujícím způsobem:
a) bez omezení provádět vzájemné finanční úpravy jednotlivých nákladových položek
hrazených z dotace v rámci jednoho druhu uznatelného nákladu za předpokladu,
že bude dodržena stanovená výše příslušného druhu uznatelného nákladu
a změny nebudou mít vliv na stanovené účelové určení,
b) vzájemnými finančními úpravami jednotlivých nákladových druhů hrazených
z dotace navýšit jednotlivý druh uznatelných nákladů (uvedený v nákladovém
rozpočtu služby) maximálně o 30 % z částky dotace přiznané na tento nákladový
druh za předpokladu, že bude dodržena celková výše poskytnuté dotace
a provedené změny nebudou mít vliv na účelové určení; na snižování uznatelných
nákladů v jednotlivých nákladových druzích se omezení nevztahuje,
c) vzájemnými finančními úpravami jednotlivých nákladových druhů hrazených
z dotace navýšit jednotlivý druh uznatelných nákladů (uvedený v nákladovém
rozpočtu služby) o více než 30 % z částky dotace přiznané na tento nákladový druh
za předpokladu, že bude dodržena celková výše poskytnuté dotace a provedené
změny nebudou mít vliv na účelové určení – pouze se souhlasem odboru SV
KÚÚK. Pracovníci odboru SV KÚÚK, resp. pracovníci OFKZ, o těchto změnách
budou rozhodovat na základě písemné žádosti poskytovatele sociálních služeb
(Příjemce).
7. V případě, že Příjemce realizaci sociální služby nezahájí, případně nezahájí od 1. 1. 2021
nebo bude vydáno rozhodnutí o zrušení registrace dle § 82 odst. 3 zákona o sociálních
službách, je povinen do patnáctého dne kalendářního měsíce následujícího
po kalendářním měsíci, ve kterém k těmto skutečnostem došlo, ohlásit tuto skutečnost
Poskytovateli písemně na Formuláři hlášení změn (v případě poskytovatele sociální
služby registrovaného v Ústeckém kraji se oznamovací povinnost týká jen nezahájení
realizace sociální služby) a následně vrátit poměrnou část vyplacené dotace (dle počtu
měsíců, ve kterých služba nebyla realizována) zpět na účet Poskytovatele
do 30 kalendářních dnů ode dne ohlášení, nejpozději však do 30 kalendářních dnů
ode dne, kdy byl toto ohlášení povinen učinit. Rozhodným okamžikem vrácení finančních
prostředků dotace zpět na účet Poskytovatele je den jejich odepsání z účtu Příjemce.
V případě, že Příjemce nevrátí poskytnuté finanční prostředky ve stanovené lhůtě, jedná
se o porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 zákona o rozpočtových
pravidlech a poskytovatel dotace zahájí další kroky k jejich vymáhání. Ustanovení tohoto
odstavce se použije i v případě výpovědi smlouvy Poskytovatelem.
8. Při použití dotace je Příjemce povinen zajistit, aby nedocházelo k duplicitnímu použití
finančních prostředků z více zdrojů na stejný uznatelný náklad.
9. O převodu dotace mezi jednotlivými sociálními službami poskytovanými žadatelem
rozhoduje Zastupitelstvo Ústeckého kraje na základě písemné žádosti žadatele,
a to s přihlédnutím k podmínkám vyhlášeného dotačního programu a za předpokladu
nepřekročení limitu optimální výše dotace a limitu vyrovnávací platby u služby, k jejímuž
krytí nákladů má být dotace převedena s ohledem na zajištění dostupnosti služby,
u níž se část dotace převede na jinou službu. Obdobně se postupuje u převodu dotace
v případě sloučení či rozdělení sociálních služeb.
10. V případě, že během roku, na který byla dotace poskytnuta, Příjemce obdrží podporu
na poskytování sociální služby od jiného poskytovatele, a to i z veřejných prostředků
Stránka 5 z 13

nebo finanční prostředky z Evropského sociálního fondu (dále jen „ESF“), je povinen
o této skutečnosti písemně informovat Poskytovatele a uvést veškeré údaje o výši
a účelu poskytnuté podpory (dotace). Hlášení dle tohoto odst. jsou předmětem hlášení
v rámci závěrečného vyúčtování vyjma finančních prostředků z ESF (Finanční prostředky
z ESF podléhají hlášení na Formuláři hlášení změn a to nejpozději do patnáctého dne
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém Příjemce obdrží
rozhodnutí/smlouvu o přidělení této podpory).
11. V případě, že služba podpořená v rámci tohoto dotačního programu získá/la na rok,
na který je dotace poskytována, plnou nebo částečnou podporu z ESF prostřednictvím
grantového projektu nebo individuálního projektu, bude dotace přidělená na službu
z rozpočtu kraje krácena o alikvotní částku. Pro výpočet krácení bude použit poměr
dvanáctin a podíl okamžité kapacity, resp. průměrných přepočtených úvazků pracovních
úvazků pracovníků v přímé péči, služby financované z ESF.
12. V případě, že by na základě svého posouzení Poskytovatel dospěl k závěru,
že by vzhledem k poskytnuté podpoře z veřejných zdrojů mohla část přiznané dotace
v rámci tohoto Programu představovat neslučitelnou veřejnou podporu s vnitřním trhem,
uvědomí o tom neprodleně Příjemce a případně nárok na poskytnutí dotace přiměřeně
zkrátí či vyzve Příjemce k vrácení části dotace, která představuje zakázanou veřejnou
podporu.
13. Příjemce je povinen písemně informovat Poskytovatele o následujících změnách údajů
uváděných v Žádosti, a to nejpozději do patnáctého dne kalendářního měsíce
následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém k těmto změnám došlo na Formuláři
hlášení změn:
a) změny v rozpočtu sociální služby, které se týkají přiznané dotace,
b) změna bankovního účtu Příjemce.
Údaje o změnách v kontaktních údajích (změna kontaktní osoby, telefonického spojení,
e-mailové adresy), o změnách v souvislosti se změnou (změna rozhodnutí o registraci)
či zrušením registrace sociální služby jsou přebírány z údajů povinně hlášených
dle zákona o sociálních službách (na oddělení plánování a registrace sociálních služeb
odboru sociálních věc KÚÚK).
Poskytovatel sociální služby (Příjemce) registrovaný v jiném kraji má povinnost písemně
informovat odbor sociálních věcí, oddělení finančního řízení, kontroly a zřizovatelských
funkcí KÚÚK, o změnách údajů uváděných v Žádosti ve výše uvedeném termínu.
Jakákoliv změna ve vztahu k poskytovatelům veřejných prostředků z důvodu vyloučení
možného rizika zneužití poskytnuté dotace, či poskytnutí neslučitelné veřejné podpory
s vnitřním trhem je předmětem hlášení změny v závěrečném vyúčtování vyjma nahlášení
finančních prostředků z Evropského sociálního fondu.
Z důvodů změn identifikačních/kontaktních údajů smluvních stran není nutné
uzavírat dodatek ke Smlouvě.
14. Je-li Příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí o jeho
likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato
až po předchozím souhlasu Poskytovatele. Má se za to, že předchozí souhlas
Poskytovatele byl dán, pokud se Poskytovatel nevyjádří k Příjemcem doručenému
oznámení o záměru likvidace nebo přeměny ve lhůtě 90 dnů od jeho doručení. Příjemce
je povinen Poskytovateli poskytnout veškeré informace o záměru likvidace
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nebo přeměny, které mohou podle názoru Poskytovatele ovlivnit podmínky a účel
poskytnuté dotace.
15. Příjemce je povinen na žádost Poskytovatele bezodkladně písemně poskytnout
požadované doplňující informace související s poskytovanými sociálními službami.
16. Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s poskytováním
sociální služby a prokazující čerpání poskytnuté dotace na sociální službu po dobu
10 let od ukončení financování této služby způsobem, který je v souladu s platnými
právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1. 1. následujícího roku
po roce, na který byla dotace poskytnuta.
17. Při výběru dodavatelů na zajištění dodávek a služeb je Příjemce povinen postupovat
v souladu s právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.
18. Příjemce je povinen provést Závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace v souladu
se Smlouvou a Metodikou za období týkající se celého roku 2021, včetně zahrnutí
souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 28. ledna 2022:
a) Příjemce předloží v termínu do 28. ledna následujícího roku na podatelnu KÚÚK
(osobně, poštou, datovou schránkou, e-podatelnou) podklady pro Závěrečné
vyúčtování dotace na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 4 Metodiky
(rozhodující je datum otisku razítka podatelny),
b) k podkladům Příjemce přiloží komentář a současně převede na účet kraje případnou
vratku dotace. V případě vratky zašle e-mailem avízo o vratce.
Při vyúčtování dotace postupuje Příjemce zejména v souladu s pravidly obsaženými
v Části X., odst. 13. Metodiky.
Bez řádného finančního vypořádání dotace v předepsaném termínu nebudou Příjemci
v následujícím roce uvolněny prostředky dotace.
V rámci Závěrečného vyúčtování dotace je Příjemce povinen prokázat, že dodržel
maximální možný podíl dotace z Programu na celkových nákladech služby, který byl
Poskytovatelem stanoven ve vyhlášení Programu ve výši 92 % (Služby uvedené
ve skupinách 2 až 4 podle členění Služeb do skupin uvedeném v Části VII. Metodiky)
nebo 95 % (Služby uvedené ve skupině 1 podle členění Služeb do skupin uvedeném
v Části VII. Metodiky).
Tato podmínka musí být dodržena po celou dobu realizace Programu. To znamená,
že dotace z rozpočtu Ústeckého kraje v rámci Programu může tvořit maximálně 92 %
(Služby uvedené ve skupinách 2 až 4 podle členění Služeb do skupin uvedeném v Části
VII. Metodiky) nebo 95 % (Služby uvedené ve skupině 1 podle členění Služeb do skupin
uvedeném v Části VII. Metodiky) z celkových nákladů sociální služby vykázaných
v Závěrečném vyúčtování dotace.
Příjemce je v rámci vyúčtování povinen také doložit, že poskytnutá dotace spolu s další
finanční podporou, kterou Příjemce na Službu obdrží, nepřesáhla výši vyrovnávací platby
ve smyslu čl. 5 Rozhodnutí EK, která je stanovena v příloze B Pověření. Vyúčtování
vyrovnávací platby je součástí přílohy č. 4 Metodiky.
V případě, že došlo k nadměrnému vyrovnání, je Příjemce povinen nadměrně vyplacenou
částku vrátit na bankovní účet Poskytovatele č. …… v termínu do 28. ledna 2022.
19. Pokud Příjemci (poskytovateli sociální služby) byla na příslušný rok přidělena dotace
ve výši 3 mil. Kč a více, předloží do 31. srpna následujícího roku odboru sociálních věcí
KÚÚK:
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a) výrok auditora a vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití poskytnuté
dotace – v případě poskytovatelů sociálních služeb, na které se podle § 20 zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje povinnost
ověřování účetní závěrky auditorem,
b) vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití poskytnuté dotace – v případě
ostatních poskytovatelů sociálních služeb.
Výrok a/nebo vyjádření auditora musí být předloženy jako samostatný dokument nikoli
jako součást jiného dokumentu (např. výroční zprávy, jejíž předložení KÚÚK
nepožaduje).
20. V případě, že Příjemce nedodá výrok a/nebo vyjádření auditora ve stanoveném termínu,
může být tato skutečnost důvodem pro neposkytnutí dotace v následujících letech.
21. 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 (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a č. 255/2012 Sb.,
o kontrole (kontrolní řád). Při uplatnění sankcí za neoprávněné použití nebo zadržení
dotace se postupuje podle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech. V rámci
veřejnosprávní kontroly bude kontrolováno dodržení veškerých podmínek čerpání dotace
včetně splnění podmínek pro poskytnutí vyrovnávací platby ve smyslu čl. 5 Rozhodnutí
EK.
22. Příjemce je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),
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 KÚÚK
a přizvané osoby dle § 6 zákona č. 255/2012Sb., o kontrole (kontrolní řád).
Kontrolní orgán je oprávněn v rámci kontroly dodržování podmínek, za nichž byla dotace
poskytnuta, kontroly rozsahu a průběhu poskytování sociální služby, požadovat
předložení dalších dokladů a dokumentů týkajících se poskytování sociální služby.
Příjemce je povinen předložit dokumentaci uživatelů sociální služby, zejména smlouvy o
poskytnutí služby, záznamy o potřebách, individuální plány, záznamy o průběhu
poskytování služby, vybraného vzorku uživatelů sociální služby v rozsahu stanoveném
kontrolním orgánem.
23. Příjemce je povinen s Poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi.
24. Příjemce je povinen registrovat se v Katalogu sociálních služeb Ústeckého kraje,
v případě změny v něm aktualizovat uvedené údaje a do 31. 7. 2022, vyplnit výkaznictví
registrovaných sociálních služeb, na něž bylo Příjemci uděleno rozhodnutí o registraci.
25. Příjemce je povinen plnit i veškeré další povinnosti vyplývající z Metodiky, popř. Metodiky
MPSV.

ČÁST IV.
PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Dotace je poskytována bezhotovostně a vyplácena v souladu s případnými regulačními
opatřeními následovně:
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a) poskytovatelům sociálních služeb, pokud nejsou zřizovány
samosprávnými celky, platebním poukazem na jejich běžné účty,

územními

b) příspěvkovým organizacím zřizovanými obcemi – platebním poukazem na běžné
účty zřizovatele, ………………, č.ú.: ………………., pod UZ (účelovým znakem)
13305,
c) příspěvkovým organizacím zřizovaným Poskytovatelem na jejich běžné účty.
Výše a termíny splátek:
1. splátka je vyplácena ve výši 60 % poskytnuté dotace po uzavření této Smlouvy,
nejpozději však do 15. 4. 2021,
2. splátka je vyplácena ve výši 40 % poskytnuté dotace do 31. 7. 2021.
V případě, že dojde k rozhodnutí o krácení dotace přidělené na Službu dle Části VI.,
bodu 6. Metodiky před výplatou splátky dotace ve výši 40 % poskytnuté dotace přidělené
na Službu, pak tato nebude vyplacena, případně bude vyplacena jen její část.
Nevyplacená část dotace bude zohledněna při stanovení odvodu do rozpočtu kraje.
Z tohoto důvodu není nutné uzavírat dodatek ke Smlouvě.
2. Faktické výplatě splátek dotace předchází připsání splátek dotace z rozpočtu MPSV
do rozpočtu kraje v souladu s obvyklými procesy na úrovni kraje (rozpočtová opatření,
schválení orgány kraje).
Příjemce bere na vědomí, že může dojít k vydání dodatku k Rozhodnutí MPSV,
kterým bude změněna výše a termíny výplaty jednotlivých splátek dotace, kterou čerpá
Poskytovatel za účelem zabezpečení dotace poskytované touto Smlouvou Příjemci.
Smluvní strany pro tento případ výslovně sjednávají, že Poskytovatel je oprávněn
přiměřeně a jednostranným právním jednáním změnit výši splátek dotace a termíny
výplaty jednotlivých splátek dotace uvedené v tomto ustanovení.

ČÁST V.
PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ, SANKCE A OPATŘENÍ K ZAMEZENÍ A VRÁCENÍ
JAKÉKOLIV NADMĚRNÉ VYROVNÁVACÍ PLATBY
1. Příjemce je povinen Poskytovateli do 28. ledna 2022 vrátit poměrnou část dotace
v případě, že při vyúčtování převyšuje poskytnutá dotace optimální výši dotace
dle Části VII. Metodiky
2. Vznikne-li při uvolňování splátek dotace v průběhu kalendářního roku podezření
na porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech,
je Poskytovatel oprávněn Příjemci pozastavit poskytnutí další splátky dotace nebo její
části. Tato skutečnost bude Příjemci oznámena dopisem vedoucím odboru sociálních
věcí KÚÚK, a to neprodleně po vzniku podezření na porušení rozpočtové kázně.
V případě, že na základě proběhnutého šetření se podezření z porušení rozpočtové
kázně neprokáže, budou pozastavené splátky dotace Příjemci následně uvolněny.
3. V případě, že porušení podmínek Smlouvy bude kvalifikováno jako porušení rozpočtové
kázně dle ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech, vrátí Příjemce
Poskytovateli zpět dotaci ve výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených
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prostředků včetně vyměřeného penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých
nebo zadržených prostředků.
4. V případě, že Příjemce nepředloží Poskytovateli Závěrečné vyúčtování dotace
ani do 28. ledna roku, který následuje po roce, na který byla dotace poskytnuta, dopustí
se Příjemce závažného porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 odst. 2 zákona
o rozpočtových pravidlech. V případě porušení rozpočtové kázně se s Příjemcem zahájí
řízení o porušení rozpočtové kázně, v jehož rámci může být Příjemci uložen odvod
za porušení rozpočtové kázně.
5. Příjemce předloží Závěrečné vyúčtování dotace a vyrovnávací platby ve stanoveném
termínu, ale pokud bude neúplné (nebude obsahovat všechny stanovené náležitosti)
či vyplněné chybně, bude mu umožněna oprava či doplnění. V případě, že nedoplní
neúplné či neopraví chybné Závěrečné vyúčtování dotace ani po marném uplynutí
náhradní lhůty 3 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy Poskytovatele k nápravě
(zasílají pracovníci OFKZ kontaktní osobě, po domluvě, na email), dopustí se Příjemce
závažného porušení rozpočtové kázně. Výzva Poskytovatele k nápravě Závěrečného
vyúčtování dotace a vyrovnávací platby bude doručena maximálně dvakrát, pokud
Závěrečné vyúčtování dotace a vyrovnávací platby bude i po druhé opravě neúplné
či vyplněné chybně dopustí se Příjemce závažného porušení rozpočtové kázně.
6. Převýší-li poskytnutá dotace celkové náklady služby, je Příjemce povinen vrátit tu část
účelové dotace, která tvoří „zisk“ Služby (zisk z dotace nesmí být realizován).
V případě kladného rozdílu mezi výnosy a náklady Služby, je Příjemce povinen vrátit
tu část dotace, která tvoří „zisk“ Služby.
7. Za splnění podmínek v tomto bodu je porušení povinností uvedených v Části III., odst. 5,
13., 24. a v Části VI., odst. 2. a 4. Smlouvy považováno za méně závažné porušení
rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech.
Odvod za tato porušení rozpočtové kázně se stanoví následujícím procentním rozmezím:
a. vedení účetnictví v rozporu s Části III., odst. 5. této Smlouvy (např.: vedení
účetnictví v rozporu se zákonem o účetnictví; není odděleně účtováno v rozsahu
veškerých příjmů a výdajů, respektive výnosů a nákladů vzniklých při poskytování
sociální služby); - 10 % částky vyplacené dotace na základě Smlouvy,
b. informování Poskytovatele dotace o změnách vymezených v Části III., odst.
13. Smlouvy po stanovené lhůtě až - 5 % dotace poskytnuté na danou Službu,
c. nevyplnění nebo neúplné vyplnění nebo nepravdivé vyplnění výkaznictví
registrované sociální služby, na něž bylo Příjemci uděleno rozhodnutí o registraci,
v Katalogu sociálních služeb Ústeckého kraje v termínu stanoveném v části III.,
bodu 24. Smlouvy; - 1,5 % dotace poskytnuté na danou Službu,
d. porušení povinnosti stanovené v Části VI., odst. 2. a 4. Smlouvy – 1 % dotace
poskytnuté na danou službu.
8. V případě nedodržení podmínky stanovené v Části III., odst. 18. Smlouvy týkající
se dodržení maximálního možného podílu dotace z Programu na celkových nákladech
služby se uloží odvod za nesplnění této podmínky. Pro výpočet výše odvodu se použije
rozdíl mezi maximálním možným podílem dotace ve výši 92 % (Služby uvedené
ve skupinách 2 až 4 podle členění Služeb do skupin uvedeném v Části VII. Metodiky)
nebo 95 % (Služby uvedené ve skupině 1 podle členění Služeb do skupin uvedeném
v Části VII. Metodiky) na celkových nákladech služby vykázaných v Závěrečném
vyúčtování dotace a skutečně vykázaným podílem dotace na celkových nákladech služby
vykázaných v Závěrečném vyúčtování dotace.
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9. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou
odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných
zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve výši
nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky. Při neoprávněném použití
peněžních prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 250/2000 Sb. odpovídá
odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků, mimo případů, kdy
se podle této Smlouvy (odst. 3 tohoto čl.) za porušení méně závažné povinnosti uloží
odvod nižší. Při porušení několika méně závažných povinností se odvody za porušení
rozpočtové kázně sčítají. Odvody za porušení rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše
peněžních prostředků poskytnutých ke dni porušení rozpočtové kázně. Při podezření
na porušení rozpočtové kázně může Poskytovatel pozastavit poskytnutí peněžních
prostředků, a to až do výše předpokládaného odvodu. Pokud KÚÚK 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 KÚÚK odvod
neuloží, Poskytovatel poskytne pozastavené peněžní prostředky Příjemci.

ČÁST VI.
PUBLICITA
1.

Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků uvést fakt, že Služba
byla podpořena Ústeckým krajem (Poskytovatelem).

2.

Při propagaci Služby typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede Příjemce
skutečnost, že Službu podpořil Poskytovatel (dále „Sponzorský vzkaz“) v provedení
respektující logomanuál Poskytovatele. Příjemce podpisem Smlouvy výslovně prohlašuje,
že se s daným logomanuálem seznámil.

3.

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

4.

Příjemce je povinen prezentovat Poskytovatele v následujícím rozsahu, a to nejméně
po dobu trvání Programu tj. do 31. 12. 2021:
a) logo Poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na pozvánkách, plakátech,
programech, vstupenkách souvisejících s akcí v rámci Služby,
b) verbální prezentace Poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích pořádaných
u příležitosti akce propagující Službu, včetně prezentace moderátorem akce,
c) oficiální pozvání zástupců Poskytovatele na výše uvedené akce,
d) viditelné a prominentní umístění loga Poskytovatele v místech konání akce (realizace
Služby) v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce,
e) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách.

5.

Logo Kraje je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona č. 441/2003 Sb.,
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.
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ČÁST VII.
VÝPOVĚĎ A ZRUŠENÍ SMLOUVY
1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět Smlouvu v případě, že Příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou v Části III., odst. 10., 13., 14. a 15., nebo do patnáctého dne
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém k těmto změnám
došlo, neoznámí změny v souvislosti se změnou (změna rozhodnutí o registraci)
či zrušením registrace sociální služby. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 30 dnů od doručení výpovědi. Ve výpovědní
lhůtě bude pozastaveno vyplácení dotace.
2. Smluvní strany 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.

ČÁST VIII.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných
a číslovaných dodatků s výjimkou jednostranného právního jednání, které si poskytovatel
dotace a příjemce dotace dohodli v Části IV. Smlouvy.
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,
dotačního titulu a výše poskytnuté dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně
přístupného informačního registru vedeného KÚÚK.
4. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností
přičemž Poskytovatel obdrží jedno vyhotovení a Příjemce jedno vyhotovení.

originálu,

5. 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 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: ……@....... 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)
6. Poskytovatel potvrzuje, že o poskytnutí dotace a o uzavření této Smlouvy bylo rozhodnuto
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. …. ze dne …..

V Ústí nad Labem dne ………………..

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….
Poskytovatel
Ústecký kraj
…………………………
hejtman Ústeckého kraje

………………………………………………
Příjemce

Seznam příloh:
Příloha č. 1 – Výpočet optimální výše dotace
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Příloha č. 4 Vyhlášení

Žádost poskytovatele sociálních služeb
o účelovou dotaci z rozpočtu kraje
v dotačním programu A pro rok 2021
č. ……….
Účel dotace:
1. Adresát žádosti:
2. Identifikační údaje žadatele - poskytovatele sociálních služeb
2.1 Název:
2.2 Adresa
2.3 Právní forma
Zřizovatel:

Veřejné zdravotnické zařízení:

2.4 IČ:
2.5 Plátce DPH
2.6 Kontaktní osoby
2.7 Kontakty
2.8 Číslo účtu
2.9 Zřizovatel
2.10 Název
2.11 Osoby zastupující žadatele
Počet jednajících statutárních zástupců:
Osoba

Funkce

Právní důvod
zastoupení

Adresát
rozhodnutí

2.12 Osoby s podílem v právnické osobě žadatele:
Fyzické osoby:
Osoba

Výše podílu
Kč

Právnické osoby:
Název

IČ

Výše podílu
Kč

2.13 Právnické osoby, v nichž má podíl právnická osoba žadatele:
Název

IČ

Výše podílu
Kč

3. Souhrn požadavků
Seznam služeb a výše požadavku na dotaci
Identifikátor

Název služby

Druh služby

Požadavek na dotaci
(Kč)

4. Přílohy žádosti
Níže uvedené soubory byly jako přílohy k žádosti vloženy v elektronické podobě do aplikace pro
podávání žádostí:
Příloha k sociální
službě

Typ přílohy

Název souboru

Datum
vložení

U právnických osob: doklady osvědčující
právní osobnost žadatele o dotaci (např.
výpis z obchodního rejstříku, výpis z registru
ekonomických subjektů) a další doklady
(např. společenská smlouva, stanovy, statut,
doklad o živnostenském oprávnění, zřizovací
listina); doklady o ustanovení (např. volba,
jmenování) statutárního orgánu právnické
osoby, současně s dokladem osvědčujícím
jeho oprávnění zastupovat žadatele o dotaci
navenek (podepisování smluv; jen v případě,
že tento údaj nevyplývá z výše uvedených
dokladů); doklady o přidělení IČ a
rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ
(pokud má registrační povinnost;
jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše
uvedených dokladů);
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Žádost č. ………

Žádost podána „datum a čas“

Doklady o zřízení běžného účtu u peněžního
ústavu (smlouva).
čestné prohlášení o skutečnosti vůči majetku
žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3
letech neproběhlo, insolvenční řízení, v
němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,
nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut
proto, že majetek nepostačuje k úhradě
nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl
konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující nebo byla zavedena nucená
správa podle zvláštních právních předpisů;
žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro
trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem činnosti/podnikání žadatele,
nebo pro trestný čin hospodářský, nebo
trestný čin proti majetku, jde-li o právnickou
osobu, musí tento předpoklad splňovat
statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu, a je-li statutárním
orgánem žadatele či členem statutárního
orgánu žadatele právnická osoba, musí
tento předpoklad splňovat statutární orgán
nebo každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby; u místně příslušného
finančního úřadu a okresní správy sociálního
zabezpečení a zdravotních pojišťoven, nemá
žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě
splatnosti; žadatel nemá žádné závazky po
lhůtě splatnosti vůči státním fondům,
přičemž za závazky vůči státním fondům se
považují i závazky vůči Státnímu fondu
životního prostředí, Pozemkovému fondu a
Celní správě, za vypořádání nelze považovat
posečkání úhrady dlužných závazků; žadatel
nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči
rozpočtu kraje, tzn. např., že bylo ve
stanoveném termínu předloženo řádné
vyúčtování v případě, že byly žadateli
finanční prostředky v předchozích obdobích
poskytnuty;
Přehled projektů financovaných z ESF, do
kterých je příjemce dotace zapojen (příloha č.
2 Metodiky).

5. Informace o podání žádosti
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Žádost podána „datum a čas“

5.1 Datum a čas podání žádosti:
Čestné prohlášení: Prohlašuji, že informace uvedené v této žádosti jsou pravdivé.
Dále prohlašuji, že poskytovatel sociálních služeb ke dni podání žádosti nemá žádné závazky po lhůtě
splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státním fondům (včetně Státního fondu životního
prostředí, Pozemkového fondu a Celní správy), zdravotním pojišťovnám, orgánům sociálního
zabezpečení, místně příslušným finančním úřadům a rozpočtu územního samosprávného celku.
Dále prohlašuji, že vůči majetku poskytovatele sociálních služeb ke dni podání žádosti neprobíhá,
nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,
nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů
insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla
zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.
5.2 Žádost podal(a):
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Žádost podána „datum a čas“

6. Požadavek na dotaci sociální služby č. reg.
6.1 Číslo registrace služby:
6.2 Druh služby
6.3 Skupina služby
6.4 Název služby
6.5 Zařízení, poskytující sociální službu:
Název:

Adresa

6.6 Požadavek na dotaci a působnost služby
Dotace požadovaná na službu celkem:
Kraj

Podíl působnosti (%)

Podíl požadavku na dotaci (%)

Požadavek na dotaci (Kč)

6.7 Období dosažení účelu dotace
Účelu dotace bude dosaženo v období od:

do:

6.8 Odůvodnění žádosti:
6.9 Cílová skupina osob, pro které je sociální služba určena
Typ cílové skupiny

Upřesnění

Převažující cílová skupina:
Věková kategorie cílové skupiny

6.10 Služba je poskytována od:
6.11 Forma(y) poskytování služby:
6.12 Provozní doba
Forma poskytování
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Žádost podána „datum a čas“

6.13 Kapacita
Forma poskytování:
Maximální kapacita

Poznámka

počet klientů

Kapacita
počet lůžek v dotovaném roce
celkový počet uživatelů za
předminulý rok k dotovanému
roku
předpoklad počtu uživatelů za
minulý rok k dotovanému roku
plánovaný počet uživatelů v
dotovaném roce
Komentář:

6.14 Struktura uživatelů služby podle stupňů závislosti
Struktura uživatelů služby ke dni podání žádosti
Struktura uživatelů podle stupně
Osoby do 18 let
závislosti

Osoby nad 18 let

Celkem

Osoby nad 18 let

Celkem

I
II
III
IV
Ostatní
Celkem

Struktura uživatelů služby v roce 2020
Struktura uživatelů podle stupně
Osoby do 18 let
závislosti
I
II
III
IV
Ostatní
Celkem
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6.15 Specifika služby
6.16 Personální zajištění služby
6.16.1 Pracovní smlouvy
Kód

Pracovní zařazení

1
1.1

pracovníci v přímé péči

1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.3
1.4
1.5

1.6
2
2.1
2.2
2.3

Kód

Úvazky za Počet
minulý
prac.
rok

Přepočteno
na celé
úvazky

Náklady
celkem (Kč)

Požadavek na
dotaci (Kč)

Náklady
celkem
(Kč)

Požadavek na
dotaci (Kč)

Náklady
celkem
(Kč)

Požadavek na
dotaci MPSV
(Kč)

sociální pracovníci
pracovník v sociálních
službách
přímá obslužná péče
základní výchovná
pedagogická činnost
pečovatelská činnost
činnosti pod dohledem soc.
pracovníka
zdravotničtí pracovníci
pedagogičtí pracovníci
manželští a rodinní poradci
další odborní pracovníci,
kteří přímo poskytují soc.
služby
ostatní pracovníci
vedoucí pracovníci
administrativní pracovníci
ostatní pracovníci

Pracovní zařazení

Úvazky za
minulý rok

Počet prac. Přepočteno
na celé
úvazky

Celkem:

6.16.2 Dohody o provedení práce
č.

Pracovní úkol

Přímá péče Rozsah
práce
(hod.)

Odměna
(hodinová)
(Kč)

Celkem:
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6.16.3 Dohody o pracovní činnosti
č.

Pracovní zařazená

Sjednaná
práce

Úvazek

Počet
měsíců

Náklady
celkem
(Kč)

Požadavek na
dotaci

Náklady
celkem (Kč)

Požadavek na
dotaci (Kč)

Celkem:
6.16.4 Nákup služeb
Kód

Pracovní zařazení

1
1.1

pracovníci v přímé péči

1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.3
1.4
1.5

1.6
2
2.1
2.2
2.3

Úvazky za Počet
minulý
prac.
rok

Přepočteno
na celé
úvazky

sociální pracovníci
pracovník v sociálních
službách
přímá obslužná péče
základní výchovná
nepedagogická činnost
pečovatelská činnost
činnosti pod dohledem
soc. pracovníka
zdravotničtí pracovníci
pedagogičtí pracovníci
manželští a rodinní
poradci
další odborní pracovníci,
kteří přímo poskytují soc.
služby
ostatní pracovníci
vedoucí pracovníci
administrativní pracovníci
ostatní pracovníci

6.16.5 Dobrovolníci
Celkem:

Počet odpracovaných hodin:
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6.17 Rozpočet služby a požadavek na dotaci podle nákladových položek
Komentáře k nákladovým položkám:
Kód

Nákladová položka

1
1.1

osobní náklady

Komentář

pracovní smlouvy
dohody o pracovní činnosti

1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.6.6
2.6.7

2.6.8
2.6.9
2.6.10
2.7
2.8
0

dohody o provedení práce
jiné osobní náklady
provozní náklady
dlouhodobý majetek
dlouhodobý nehmotný
majetek do 60 tis. Kč
dlouhodobý nehmotný
majetek do 40 tis. Kč
potraviny
kancelářské potřeby
pohonné hmoty
jiné spotřebované nákupy
služby
energie
telefony, internet, poštovné,
ostatní spoje
nájemné
právní a ekonomické služby
školení a kurzy
opravy a udržování
cestovní náhrady
pracovníci v přímé péči
(mimo prac.poměr, DPP,
DPČ)
ostatní pracovníci (mimo
prac.poměr, DPP, DPČ)
jiné
odpisy
ostatní náklady
Celkem
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6.18 Zdroje financování služby
Zdroj financování služby

Dotační program

Skutečnost
v roce 2019

Předpoklad
Plán
na rok 2020 na rok 2021

příspěvek zřizovatele kraje
pěstounská péče- dohoda o výkonu
příspěvek zřizovatele obce
příspěvek- Úřad práce
úhradě od uživatele
dotace MPSV
fondy zdravotních pojišťoven
Další dotace od resortů státní správy
Další dotace od krajů (celkem)
Další dotace od obcí (celkem)
Dotace- strukturální fondy
Jiné
Celkem:

Žádost bude obsahovat elektronický podpis.
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Metodika Ústeckého kraje pro poskytování finanční podpory
poskytovatelům sociálních služeb v rámci programu Podpora sociálních
služeb v Ústeckém kraji 2021

Obecné podmínky pro poskytování vyrovnávací platby
a) Právní prostředí ČR
Systém financování sociálních služeb v ČR je upraven množstvím právních předpisů.
V následujícím přehledu jsou uvedeny ty, které jsou pro účely tohoto dokumentu nejdůležitější:
České právní normy
Oblast sociálních služeb je v českém právním systému upravena následujícími normami:
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 98/2015 Sb., o provedení § 101a zákona o sociálních službách
Této oblasti se však dále dotýkají například i následující právní předpisy:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (oblast práva
závazkového)
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (režim veřejnoprávních
smluv)
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
Oblast financování (poskytnutí finančních prostředků a kontroly)
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů
Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním
rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem
Veřejná podpora
Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona
o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 319/2006 Sb., o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti
veřejné podpory, ve znění pozdějších předpisů
Veřejné zakázky
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
b) Právní prostředí EU
Sociální politika patří v Evropské unii mezi tzv. koordinované politiky. Jedná se tedy o oblast,
kde členské státy přenesly svou působnost na orgány EU/ES jen částečně a jádro pravomocí
zůstává v rukou národních vlád.
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Oblasti sociálních služeb se však úzce dotýkají některé jiné oblasti, a to zejména pravidla
pro fungování jednotného vnitřního trhu týkající se veřejné podpory a souvisejících témat
(služby obecného hospodářského zájmu – „SOHZ“ nebo také „SGEI“, podpora de minimis).
Právní předpisy upravující oblast veřejné podpory využitelné (aplikovatelné) pro podporu
sociálních služeb jsou zejména následující (konkrétnímu významu a dopadům uvedených
právních předpisů se věnujeme dále v textu):
Základním právním předpisem je pro tuto oblast Smlouva o fungování evropské unie, v jejíchž
článcích 107 – 109 je obsažena obecná úprava pravidel pro poskytování veřejné podpory;
v článku 106 odst. 2 je pak obsažen právní základ pro možnost financování tzv. služeb
obecného hospodářského zájmu.
Služby obecného hospodářského zájmu
Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy
o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby
obecného hospodářského zájmu
Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování
Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby
udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu
(dále též „Rozhodnutí EK“)
Rámec Evropské unie pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné
služby (tzv. Rámec SGEI)
Sdělení Komise o použití pravidel Evropské unie v oblasti státní podpory na vyrovnávací platbu
udělenou za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (Cílem Sdělení je vysvětlit
základní pojmy při používání pravidel státní podpory na vyrovnávací platbu
za závazek veřejné služby. Tento právní předpis lze označit za příručku základních informací
pro objednatele a poskytovatele veřejných služeb.)
Rozsudek Altmark
Podpora de minimis
(Předpisy, které jsou na území České republiky aplikovány od 1. 7. 2014)
Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis
Studie realizované MPSV zabývající se dopady evropské legislativy na oblast poskytování
sociálních služeb docházejí k následujícím závěrům1:
Rozhodnutí EK výslovně v ustanovení čl. 2 odst. 1, písm. c) označuje služby, „jimiž
se uspokojují sociální potřeby, například zdravotní a dlouhodobá péče, péče o děti, přístup
na trh práce a opětovné začlenění do trhu práce, sociální bydlení a péče a sociální začleňování
zranitelných skupin“ za skupinu služeb, u nichž lze při splnění dalších podmínek uvedených
v Rozhodnutí EK, použít bez ohledu na výši podpory možnosti nenotifikovat veřejnou podporu
Evropskou komisí (dále též „Komise“). Jinými slovy, pokud veřejná podpora na tyto služby
splňuje požadavky Rozhodnutí EK, není nutné programy (režimy) ani individuální podpory
předem oznamovat Komisi. Tato skutečnost potvrzuje zvláštní postavení sociálních služeb mezi
ostatními SGEI danou sociální potřebou, kterou mají tyto služby uspokojovat,
1

Pro účely této analýzy vycházíme z následujících oficiálních dokumentů MPSV: Posouzení dopadů nové
legislativy EU v oblasti veřejné podpory službám obecného hospodářského zájmu na pravidla financování
sociálních služeb v České republice (výstup projektu Podpora procesů v sociálních službách).
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i to, že mohou využívat oproti „běžným službám“ benevolentnějšího režimu veřejné podpory.
Komise k tomu v bodu 11 Preambule konstatovala následující: „Nemocnice a podniky
poskytující sociální služby, které jsou pověřeny úkoly obecného hospodářského zájmu, mají
specifickou povahu, kterou je třeba zohlednit. Zejména je třeba brát v úvahu skutečnost,
že za současných hospodářských podmínek a za současného stavu rozvoje vnitřního trhu mohou
sociální služby potřebovat k pokrytí nákladů na veřejnou službu částku, která je vyšší než strop
stanovený v tomto rozhodnutí. Vyšší částka vyrovnávací platby pro sociální služby tudíž
s sebou nutně nepřináší větší riziko narušení hospodářské soutěže. Proto by podniky pověřené
poskytováním sociálních služeb, včetně poskytování sociálního bydlení pro znevýhodněné
občany nebo příslušníky sociálně méně zvýhodněných skupin, kteří nejsou z důvodů omezené
solventnosti schopni získat bydlení za tržních podmínek, měly být rovněž osvobozeny
od oznamovací povinnosti stanovené tímto rozhodnutím, i když vyrovnávací platba, kterou
obdrží, přesahuje obecný limit pro vyrovnávací platby stanovený tímto rozhodnutím. Totéž by
mělo platit pro nemocnice poskytující zdravotní péči, v příslušných případech včetně
pohotovostních služeb a doplňkových služeb, které přímo souvisejí s jejich hlavními činnostmi,
zejména v oblasti výzkumu. Sociálními službami, na které se vztahuje vynětí
z oznamovací povinnosti, by měly být jasně vymezené služby, pokrývající sociální potřeby
v oblasti zdravotní a dlouhodobé péče, péče o děti, přístupu na trh práce a opětovného začlenění
do trhu práce, sociálního bydlení a péče o zranitelné skupiny a jejich sociálního začleňování.“
Komise tedy výslovně považuje „služby, jimiž se uspokojují sociální potřeby“ za a priori
spadající pod regulaci veřejné podpory dle práva EU. Povinnost poskytovat finanční prostředky
pro poskytovatele sociálních služeb v souladu s pravidly EU ukládá krajům zákon č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
§ 101a
a. K plnění povinnosti uvedené v § 95 písm. g) a h) se krajům poskytuje ze státního
rozpočtu účelově určená dotace na financování běžných výdajů souvisejících
s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném
základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb. Dotaci poskytuje
ministerstvo podle zvláštního právního předpisu.
b. Kraj rozhoduje podle zvláštního právního předpisu a předpisů Evropské unie o veřejné
podpoře o poskytnutí finančních podpory z dotace poskytovatelům sociálních služeb,
kteří jsou zapsáni v registru podle § 85 odst. 1, popřípadě o zadání veřejné zakázky
na poskytování sociálních služeb. O poskytnutí finančních prostředků na jednotlivé
sociální služby a jejich výši rozhoduje zastupitelstvo kraje v souladu s podmínkami
stanovenými zastupitelstvem kraje.
Veřejná podpora
Příspěvky (podpory) poskytnuté poskytovatelům služeb, včetně sociálních služeb, mohou být
považovány za nedovolenou veřejnou podporu ve smyslu práva EU, pokud splňují následující
definiční znaky veřejné podpory EU dle čl. 107 odst. 1 SFEU, který zní:
„Podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, které narušují nebo
mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví
výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné s vnitřním trhem,
nestanoví-li Smlouvy jinak.”
Nedovolená veřejná podpora je posuzována dle následujících definičních znaků:
a) podpora poskytnutá v jakékoli formě,
b) poskytnutá státem nebo ze státních (veřejných) prostředků,
3

c) způsobem, který narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje
určité podniky nebo určitá odvětví výroby,
d) v míře, ve které může být dotčen obchod mezi členskými státy.
Pokud je daná sociální služba nehospodářské povahy, nepodléhá poskytnutá výhoda vůbec
pravidlům vnitřního trhu a státy nejsou z hlediska práva EU nijak omezeny v jejím
poskytování2.
V případě, že daná sociální služba je hospodářské povahy, existuje zvláštní výjimka – zvláštní
kategorie služeb, které jsou označovány jako tzv. služby obecného hospodářského zájmu
(anglicky Services of General Economic Interest, zkratka SGEI). Jedná se o služby, které
splňují podmínky stanovené v roce 2003 Evropským soudním dvorem v Rozsudku Altmark:
a) subjekt, který je příjemcem vyrovnávací platby, musí být výkonem SGEI pověřen,
a to jasně vymezeným způsobem,
b) ukazatele pro kalkulaci výše vyrovnávací platby musí být stanoveny předem
a objektivním způsobem,
c) výše vyrovnávací platby nesmí překročit náklady vynaložené subjektem při plnění
závazku veřejné služby po odečtení příslušných příjmů z tohoto závazku a přičtení
přiměřeného zisku (nástroje proti překompenzaci),
d) a) subjekt pověřený výkonem veřejné služby byl vybrán v rámci řízení o zadání veřejné
zakázky umožňující vybrat zájemce schopného poskytovat tyto služby za nejmenších
nákladů pro územně samosprávný celek nebo
b) na základě analýzy nákladů, jež by na výkon veřejné služby vynaložil průměrný,
řádně řízený podnik, jenž disponuje odpovídajícími technickými prostředky k plnění
výkonu dané veřejné služby.
Pokud nejsou uvedené podmínky rozsudku Altmark splněny, nabízí se i další alternativy,
jelikož kompenzace (vyrovnávací platba) může být shledána veřejnou podporou slučitelnou
s vnitřním trhem (tedy legálně poskytnutou). Rozhodujícími právními předpisy jsou
Rozhodnutí EK a Rámec SGEI.
Rozdíl mezi těmito právními akty spočívá v tom, že pokud jsou splněny podmínky Rozhodnutí
EK (zejména limity pro jeho aplikaci), je kompenzace považována za veřejnou podporu
slučitelnou s vnitřním trhem automaticky, bez nutnosti oznámení Komise. V případě,
že vyrovnávací platba nesplňuje mezní hodnoty stanovené v Rozhodnutí EK, je možné využít
Rámce SGEI. V tomto případě je však nutné notifikovat opatření Evropské komisi, která bude
posuzovat slučitelnost s vnitřním trhem s ohledem na podmínky v Rámci SGEI uvedené.
Následné judikáty ESD (resp. SDEU) vedou k následující interpretaci a závěrům:
a) veřejný sektor má poměrně rozsáhlé právo označit určitou službu jako službu obecného
hospodářského zájmu, pokud je daná služba objektivně poskytována ve společném
či veřejném zájmu,
b) požadavek na jasné vymezení kvantitativních (rozsah služeb a úplata) i kvalitativních
povinností (kvalita služeb) v pověřovacím aktu,
c) požadavek na předem dané objektivní a transparentní parametry vyčíslení kompenzace,
které jsou následně kontrolovatelné a které mají zajistit, aby provozovatel veřejné
služby nebyl přeplácen,
2

Podle názoru Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (nicméně nepotvrzeného Komisí) by do této kategorie
mohly spadat zejména „služby sociální prevence, které napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení ohrožených
osob a služby odborného sociálního poradenství“.
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d) požadavek, který stanoví, že úroveň nákladů je nejlépe zajištěna výsledkem otevřené,
nediskriminační a transparentní hospodářské soutěže, v jejímž rámci je vybrán „nejlepší
dodavatel“, a v případě, že takový proces neproběhl, určitým benchmarkingem nákladů
vůči tzv. běžnému, řádně řízenému podniku.
Výjimky z obecného zákazu poskytovat veřejnou podporu jsou následující:





poskytnutí dotace v režimu podpory de minimis do výše max. 200 tisíc EUR za tři roky
nebo
podpora v režimu Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití
článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou
podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu za podmínky existence
písemného pověření organizací k výkonu SGEI, které stanoví speciální limit podpory
de minimis do výše 500 tisíc EUR za tři roky anebo
poskytnutí veřejných prostředků jako kompenzaci za výkon SOHZ dle Rozhodnutí EK,
které stanoví podmínky, za jejichž splnění je vyrovnávací platba považována
za veřejnou podporu slučitelnou s vnitřním trhem. Pověřovací akt musí mít náležitosti
stanovené v čl. 4 Rozhodnutí EK, přičemž pro oblast sociálních služeb není dle čl. 2
odst. 1 písm. c) stanoven žádný omezující limit celkové roční výše vyrovnávací platby.

Při aplikaci těchto výjimek je třeba si uvědomit zásady zákazu kumulace podpor, které jsou
následující:
a) podporu v režimu Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití
článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou
podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu lze kumulovat
s podporou de minimis podle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince
2013, o použití článků 107 a 708 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu
de minimis až do celkové výše 500 tisíc EUR za tři roky;
b) podporu v režimu Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití
článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou
podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu nelze kumulovat
s žádnou vyrovnávací platbou na tutéž službu obecného hospodářského zájmu
(tj. s podporou poskytnutou zejména dle Rozhodnutí EK).
Z uvedeného principu zákazu kumulace podpor vyplývá závěr, že poskytovatel sociální
služby, kterému je nebo má být poskytována vyrovnávací platba, nesmí přijmout podporu
podle Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům
poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu; v opačném případě mu nemůže být
poskytnuta vyrovnávací platba na tutéž službu.
Pověření poskytovatele sociálních služeb
Aplikace těchto pravidel a postupů na financování sociálních služeb v kraji by měla
tyto následky:3

3

Klíč financování sociálních služeb a analýza dopadů nového systému financování na proces plánování v úrovni
Libereckého kraje i obcí, červenec 2013, zpracovatel: PBA Group, s.r.o.
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1) Provedení určitého výběru množiny poskytovatelů sociálních služeb v kraji v souladu
s pravidly veřejných zakázek.
2) Finanční podpora z veřejných zdrojů má podobu vyrovnávací platby. Kalkulace
této vyrovnávací platby musí být provedena předem, nicméně její vyúčtování se provádí
až na konci stanoveného období dle skutečně vynaložených nákladů (a příjmů s nimi
souvisejících). To prakticky znamená, že kraj nebude reálně vědět, jaké budou jeho
skutečné výdaje spojené s těmito platbami (může však stanovit maximální výši
pro každého příjemce dotací).
3) Parametry výpočtu vyrovnávací platby by měly být objektivní a transparentní (zároveň
se připouští, že nemusí být známy veškeré podrobnosti nákladů před zahájením
poskytování služby). Při kalkulaci vyrovnávací platby nejde o povahu nákladů u dané
služby (např. platy, provoz apod.), ale o účel jejich vynaložení. Přípustné varianty
obecně jsou:
a. Stanovení kompenzace na bázi ceny za úkon, za cenu služby v jednom dni nebo za cenu
péče založenou na odhadu jejich potenciálních uživatelů, například: počet seniorů
přijatých do sociálního zařízení za jeden rok, počet dní strávených v sociálním zařízení
v průběhu tohoto období.
b. Stanovení předem definované množiny nákladů souvisejících s poskytováním dané
služby. Lze limitovat další výdaje určitou částkou dle konkrétního typu služby –
koeficienty použít pro území apod., například: použité vybavení a platy sociálních
pracovníků za jeden rok.
Čl. 4 Rozhodnutí EK upravuje náležitosti tzv. pověřovacího aktu. Poskytováním služby
obecného hospodářského zájmu je dotčený podnik pověřen jedním nebo několika akty, jejichž
formu si mohou upravit jednotlivé členské státy. V tomto aktu nebo aktech musí být uvedeny
zejména tyto údaje:







náplň a trvání závazku veřejné služby,
o který podnik, případně o které území se jedná,
povaha jakýchkoli výhradních nebo zvláštních práv udělených podniku
orgánem poskytujícím podporu,
popis kompenzačního mechanismu a parametrů pro výpočet, kontrolu
a přezkoumání vyrovnávací platby,
opatření k zamezení a vrácení jakékoli nadměrné vyrovnávací platby,
odkaz na toto rozhodnutí.
Část I.
Úvodní ustanovení

1. Ústecký kraj (dále také “ÚK“ nebo „kraj“) v návaznosti na ustanovení §101a zákona
č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o sociálních službách“) stanovuje pro účely dotačního řízení a pro účely posouzení žádostí
o dotaci z rozpočtu kraje v oblasti podpory poskytování sociálních služeb a požadavku
na dotaci Metodiku Ústeckého kraje pro poskytování finanční podpory poskytovatelům
sociálních služeb v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2021 (dále
jen „Metodika“).
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2. Metodika upravuje pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace, postup pro podání žádostí,
pravidla a postup pro posouzení žádosti, hodnocení rozpočtu, požadavku na dotaci.
Metodika dále obsahuje informace o stanovení optimální výše dotace, maximální a reálné
výše dotace. Tato Metodika se vztahuje na všechny žadatele a příjemce dotace, bez ohledu
na právní formu.
3. Finanční podpora na sociální službu bude poskytnuta formou „dotace“ na základě Smlouvy
uzavřené s krajem. Finanční podpora bude příspěvkovým organizacím obcí poskytnuta
prostřednictvím účtu zřizovatele. Příspěvkovým organizacím kraje, které též mohou žádat
o poskytnutí finanční podpory, bude vypočtená finanční podpora do jejich rozpočtů
poskytována prostřednictvím rozpočtu zřizovatele v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů“), ve znění pozdějších předpisů (podle § 28 odst. 4 zákona
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) na jejich běžné účty.
4. Celkový objem finančních prostředků určených na podporu poskytování sociálních služeb
je dán objemem finančních prostředků, který bude pro tyto účely pro příslušný rok vyčleněn
ve státním rozpočtu v kapitole Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále jen „MPSV“).
5. Finanční podpora na sociální služby z dotace musí být poskytnuta v souladu s Rozhodnutím
EK.
6. Priority dotačního řízení vyhlašuje pro příslušný dotační rok ÚK v rámci programu Podpora
sociálních služeb v Ústeckém kraj 2021 (dále jen „Program“) viz Část III. odst. 4 Metodiky.
Priority dotačního řízení mohou stanovit podporu těm sociálním službám, které např.
zajišťují péči o specifické cílové skupiny (např. osoby s poruchou autistického spektra),
či je třeba zvláštního zacházení, například v kontextu jiných zdrojů financování, které
nejsou zajištěny kontinuálně (např. služby sociální prevence, které jsou částečně
financovány ze zdrojů Strukturálních fondů Evropské Unie (resp., strukturálních
a investičních fondů EU), především z Evropského sociálního fondu).
Část II.
Zaměření podpory, účel dotace
1. Dotace z rozpočtu kraje se poskytuje k financování běžných výdajů, které souvisejí
s poskytováním sociálních služeb v souladu se zpracovaným Střednědobým plánem rozvoje
sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019–2021 (dále jen „SPRSS ÚK“), resp. s Akčním
plánem rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2021, zpracovaným v souladu
s § 95 zákona o sociálních službách, poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou součástí
Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019–2021 (dále jen „Základní
síť kraje“), která je jeho přílohou.
2. Dotace na poskytování sociálních služeb se poskytuje na financování základních druhů
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování
sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby.

7

Část III.
Vymezení některých pojmů
1. Dotací se rozumí finanční prostředky z rozpočtu kraje poskytnuté právnickým nebo
fyzickým osobám na stanovený účel, a to v rámci a za podmínek této Metodiky a Programu.
2. Poskytovatelem sociální služby se rozumí fyzická nebo právnická osoba, které bylo vydáno
rozhodnutí o registraci, a právnická nebo fyzická osoba uvedená v § 84 odst. 5 zákona
o sociálních službách (poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních lůžkové
péče).
3. Žadatelem se rozumí ten poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání
žádosti (tzv. způsobilý žadatel) a podáním žádosti se uchází o dotaci z rozpočtu kraje
na podporu poskytování sociální služby.
4. Programem se rozumí dotační program (dle § 10c zákona o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů) Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2021, jehož podmínky jsou
schvalovány Zastupitelstvem Ústeckého kraje a v jehož rámci jsou poskytovány dotace
poskytovatelům sociálních služeb za účelem spolufinancování sociálních služeb.
5. Poskytovatelem dotace se rozumí Ústecký kraj (dále jen „Poskytovatel“), který poskytuje
finanční prostředky z rozpočtu kraje dle § 101a odst. 3 zákona o sociálních službách,
vyhlašuje a určuje podmínky pro jejich poskytování a rozhoduje o účelu jejich vynakládání.
V jeho rámci plní příslušné úkoly a funkce odbor sociálních věcí Krajského úřadu
Ústeckého kraje (dále jen „KÚÚK“).
6. Příjemcem dotace se rozumí poskytovatel sociální služby, v jehož prospěch bylo
o poskytnutí dotace poskytovatelem dotace rozhodnuto (dále jen „Příjemce“).
7.

Žádostí o dotaci (dále jen „Žádost“) se rozumí žádost poskytovatele sociálních služeb
o dotaci z rozpočtu ÚK podaná do dotačního programu Podpora sociálních služeb
v Ústeckém kraji 2021, kterou poskytovatel sociálních služeb podává prostřednictvím tomu
určené webové aplikace, přičemž k tomu, aby byla Žádost způsobilá posouzení, musí
splňovat náležitosti § 10a odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
musí být vyplněny všechny k tomu určené části žádosti a doplněny veškeré povinné
přílohy.

8. Hodnotitelem krajského úřadu se rozumí kompetentní pracovník, který disponuje znalostmi
o průběhu poskytování sociálních služeb, má adekvátní znalosti o financování sociálních
služeb a ekonomických aspektech poskytování sociálních služeb, a který musí být
seznámen s obsahem této Metodiky, podle jejíchž ustanovení při hodnocení postupuje.
9. Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb se rozumí dokument, kterým jsou
deklarovány priority v rozvoji sociálních služeb na území regionu, a to v souladu
s ustanoveními § 3 písm. h) a § 95 písm. d) zákona o sociálních službách.
10. Neoprávněným použitím peněžních prostředků se rozumí jejich výdej, jehož provedením
byla porušena povinnost stanovená právním předpisem, rozhodnutím, nebo porušení
podmínek, za kterých byly příslušné peněžní prostředky poskytnuty; dále se jím rozumí i to,
není-li prokázáno, jak byly tyto peněžní prostředky použity.
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11. Zadržením peněžních prostředků se rozumí porušení povinnosti vrácení prostředků
poskytnutých z rozpočtu kraje ve stanoveném termínu.
12. Maximální výše dotace je stanovena jako požadovaná výše dotace snížená o nadhodnocené
náklady a o náklady v rozpočtu, na které nelze finanční prostředky z dotace čerpat (viz.
Nařízení vlády č. 98/2015 Sb., o provedení § 101a zákona o sociálních službách a příloha
č. 6 Metodiky).
13. Vyrovnávací platba je definována jako celková výše prostředků z veřejných rozpočtů,
kterou konkrétní služba potřebuje k dokrytí svých provozních potřeb. Je vypočtena jako
rozdíl vypočtených místně obvyklých nákladů a výnosů.
Vypočtená výše vyrovnávací platby je pro daného poskytovatele a daný rok hodnotou
maximální výše podpory, kterou může získat z veřejných rozpočtů.
14. Optimální výše dotace je pro daného poskytovatele a daný rok hodnotou maximální výše
podpory a je stanovena ze strany ÚK na základě údajů uvedených v Žádosti, Základní síti
kraje a na základě analýzy nákladů a výnosů jednotlivých druhů sociálních služeb. Analýza
je prováděna na základě dostupných dat za předchozí roky. Optimální výše dotace je obecně
stanovena:
a. v případě ambulantních a terénních sociálních služeb (vyjma nocleháren) jako
obvyklá/průměrná hodnota celkových nákladů na úvazek pracovníka, přičemž
se zohledňují obvyklé příjmy u jednotlivých služeb,
b. v případě pobytových sociálních služeb a nocleháren jako obvyklá/průměrná
hodnota celkových nákladů na lůžko, přičemž se zohledňují obvyklé příjmy
u jednotlivých služeb.
15. Reálná výše dotace je stanovena tak, že vypočtená optimální výše dotace je upravena
(ponížena) na základě aplikace redukčních koeficientů a dále na základě vyhodnocení míry
splnění dalších hodnotících kritérií Programu.
16. Redukční koeficienty jsou stanoveny ze strany ÚK každoročně (i) s ohledem na celkovou
výši dotace, kterou MPSV přidělilo kraji pro příslušný rok, (i) s ohledem na priority
podpory jednotlivých druhů sociálních služeb vyjádřené ve střednědobém plánu rozvoje
sociálních služeb – jednotlivé míry redukce zohledňující priority podpory jednotlivých
druhů sociálních služeb jsou uvedeny v příloze č. 5 této Metodiky. Redukční koeficienty
stanovené pro jednotlivé druhy podporovaných sociálních služeb v daném kalendářním roce
budou zveřejněny na internetových stránkách ÚK nejpozději do 28. února roku, na který je
dotace poskytnuta.
17. Smlouvou o poskytnutí finanční podpory se rozumí smlouva o poskytnutí finanční podpory
z rozpočtu kraje poskytovateli sociálních služeb na podporu sociálních služeb
poskytovaných dle zákona o sociálních službách, která je uzavřena v souladu se zákonem
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, na základě níž a při splnění v ní stanovených
podmínek bude žadateli (Příjemci) poskytnuta dotace ve výši reálné výše dotace (dále také
„Smlouva“).
18. Závěrečným vyúčtováním dotace se rozumí závěrečná zpráva o splnění veškerých podmínek
Smlouvy a dotačního řízení na předepsaných formulářích (viz příloha č. 4 Metodiky)
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Část IV.
Všeobecné podmínky pro poskytnutí dotace
1. Na dotaci není právní nárok. Rozhodnutí o poskytnutí či neposkytnutí dotace náleží
do pravomoci Zastupitelstva ÚK. Dotace jsou poskytovány na základě § 10a zákona
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
2. Žadateli nebude vyplacena vyšší dotace, než jaká odpovídá optimální výši dotace stanovené
v souladu s pravidly Části VII. Metodiky. Reálná výše dotace pak bude stanovena tak,
že optimální výše dotace bude upravena (ponížena) na základě aplikace redukčních
koeficientů a na základě výsledku vyhodnocení míry splnění jednotlivých hodnotících
kritérií Programu. V případě, že v Žádosti žadatel požádá o dotaci nižší, než představuje
reálná výše dotace určená dle předchozí věty, bude poskytovateli sociálních služeb
(žadateli) vyplacena dotace ve výši uvedené v Žádosti.
3. O dotaci může požádat a dotaci lze poskytnout pouze poskytovateli sociální služby, který
má oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo je zapsán v registru
poskytovatelů sociálních služeb (§ 85 odst. 1 zákona o sociálních službách). Žádost nelze
podat a dotaci nelze poskytnout v případě, že žadatel nemá oprávnění k poskytování
sociálních služeb (registraci) a/nebo není zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb.
Dotaci lze poskytnout pouze na sociální službu, která je v době rozhodnutí
o přidělení dotace součástí Základní sítě kraje a zároveň je pověřena k poskytování služby
obecného hospodářského zájmu.
4. Podmínkou poskytnutí dotace je sídlo žadatele na území České republiky a realizace jím
poskytovaných sociálních služeb na území ÚK. Uvedené subjekty musí vykonávat činnost
v oblasti poskytování sociálních služeb určenou osobám, které se nacházejí v nepříznivé
sociální situaci (viz okruh oprávněných osob podle § 4 zákona o sociálních službách).
5. Dotaci lze poskytnout jen těm žadatelům, kteří nemají závazky po lhůtě splatnosti vůči
orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám. Tato skutečnost musí být
poskytovatelem sociální služby deklarována formou čestného prohlášení při podání Žádosti
(viz část V. odst. 6 Metodiky, tj. toto čestné prohlášení je součástí elektronické žádosti
o dotaci).
6. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit při podpisu Smlouvy:
a) originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů ne starších 3 měsíců v den
doložení těchto dokladů Poskytovateli, ve kterých místně příslušný finanční úřad
a okresní správa sociálního zabezpečení, Celní správa a všechny zdravotní pojišťovny
potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti
(bezdlužnost),
b) úředně ověřené kopie dokladů o právní osobnosti a kopie dokladů o oprávnění
k vykonávané činnosti (zejména společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací
listinu, výpis z živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku apod.), nelze-li
tyto skutečnosti ověřit z veřejně přístupných zdrojů,
c) úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování statutárního orgánu
(jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů nebo nelze-li tyto
údaje zjistit nebo ověřit z veřejně přístupných zdrojů) současně s dokladem
osvědčujícím oprávnění zástupce zastupovat subjekt navenek,
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d) úředně ověřené kopie dokladu o přidělení IČO (jen v případě, že tento údaj nevyplývá
z výše uvedených dokladů nebo nelze-li tyto údaje zjistit nebo ověřit z veřejně
přístupných zdrojů),
e) kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení
peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, u příspěvkových organizací obcí
rovněž potvrzení o čísle běžného účtu zřizovatele, na který může být dotace zaslána,
f) nákladové rozpočty jednotlivých sociálních služeb upravené na základě výše přiznané
dotace. Příslušný formulář tvoří přílohu č. 1 Metodiky,
g) směrnici (předpis), která stanovuje podmínky uplatňování správní režie u žadatele.
Tato povinnost je vyžadována pouze v případě, kdy žadatel uplatňuje správní režii
z dotace.
Příjemce, kterému byla dotace v rámci Programu přidělena poprvé, dokládá přílohy
uvedené pod písmenem a) až g). Příjemce, kterému byla dotace v rámci Programu
v minulém roce, tj. v roce 2020, přidělena (byla s ním uzavřena smlouva), dokládá
povinně přílohy uvedené pod písmenem a) a f); ostatní přílohy není nutné dokládat
v případě, že u příloh uvedených pod písmeny b), c), d), e) a g) uložených ve složce
na odboru sociálních věcí KÚÚK nedošlo ke změně. Tuto skutečnost Příjemce doloží
čestným prohlášením.
7. Předložení dokladů uvedených v odst. 6 písm. a) tohoto článku není vyžadováno u žadatelů,
kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno.
V takovém případě žadatel čestným prohlášením potvrdí, že nemá zákonnou povinnost
k úhradám závazků ve prospěch finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení
a zdravotní pojišťovny.
8. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě,
že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto
dokladů k ověření shody nebo v případech, kdy lze veškeré listiny nebo údaje zjistit nebo
ověřit z veřejně přístupných zdrojů.
9. V případě, že žadatel nedoloží k podpisu Smlouvy doklady podle odst. 6 tohoto článku
(s výjimkami uvedenými v odst. 7 a 8 tohoto článku), nebude s ním Smlouva uzavřena.
10. Sociálním službám financovaným z tzv. individuálních projektů, které jsou podporovány
v rámci oblasti podpory Operačního programu Zaměstnanost, nebude dotace po dobu
realizace projektu poskytnuta. Výjimku tvoří sociální služby, u nichž není
do individuálních projektů zahrnuta celá kapacita sociální služby, všechny cílové skupiny
uživatelů příslušné sociální služby nebo všechna místa poskytování sociální služby.
V tomto případě lze podat Žádost o dotaci na sociální službu, a to pouze pro část kapacity,
pro cílovou skupinu uživatelů nebo místo poskytování sociální služby, které nejsou
podpořeny v rámci individuálního projektu.
11. Dotace je poskytována bezhotovostně, ve splátkách a vyplácena v souladu s případnými
regulačními opatřeními následovně:
─ poskytovatelům sociálních služeb, pokud nejsou zřizovány územními samosprávnými
celky, platebním poukazem na jejich běžné účty,
─ příspěvkovým organizacím zřizovanými obcemi – platebním poukazem na běžné účty
zřizovatele,
─ příspěvkovým organizacím zřizovaným Poskytovatelem dotace na jejich běžné účty.
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12. Dotace je poskytována žadatelům na základě Žádosti poskytovatele sociální služby
o poskytnutí dotace z rozpočtu ÚK. Žádost musí být zpracována a podána výlučně
prostřednictvím internetové aplikace v části žádost o dotaci.
13. Dotace se poskytovateli sociální služby (Příjemci) poskytuje jen na úhradu nezbytně
nutných nákladů provozované sociální služby. Dotace se neposkytuje na zajištění
fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách). V Žádosti v rozpočtu
služby žadatel uvádí pouze náklady na základní činnosti služby stanovené zákonem
o sociálních službách pro příslušný druh služby.
14. Příjemce nesmí z poskytnuté dotace poskytovat finanční prostředky jiným právnickým nebo
fyzickým osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou s realizací činností, na které byly
prostředky uvolněny.
15. Příjemce smí prostředky dotace použít pouze na úhradu nákladů na poskytování základních
druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi
při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby podle zákona
o sociálních službách. V případě domovů pro osoby se zdravotním postižením (§ 48 zákona
o sociálních službách) lze prostředky dotace použít i na osobní vybavení, drobné předměty
běžné osobní potřeby a některé služby poskytované nezaopatřeným dětem podle § 48 odst.
3 zákona o sociálních službách.
16. O převodu dotace mezi jednotlivými sociálními službami poskytovanými žadatelem
(Příjemcem) rozhoduje Zastupitelstvo ÚK na základě písemné žádosti žadatele (Příjemce),
a to s přihlédnutím k podmínkám vyhlášeného Programu. Obdobně se postupuje u převodu
dotace v případě sloučení či rozdělení sociálních služeb.
17. Finanční prostředky z dotace lze čerpat pouze na výdaje časově a věcně související
s kalendářním rokem, na který je dotace poskytnuta za podmínek uvedených v čl. 20.
18. Finanční prostředky z dotace nelze čerpat na (viz také § 1 odst. 2 Nařízení vlády
č. 98/2015 Sb., o provedení § 101a zákona o sociálních službách):
a) výdaje nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých druhů
sociálních služeb,
b) výdaje na zdravotní péči poskytovanou podle § 36 zákona o sociálních službách,
c) výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného
majetku; dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba
použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 40 000 Kč, dlouhodobým
nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden
rok a vstupní cena vyšší než 60 000 Kč,
d) odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, rezervy, náklady příštích
období a opravné položky provozních nákladů,
e) plnění sociálního charakteru poskytovaná zaměstnancům v případech, kdy na tato
plnění nevzniká nárok podle právních předpisů, například příspěvky na penzijní
připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění, dary
k životním jubileím a pracovním výročím, příspěvky na rekreaci,
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f) výdaje na finanční leasing, s výjimkou finančního leasingu motorového vozidla
využívaného v rámci poskytování sociální služby,
g) daně a poplatky nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých druhů
sociálních služeb,
h) daň z přidané hodnoty, o jejíž vrácení lze podle jiného právního předpisu4 požádat,
i) smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy nedobytných
pohledávek, úroky, kursové ztráty, dary, manka a škody, tvorbu fondů, úbytek cenných
papírů a podílů v případě jejich prodeje, úroky z prodlení podle smlouvy o úvěru, výdaje
spojené se získáním bankovních záruk a obdobné bankovní výlohy, jakož i depozitní
poplatky,
j) výdaje, které nelze účetně doložit,
k) mzdové/platové náklady, jež jsou vyšší než limitní částky stanovené na mzdové/platové
náklady odvozené ze SPRSS ÚK (výdaje překračující limitní částky, které kraj může
stanovit pro jednotlivé položky uznatelných nákladů). Limitní částka nesmí být
překročena u jednotlivých zaměstnanců v průměru za celý rok dle pracovních pozic,
výše úvazku a případného zahájení a ukončení pracovního poměru. Za limitní částku
se považuje superhrubá mzda.
Další uznatelné a neuznatelné náklady jsou konkrétněji vymezené Poskytovatelem v příloze
číslo 6 Metodiky a jsou pro Příjemce závazné.
19. V případě nejasností, zda se jedná o náklad oprávněný nebo neoprávněný, dává závazné
stanovisko odbor sociálních věcí KÚÚK.
20. Poskytnutou dotaci lze použít na úhradu nákladů, které vznikly žadateli v období realizace
od 1. 1. do 31. 12. roku, na který byla dotace poskytnuta a byly žadatelem uhrazeny
v období od 1. 1. do 31. 12. roku, na který byla dotace poskytnuta, s výjimkou zahrnutí
souvisejících nákladů – osobní náklady, nájemné, energie, telefon, internet, které budou
uhrazeny do 28. 1. následujícího roku, neurčí-li Smlouva o poskytnutí dotace jinak.
21. Financování sociálních služeb je vícezdrojové. Při stanovení výše dotace se zohledňuje
úhrada ze strany uživatelů za základní činnosti sociální služby (pozn. pouze v případě
sociálních služeb poskytovaných za úhradu od uživatelů sociální služby podle zákona
o sociálních službách), úhrada z veřejného zdravotního pojištění za poskytovanou zdravotní
péči v případě sociálních služeb uvedených v § 36 zákona o sociálních službách (s úhradou
z veřejného zdravotního pojištění za poskytovanou zdravotní péči se počítá
i v případě sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče)
a výše finančních transferů poskytovaných z rozpočtů samospráv a dalších zdrojů (mimo
výše uvedených úhrad). Způsob zohlednění úhrad od uživatelů, úhrad z veřejného
zdravotního pojištění a transferů poskytovaných z rozpočtů samospráv a dalších zdrojů
při stanovení výše dotace určí Poskytovatel při vyhlášení dotačního řízení pro příslušný rok.
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Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
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Část V.
Žádost poskytovatele sociální služby o poskytnutí dotace
1. Dotace na příslušný kalendářní rok se poskytuje na základě Žádosti poskytovatele sociální
služby o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu kraje. Žádost poskytovatel sociální služby
vyplní a podá prostřednictvím internetové aplikace.
2. Žádost se vyplňuje a podává pouze v elektronické podobě.
3. Žádosti jsou Poskytovatelem přijímány ve dvou termínech dotačního řízení. Jedná
se o termín řádný a mimořádný. Mimořádný termín pro podávání Žádostí je určen
pro žadatele, kteří poskytují nově registrované sociální služby (popř. služby nově zapsané
v registru poskytovatelů sociálních služeb) nebo služby, u nichž došlo ke změnám
v registraci (rozšíření kapacit, registrace nové formy služby) nebo pro žadatele, kteří
ze závažného důvodu nemohli Žádost zpracovat a podat v řádném termínu.
4. Pokud bude v mimořádném termínu dotačního řízení podána taková Žádost, která neodráží
výše uvedené změny registrace, bude tato Žádost z dotačního řízení vyřazena.
5. Každý poskytovatel sociální služby podává v jednom termínu pouze jednu Žádost.
6. Žádost obsahuje tyto údaje:
a) identifikační údaje o právnické osobě – poskytovateli sociální služby (název, popřípadě
obchodní firmu, sídlo, telefon, e-mail, formu právní subjektivity, IČ, informaci o tom,
zda je organizace plátcem DPH, statutární orgán, uvedení kontaktní osoby, číslo účtu
a označení banky, u které je účet veden),
b) požadovanou částku,
c) účel, na který žadatel chce dotaci použít,
d) dobu, v níž má být dosaženo účelu,
e) odůvodnění Žádosti,
f) identifikaci
1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení,
2. osob s podílem v této právnické osobě,
3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu,
g) seznam případných příloh Žádosti,
h) den vyhotovení Žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení
na základě plné moci i plnou moc,
i) údaje o poskytované sociální službě, na kterou je požadována dotace ze státního
rozpočtu:
─
označení programu podpory, ve kterém je požadována dotace na sociální službu,
v případě označení programu podpory A (dle Metodiky MPSV) uvedení
krajského úřadu, prostřednictvím kterého je žádost o dotaci ze státního rozpočtu
na příslušnou sociální službu podávána,
─
číslo registrace sociální služby – identifikátor,
─
název sociální služby,
─
druh a skupina sociální služby,
─
forma poskytování sociální služby,
─
cílová skupina uživatelů sociální služby,
─
věková struktura uživatelů sociální služby,
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─
─
─
─
─
─
─
─

struktura uživatelů služeb sociální péče z hlediska jejich zařazení podle stupňů
závislosti,
místo poskytování sociální služby,
působnost sociální služby,
období poskytování sociální služby,
kapacita sociální služby,
personální zajištění poskytované sociální služby ve struktuře podle zákona
o sociálních službách a v členění – pracovní smlouvy, dohody o provedení práce,
dohody o pracovní činnosti, nákup služeb,
rozpočet sociální služby – plán na rok, na který je žádána dotace,
zdroje financování sociální služby.

Povinnou přílohou Žádosti jsou tyto dokumenty:
a) u právnických osob:
─ doklady osvědčující právní osobnost žadatele o dotaci (např. výpis z obchodního
rejstříku, výpis z registru ekonomických subjektů) a další doklady (např. společenská
smlouva, stanovy, statut, doklad o živnostenském oprávnění, zřizovací listina);
─ doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního orgánu právnické osoby,
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění zastupovat žadatele
o dotaci navenek (podepisování smluv; jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše
uvedených dokladů);
─ doklady o přidělení IČO a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má
registrační povinnost; jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených
dokladů);
b) doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva);
c) 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 nebo byla
zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;
─ žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem činnosti/podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo
trestný čin proti majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem
žadatele či členem statutárního orgánu žadatele právnická osoba, musí tento
předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby;
─ u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení
a zdravotních pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě
splatnosti;
─ žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž
za závazky vůči státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního
prostředí, Pozemkovému fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat
posečkání úhrady dlužných závazků;
─ žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu kraje, tzn. např.,
že bylo ve stanoveném termínu předloženo řádné vyúčtování v případě, že byly
žadateli finanční prostředky v předchozích obdobích poskytnuty;
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d) přehled projektů financovaných z ESF, do kterých je žadatel zapojen (příloha č. 2
Metodiky).

Povinné přílohy budou k Žádosti nahrány výhradně ve formátu PDF a to
tak, že ke každé povinné příloze bude nahrán pouze jeden soubor PDF.
Žadatel, který Žádost podává v rámci Programu poprvé, dokládá přílohu uvedenou
pod písmenem a) povinně. Žadatel, který v rámci Programu v minulém roce, tj.
v roce 2020, podal Žádost, může povinnou přílohu uvedenou pod písmenem
a) nahradit čestným prohlášením o tom, že v této povinné příloze nedošlo ke změně.
Vzor čestného prohlášení dle bodu a) a c) je k dispozici na stránkách Ústeckého kraje
www.kr-ustecky.cz.
Pokud žadatel bude žádat o navýšení optimální výše dotace a vyrovnávací platby
u pobytových služeb sociální péče, které jsou zapojeny do procesu transformace
a u služeb vzniklých či vznikajících v souvislosti s procesem transformace, tak žadatel
k Žádosti doloží transformační plán jako dobrovolnou přílohu.
7. Poskytovatel sociální služby je povinen v Žádosti řádně vyplnit všechny povinné údaje.
8. Informace k vyplňování Žádosti jsou uvedeny v příslušném návodu internetové aplikace.
Žádost pro příslušný rok lze v internetové aplikaci vyplnit a podat na příslušnou sociální
službu určenou číslem registrace sociální služby (identifikátorem) v rámci ÚK pouze
jedenkrát, a to v termínech uvedených při vyhlášení dotačního řízení na příslušný rok. Mimo
tyto termíny nelze žádost vyplnit a podat.
9. Žádosti vyplněné a podané jiným způsobem než prostřednictvím internetové aplikace
nebudou zařazeny do dotačního řízení kraje pro příslušný rok.
10. Podání Žádosti nelze považovat za příslib poskytnutí dotace na příslušný rok.
11. Informace týkající se obsahu Žádosti a uznatelných nákladů lze v průběhu zpracování
Žádosti získat na KÚÚK - odbor sociálních věcí, oddělení finančního řízení, kontroly
a zřizovatelských funkcí. Informace k používání internetové aplikace jsou zajištěny
výhradně dodavatelem aplikace prostřednictvím jeho technické podpory. Kontakty
na technickou podporu jsou zveřejněny na webových stránkách MPSV při vyhlášení
dotačního řízení na příslušný rok.
Část VI.
Posouzení Žádosti poskytovatele sociální služby o poskytnutí dotace z rozpočtu
kraje a stanovení návrhu výše dotace
1. Posouzení Žádostí provádí a návrh výše dotace stanoví zaměstnanci odboru sociálních věcí
KÚÚK.
2. Posouzení je prováděno samostatně v případě každé jednotlivé sociální služby, na kterou
je v rámci Žádosti požadována dotace pro příslušný rok, přímo v internetové aplikaci.
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Obecná východiska pro poskytnutí dotace:
a) dotaci lze poskytnout pouze na sociální službu, na kterou má poskytovatel sociální
služby oprávnění k poskytování (registraci) – § 78 a následující zákona o sociálních
službách,
b) v případě sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
(§ 52 zákona o sociálních službách) lze dotaci poskytnout pouze v případě zápisu služby
v registru poskytovatelů sociálních služeb (§ 85 odst. 1 zákona o sociálních službách),
c) dotaci lze poskytnout pouze na sociální službu, jejíž potřebnost je vyjádřena
ve střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb kraje.
3. Předložený rozpočet je porovnáván se skutečným rozpočtem r. 2019 a s výkazy
z výkaznictví MPSV za r. 2018; je porovnávána kapacita sociální služby, průměrné
náklady, průměrné mzdy apod.
4. Za maximálně přípustný je považován meziroční nárůst rozpočtu do 10 % při stejné
kapacitě sociální služby. Meziroční navýšení rozpočtu nad 10 % musí být v Žádosti řádně
zdůvodněno, po individuálním posouzení může dojít k jeho krácení až do výše přípustného
meziročního nárůstu.
5. Při meziročním navýšení kapacity služby je přípustné proporcionální navýšení rozpočtu.
Navýšení kapacity musí být v souladu se SPRSS ÚK, se Základní sítí kraje a musí být
zapsáno v registru poskytovatelů sociálních služeb. K financování navýšené kapacity
je přistupováno stejně jako k financování nových služeb.
6. V případě, že služba podpořená v rámci tohoto Programu získá/la na rok, na který je dotace
poskytována plnou nebo částečnou podporu z ESF prostřednictvím grantového projektu
nebo individuálního projektu bude dotace přidělená na službu z rozpočtu kraje krácena
o alikvotní částku. Pro výpočet krácení bude použit poměr dvanáctin a podíl okamžité
kapacity, resp. průměrných přepočtených pracovních úvazků pracovníků v přímé péči,
služby financovaný z ESF.
Část VII.
Postup při stanovení vyrovnávací platby a optimální výše dotace poskytovatelům
sociálních služeb

Vyrovnávací platba
Vyrovnávací platba je definována jako celková výše prostředků z veřejných rozpočtů, kterou
konkrétní služba potřebuje k dokrytí svých provozních potřeb. Je vypočtena jako rozdíl
vypočtených místně obvyklých nákladů a výnosů. Do veřejných zdrojů nejsou započítávány
úhrady od uživatelů služeb a úhrady od zdravotních pojišťoven.
Vypočtená výše vyrovnávací platby je pro daného poskytovatele služeb a daný rok hodnotou
maximální výše podpory z veřejných zdrojů.
Skutečná výše vyrovnávací platby se stanovuje na základě reálně vykázaných výnosů
a nákladů daného poskytovatele.
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Vyrovnávací platba je vypočtena:
Vyrovnávací platba = náklady služby – výnosy služby

Optimální výše dotace
Optimální výše dotace je v případě služeb sociální prevence a sociální péče (ambulantní
a terénní forma služby) stanovena jako rozdíl celkových obvyklých nákladů na úvazek
pracovníka a povinného podílu spolufinancování služby a případně úhrad od uživatelů služby.
Optimální výše dotace je v případě služeb sociální prevence a sociální péče (pobytová forma
služby a ambulantní forma služby s lůžkovou kapacitou) stanovena jako rozdíl celkových
obvyklých nákladů na lůžko a povinného podílu spolufinancování služby a obvyklé úhrady
od uživatelů služby, případně úhrad od zdravotních pojišťoven.
Za účelem výpočtu optimální výše dotace a vyrovnávací platby jsou sociální služby dle svého
charakteru rozděleny do 4 skupin. Pro každou skupinu je vždy aplikován shodný mechanismus
výpočtu.

Skupiny sociálních služeb:
1. služby sociální prevence a odborného sociálního poradenství – ambulantní a terénní
forma služby (nezahrnují se úhrady od uživatelů),
2. služby sociální péče – ambulantní a terénní forma služby a služba tísňové péče,
3. služby sociální prevence – pobytová a ambulantní forma služby s lůžkovou kapacitou,
4. služby sociální péče – pobytová forma služby.

I.

Náklady

Metodika výpočtu místně obvyklých nákladů
Výpočet místně obvyklých nákladů vychází z analýzy nákladů jednotlivých druhů sociálních
služeb v kraji. Obvyklé náklady zahrnují pouze náklady na základní činnosti služby
poskytované s působností pouze v rámci kraje a zahrnují jak osobní, tak provozní náklady
(režie) služby.
Optimální výše dotace je propočtená na rozsah služby, jak byla vymezena v Základní síti kraje.
V případě, že rozsah služby je nižší, než je vymezen v Základní síti kraje, vypočte se optimální
výše dotace podle skutečného rozsahu služby, specifikovaného v Žádosti.
Financování sociálních služeb je vícezdrojové. Povinný podíl spolufinancování služby
z jiných zdrojů je pro poskytovatele sociálních služeb s ohledem na možnosti financování
jednotlivých druhů služeb z jiných zdrojů stanoven ve výši 8 %, vyjma sociálních služeb
ve skupině 1, u nichž je podíl financování z jiných zdrojů stanoven na 5 %. Do jiných zdrojů
se započítávají veškeré ostatní zdroje financování služby, zejména se jedná o prostředky
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z veřejných rozpočtů (včetně příspěvku zřizovatele), dále také např. o granty, vlastní zdroje,
prostředky fondů u příspěvkových organizací, o úhrady od uživatelů služby a úhrady
od zdravotních pojišťoven, příspěvky od Úřadu práce ČR, z resortů státní správy, strukturálních
fondů atd.
Základní vymezení pro skupinu 1 a 2:
Při výpočtu se do úvazků pracovníků v přímé péči zahrnují pracovníci pracující
u poskytovatele sociální služby (žadatele) ve službě na pracovní smlouvu, dohodu o pracovní
činnosti a dohodu o provedení práce. V případě dohody o provedení práce se přepočítá
prováděná práce v hodinách na její odpovídající hodnotu v úvazcích.5 Je-li pracovník
zajišťován mimo pracovní poměr na základě obchodní smlouvy (nákupem služby,
dodavatelsky), pak se odpovídající hodnota úvazku do výpočtu optimální výše dotace
nezahrnuje.
Do výpočtu se zahrnují plánované úvazky všech pracovníků uvedených v Žádosti, maximálně
však do výše úvazků uvedených v Základní síti kraje.
Do výpočtu se zahrnují pracovníci v přímé péči a k nim odpovídající úvazek ve velikosti 0,3
úvazku dalších pracovníků. Tedy na jeden úvazek pracovníka v přímé péči připadá 0,3 úvazku
ostatních pracovníků.
Mezi pracovníky v přímé péči jsou zahrnuti odborní pracovníci uvedení v § 115 odst. 1 písm.
a) až e) zákona o sociálních službách6.
Mezi ostatní pracovníky jsou zahrnuti – vedoucí pracovníci (vedoucí organizace, vedoucí
služby, ostatní vedoucí pracovníci), administrativní pracovníci (sekretářské a asistenční pozice,
účetní, ostatní administrativní pracovníci), obslužný personál (údržba, úklid, apod.).
Pro výpočet je stanovena hodnota finanční podpory na úvazek pracovníka v přímé péči měsíčně
pro jednotlivé druhy služeb, která odpovídá celkovým obvyklým měsíčním nákladům
na jednotlivé druhy služeb. Tato hodnota vyjadřuje celkové náklady na 1 pracovní úvazek
pracovníka v přímé péči, tzn. osobní i provozní náklady služby (včetně režií).
Základní vymezení pro skupinu 3 a 4:
V případě výpočtu na služby sociální prevence a péče s lůžkovou kapacitou jsou celkové
obvyklé náklady služby kalkulovány na lůžka, nikoli na pracovní úvazky.
Do výpočtu se zahrnují plánované kapacity – lůžka, uvedené v Žádosti, maximálně však
do kapacity – lůžek, zahrnutých v Základní síti kraje.

5

V případě dohod o provedení práce (DPP) – počet hodin práce na DPP v roce, na který je žádána podpora, se
přepočítá na odpovídající hodnotu úvazku (např. rodinný poradce má vykonat práci na DPP v rozsahu 300 hodin
v průběhu roku 2021, odpovídající výše úvazku je 0,149, tj. 300 hodin/2016 hodin (fond pracovní doby pro rok
2021 bez svátků v případě 8 hodinové pracovní doby)).
6
V sociálních službách vykonávají odbornou činnost - a) sociální pracovníci, b) pracovníci v sociálních
službách, c) zdravotničtí pracovníci, d) pedagogičtí pracovníci, e) manželští a rodinní poradci a další odborní
pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby.
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Pro výpočet je stanovena hodnota finanční podpory na 1 lůžko na den pro jednotlivé druhy
služeb, která odpovídá celkovým obvyklým nákladům na 1 lůžko na den. Do výpočtu dále
vstupuje počet dnů, ve kterém je služba v roce poskytována a kapacita služby (počet lůžek),
tzn. do výpočtu vstupuje počet plánovaných lůžkodnů.

II.

Výnosy

Vypočtené výnosy jsou součtem vypočtených výnosů v jednotlivých oblastech činnosti.
Základní vymezení pro skupinu 1:
Pro služby sociální prevence a odborného sociálního poradenství není počítáno s úhradami,
jelikož se jedná o sociální služby poskytované bez úhrady. Zde je počítáno jen se stanoveným
podílem spolufinancování služeb z jiných zdrojů.
Základní vymezení pro skupinu 2:
Ambulantní a terénní služby sociální péče jsou poskytovány za částečnou/úplnou úhradu
od uživatelů služby, proto je nutné ve výpočtu zohlednit obvyklé úhrady od uživatelů služby.
Obvyklá úhrada od uživatelů služby se vypočte jako součin hodinové sazby * počet hodin
přímého výkonu služby na jednoho pracovníka v přímé péči v sociálních službách * počet
pracovníků v přímé péči v sociálních službách.
V případě pečovatelské služby a osobní asistence se výnosy nepočítají z úvazků sociálních
pracovníků.
Hodinová sazba byla stanovena ve výši 100 Kč. Počet hodin přímého výkonu a sazby
pro jednotlivé služby jsou počítány dle následující tabulky
Druh služby

Počet hodin přímého výkonu

Hodinová sazba

§ 39 – osobní asistence

1 200

100 Kč

§ 40 – pečovatelská služba

1 200

100 Kč

§ 42 – průvodcovské a předčitatelské 1 200
služby

100 Kč

§ 43 – podpora samostatného bydlení

1 200

100 Kč

§ 44 – odlehčovací služby

1 200

100 Kč

§ 45 – centra denních služeb

1 200

100 Kč

§ 46 – denní stacionáře

1 200

100 Kč

Pozn. Celkový fond pracovní doby na jednoho pracovníka je v roce 2021 při stanovené týdenní pracovní
době 40 hodin (bez placených svátků) 2 016 hodin ročně. Dále předpokládáme, že pracovník pracující
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na celý úvazek věnuje 60 % fondu pracovní doby přímo klientovi. Pak tento údaj představuje 1 210
hodin, resp. 1 200 hodin po zaokrouhlení.

Dále je počítáno se stanoveným podílem financování služeb z jiných zdrojů.
Základní vymezení pro skupinu 3:
Pobytové služby sociální prevence jsou poskytovány za částečnou/úplnou úhradu od uživatelů
služby, proto je nutné ve výpočtu zohlednit obvyklé úhrady od uživatelů služby.
Obvyklá úhrada od uživatelů služby je určena na základě analýzy úhrad uživatelů
za předminulý rok a dále s ohledem na maximální hodnoty úhrad stanovených prováděcí
vyhláškou k zákonu o sociálních službách za pobyt a případně stravu u jednotlivých druhů
služeb.
Úhrada je stanovena jako průměrná hodnota na 1 lůžko na den (v případě nocleháren fakticky
za 1 lůžko na noc).
Je počítáno s vytížeností služby ve výši 90 %.
Dále je počítáno se stanoveným podílem financování služeb z jiných zdrojů.
Základní vymezení pro skupinu 4:
Pobytové služby sociální péče jsou poskytovány za částečnou/úplnou úhradu od uživatelů
služby, proto je nutné ve výpočtu zohlednit obvyklé úhrady od uživatelů služby, a pokud
je uživatelům služby poskytována zdravotní péče (ošetřovatelská péče) podle § 36 zákona
o sociálních službách, a to prostřednictvím vlastních zaměstnanců zařízení, zohledňují
se i plánované úhrady z veřejného zdravotního pojištění. Toto platí také pro sociální služby
poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče.
Obvyklá úhrada od uživatelů služby je určena na základě analýzy úhrad uživatelů
za předminulý rok a dále s ohledem na maximální hodnoty úhrad stanovených prováděcí
vyhláškou k zákonu o sociálních službách za pobyt a stravu u jednotlivých druhů služeb
a úhrada za péči stanovená dle zákona o sociálních službách.
Úhrada je stanovena jako průměrná hodnota na 1 lůžko na den.
Obvyklé příjmy od zdravotních pojišťoven se odečítají v případě služeb - domovy
pro osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionáře, domovy pro seniory, domovy
se zvláštním režimem a sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové
péče, je-li zdravotní péče zajišťována vlastními zaměstnanci poskytovatele služby (je-li
zdravotní péče poskytovatelem sociálních služeb zajišťována např. zabezpečením externího
dodavatele apod., příjmy od zdravotních pojišťoven se nezohledňují).
Obvyklé příjmy od zdravotních pojišťoven jsou určeny jako průměrná hodnota v návaznosti
na počet lůžek a strukturu uživatelů služby podle stupňů závislosti pro účely příspěvku
na péči (zohledňují se pouze v případě uživatelů ve stupni III. nebo IV. příspěvku na péči).
Průměrná výše v případě jednoho uživatele, ve III. nebo IV. stupni závislosti příspěvku
na péči, je pro účely tohoto řízení stanovena na 3 000,- Kč/měsíc (100 Kč/den).
Je počítáno s vytížeností služby ve výši 95 %.
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Dále je počítáno se stanoveným podílem financování služeb z jiných zdrojů.

III.

Výpočet vyrovnávací platby (VP)

A.

Výpočet vyrovnávací platby na služby sociální prevence a odborného sociálního
poradenství – ambulantní a terénní forma služby (skupina 1)

Druhy služeb7:
 odborné sociální poradenství,
 raná péče,
 telefonická krizová pomoc,
 tlumočnické služby,
 krizová pomoc,
 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
 terénní programy,
 kontaktní centra,
 nízkoprahová denní centra,
 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,
 intervenční centra,
 služby následné péče – pouze v případě ambulantní formy služby,
 sociálně terapeutické dílny,
 sociální rehabilitace – pouze v případě terénní a ambulantní formy služby.

Výpočet VP:
VP je stanovena jako výpočet celkových obvyklých nákladů na úvazek pracovníka v přímé
péči.
VPS = (FP * U * M)
VPS = finanční podpora na 1 úvazek pracovníka
VPS – vyrovnávací platba na příslušný druh sociální služby,
FP – stanovená hodnota finanční podpory na 1 úvazek pracovníka měsíčně pro jednotlivé druhy
služeb, která odpovídá celkovým obvyklým měsíčním nákladům na jednotlivé druhy služeb,

7

Tento výpočet vyrovnávací platby se použije i v případě, kdy je součástí krizové pomoci a intervenčního centra
pobytová forma služby.
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U – celkové úvazky pracovníků na příslušný rok (pro výpočet jsou do celkových úvazků
pracovníků započteny úvazky pracovníků v přímé péči8 a 0,3 úvazku ostatních pracovníků
na 1 úvazek pracovníka v přímé péči),
M – počet měsíců poskytování sociální služby v roce
B.

Výpočet vyrovnávací platby na služby sociální péče – ambulantní a terénní forma
služby a tísňové péče (skupina 2)

Druhy služeb:
 osobní asistence,
 průvodcovské a předčitatelské služby,
 podpora samostatného bydlení,
 odlehčovací služby – pouze ambulantní a terénní forma,
 centra denních služeb,
 denní stacionáře,
 pečovatelská služba.

Výpočet VP:
VP je stanovena jako rozdíl celkových obvyklých nákladů na úvazek pracovníka v přímé
péči a úhrad od uživatelů služby.
VPS = (FP * U * M) – (UPPP * S * H)
VPS = finanční podpora na 1 úvazek pracovníka – úhrada od uživatelů služby

VPS – vyrovnávací platba na příslušný druh sociální služby,
FP – stanovená hodnota finanční podpory na 1 úvazek pracovníka měsíčně pro jednotlivé druhy
služeb, která odpovídá celkovým obvyklým měsíčním nákladům na jednotlivé druhy služeb,
U – celkové úvazky pracovníků na příslušný rok (pro výpočet jsou do celkových úvazků
pracovníků započteny úvazky pracovníků v přímé péči9 a 0,3 úvazku ostatních pracovníků
na 1 úvazek pracovníka v přímé péči),
M – počet měsíců poskytování sociální služby v roce,
UPPP – úvazky pracovníků v přímé péči pro příslušný rok10 (v případě pečovatelské služby
a osobní asistence pouze pracovníci v sociálních službách),

8

Vyrovnávací platba je propočtená na rozsah služby, jak byla vymezena v Základní síti kraje. V případě, že
rozsah služby je nižší, než je vymezen v Základní síti kraje, vypočte se vyrovnávací platba podle skutečného
rozsahu služby, specifikovaného v Žádosti.
9
Viz pozn. pod čarou č. 8.
10
Viz pozn. pod čarou č. 8.
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S – stanovená hodinová sazba v Kč za zajištění základních činností služby,
H – počet hodin výkonu služby na 1 úvazek pracovníka v přímé péči.
Druhy služeb:
 tísňová péče.
Výpočet VP:
V případě služby tísňová péče je VP stanovena individuálně, a to s ohledem na skutečnost,
že na rozdíl od služeb uvedených výše je podle prováděcí vyhlášky MPSV k zákonu
o sociálních službách č. 505/2006 Sb. maximální sazba úhrady od uživatelů za službu
stanovena ve výši skutečných nákladů na provoz technických komunikačních prostředků.
V případě tohoto druhu služby je zároveň specificky stanoveno, že finanční podpora je určena
zejména na úhradu osobních nákladů pracovníků poskytujících základní činnosti služby
tísňové péče a popř. část provozních nákladů služby, která však nesouvisí
s pořízením popř. pronájmem zařízení pro tísňovou péči, včetně montáže, aktivace,
servisu, údržby, oprav a deaktivace zařízení.
VP je stanovena jako rozdíl celkových obvyklých nákladů na úvazek pracovníka v přímé
péči a úhrad od uživatelů služby.
Obvyklá úhrada od uživatelů služby se vypočte na základě plánovaného počtu uživatelů služby
uvedeného v Žádosti o poskytnutí finanční podpory na příslušný rok a obvyklé sazby úhrady
stanovené na 1 uživatele služby tísňové péče.
Plánovaný počet uživatelů služby a jeho meziroční změny oproti rokům 2018 a 2019
jsou předmětem věcného hodnocení Žádosti.
VPS = (FP * U * M) – ( S * K * M)
VPS = finanční podpora na 1 úvazek pracovníka – úhrada od uživatelů služby

VPS – vyrovnávací platba na příslušný druh sociální služby,
FP – stanovená hodnota finanční podpory na 1 úvazek pracovníka měsíčně, která odpovídá
celkovým obvyklým měsíčním nákladům na tísňovou péči,
U – celkové úvazky pracovníků na příslušný rok (pro výpočet jsou do celkových úvazků
pracovníků započteny úvazky pracovníků v přímé péči11 a 0,3 úvazku ostatních pracovníků
na 1 úvazek pracovníka v přímé péči),
M – počet měsíců poskytování sociální služby v roce,
S – stanovená měsíční sazba úhrady v Kč na 1 klienta (uživatele) za základní činnosti služby;
měsíční sazba byla stanovena ve výši 150 Kč,

11

Viz pozn. pod čarou č. 8.
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K – celkový počet klientů (uživatelů) služby, plánovaný pro příslušný rok poskytovatelem služby
v rámci žádosti o finanční podporu.
C.

Výpočet vyrovnávací platby na služby sociální prevence – pobytová a ambulantní
forma služby s lůžkovou kapacitou (skupina 3)

Druhy služeb:
─

Pobytové formy služby:
 azylové domy,
 domy na půl cesty,
 služby následné péče (pouze pobytová forma),
 terapeutické komunity,
 sociální rehabilitace (pouze pobytová forma),

─

Ambulantní formy služby:
 noclehárny.

Výpočet VP:
VP je stanovena jako rozdíl celkových obvyklých nákladů na lůžko a úhrad od uživatelů
služby.
VPS = (FP * L) – (Su * L * v)
VPS = finanční podpora na lůžko – úhrada od uživatelů služby na lůžko
VPS – vyrovnávací platba na příslušný druh sociální služby,
FP – stanovená hodnota finanční podpory na 1 lůžko na den pro jednotlivé druhy služeb, která
odpovídá celkovým obvyklým nákladům na 1 lůžko na den,
L – celkový plánovaný počet lůžkodnů na příslušný rok (údaj stanovený na základě počtu
registrovaných lůžek12 a plánované doby poskytování služby v příslušném roce),
Su – stanovená obvyklá sazba úhrady od uživatelů služby na 1 lůžko na den pro jednotlivé druhy
služeb,
v – koeficient vytíženosti služby, koeficient nabývá hodnoty 0,9.
D.

Výpočet vyrovnávací platby na služby sociální péče – pobytová forma služby
(skupina 4)

Druhy služeb:




12

odlehčovací služby,
týdenní stacionáře,
domovy pro osoby se zdravotním postižením,
domovy pro seniory,

Viz pozn. pod čarou č. 8.
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domovy se zvláštním režimem,
chráněné bydlení,
sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče.

Výpočet VP:
VP je stanovena jako rozdíl celkových obvyklých nákladů na lůžko a úhrad od uživatelů
služby a případně úhrad za poskytovanou zdravotní péči z veřejného zdravotního
pojištění.
V případě domovů pro osoby se zdravotním postižením, týdenních stacionářů, domovů
pro seniory, domovů se zvláštním režimem a sociálních služeb poskytovaných
ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče je ve výpočtu zohledněna prostřednictvím
koeficientu „k“ předpokládaná struktura uživatelů služby dle stupně závislosti na pomoci jiné
fyzické osoby uvedená v Žádosti.
Předpokládané složení uživatelů podle stupňů závislosti příspěvku na péči, které je uvedeno
poskytovatelem sociální služby (Příjemcem) v Žádosti, je předmětem věcného hodnocení
Žádosti.

Pro domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, pro domovy se
zvláštním režimem, týdenní stacionáře a sociální služby poskytované ve zdravotnických
zařízeních lůžkové péče:
VPS = (k*FP * L) – (Su * L*v) – (Sz * Lu )
VPS = finanční podpora na lůžko se zohledněním struktury uživatelů služby – úhrada
od uživatelů služby na lůžko – úhrada ze zdravotního pojištění na lůžko
Pro odlehčovací služby a chráněné bydlení:
VPS = (k*FP * L) – (Su * L*v)
VPS = finanční podpora na lůžko se zohledněním struktury uživatelů služby – úhrada
od uživatelů služby na lůžko
VPS – vyrovnávací platba na příslušný druh sociální služby,
k – koeficient zohledňující strukturu uživatelů služby dle stupně závislosti na pomoci jiné fyzické
osoby,
FP – stanovená hodnota finanční podpory na 1 lůžko na den pro jednotlivé druhy služeb, která
odpovídá celkovým obvyklým nákladům na 1 lůžko na den,
L – celkový plánovaný počet lůžkodnů na příslušný rok (údaj stanovený na základě počtu
registrovaných lůžek13 a plánované doby poskytování služby v příslušném roce),
Su – stanovená obvyklá sazba úhrady od uživatelů služby na 1 lůžko na den pro jednotlivé druhy
služeb,

13

Viz pozn. pod čarou č. 8.
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v – koeficient vytíženosti služby, koeficient nabývá hodnoty 0,95,
Sz - stanovená sazba úhrady z veřejného zdravotního pojištění na 1 lůžko na den (na měsíc)
se zohledněním stupně závislosti uživatelů služby (pouze u 5 druhů služeb),
Lu – celkový plánovaný počet lůžkodnů obsazených uživateli ve III. a IV. stupni závislosti
příspěvku na péči.

Hodnoty koeficientu „k“:
Podíl uživatelů ve stupni závislosti na pomoci jiné
fyzické osoby II (středně těžká závislost), III (těžká
závislost) a IV (úplná závislost) na celkovém počtu
uživatelů
v intervalu 80 % - 100 %
v intervalu 70 % - 79 %
v intervalu 60 % - 69 %
v intervalu 50 % - 59 %
v intervalu 40 % - 49 %
v intervalu 30 % - 39 %
v intervalu 20 % - 29 %
v intervalu 10 % - 19 %
v intervalu 0 % - 9 %

Hodnota koeficientu

1,45
1,35
1,3
1,25
1,2
1,15
1,1
1,05
1

IV.

Výpočet optimální výše dotace

A.

Výpočet optimální výše dotace (OVD) na služby sociální prevence a odborného
sociálního poradenství – ambulantní a terénní forma služby (skupina 1)

Druhy služeb14:
 odborné sociální poradenství,
 raná péče,
 telefonická krizová pomoc,
 tlumočnické služby,
 krizová pomoc,
 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
 terénní programy,
 kontaktní centra,
 nízkoprahová denní centra,
 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,
 intervenční centra,
 služby následné péče – pouze v případě ambulantní formy služby,
 sociálně terapeutické dílny,
 sociální rehabilitace – pouze v případě terénní a ambulantní formy služby.
14

Tento výpočet optimální výše dotace se použije i v případě, kdy je součástí krizové pomoci a intervenčního
centra pobytová forma služby.
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Výpočet OVD:
OVD je stanovena jako rozdíl celkových obvyklých nákladů na úvazek pracovníka v přímé
péči a stanoveného podílu spolufinancování služby, resp. jako rozdíl vyrovnávací platby
na službu a stanoveného podílu spolufinancování.

OVDS = VPs – (a * FP * U * M)
OVDS =
vyrovnávací platba na příslušný druh sociální služby – stanovený podíl
spolufinancování služby
OVDS – optimální výše dotace na příslušný druh sociální služby,
VPS – vyrovnávací platba na příslušný druh sociální služby stanovená dle Části VII.,
odd. III. A,
a – stanovený podíl spolufinancování služby z jiných zdrojů
FP – stanovená hodnota finanční podpory na 1 úvazek pracovníka měsíčně pro jednotlivé druhy
služeb, která odpovídá celkovým obvyklým měsíčním nákladům na jednotlivé druhy služeb,
U – celkové úvazky pracovníků na příslušný rok (pro výpočet jsou do celkových úvazků
pracovníků započteny úvazky pracovníků v přímé péči15 a 0,3 úvazku ostatních pracovníků
na 1 úvazek pracovníka v přímé péči),
M – počet měsíců poskytování sociální služby v roce.

B.

Výpočet optimální výše dotace na služby sociální péče – ambulantní a terénní
forma služby a tísňové péče (skupina 2)

Druhy služeb:
 osobní asistence,
 průvodcovské a předčitatelské služby,
 podpora samostatného bydlení,
 odlehčovací služby – pouze ambulantní a terénní forma,
 centra denních služeb,
 denní stacionáře,
 pečovatelská služba.

15

Optimální výše dotace je propočtená na rozsah služby, jak byla vymezena v Základní síti kraje. V případě,
že rozsah služby je nižší, než je vymezen v Základní síti kraje, vypočte se optimální výše dotace podle skutečného
rozsahu služby, specifikovaného v Žádosti.
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Výpočet OVD:
OVD je stanovena jako rozdíl celkových obvyklých nákladů na úvazek pracovníka v přímé
péči a úhrad od uživatelů služby a stanoveného podílu spolufinancování služby, resp. jako
rozdíl vyrovnávací platby na službu a stanoveného podílu spolufinancování.

OVDS = VPs – (a * FP * U * M)
OVDS = vyrovnávací platba na příslušný druh sociální služby – stanovený podíl
spolufinancování služby
OVDS – optimální výše dotace na příslušný druh sociální služby,
VPS – vyrovnávací platba na příslušný druh sociální služby stanovená dle Části VII.,
odd. III. B,
a – stanovený podíl spolufinancování služby z jiných zdrojů
FP – stanovená hodnota finanční podpory na 1 úvazek pracovníka měsíčně pro jednotlivé druhy
služeb, která odpovídá celkovým obvyklým měsíčním nákladům na jednotlivé druhy služeb,
U – celkové úvazky pracovníků na příslušný rok (pro výpočet jsou do celkových úvazků
pracovníků započteny úvazky pracovníků v přímé péči16 a 0,3 úvazku ostatních pracovníků
na 1 úvazek pracovníka v přímé péči),
M – počet měsíců poskytování sociální služby v roce.
Druhy služeb:
 tísňová péče.
Výpočet OVD:
OVD je stanovena jako rozdíl celkových obvyklých nákladů na úvazek pracovníka v přímé
péči a úhrad od uživatelů služby a stanoveného podílu spolufinancování služby, resp. jako
rozdíl vyrovnávací platby na službu a stanoveného podílu spolufinancování.
OVDS = VPs – (a * FP * U * M)
OVDS = vyrovnávací platba na příslušný druh sociální služby – stanovený podíl
spolufinancování služby
OVDS – optimální výše dotace na příslušný druh sociální služby,
VPS – vyrovnávací platba na příslušný druh sociální služby stanovená dle Části VII.,
odd. III. B,
a – stanovený podíl spolufinancování služby z jiných zdrojů

16

Viz. pozn. pod čarou č. 15.
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FP – stanovená hodnota finanční podpory na 1 úvazek pracovníka měsíčně, která odpovídá
celkovým obvyklým měsíčním nákladům na tísňovou péči,
U – celkové úvazky pracovníků na příslušný rok (pro výpočet jsou do celkových úvazků
pracovníků započteny úvazky pracovníků v přímé péči17 a 0,3 úvazku ostatních pracovníků
na 1 úvazek pracovníka v přímé péči),
M – počet měsíců poskytování sociální služby v roce.

C.

Výpočet optimální výše dotace na služby sociální prevence – pobytová
a ambulantní forma služby s lůžkovou kapacitou (skupina 3)

Druhy služeb:
─

Pobytové formy služby:
 azylové domy,
 domy na půl cesty,
 služby následné péče (pouze pobytová forma),
 terapeutické komunity,
 sociální rehabilitace (pouze pobytová forma),

─

Ambulantní formy služby:
 noclehárny.

Výpočet OVD:
OVD je stanovena jako rozdíl celkových obvyklých nákladů na lůžko a úhrad od uživatelů
služby a stanoveného podílu spolufinancování služby, resp. jako rozdíl vyrovnávací platby
na službu a stanoveného podílu spolufinancování.
OVDS = VPs – (a * FP * L)
OVDS = vyrovnávací platba na příslušný druh sociální služby – stanovený podíl
spolufinancování služby
OVDS – optimální výše dotace na příslušný druh sociální služby,
VPS – vyrovnávací platba na příslušný druh sociální služby stanovená dle Části VII.,
odd. III. C,
a – stanovený podíl spolufinancování služby z jiných zdrojů
FP – stanovená hodnota finanční podpory na 1 lůžko na den pro jednotlivé druhy služeb,
která odpovídá celkovým obvyklým nákladům na 1 lůžko na den,

17

Viz. pozn. pod čarou č. 15.
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L – celkový plánovaný počet lůžkodnů na příslušný rok (údaj stanovený na základě počtu
registrovaných lůžek18 a plánované doby poskytování služby v příslušném roce).

D.

Výpočet optimální výše dotace na služby sociální péče – pobytová forma služby
(skupina 4)

Druhy služeb:








odlehčovací služby,
týdenní stacionáře,
domovy pro osoby se zdravotním postižením,
domovy pro seniory,
domovy se zvláštním režimem,
chráněné bydlení,
sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče.

Výpočet OVD:
OVD je stanovena jako rozdíl celkových obvyklých nákladů na lůžko a úhrad od uživatelů
služby a případně úhrad za poskytovanou zdravotní péči z veřejného zdravotního
pojištění a stanoveného podílu spolufinancování služby, resp. jako rozdíl vyrovnávací platby
na službu a stanoveného podílu spolufinancování.
OVDS = VPs – (a * FP * L)
OVDS = vyrovnávací platba na příslušný druh sociální služby –
spolufinancování služby

stanovený podíl

OVDS – optimální výše dotace na příslušný druh sociální služby,
VPS – vyrovnávací platba na příslušný druh sociální služby stanovená dle Části VII.,
odd. III. D,
a – stanovený podíl spolufinancování služby z jiných zdrojů
FP – stanovená hodnota finanční podpory na 1 lůžko na den pro jednotlivé druhy služeb,
která odpovídá celkovým obvyklým nákladům na 1 lůžko na den,
L – celkový plánovaný počet lůžkodnů na příslušný rok (údaj stanovený na základě počtu
registrovaných lůžek19 a plánované doby poskytování služby v příslušném roce).

Optimální výše dotace a vyrovnávací platba u pobytových služeb sociální péče, které jsou
zapojeny do procesu transformace a u služeb vzniklých či vznikajících v souvislosti

18
19

Viz pozn. pod čarou č. 15.
Viz pozn. pod čarou č. 15.
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s procesem transformace20, bude stanovena stejným způsobem jako finanční podpora
odpovídající příslušnému druhu služby uvedenému v odd. III. a IV. této části Metodiky a bude
navýšena o 10 %.

V.

Přechodný mechanismus úpravy vypočtené optimální výše dotace

S ohledem na skutečnost, že zavedení jednotného, transparentního a nediskriminačního výpočtu
optimální výše dotace v návaznosti na kvantifikované jednotky (lůžko či úvazek pracovníka
apod.) může znamenat meziroční změny v řádech až desítek procent (zvýšení
i snížení) ve výši stanovené finanční podpory jednotlivých služeb vymezuje si kraj možnost
využití níže specifikovaného přechodného mechanismu úpravy vypočtené výše OVD.
Přechodný mechanismus úpravy výše vypočtené OVD:


je-li vypočtená OVD nižší než 90 % finanční podpory21 přidělené v předchozím roce –
je tato OVD navýšena na 90 % finanční podpory přidělené v roce 2020 nebo
na úroveň požadavku organizace, je-li nižší. Takto stanovená finanční podpora
je podporou reálnou, tj. neuplatní se zde tzv. redukční koeficienty,
 je-li vypočtená OVD na službu vyšší než 120 % finanční podpory přidělené
v předchozím roce – je tato OVD snížena na 120 % finanční podpory přidělené v roce
2020 nebo na úroveň požadavku organizace, je-li nižší,
 v případě, že v průběhu dotačního roku dojde ke změně legislativních předpisů,
která významně ovlivní výši nákladů služby, anebo dojde k nepředvídatelnému výpadku
významného zdroje financování, který by ohrozil poskytování služby v potřebném
rozsahu, lze, v těchto případech, překročit stanovenou horní hranici OVD 120 %
(jestliže výše uvedené znamená zároveň překročení výše požadavku na dotaci
deklarovaného v Žádosti o dotaci, lze tuto situaci řešit pouze podáním nové Žádosti
o dotaci v rámci nově vyhlášeného dotačního řízení). Zásadní změnou legislativy může
být například změna nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě. V případě dofinancování sociálních služeb na základě
těchto skutečností je třeba postupovat nediskriminačně, bez ohledu na právní formu
poskytovatele sociální služby.
V případě, že přidělené finanční prostředky nebudou dostatečné na udržení horní hranice
intervalu přechodného mechanismu, pak si kraj vyhrazuje právo snížit tuto horní hranici
intervalu přechodného mechanismu.

20

Poskytovatelé, kteří budou žádat o navýšení finanční podpory z důvodu transformace, k Žádosti doloží
transformační plán a seznam služeb, kterých se navýšení týká. Konečné rozhodnutí o navýšení finanční podpory
na službu je v kompetenci kraje.
21
Finanční podporou přidělenou v roce 2020 se rozumí celková finanční podpora za daný dotační rok, včetně
jejího případného navýšení v průběhu tohoto roku z Programu registrované sociální službě (vyjma individuálního
dofinancování z rozpočtu ÚK). Finanční podporu v roce 2020 je třeba přepočítat jako podporu za celý kalendářní
rok, pokud byla přiznána jen na část roku, např. z důvodu částečného financování z ESF či zahájení poskytování
služby v průběhu roku. Referenční finanční podpora pro služby, které byly financované z ESF po celý rok 2020,
bude stanovena jako průměrná výše dotace přidělená na úvazek/lůžko daného druhu služby v roce 2020.
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Systém veřejné podpory a organizace zřizované krajem
Nastavení systému financování sociálních služeb v souladu s pravidly veřejné podpory pro kraj
vychází z rovného přístupu ke všem poskytovatelům služeb bez ohledu
na právní formu a zřizovatele. Systém stanovení optimální výše dotace pracuje s celkovými
náklady a výnosy dané služby. Přidělená dotace je určena na úhradu nákladů a je pro všechny
poskytovatele služeb postavena na stejném principu, tj. organizace zřizované krajem mají stejné
postavení jako všichni ostatní poskytovatelé služeb.
Část VIII.
Projednání návrhu výše dotace a schválení dotace
1. Posouzení Žádostí provádí a návrh výše dotace stanoví odbor sociálních věcí KÚÚK.
Před hodnocením Žádostí jsou hodnotitelé seznámeni s Metodikou, podmínkami v ní
uvedenými, s nutností posuzování potřebnosti služeb dle platného střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb. Hodnotitelé vycházejí z vykazovaných údajů služeb a výsledků kontrol,
které ve službách proběhly. V souladu s finančními modely služeb a výpočtu nákladovosti
a možné výše dotace stanoví hodnotitelé optimální návrh podpory.
2. Reálný návrh dotace je stanoven na základě aplikace redukčních koeficientů a vyhodnocení
míry naplnění dalších hodnotících kritérií Programu, a to až po přidělení příslušné dotace
Ústeckému kraji z prostředků státního rozpočtu na financování sociálních služeb. Návrh reálné
výše dotace je předložen k projednání Komisi sociální a zdravotní, Radě Ústeckého kraje
a následně Zastupitelstvu Ústeckého kraje ke schválení.
3. Proti závěrům dotačního řízení Ústeckého kraje a rozhodnutí (Zastupitelstva Ústeckého
kraje) o poskytnutí dotace nelze podat opravný prostředek.
4. Výsledky dotačního řízení budou zveřejněny na internetových stránkách ÚK http://www.krustecky.cz do 30 pracovních dnů po schválení výše dotace (viz odst. 2 této
Části) Zastupitelstvem Ústeckého kraje.
Část IX.
Rozhodování o poskytnutí dotace a uzavření smlouvy
1. Poskytovatel sociální služby (Příjemce) je povinen písemně informovat odbor sociálních
věcí KÚÚK o změnách údajů, které mají vliv na rozhodování o poskytnutí dotace,
uváděných v Žádosti, ke kterým dojde, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne,
kdy tato změna nastala. Toto ustanovení se použije v období od podání Žádosti
do rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o poskytnutí dotace.
2. V případě, že poskytovatel sociální služby (Příjemce) neprovede Závěrečné vyúčtování
dotace za předcházející rok (byla-li dotace na tento rok poskytnuta), nemusí být dotace
na příslušný rok vyplacena. K případné výplatě dotace dojde po vyřešení situace.
3. Po schválení státního rozpočtu pro daný rok a vyčlenění objemu účelových finančních
prostředků pro oblast poskytování sociálních služeb připraví odbor sociálních věcí KÚÚK,
na základě hodnotícího procesu a schválení výše dotace, písemnou Smlouvu o poskytnutí
dotace. Zpracování Smlouvy o poskytnutí dotace zajistí odbor sociálních věcí KÚÚK, svým
podpisem ji stvrzuje hejtman Ústeckého kraje.
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4. Dotace z rozpočtu kraje je poskytována na stanovený účel vymezený ve Smlouvě
o poskytnutí dotace.
5. Smlouva o poskytnutí dotace je uzavírána s poskytovateli sociálních služeb, u nichž bylo
za výše uvedených podmínek schváleno poskytnutí dotace v reálné výši dotace. Poskytnutá
dotace je členěna dle poskytovatelem sociálních služeb (Příjemcem) poskytovaných druhů
sociálních služeb specifikovaných v Žádosti.
6. Dotace je poskytována bezhotovostně, ve splátkách a vyplácena v souladu s případnými
regulačními opatřeními následovně:


poskytovatelům sociálních služeb, pokud nejsou zřizovány
samosprávnými celky, platebním poukazem na jejich běžné účty,



příspěvkovým organizacím zřizovaným obcemi – platebním poukazem na běžné
účty zřizovatele,



příspěvkovým organizacím zřizovaným Poskytovatelem dotace na jejich běžné
účty.

územními

7. Výše a termíny splátek:
Pro řádné kolo dotačního řízení:
 splátka je vyplácena ve výši 60 % poskytnuté dotace po uzavření smlouvy
o poskytnutí dotace nejpozději však do 15. dubna roku, na který je dotace
poskytnuta,


splátka je vyplácena ve výši 40 % poskytnuté dotace do 31. července roku,
na který je dotace poskytnuta.

Faktické výplatě splátek dotace předchází připsání splátek dotace z rozpočtu MPSV na účet
kraje.
V případě, že dojde k rozhodnutí o krácení dotace přidělené na službu dle Části VI. bodu 6.
Metodiky před výplatou splátky dotace ve výši 40 % poskytnuté dotace přidělené na sociální
službu, pak tato nebude vyplacena, případně bude vyplacena jen její část. Nevyplacená část
dotace bude zohledněna při stanovení odvodu do rozpočtu kraje.
Pro mimořádné kolo dotačního řízení:
a. u poskytovatelů sociálních služeb (Příjemců), kterým nebyla poskytnuta dotace již
v řádném kole dotačního řízení, bude vyplacena jednorázově ve výši 100 %
do 30 dnů od podpisu Smlouvy,
b. u poskytovatelů sociálních služeb (Příjemců), kterým byla dotace poskytnuta již
v řádném kole dotačního řízení, budou prostředky dotace mimořádného kola
dotačního řízení vyplaceny do 30 dnů od podpisu dodatku ke Smlouvě.
8. Vznikne-li při uvolňování splátek dotace v průběhu kalendářního roku odůvodněné
podezření na porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, je odbor sociálních věcí KÚÚK oprávněn Příjemci pozastavit
poskytnutí dalších finančních prostředků dotace. Odůvodněné podezření na porušení
rozpočtové kázně bude Příjemci oznámeno dopisem a to neprodleně po vzniku
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odůvodněného podezření. V případě, že na základě uskutečněného šetření
se podezření z porušení rozpočtové kázně neprokáže, budou pozastavené splátky dotace
žadateli následně uvolněny.
9. Pokud Příjemci (poskytovateli sociální služby) byla na příslušný rok přidělena dotace
ve výši 3 mil. Kč a více, předloží do 31. srpna následujícího roku odboru sociálních věcí
KÚÚK:
 výrok auditora a vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití poskytnuté
dotace – v případě poskytovatelů sociálních služeb, na které se podle § 20 zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje povinnost
ověřování účetní závěrky auditorem,
 vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití poskytnuté dotace – v případě
ostatních poskytovatelů sociálních služeb.
10. Výrok a/nebo vyjádření auditora musí být předloženo jako samostatný dokument nikoli jako
součást jiného dokumentu (např. výroční zprávy, jejíž předložení se nevyžaduje).
11. V případě, že Příjemce nedodá výrok a/nebo vyjádření auditora ve stanoveném termínu,
může být tato skutečnost důvodem pro neposkytnutí dotace na další rok. Sankce
za nedodržení termínu předložení výroku nebo vyjádření auditora dále stanoví Smlouva
o poskytnutí dotace.
12. V případě, že v průběhu příslušného kalendářního roku ÚK získá další finanční prostředky
na spolufinancování sociálních služeb v rámci Programu, případně pouze na financování
konkrétních druhů těchto služeb (ať již z důvodu navýšení dotace ze strany MPSV či
z důvodů vratek částí již poskytnutých dotací některým Příjemcům) a vyhlásí mimořádné
kolo dotačního řízení na podporu nových či již podporovaných sociálních služeb, uveřejní
tento svůj záměr na svých internetových stránkách www.kr-ustecky.cz a uvědomí o tom
i dosavadní Příjemce. Toto neplatí v případě, že kraj přistoupí k individuálnímu
dofinancování sociálních služeb na základě písemně podaných žádostí o dofinancování
ze strany Příjemců (individuální žádosti o zvýšení částky dotace).
O případném zvýšení dotace a s tím souvisejícím uzavřením příslušného dodatku
ke Smlouvě o poskytnutí dotace rozhodne na základě posouzení žádosti a na základě
posouzení dalších skutečností (dosavadní spolupráci Příjemce s odborem sociálních věcí
KÚÚK, dodržování povinností a termínů vyplývajících z Metodiky a Smlouvy, výsledky
z veřejnosprávní kontroly, apod.) Zastupitelstvo Ústeckého kraje.22 Pro vyloučení
veškerých pochybností částka odpovídající dotaci po jejím zvýšení nesmí přesáhnout
optimální výši dotace určenou v souladu s Částí VII. této Metodiky. Pokud dojde
k vyhlášení mimořádného kola dotačního řízení z důvodu novelizace nařízení vlády
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, pak
v rámci mimořádného kola budou upraveny i stanovené hodnoty finanční podpory
na 1 lůžko/úvazek pracovníka pro jednotlivé druhy služeb.

22

Tento postup hodnocení žádostí o zvýšení částky dotace se použije i v případě individuální žádosti o zvýšení
částky dotace.
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Část X.
Sledování, kontrola a finanční vyúčtování dotace
1. Příjemce (poskytovatel sociální služby) odpovídá za hospodárné a efektivní použití dotace
v souladu s účelem, na který byla dotace poskytnuta. Příjemce je vždy povinen nakupovat
zboží a služby co nejhospodárněji, a to vzhledem k cenám v místě a čase obvyklým.23
2. Při čerpání dotace je Příjemce povinen postupovat v souladu s údaji v Žádosti,
která je na příslušný rok podpořena, a dodržet skutečnosti mající vliv na poskytování
sociálních služeb, které jsou uvedeny v této Žádosti.
3. Příjemce je povinen odděleně účtovat o veškerých příjmech a výdajích, respektive výnosech
a nákladech vzniklých při poskytování sociální služby a vést účetnictví v souladu
se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce
je povinen své příjmy a výdaje (výnosy a náklady) mít vedeny transparentně s jednoznačnou
vazbou ke konkrétní sociální službě – identifikátoru služby (např. analytické účty, účetní
střediska, zakázky).
Příjemce má povinnost vést příjmy a výdaje (výnosy a náklady) spojené
s poskytováním příslušné sociální služby v účetnictví Příjemce odděleně od příjmů
a výdajů spojených s jinými službami či činnostmi organizace.
Povinnost odděleného účtování se vztahuje na sociální službu poskytovanou v rozsahu
základních činností, tj. nejsou zahrnovány případné fakultativní služby, pokud
je organizace v rámci služby zajišťuje.
Povinnost odděleného účtování se vztahuje na veškeré položky související se sociální
službou a nikoli pouze na položky související s poskytnutou dotací na příslušnou
sociální službu.
4. Příjemce je povinen vést analytickou účetní evidenci všech účetních případů vztahujících
se k poskytnuté dotaci. Příjemce je povinen jednotlivé originály účetních dokladů označit
tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o výdaj hrazený na základě Smlouvy, tzn. uvést „Výdaj
na službu je hrazen z dotace od ÚK ÚZ 13305 ve výši ….. Kč.“
5. Příjemce je povinen písemně informovat odbor sociálních věcí KÚÚK o následujících
změnách údajů uváděných v Žádosti, a to nejpozději do patnáctého dne kalendářního měsíce
následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém tyto změny nastaly na Formuláři hlášení
změn:
a)
b)

změny v rozpočtu sociální služby, které se týkají přiznané dotace,
změna bankovního účtu Příjemce.

Údaje o změnách v kontaktních údajích (změna kontaktní osoby, telefonického spojení,
e-mailové adresy), o změnách v souvislosti se změnou (změna rozhodnutí o registraci)
či zrušením registrace sociální služby jsou přebírány z údajů povinně hlášených dle zákona
o sociálních službách (na oddělení plánování a registrace sociálních služeb odboru
sociálních věcí KÚÚK).
23

V případě kontroly musí příjemce prokázat, že výdaje byly vynaloženy za cenu obvyklou v místě plnění
v souladu se zásadou efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti.
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Příjemce registrovaný v jiném kraji má povinnost písemně informovat odbor sociálních
věcí, OFKZ KÚÚK, o změnách údajů uváděných v Žádosti ve výše uvedeném termínu.
Jakákoliv změna ve vztahu k poskytovatelům veřejných prostředků z důvodu vyloučení
možného rizika zneužití poskytnuté dotace, či poskytnutí neslučitelné veřejné podpory
s vnitřním trhem je předmětem hlášení změny v závěrečném vyúčtování - vyjma nahlášení
finančních prostředků z Evropského sociálního fondu.
6. Příjemce je povinen na žádost KÚÚK bezodkladně písemně poskytnout požadované
doplňující informace související s poskytovanými sociálními službami.
7. Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s poskytováním služby
a prokazující čerpání poskytnutých finančních prostředků na realizaci služby po dobu 10 let
od ukončení financování této služby způsobem, který je v souladu s platnými právními
předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1. 1. následujícího roku po roce, na který
byla dotace poskytnuta.
8. Při výběru dodavatelů na zajištění dodávek a služeb je Příjemce povinen postupovat
v souladu s právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.
9. Při kontrole dodržování podmínek stanovených touto Metodikou a uzavřenou Smlouvou se
postupuje dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“),
a č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. Při uplatnění
sankcí za neoprávněné použití nebo zadržení dotace se postupuje podle § 22 zákona
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
10. Kontrola se zaměřuje na finanční a věcnou část. Kontrola finanční části je zaměřena
na čerpání poskytnutých finančních prostředků. Obsahem věcné části je plnění předmětu
a účelu veřejnoprávní smlouvy, tj. především poskytování sociální služby osobám
v nepříznivé sociální situaci dle §1 až §3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů a její řešení směřující k podpoře soběstačnosti
a samostatnosti a sociálnímu začlenění.
11. Příjemce je povinen v souladu se zákonem o finanční kontrole a v souladu se zákonem
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, umožnit výkon
kontroly všech dokumentů a dokladů vztahujících se k naplňování účelu Smlouvy
a poskytnuté dotaci a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění
kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou zaměstnanci odboru sociálních věcí a odboru
kontroly KÚÚK a přizvané osoby dle § 6 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní
řád).
12. Příjemce je povinen realizovat nápravná opatření, která mu byla uložena na základě
prováděných kontrol, a to v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě a v souladu s § 18
zákona o finanční kontrole informovat o splnění nápravných opatření toho, kdo tato
nápravná opatření uložil.
13. Nedodržení termínu pro Závěrečné vyúčtování dotace nebo neprovedení Závěrečného
vyúčtování dotace může být důvodem pro nevyplacení dotace na další rok až do vyřešení
situace.
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14. Závěrečné vyúčtování dotace zpracuje Příjemce za období týkající se celého roku, na který
je dotace poskytnuta, nejpozději k 31. prosinci roku, na který je dotace poskytnuta, včetně
zahrnutí souvisejících nákladů, které budou zahrnuty do účetnictví poskytovatele sociálních
služeb v kalendářním roce, na který byla dotace poskytnuta.
Příjemce je povinen provést Závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace v souladu
se Smlouvou a Metodikou za období týkající se daného roku, na který byla dotace
poskytnuta, včetně zahrnutí souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 28. ledna
následujícího roku:
a. Příjemce předloží v termínu do 28. ledna následujícího roku na podatelnu
KÚÚK (osobně, poštou, datovou schránkou, e-podatelnou) podklady
pro Závěrečné vyúčtování dotace na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze
č. 4 této Metodiky (rozhodující je datum otisku razítka podatelny),
b. k podkladům Příjemce přiloží komentář a současně převede na účet kraje
případnou vratku dotace. V případě vratky zašle e-mailem avízo o vratce.
Vzor tiskopisu vyúčtování dotace obsahuje 4 tabulky souhrnné čerpání rozpočtu, zdroje
financování, položkové čerpání rozpočtu na jednotlivé sociální služby a závěrečné
vyúčtování vyrovnávací platby.
V těch případech, kdy v rámci jedné Smlouvy o poskytnutí dotace je dotace poskytována
na více sociálních služeb, budou v souhrnné tabulce údaje vyplněny samostatně
za každou jednotlivou sociální službu, na kterou byla dotace z rozpočtu kraje poskytnuta
v souladu s čl. I bod 1 Smlouvy.
V rámci Závěrečného vyúčtování dotace je Příjemce povinen uvést veškeré zdroje
financování každé jednotlivé sociální služby. V případě, že v závěrečném vyúčtování
dotace a vyrovnávací platby bude vykázána ztráta, pak je Příjemce povinen prokázat zdroje
krytí ztráty (uvede v komentáři pod tabulkou Zdroje financování).
Komentář dle písm. b) tohoto odstavce obsahuje prohlášení o dodržení podmínek
stanovených Smlouvou o poskytnutí dotace a dále je zaměřen zejména
na zdůvodnění výše případné vratky dotace (vratky v průběhu roku, vratky
při finančním vypořádání dotace) a na specifikaci čerpání dotace podle jednotlivých
nákladových položek a uvedení skutečných zdrojů financování sociální služby.
Zpracovaný podklad pro Závěrečné vyúčtování dotace bude podepsán statutárním
zástupcem Příjemce nebo jím pověřenou osobou.
V případě, že Příjemce nepředloží Závěrečné vyúčtování dotace ani 28. ledna roku,
který následuje po roce, na který byla dotace poskytnuta, dopustí se Příjemce
závažného porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 odst. 2 zákona o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů. V případě porušení rozpočtové kázně se s Příjemcem
zahájí řízení o porušení rozpočtové kázně, v jehož rámci může být Příjemci uložen
odvod za porušení rozpočtové kázně.
Příjemce je povinen nahlásit odboru sociálních věcí KÚÚK změnu údajů uvedených
v Závěrečném vyúčtování dotace týkající se zejména nákladů a výnosů a to nejpozději
do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
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15. Pokud Příjemce předloží Závěrečné vyúčtování dotace a vyrovnávací platby ve stanoveném
termínu, ale bude neúplné (nebude obsahovat všechny stanovené náležitosti) či vyplněné
chybně, bude mu umožněna oprava či doplnění. V případě, že nedoplní neúplné či neopraví
chybné Závěrečné vyúčtování dotace ani po marném uplynutí náhradní lhůty 3 kalendářních
dnů ode dne doručení výzvy Poskytovatele k nápravě (zasílají pracovníci OFKZ kontaktní
osobě, po domluvě, na email), dopustí se Příjemce závažného porušení rozpočtové kázně.
Výzva Poskytovatele k nápravě Závěrečného vyúčtování dotace a vyrovnávací platby bude
doručena maximálně dvakrát, pokud Závěrečné vyúčtování dotace a vyrovnávací platby
bude i po druhé opravě neúplné či vyplněné chybně dopustí se Příjemce závažného porušení
rozpočtové kázně.
16. V případě, že Příjemce realizaci sociální služby nezahájí, případně nezahájí od 1. 1. roku
na který byla dotace poskytnuta, nebo bude vydáno rozhodnutí o zrušení registrace
dle § 82 odstavce 3 zákona o sociálních službách, je povinen do patnáctého dne
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém k těmto skutečnostem
došlo, ohlásit tuto skutečnost Poskytovateli písemně na Formuláři hlášení změn (v případě
poskytovatele sociální služby registrovaného v Ústeckém kraji se oznamovací povinnost
týká jen nezahájení realizace sociální služby) a následně vrátit poměrnou část vyplacené
dotace (dle počtu měsíců, ve kterých služba nebyla realizována) zpět na účet Poskytovatele
do 30 kalendářních dnů ode dne ohlášení, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne,
kdy byl toto ohlášení povinen učinit. Rozhodným okamžikem vrácení finančních prostředků
dotace zpět na účet Poskytovatele je den jejich odepsání z účtu Příjemce. Ustanovení tohoto
odstavce se použije i v případě výpovědi Smlouvy Poskytovatelem.
Přílohy:
Příloha č. 1 Nákladový rozpočet sociální služby
Příloha č. 2 Přehled projektů
Příloha č. 3 Formulář hlášení změn
Příloha č. 4 Tiskopis závěrečného vyúčtování dotace
Příloha č. 5 Redukční koeficienty
Příloha č. 6 Přehled uznatelných a neuznatelných nákladů
Příloha č. 7 Stanovená hodnota finanční podpory na úvazek/lůžko a stanovený podíl
spolufinancování služby z jiných zdrojů
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Příloha č. 6 Metodiky

UZNATELNÉ NÁKLADY PRO ČERPÁNÍ DOTACE POSKYTOVATELŮM SOC.SLUŽEB
a) souvisejí se základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb dle zákona o soc. službách;
b) časově a věcně souvisejí s kalendářním rokem, na který je dotace poskytnuta;
c) splňují hlediska efektivnosti, opodstatněnosti a hospodárnosti a jsou věrohodné;
d) doložené průkaznými prvotními účetními doklady, které obsahují náležitosti stanovené obecně závaznými předpisy a jsou vedené v účetnictví příjemce.
zejména:
PLATY/MZDY ZAMĚSTNANCŮ
v pracovním poměru, včetně odměn
1. OSOBNÍ NÁKLADY
OSTATNÍ OSOBNÍ NÁKLADY
dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce
NÁHRADY PLATU
náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc)
POVINNÉ POJISTNÉ
odvody sociálního pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
odvody zdravotního pojištění
povinné úrazové pojištění
OSTATNÍ
vstupní a periodická prohlídka zaměstnance, očkování do limitu 500 Kč/úvazek v přímé péči
odstupné dle § 67-68 zákoníku práce

2. PROVOZNÍ NÁKLADY

DROBNÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK
DROBNÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK
POTRAVINY

pořizovací cena do 40 tis. Kč, použitelnost více než rok
pořizovací cena do 60 tis. Kč, použitelnost více než rok (programové vybavení apod.)
potraviny pro uživatele sociální služby v souvislosti se zajištěním základní činnosti – poskytnutí stravy
nebo zajištění stravy (dle vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o
sociálních službách) v případě, kdy je plně nepokrývá úhrada od uživatele služby
V ostatních případech se jedná o neuznatelný náklad.

MATERIÁL

kancelářské potřeby
čistící prostředky, dezinfekce
ložní prádlo, ubrusy, záclony
osobní ochranné pracovní prostředky dle nařízení vlády č. 495/2001 Sb.
odborná literatura (včetně poštovného a balného)
lékárničky na pracoviště a do aut
materiál pro opravy prováděné svépomocí
propagační materiály dle § 88 písm. a) zákona o sociálních službách
Zdravotnický materiál:
Terénní programy – počítá se s veškerým zdravotnickým materiálem dle rozpočtu
Kontaktní centra – počítá se s veškerým zdravotnickým materiálem dle rozpočtu
V ostatních případech se jedná o neuznatelný náklad, a to i u služeb, kde se zdravotnický materiál
využívá při zajištění služby.
teplo (dálkově dodávané)
plyn
elektřina
paliva (uhlí, brikety, dřevo, biomasa, stěpky, lehké topné oleje)
pohonné hmoty (nafta, benzín, plyn) a maziva (motorový olej)
vodné, stočné, srážková voda
budovy, bytové jednotky, kancelářské prostory a vybavení

ENERGIE A PALIVA

VODA
NÁJEMNÉ
CESTOVNÍ NÁHRADY
SLUŽBY - POŠT
SLUŽBY - TELEKOMUNIKACE
SLUŽBY - PENĚŽNÍ ÚSTAVY

SLUŽBY - IT
SLUŽBY - PRÁVNÍ A EKONOMICKÉ

SLUŽBY - ŠKOLENÍ
SLUŽBY - OSTATNÍ

SLUŽBY - FINANČNÍ LEASING
OPRAVY A ÚDRŽBA

jízdné, ubytování, stravné, parkovné hrazené v souladu s obecně závaznými předpisy
včetně platby za kurýrní a zásilkové služby
telefonní služby, využívání sítě internet
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociálních služeb (§ 80 zákona o
sociálních službách) a pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo
nemoci z povolání (vyhláška č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění
odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání)
povinné ručení
pojištění vozidla při finančním leasingu (viz níže)
technická podpora, update SW, platby za přístup do SW,…
provedení účetního auditu dotace v případech, kdy je vyžadován (část IX bod 9 Metodiky) do limitu 20
000 Kč na službu
konzultační, poradenské a právní služby, dodavatelské vedení účetnictví
vzdělávání pracovníků - limit 4 500 Kč/úvazek* (na 1 úvazek pracovníka v přímé péči se započítává 0,4
úvazku nepřímé péče)
odvoz odpadu, dodavatelský úklid
povinné revize (komínu, hromosvodu, elektrických a jiných zařízení, STK, měření emisí vozidla pro
sociální službu, ….)
podpora nezávislého kvalifikovaného odborníka dle přílohy č. 2 standardu č. 10 písm. e) zákona o soc.
službách (tzv. supervize) do celkové výše 30 tis. Kč/rok na sociální službu (i v případě zajištění formou
dohody o provedení práce)
pouze v případě motorového vozidla využívaného v rámci poskytování sociální služby (nejen terénní
formou),
Oprava = odstraňují se účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do
předchozího nebo provozuschopného stavu (např. zasklení rozbitého okna). Uvedením do
provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů,
součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení (tj. k rekonstrukci - změna
účelu nebo technických parametrů, k modernizaci - rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti, k
nástavbě nebo přístavbě).
Údržba = soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení a předchází poruchám a
odstraňují se drobnější závady (např. nátěr oken)
Pozn. Uznatelné jsou i náklady na rekonstrukci nebo modernizaci staveb, pokud jejich roční výše
nepřesáhne v úhrnu částku 40 tis. Kč (účetně tedy nedochází k technickému zhodnocení majetku)

OSTATNÍ

nákup služby - pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, mimo DPP, mimoo DPČ)
nákup služby - ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, mimo DPP, mimo DPČ)
pohonné hmoty (nafta, benzín, plyn) a maziva (motorový olej)
osobní vybavení, drobné předměty běžné osobní potřeby a některé služby s přihlédnutím k potřebám
nezaopatřených dětí v domovech pro osoby se zdravotním postižením (§ 48 odst. 3 zákona o
soc.službách)
náklady na pověřence v rámci GDPR

*Pokud zaměstnanec pracuje na plný úvazek jen část roku, započítá se do uznatelných nákladů jen odpovídající dvanáctiny z limitu na vzdělávání./Pokud zaměstnanec pracuje na částečný úvazek po celý rok, započítá se do uznatelných
nákladů celý limit na vzdělávání.

Bod 20.7 priloha 1.pdf k usnesení č. 136/31Z/2020

Příloha č. 1

1. mimořádný termín pro podávání žádostí o finanční podporu v
dotačním programu „Podpora sociálních služeb v rámci
projektu POSOSUK 3“
Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. ………….. ze dne ………….. vyhlašuje 1.
mimořádný termín pro podávání žádostí o finanční podporu v dotačním programu
„Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 3“, který byl vyhlášen usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 006/23Z/2019 ze dne 23.9.2019.
Tento mimořádný termín je vyhlášen v návaznosti a dle pravidel dotačního programu „Podpora
sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 3“ (dále jen „POSOSUK 3“). Vyhlášení
Programu včetně jeho příloh bylo vyvěšeno na úřední desce kraje a je dostupné na webových
stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz v sekci Dotace a granty - Sociální věci:
http://www.kr-ustecky.cz/socialni-veci/ds-99604/p1=204744
Dle Metodiky Ústeckého kraje pro poskytování finanční podpory poskytovatelům sociálních
služeb v rámci programu POSOSUK 3 (dále jen „Metodika POSOSUK 3“) je mimořádný termín
pro podávání „Žádosti pro poskytovatele sociálních služeb o účelovou dotaci z projektu
POSOSUK 3“ (dále jen „Žádost POSOSUK 3“) určen pro žadatele, kteří poskytují nově
registrované sociální služby nebo služby, u nichž došlo ke změnám v pověření (např. navýšení
kapacit) nebo služby, které splňují podmínky pro vstup do projektu, ale doposud v něm nejsou
zařazeni.
Okruh způsobilých žadatelů
Dotační řízení v rámci programu „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 3“
(dále jen „POSOSUK 3“) k poskytnutí finanční podpory (dotace/příspěvku) z prostředků
Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního
rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje je určeno pro právnické a fyzické osoby, které poskytují
sociální služby na základě registrace (dále jen „poskytovatelé sociálních služeb“). Tyto služby
jsou či v době rozhodnutí o přidělení dotace budou součástí Základní sítě sociálních služeb
Ústeckého kraje na období 2019–2021 a zároveň jsou či budou pověřeny
k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu 1 . Konkrétně se jedná o tyto druhy
sociálních služeb:





azylové domy,
osobní asistence,
podpora samostatného bydlení,
intervenční centra.

Program POSOSUK 3 je zaměřen na cílové skupiny:




bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování,
osoby se zdravotním postižením,
osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi.

Podpořeny budou pouze sociální služby s adekvátním úvazkem sociálního pracovníka
přijatého na hlavní pracovní poměr, nikoliv pouze na dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu
o provedení práce, a to v návaznosti na okamžitou kapacitu sociální služby.
1
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Určený finanční objem na podporu sociálních služeb
Finanční prostředky budou poskytnuty z projektu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji
3“, registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/ 15_005/0014509, financovaného na základě
Rozhodnutí č. OPZ005-871-31/2019 o poskytnutí dotace z Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a ze spoluúčasti příjemce, tedy
Ústeckého kraje. Rozpad zdrojů financování dle Výzvy Operačního programu Zaměstnanost
– EU 85 %, tj. 424 180 998,48 Kč, státní rozpočet 10 %, tj. 49 903 646,88 Kč, Ústecký kraj 5
%, tj. 24 951 823,44 Kč. Uvedené finanční prostředky jsou určené na celou dobu podpory
realizovaného projektu.
Způsob poskytnutí finanční podpory a žádost o poskytnutí finanční podpory
Pravidla a podmínky pro poskytnutí finanční podpory, pravidla a podmínky pro čerpání
a kontrolu jsou uvedeny v Metodice POSOSUK 3, která je dostupná na www: http://www.krustecky.cz
Žádost o finanční podporu nelze podat v případě, že subjekt doposud nemá oprávnění
k poskytování příslušné sociální služby (registraci), není součástí nebo nepodal žádost
o zařazení do Základní sítě kraje, nebo má v době podání Žádosti závazky po lhůtě splatnosti
ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státním fondům, zdravotním pojišťovnám, orgánům sociálního
zabezpečení, místně příslušným finančním úřadům a rozpočtu územního samosprávného
celku (Ústeckému kraji).
Lhůta pro podávání Žádosti POSOSUK 3 v 1. mimořádném termínu
Žádost o finanční podporu je možné zpracovat a podat ve lhůtě:

od 1. 12. do 10. 12. 2020
Finanční podpora může být poskytnuta žadatelům na základě „Žádosti poskytovatele
sociálních služeb o účelovou dotaci z projektu POSOSUK 3“ (dále jen „Žádost POSOSUK 3).
Tato Žádost POSOSUK 3 musí být zpracována a podána výhradně na předepsaném
elektronickém formuláři k tomu určeném (část A, část B), který bude zveřejněn a
zpřístupněn k vyplnění prvního dne lhůty pro podávání Žádosti o účelovou dotaci. V případě,
že žadatel podává žádosti o dotaci na více služeb, vyplní část A za všechny poskytované
služby. Část B vyplní jednotlivě za každou službu, na kterou žádá o podporu. Žádost, včetně
všech povinných příloh, bude ve formátu PDF následně odeslána žadateli na e-mailovou
adresu, kterou si v Žádosti zadá, ke kontrole a podpisu statutárnímu zástupci
(fyzicky/elektronicky).
Elektronický formulář Žádosti POSOSUK 3 je zveřejněný na webových stránkách Ústeckého
kraje www.kr-ustecky.cz.
Žádost POSOSUK 3 spolu s povinnými přílohami musí být jedním ze způsobů uvedených
v Čl.. VI. odst. 5) a 6) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“), doručena krajskému úřadu nejpozději
do 10. 12. 2020. Pro podání žádosti poštou nebo osobně na podatelnu je rozhodující razítko
přijetí podatelnou Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Elektronicky je možné žádost podat na adresu datové schránky Ústeckého kraje: t9zbsva
nebo na adresu elektronické podatelny: epodatelna@kr-ustecky.cz. Zpráva bude
adresována do vlastních rukou Bc. Kláry Chytré.
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Je-li žádost o poskytnutí dotace podána v listinné podobě, je třeba ji v jednom vyhotovení spolu
s povinnými přílohami uvedenými v tomto vyhlášení doručit v zalepené obálce označené:
a) názvem dotačního programu
b) plným jménem (názvem) žadatele o dotaci a jeho adresou
c) textem „NEOTVÍRAT“.
na adresu:
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor sociálních věcí
Bc. Klára Chytrá
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Do dotačního řízení budou přijaty pouze žádosti, které byly podány v požadovaném
termínu, na předepsaném formuláři obsahující všechny povinné přílohy, které odpovídají
okruhu stanoveného v předmětu finanční podpory tohoto dotačního programu.
Žádosti o dotaci podané jiným způsobem než je uvedeno v Čl. VI. odst. 5) a 6) Zásad (např.
faxem nebo e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu), žádosti doručené na jiné
adresy, nebo žádosti obdržené po skončení lhůty pro podání žádosti, nejsou doručeny řádně
nebo včas a budou bezodkladně vráceny žadateli (bude-li to možné) a nebudou akceptovány.
Všechny došlé žádosti o dotaci a jejich přílohy se archivují Ústeckým kraje a žadatelům
o dotaci se nevracejí. Ústecký kraj nehradí žadatelům náklady spojené se zpracováním
a předložením žádosti.

Povinnou přílohou Žádosti POSOSUK 3 jsou tyto údaje:
a) u právnických osob doklady osvědčující právní osobnost žadatele o dotaci (např. výpis
z obchodního rejstříku, výpis z registru ekonomických subjektů) a další doklady (např.
společenská smlouva, stanovy, statut, doklad o živnostenském oprávnění, zřizovací
listina)
b) doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního orgánu právnické osoby,
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění zastupovat žadatele o dotaci
navenek (podepisování smluv);
c) doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační
povinnost);
d) doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva);
e) čestné prohlášení o skutečnosti, že vůči majetku žadatele neprobíhá,
nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení, v němž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto,
že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních
právních předpisů;
f) čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný
čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem činnosti/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;
3
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g) čestné prohlášení o skutečnosti, že u místně příslušného finančního úřadu a okresní
správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven, nemá žadatel žádné
nesplacené závazky po lhůtě splatnosti;
h) čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti
vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči státním fondům se považují i závazky
vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému fondu a Celní správě,
za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků;
i) čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu
kraje, tzn. např., že bylo ve stanoveném termínu předloženo řádné vyúčtování
v případě, že byly žadateli finanční prostředky v předchozích obdobích poskytnuty;
j) čestné prohlášení, že žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci Projektu
a nepůsobí jako prostředník, a to v originále,
k) přehled projektů financovaných z ESF, do kterých je Příjemce dotace zapojen (příloha
č. 2 Metodiky POSOSUK 3);
V případě, že poskytovatel sociálních služeb žádal o finanční podporu v rámci některého
dotačního programu na podporu sociálních služeb, dokládá pouze přílohy uvedené pod písm.
e) až l).
Vzor čestného prohlášení dle bodu e) až i) je k dispozici na stránkách Ústeckého kraje www.krustecky.cz.
Na poskytnutí dotace není podle § 10a odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, právní nárok. Konečné
rozhodnutí ve věci vyhovění či nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace náleží Zastupitelstvu
Ústeckého kraje; do doby zveřejnění výsledků řízení k poskytnutí dotace na webových
stránkách kraje se na žadatele hledí, jakoby jeho žádosti nebylo vyhověno.
Žadatel o finanční podporu je povinen písemně informovat Poskytovatele (odbor sociálních
věcí) o změnách údajů uvedených v Žádosti, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne,
kdy tato změna nastala (viz Část IX., bod 1 Metodiky POSOSUK 3). Toto ustanovení
se použije v období od podání Žádosti do rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje
o poskytnutí dotace.
Posuzování Žádostí POSOSUK 3
Způsob posuzování Žádostí POSOSUK 3 je popsán v Části VI. Metodiky POSOSUK 3, která
je dostupná na webových stránkách Ústeckého kraje.
Žádosti budou mimo jiné posouzeny dle následujících kritérií:
 potřebnost služby v regionu, tzn. soulad se Střednědobým plánem rozvoje sociálních
služeb v Ústeckém kraji na období 2019 – 2021, resp. Akčním plánem rozvoje
sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2020 a jeho přílohy Základní sítě kraje,
 efektivita (využívanost kapacity) služby,
 stanovení hodnot indikátorů
 ekonomická přiměřenost – zahrnuje i kontrolu maximálně přípustného meziročního
nárůstu rozpočtu sociální služby,
 uznatelné a neuznatelné náklady (viz Část IV. Metodiky POSOSUK 3),
 dostatečné předpokládané spolufinancování služby v roce 2020 z jiných zdrojů
než z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Zaměstnanost, ze státního rozpočtu a Ústeckého kraje (např. ostatní veřejné
rozpočty).
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Financování sociálních služeb je vícezdrojové. Povinný podíl spolufinancování služby z jiných
zdrojů (mimo úhrady od uživatelů služby a úhrady od zdravotních pojišťoven) je pro
poskytovatele sociálních služeb s ohledem na možnosti financování jednotlivých druhů služeb
z jiných zdrojů stanoven ve výši 8 %, vyjma sociálních služeb ve skupině 1,
u nichž je podíl financování z jiných zdrojů stanoven na 5 %, tzn., dotace z rozpočtu Ústeckého
kraje v rámci programu POSOSUK 3 tvoří maximálně 92 % z celkových nákladů sociálních
služeb zahrnutých v Žádosti, vyjma sociálních služeb ve skupině 1, u nichž dotace z rozpočtu
Ústeckého kraje v rámci programu POSOSUK 3 tvoří maximálně 95% z celkových nákladů
sociálních služeb zahrnutých v Žádosti. Do jiných zdrojů se započítávají veškeré ostatní zdroje
financování služby, zejména se jedná o prostředky z veřejných rozpočtů (včetně příspěvku
zřizovatele), dále také např. o granty, vlastní zdroje, prostředky fondů u příspěvkových
organizací, o úhrady od uživatelů služby a úhrady od zdravotních pojišťoven, příspěvky od
Úřadu práce ČR, z resortů státní správy, strukturálních fondů atd.

Kritéria pro stanovení výše dotace
Kritéria a postup pro stanovení výše dotace jsou uvedeny v Metodice POSOSUK 3.
Rozhodování o výši přidělené finanční podpory
Žadatelé o finanční podporu budou o rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje ve věci
přidělení/nepřidělení výše finanční podpory informováni na internetových stránkách kraje,
po ověření usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje.
Žadatelé, kterým nebude přiznána finanční podpora, budou vyrozuměni písemně a bude jim
sdělen důvod nevyhovění jejich Žádosti POSOSUK 3.
Lhůta pro rozhodnutí o Žádosti POSOSUK 3
Lhůta pro rozhodnutí orgánů Ústeckého kraje ve věci přidělení/nepřidělení výše finanční
podpory je stanovena do 28. 2. 2021.
Výše a termíny záloh
1. záloha v termínu do 30. 4. 2021 ve výši maximálně 60 % poskytnuté dotace na daný rok
po předložení roční zprávy o realizaci
2. záloha v termínu do 31. 8. 2021 ve výši maximálně 40 % poskytnuté dotace na daný rok
po předložení průběžné zprávy o realizaci
Faktické výplatě záloh dotace předchází „přijetí“ záloh z prostředků Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operačního programu, ze státního rozpočtu a Ústeckého kraje.
Poskytovatel sociálních služeb bude smluvně zavázán k plnění indikátorů, které slouží pro
vykazování v projektu POSOSUK 3. Závazný počet indikátorů bude uveden ve Smlouvě. Za
nesplnění celkového počtu indikátorů bude podléhat poskytovatel sociálních služeb sankcím,
které jsou definovány ve Smlouvě.
Příjemce dotace je povinen sledovat a vykazovat poskytovateli dotace v rámci průběžných a
ročních zpráv o realizaci následující indikátory:
Indikátory výstupu
Tyto indikátory jsou určené pro sledování a vyhodnocování prováděných opatření a aktivit,
které charakterizují konkrétní činnost. Podávají informace o okamžitých výstupech realizace
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jednotlivých operací/akcí/projektů v rámci programu. Příjemci mají činnosti, které vedou
ke vzniku výstupů plně pod kontrolou. Indikátory výstupů vyjadřují např. počty osob, které byly
v rámci daného projektu podpořeny.
Indikátory výsledku
Jedná se o indikátory s přímou vazbou na stanovené cíle. Slouží k prokázání, zda bylo cíle
projektu/programu dosaženo. Indikátory výsledků vyjadřují okamžité efekty podpory, ke kterým
došlo v době realizace projektu. Výsledky vznikají díky činnosti projektu, příjemci na ně mají
výrazný vliv, ale jejich dosahování je zčásti závislé i na vlivech nekontrolovatelných příjemci.
Typickou skupinu představují indikátory vyjadřující změnu situace cílových skupin projektu,
např. o umístění podpořené osoby na trhu práce nerozhoduje jen kvalita rekvalifikačního
kurzu, který v rámci projektu absolvoval, ale i snaha účastníka.
Indikátor 6 00 00 Celkový počet účastníků (indikátor výstupu)
Indikátor je závazný pro azylové domy, osobní asistenci a podporu samostatného
bydlení. Celkový počet osob/účastníků (žáků, studentů, zaměstnanců, pracovníků
implementační struktury, osob cílových skupin apod.), které v rámci projektu získaly jakoukoliv
formu podpory, bez ohledu na počet poskytnutých podpor. Každá podpořená osoba se v rámci
projektu započítává pouze jednou bez ohledu na to, kolik podpor obdržela. Podpora je
jakákoliv aktivita financovaná z rozpočtu projektu, ze které mají cílové skupiny prospěch,
podpora může mít formu např. vzdělávacího nebo rekvalifikačního kurzu, stáže, odborné
konzultace, poradenství, výcviku, školení, odborné praxe apod.
Měrnou jednotkou jsou účastníci. Za „účastníky“ se označují osoby, které mají přímý prospěch
z intervence ESF, které mohou být jednoznačně identifikovány (jménem, příjmením, bydlištěm
a datem narození) a pro něž jsou vyčleněny konkrétní výdaje. Jiné osoby za účastníky
považovány nejsou. Za osobu, která má z podpořeného projektu přímý prospěch, je
považována pouze osoba, která se účastní činností realizovaných v rámci podpořeného
projektu pro cílové skupiny a u níž rozsah jejího zapojení do podpořeného projektu překročí
tzv. bagatelní podporu.
Bagatelní podpora je překročena u osoby, která:
a) získala v projektu OPZ podporu v rozsahu minimálně 40 hodin (bez ohledu na počet dílčích
podpor, tj. počet dílčích zapojení do projektu) a zároveň
b) alespoň 20 hodin z podpory, kterou osoba v projektu OPZ získala, nemá charakter
elektronického vzdělávání.
Indikátor 6 70 01 Kapacita podpořených služeb (indikátor výstupu)
Indikátor je závazný pro všechny typy služeb. „Kapacita“ je maximální počet osob, které
může podpořená služba v danou chvíli obsloužit. Toto číslo bývá omezeno velikostí
pracovníků v přímé péči či fyzickým místem. „Služba“ je poskytování pomoci a podpory
fyzickým osobám v nepříznivé sociální či zdravotní situaci. „Podpořené“ znamená, že dostaly
finanční podporu z Evropského sociálního fondu.
Indikátor 6 70 10 Využívání podpořených služeb (indikátor výsledku)
Indikátor je závazný pro všechny typy služeb. Indikátor je vyjádřen počtem osob, které využijí
službu jako anonymní klienti. Počet osob, které využijí podpořenou službu či program během
trvání projektu. Využíváním je myšleno doložitelně klientem (tj. každá osoba je uvedená pouze
jednou) dle standardů využívaných pro danou službu. Osoby uvedené v tomto indikátoru
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nejsou účastníky, neboť nemají přímý prospěch z investice ESF, ale mají prospěch nepřímý.
"Podpořené" znamená, že dostaly finanční podporu z ESF.
Při nesplnění závazných hodnot indikátorů se poskytovatel sociálních služeb vystavuje hrozbě
udělení finanční sankce (krácení dotace).
Plnění indikátorů musí být kontinuální.
Indikátory a jejich vykazování musí probíhat v souladu i s podmínkami Operačního programu
Zaměstnanost.
Dotazy a nejasnosti
V souladu s § 95 písm. g) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů, se budou poskytovatelé sociálních služeb ve všech záležitostech souvisejících s
poskytnutím dotace, včetně žádostí o přehodnocení výsledků řízení o poskytnutí finanční
podpory na rok 2020, obracet na místně příslušný krajský úřad.
Konzultační místo: Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor sociálních věcí – ORS
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Kontaktní osoby:
Mgr. Milena Sihelníková, 475 657 908, e-mail: sihelnikova.m@kr-ustecky.cz
Bc. Klára Chytrá, 475 657 342, e-mail: chytra.k@kr-ustecky.cz
Bc. Kateřina Kosinová, 475 657 423, e-mail: kosinova.k@kr-ustecky.cz
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Příloha č. 1 Vyhlášení

Pověření Ústeckého kraje č. …
k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do základní sítě sociálních
služeb Ústeckého kraje (dále jen „Pověření POSOSUK 3“)
s účinností ode dne ……….. do 31. 12. 2021
v rámci projektu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 3“

Název poskytovatele
Adresa poskytovatele
IČ
DIČ
Statutární orgán /
zástupce
(dále jen „Poskytovatel“)
v souladu s Registrem poskytovatelů sociálních služeb dle § 78 a násl. zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákona o sociálních službách“)

Druh sociální služby

Identifikátor sociální
služby

Rozsah sociální služby
Dle vymezení obsaženého
v příloze č. 1A tohoto
Pověření
Dle vymezení obsaženého
v příloze č. 2A tohoto
Pověření
Dle vymezení obsaženého
v příloze č. 3A tohoto
Pověření
…..

(dále jen „Služba“)
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1. Zařazení do Základní sítě kraje
1.1 Podle § 95 zákona o sociálních službách zajišťuje kraj dostupnost poskytování
sociálních služeb na svém území v souladu se střednědobým plánem rozvoje
sociálních služeb a určuje síť sociálních služeb na svém území; přitom přihlíží
k informacím obcí o kapacitě sociálních služeb, které jsou potřebné pro zajištění
potřeb osob na území obcí.
1.2 Základní sítí sociálních služeb Ústeckého kraje (dále jen „Základní síť kraje“)
se rozumí Základní síť kraje schválená Zastupitelstvem Ústeckého kraje na aktuální
období.
2. Právní postavení Poskytovatele v rámci Základní sítě kraje
2.1 Toto Pověření Poskytovatele k zajištění dostupnosti poskytování Služby zařazením
do Základní sítě kraje zakládá právo Poskytovatele na poskytování Služby v rámci
Základní sítě kraje, jejíž obsah a rozsah* jsou vymezeny v příloze A tohoto Pověření.
2.2 Pověření samo o sobě nezakládá právní nárok Poskytovatele na veřejné financování
zajištění dostupnosti poskytování Služby; představuje však závazek kraje zajišťovat
dostupnost poskytování Služby prostřednictvím Poskytovatele, a to po dobu realizace
projektu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 3“ (dále jen „POSOSUK 3“).
2.3 Ústecký kraj (dále jen „ÚK“) provádí pravidelnou (min. 1x ročně) aktualizaci Základní
sítě kraje a vyhodnocuje nutnost změn Základní sítě kraje v závislosti na vývoji potřeb
obsahu, rozsahu či způsobu poskytování sociálních služeb osobám v nepříznivé
sociální situaci. Z tohoto důvodu se i v průběhu doby trvání Pověření mohou měnit
některé podmínky poskytování Služby, zejména rozsah, popis činností v rámci
Služby, časová dostupnost Služby, požadovaná kapacita Služby apod.
3. Povinnosti Poskytovatele
3.1 Poskytovatel je po dobu trvání Pověření povinen:
a) zajistit obsah a rozsah Služby definovaný v příloze A Pověření, za předpokladu
zajištění vyrovnávací platby z veřejných zdrojů (např. stát, kraj, obce) ve výši alespoň
90 % vypočtené vyrovnávací platby, za předpokladu potřebnosti Služby;
b) vytvářet veškeré předpoklady k tomu, aby byl po právní, organizační, ekonomické
a personálně odborné stránce schopen plnit veškeré povinnosti Poskytovatele
Služby stanovené právními předpisy, příslušnými metodikami, uzavřenými smlouvami
a dalšími právními jednáními či akty;
c) registrovat se v Katalogu sociálních služeb Ústeckého kraje (dále jen „Katalog“),
a v případě změny v něm aktualizovat uvedené údaje a do 31. 7. každého roku
platnosti Pověření vyplnit výkaznictví registrovaných sociálních služeb, na něž bylo
Poskytovateli uděleno rozhodnutí o registraci;

*

Náplní závazku veřejné služby dle článku 4, písm. a) Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU), (dále jen „rozhodnutí EK) se rozumí obsah a rozsah služby.
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d) provádět a dokumentovat:


postup jednání se zájemcem o Službu obsahující popis jeho nepříznivé sociální
situace, průběh jednání a závěry z jednání, včetně popisu řešení této situace,



proces individuálního plánování řešení nepříznivé situace, a to po celou dobu
poskytování služeb, včetně monitoringu,



přehodnocování průběhu, výstupů a výsledků poskytování služeb s ohledem
na hlavní cíl sociální služby, kterým je prevence sociálního vyloučení a podpora
sociálního začleňování klientů systému sociálních služeb (sítě služeb);

e) informovat ÚK o zásadních překážkách bránících řešení nepříznivé sociální situace
uživatelů a zájemců o službu (nedostupnost přiměřené a vhodné podpory), jak
v rámci sítě sociálních služeb, tak v systémech a sítích resortů návazných;
f)

vykazovat údaje o poskytovaných službách dle pokynů ÚK;

g) podávat podklady ke změnám Základní sítě kraje, hlásit finanční prostředky nebo
jinou podporu získanou na zajištění služby a hlásit další ukazatele
o zajištění dostupnosti a vytížení služby dle pokynů ÚK;
h) informovat ÚK neprodleně o skutečnostech, které mohou mít ve svém důsledku vliv
na plnění povinností Poskytovatele souvisejících se zařazením do Základní sítě kraje;
i)

vést v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, oddělené účtování o hlavní činnosti a hospodářské (doplňkové činnosti), tak
aby v každém okamžiku trvání Pověření bylo zřejmé, že vyrovnávací platba
ve formě finanční podpory byla určena pouze a výhradně na hlavní činnost
vymezenou přílohou A Pověření, a tedy na službu obecného hospodářského zájmu
(dle platného účtového rozvrhu Poskytovatele).

4. Součinnost Poskytovatele při provádění
a přezkoumání vyrovnávací platby

monitoringu

a

výkonu

kontrol

4.1 Poskytovatel je povinen zajistit maximální součinnost s oprávněnými osobami
při provádění monitoringu a při výkonu kontrol jeho činnosti související
se zajišťováním dostupnosti poskytování Služby a při kontrole a přezkoumání
vyrovnávací platby (dále též „kontrola“).
4.2 Poskytovatel je povinen zejména:
a) průběžně vytvářet základní podmínky k provádění kontroly;
b) v průběhu kontrol zajistit přítomnost resp. dostupnost osob oprávněných činit
jeho jménem právní jednání (statutární orgán, vedoucí pracovníci), jakož
i příslušných odborných pracovníků na úseku kontrolované činnosti
Poskytovatele;
c) poskytovat kontrolním pracovníkům veškeré požadované doklady související
s příslušnou kontrolou;
d) neprodleně resp. ve stanovené lhůtě odstraňovat nedostatky zjištěné v průběhu
provádění kontroly.
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5. Finanční zajištění Služby
5.1 Podle zákona o sociálních službách je financování sociálních služeb koncipováno
jako vícezdrojové, a to z prostředků státního rozpočtu, rozpočtu územních
samosprávných celků a dalších zdrojů.
5.2 Poskytovatel má vytvořeny předpoklady pro zajištění vícezdrojového financování
Služby.
5.3 Zdroji veřejného financování Služby je zejména dotace poskytnutá krajem
Poskytovateli v souladu s § 101a zákona o sociálních službách a zároveň i dotace
poskytnutá v souladu s § 105 zákona o sociálních službách a také finanční prostředky
strukturálních fondů EU, a to na základě jednotlivých smluv uzavřených dle odst. 6
tohoto Pověření.
5.4 Nedílnou součástí systému financování sociálních služeb, je financování Služby
i z dalších zdrojů, k jejichž zajištění Poskytovatel prokázal dostatečné předpoklady,
a které je předmětem samostatných smluv uzavřených s příslušnými subjekty (obce,
dárci apod.) na základě a v souladu s podmínkami tohoto Pověření.
5.5 Za účelem zajištění dodržení podmínek Pověření a zamezení nadměrného
financování Služby je Poskytovatel povinen informovat ÚK o všech finančních
prostředcích nebo jiné podpoře, kterou má obdržet resp. obdrží od třetích osob
za účelem nebo v souvislosti s financováním Služby. Toto je předmětem hlášení ve
vyúčtování vyrovnávací platby - vyjma nahlášení finančních prostředků ze
strukturálních fondů EU.
5.6 V případě, že nebude zajištěno financování Služby v rozsahu stanoveném v odst. 3
písm. a) tohoto pověření může Poskytovatel požádat ÚK a obce o úpravu rozsahu
Služby stanovenou v příloze A Pověření.
6. Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků
6.1 Smlouvy dle odst. 5.3 a odst. 5.4 budou uzavřeny zpravidla na období 1 kalendářního
roku, ledaže zdroj financování vyžádá, resp. umožní uzavření Smlouvy na jiné období.
6.2 Předmětem smluv bude zejména:
a) úprava právního vztahu mezi ÚK a Poskytovatelem v závislosti na zdroji a způsobu
financování;
b) způsob financování Služby v režimu vyrovnávací platby, zejména popis
kompenzačního mechanismu a parametrů pro její výpočet, kontrolu
a přezkoumání včetně opatření k zamezení a vrácení jakékoli nadměrné
vyrovnávací platby;
c) vymezení povinností Poskytovatele při zajištění dostupnosti poskytování Služby
včetně povinností ve vztahu k vedení účetnictví a opatření k zajištění finanční
transparentnosti;
d) provádění monitoringu a kontrol;
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e) odpovědnost Poskytovatele v případě neplnění povinností a úprava sankčních
mechanismů včetně předčasného ukončení Smlouvy;
f)

úprava práv k případným předmětům duševního vlastnictví, práv autorských;

g) úprava otázek shromažďování, poskytování a ochrany informací, dat a osobních
údajů;
h) úprava dalších otázek nezbytných k řádnému zajištění dostupnosti poskytování
Služby;
i)

úprava povinné publicity.

7. Popis kompenzačního mechanismu
a přezkoumání vyrovnávací platby

a

parametrů

pro

výpočet,

kontrolu

7.1 Financování Služby se v souladu s tímto Pověřením děje na bázi tzv. vyrovnávací
platby, upravené přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména Rozhodnutím
EK, případně Nařízením Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití
čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou
podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu.
7.2 Vyrovnávací platba je vypočtena v souladu s čl. 5 Rozhodnutí EK.
7.3 Vyrovnávací platba na Službu je kalkulována jako rozdíl místně obvyklých nákladů
a místně obvyklých výnosů. Výnosy z vlastní činnosti Poskytovatele jsou především
úhrady za poskytování sociálních služeb od uživatelů, úhrady zdravotních pojišťoven,
případně další příjmy spojené s poskytováním sociálních služeb mimo veřejné
rozpočty. Výše vyrovnávací platby je dána dle výpočtového vzorce. Výpočet místně
obvyklých nákladů a výnosů vychází z uzavřeného účetního období předchozích let.
7.4 Vyrovnávací platba je propočtená na rozsah Služby, jak byla vymezena v Základní
síti kraje. Vyrovnávací platba je vypočtena na každý kalendářní rok doby trvání
Pověření samostatně, na základě aktualizace přílohy B tohoto Pověření. V případě,
že rozsah Služby je nižší, než je vymezen v Základní síti kraje, vypočte se
vyrovnávací platba podle skutečného rozsahu Služby, specifikovaného v žádosti
Poskytovatele o poskytnutí dotace.
7.5 V rámci kalkulace vyrovnávací platby a jejího vyhodnocování lze zohlednit, pokud
skutečné příjmy Služby neodpovídají stanoveným místně obvyklým výnosům; jde
zpravidla o tzv. objektivně nižší příjmy, které nebylo možno vybrat, s ohledem na:
- ustanovení § 73 odst. 3 zákona o sociálních službách (min. zůstatek 15 % příjmu
klienta v pobytových zařízeních),
- dočasného nevytížení kapacity z důvodu neobvyklého výpadku služeb (např. úmrtí
klientů), hledání vhodného klienta v pobytových službách;
- poskytování pobytových služeb nezaopatřeným dětem dle § 74 zákona
o sociálních službách;
- ustanovení § 75 odst. 2 zákona o sociálních službách, kdy je u pečovatelských
služeb odpuštěna úhrada definovaným cílovým skupinám; příjmovou situaci klienta
- opatření při stanovení úhrad v souladu se zajištěním cenové dostupnosti služby
a motivace klientů k aktivitám vedoucím k sociálnímu začleňování.
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7.6 Zvláštnímu posouzení mohou podléhat příjmy ze zajištění zdravotní péče dle § 36
zákona o sociálních službách.
7.7 ÚK si vyhrazuje právo korigovat výši vyrovnávací platby ke korekci historických
rozdílů mezi skutečnou a vypočtenou vyrovnávací platbou vždy max. o 20 %
za kalendářní rok.
7.8 Za nadměrné vyrovnávání se považuje:
- nezajistí-li Poskytovatel rozsah služby stanovený v příloze A tohoto Pověření
v rozsahu alespoň 95 %;
- kladná výše rozdílu mezi výnosy a náklady, za předpokladu, že Kraj neumožní
převedení finančních prostředků vyrovnávací platby do dalšího roku (max. 10%
vyrovnávací platby) nebo na tvorbu rezerv (příspěvkové organizace);
- obdrží-li Poskytovatel vyšší vyrovnávací platbu než je vyrovnávací platba
stanovená v příloze B za předpokladu, že Poskytovatel nezajistil vyšší rozsah
poskytovaných služeb, než je stanoveno v tomto Pověření; vyšší rozsah Služby
musí být schválen příslušnými orgány Kraje.
7.9

Poskytovatel je povinen předložit ÚK vyúčtování vyrovnávací platby v termínu
stanoveném ÚK, tj. nejpozději do 31. 1. následujícího roku.

7.10 Poskytovatel je v rámci vyúčtování vyrovnávací platby povinen doložit,
že poskytnutá veřejná podpora nepřesáhla max. výši vyrovnávací platby dle přílohy
B Pověření ve smyslu čl. 5 Rozhodnutí EK. V případě, že došlo k nadměrnému
vyrovnání, je Poskytovatel povinen nadměrně vyplacenou částku vrátit na účet,
z něhož byla finanční podpora vyplacena.
7.11 Jestliže Poskytovatel obdrží vyrovnávací platbu, která převyšuje stanovenou částku
podle čl. 7., odst. 7,3., musí nadměrně vyplacenou částku (zisk z hlavní činnosti)
vrátit na účet ÚK do 31. 1. následujícího roku s variabilním symbolem, který je
shodný s registračním číslem sociální služby, nebo do 30. 4. 2020 v případě
posledního roku finanční podpory.
7.12 V případě, že ÚK při kontrole vyúčtování Poskytovatele zjistí, že došlo
k nadměrnému vyrovnání a zároveň výše tohoto nadměrného vyrovnání nebyla
vrácena na účet ÚK, bude Poskytovatel vyzván k vrácení.
8. Trvání závazků veřejné služby, doba Pověření
8.1
8.2
8.3

Pověření se vydává pouze službám zařazeným do Základní sítě kraje.
Pověření se vydává do 31. 12. 2021, tj. na celou dobu realizace projektu
POSOSUK 3.
V případě, že Poskytovatel nebude plnit řádně povinnosti spojené se zařazením
do Základní Sítě kraje dle Metodiky zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje,
může být platnost Pověření ze strany kraje ukončena a Poskytovatel ze Základní
sítě kraje vyřazen i před uplynutím stanovené doby.
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9. Výkon služby obecného hospodářského zájmu
9.1

Toto Pověření představuje akt, jímž je Poskytovatel pověřen poskytováním služby
obecného hospodářského zájmu ve smyslu čl. 4 Rozhodnutí EK.

10. Přistoupení k Pověření ze strany ostatních zadavatelů
10.1 Vzhledem k tomu, že financování Služby je řešeno jako vícezdrojové, podílí se
na celkové vyrovnávací platbě dle bodu 7. tohoto Pověření více Zadavatelů formou
plateb na základě různých právních titulů (veřejnoprávní smlouva o poskytnutí
dotace podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, příspěvek poskytnutý zřizovatelem příspěvkové organizace, smlouva
o zajištění služeb na základě veřejné zakázky apod.).
10.2 V souladu s čl. 4 Rozhodnutí EK představuje toto Pověření jednotný akt, k němuž
ostatní Zadavatelé přistoupí formou deklarace obsažené v příslušném právním titulu
(smlouvě, usnesení orgánu o přiznání finanční podpory apod.), na základě něhož
se budou spolupodílet na financování vyrovnávací platby za Službu†.
11. Prohlášení Poskytovatele
11.1 Poskytovatel prohlašuje, že plně porozuměl účelu a obsahu Pověření a že mu není
známa žádná okolnost, která by bránila v jeho řádném plnění povinností
v souvislosti se zařazením do Základní sítě kraje.
11.2 Poskytovatel akceptuje toto Pověření za podmínek zde stanovených.
12. Ostatní ujednání
12.1 Toto Pověření lze měnit či doplňovat formou písemných a číslovaných dodatků.
12.2 Z důvodů změn identifikačních/kontaktních údajů Poskytovatele není nutné uzavírat
dodatek k Pověření.
12.3 Toto Pověření je vyhotoveno ve dvojím vyhotovení s platností originálu, přičemž
každá ze zúčastněných stran obdrží jedno vyhotovení.

Např. textem „Zadavatel touto Smlouvou přistupuje k Pověření Ústeckého kraje č. XXX k zajištění dostupnosti
poskytování sociálních služeb zařazených do základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje, vydané poskytovateli
Ústeckým krajem dne ………., s tím, že finanční podpora (dotace, cena veřejné zakázky atd.) na základě této
Smlouvy tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby hrazené poskytovateli 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)“
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12.4 Toto Pověření nahrazuje a zároveň ruší Pověření číslo … . a toto Pověření nabývá
účinnosti dnem ……....
12.5 Toto Pověření bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. ...........................ze dne ………….

V Ústí nad Labem dne ………………..

V ………………… dne …………………..

…………………………………………….
Vydává:
Ústecký kraj
hejtman

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

Seznam příloh:
Příloha č. 1A – Obsah a rozsah služby
Příloha č. 1B – Výpočet vyrovnávací platby
Příloha č. 2A – Obsah a rozsah služby
Příloha č. 2B – Výpočet vyrovnávací platby
Příloha č. 3A – Obsah a rozsah služby
Příloha č. 3B – Výpočet vyrovnávací platby
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Příloha A – Obsah a rozsah služby
Druh sociální služby
Identifikátor sociální služby
Forma poskytování služby
Individuální okamžitá kapacita
Skupinová okamžitá kapacita
Počet lůžek
Cílová skupina
Místo poskytování sociální
služby
Působnost sociální služby

Obsah sociální služby

Pracovní pozice*

Průměrný přepočtený úvazek

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

*

V personálním zajištění sociální služby pečovatelská služba jsou závazné úvazky v přímé péči v jednotlivých pracovních
pozicích; Sociální služby vykazující zdravotnický personál musí dodržet výši úvazků uvedenou v personálním zajištění zdravotničtí pracovníci. V ostatních pracovních pozicích (SP, PSS, odborní pracovníci) musí být dodržen součet těchto
pracovních pozic uvedených v této příloze. U sociálních služeb neobsahující zdravotnické pracovníky je závazná celková
výše průměrného přepočteného úvazku celkem, nikoliv rozložení pracovních pozic .
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Obsah všech druhů služeb:
Vymezení obsahu sociální služby (tj. vymezení rozsahu úkonů poskytovaných v rámci základní
činnosti):
Odborné sociální poradenství
Základní činnosti při poskytování odborného sociálního poradenství se zajišťují v rozsahu těchto
úkonů:
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
zprostředkování navazujících služeb,
b) sociálně terapeutické činnosti:
poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti
vzdělávání;
tato základní činnost může být zajišťována poskytováním poradenství alespoň ve 2 z těchto oblastí,
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.
Osobní asistence
Základní činnosti při poskytování osobní asistence se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
b) pomoc při osobní hygieně:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
2. pomoc při použití WC,
c) pomoc při zajištění stravy:
pomoc při přípravě jídla a pití,
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:
1. pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí,
2. nákupy a běžné pochůzky,
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. pomoc a podpora rodině v péči o dítě,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob,
3. pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na
orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.
Pečovatelská služba
Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,
4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
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2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
3. pomoc při použití WC,
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
2. dovoz nebo donáška jídla,
3. pomoc při přípravě jídla a pití,
4. příprava a podání jídla a pití;
tato základní činnost může být zajišťována jen v rozsahu úkonů podle bodů 3 a 4,
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:
1. běžný úklid a údržba domácnosti,
2. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po malování,
3. donáška vody,
4. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení,
5. běžné nákupy a pochůzky,
6. velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti,
7. praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,
8. praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět,
2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a
instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.
Tísňová péče
Základní činnosti při poskytování tísňové péče se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci:
1. poskytování nepřetržité distanční hlasové a elektronické komunikace,
2. v případě akutního ohrožení života nebo zdraví zprostředkování zákroku zdravotnické záchranné
služby, policie nebo hasičů,
b) sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.
Průvodcovské a předčitatelské služby
Základní činnosti při poskytování průvodcovských a předčitatelských služeb se zajišťují v rozsahu
těchto úkonů:
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity a
doprovázení zpět,
2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a
volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení
zpět,
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
2. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
3. předčítání nebo jiný způsob zprostředkování informace osobám s poruchami komunikace.
Podpora samostatného bydlení
Základní činnosti při poskytování podpory samostatného bydlení se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) pomoc při zajištění chodu domácnosti:
1. pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí,
2. podpora při získávání návyků souvisejících se zajištěním chodu domácnosti,
3. pomoc při údržbě domácích spotřebičů,
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4. pomoc se zajištěním stravy,
5. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po malování,
6. podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami,
b) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. podpora při zvládání výchovy dětí v rodině,
2. pracovně výchovná činnost s dětmi,
3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
4. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob,
5. podpora v oblasti partnerských vztahů,
6. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu,
c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity a
doprovázení zpět,
2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na
orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,
3. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí
včetně využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
d) sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
e) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.
Odlehčovací služby
Základní činnosti při poskytování odlehčovacích služeb se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
3. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
4. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
3. pomoc při použití WC,
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy
a potřebám dietního stravování,
2. pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby,
d) poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby:
1. ubytování,
2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové
aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a
doprovázení zpět,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob,
f) sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
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1. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
2. podpora při zajištění chodu domácnosti.

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

Příloha A Pověření
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
3. pomoc při použití WC,
d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
3. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,
4. pomoc při podávání jídla a pití,
5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob,
f) sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
g) aktivizační činnosti:
1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.
Chráněné bydlení
Základní činnosti při poskytování chráněného bydlení se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
1. pomoc s přípravou stravy,
2. zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního
stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,
b) poskytnutí ubytování:
1. ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti,
2. v případě potřeby praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
c) pomoc při zajištění chodu domácnosti:
1. pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti,
2. pomoc při údržbě domácích spotřebičů,
3. podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami,
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
3. zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání,
4. podpora v oblasti partnerských vztahů,
5. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány
veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,
2. podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
3. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob,
f) sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
h) pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
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3. pomoc při použití WC.
Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče se
zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) poskytnutí ubytování:
1. ubytování,
2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
b) poskytnutí stravy:
zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního
stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,
c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
3. pomoc při použití WC,
d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
3. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
4. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,
5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob,
f) sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
g) aktivizační činnosti:
nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.
Raná péče
Základní činnosti při poskytování rané péče se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. zhodnocení schopností a dovedností dítěte i rodičů, zjišťování potřeb rodiny a dítěte s postižením
nebo znevýhodněním,
2. specializované poradenství rodičům a dalším blízkým osobám,
3. podpora a posilování rodičovských kompetencí,
4. upevňování a nácvik dovedností rodičů nebo jiných pečujících osob, které napomáhají
přiměřenému vývoji dítěte a soudržnosti rodiny,
5. vzdělávání rodičů, například formou individuálního a skupinového poskytování informací a zdrojů
informací, seminářů, půjčování literatury,
6. nabídka programů a technik podporujících vývoj dítěte,
7. instrukce při nácviku a upevňování dovedností dítěte s cílem maximálního možného využití a
rozvoje jeho schopností v oblasti kognitivní, senzorické, motorické a sociální,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob,
2. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
c) sociálně terapeutické činnosti:
1. psychosociální podpora formou naslouchání,
2. podpora výměny zkušeností,
3. pořádání setkání a pobytových kurzů pro rodiny,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
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1. pomoc při komunikaci, nácvik dotazování a komunikačních dovedností, podpora svépomocných
aktivit rodičů,
2. doprovázení rodičů při vyřizování žádostí, na jednání a vyšetření s dítětem, popřípadě jiná
obdobná jednání v záležitostech týkajících se vývoje dítěte.
Telefonická krizová pomoc
Základní činnosti při poskytování telefonické krizové pomoci se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) telefonická krizová pomoc:
krizová práce s osobou spočívající v jednorázovém nebo opakovaném telefonickém kontaktu osoby s
pracovištěm telefonické krizové intervence,
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.
Tlumočnické služby
Základní činnosti při poskytování tlumočnických služeb se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. tlumočení pomocí znakového jazyka pro sluchově postižené,
2. tlumočení pomocí Lormovy dotekové abecedy, popřípadě znakování ruku v ruce, nebo obdobných
metod pro osoby s kombinovaným zrakovým a sluchovým postižením,
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.
Azylové domy
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v azylových domech se zajišťují v rozsahu těchto
úkonů:
a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
1. vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy,
2. zajištění nebo poskytnutí stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního
stravování,
tato základní činnost může být zajišťována jen v rozsahu 1 úkonu,
b) poskytnutí ubytování:
1. ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok,
2. umožnění celkové hygieny těla,
3. vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla,
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek.
Domy na půl cesty
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v domech na půl cesty se zajišťují v rozsahu těchto
úkonů:
a) poskytnutí ubytování:
1. ubytování v prostředí, které má znaky bydlení v domácnosti, po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok,
2. vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob,
2. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
c) sociálně terapeutické činnosti:
1. socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
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2. aktivity zaměřené na budování a rozvoj pracovních návyků a dovedností nezbytných pro integraci
osob na trh práce,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
2. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.
Kontaktní centra
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v kontaktních centrech se zajišťují v rozsahu těchto
úkonů:
a) sociálně terapeutické činnosti:
1. socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
2. poskytování informací o rizicích spojených se současným způsobem života a jejich snižování
prostřednictvím metod založených na přístupu minimalizace škod,
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob,
c) poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. zajištění podmínek pro běžné úkony osobní hygieny,
2. zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla.
Krizová pomoc
Základní činnosti při poskytování krizové pomoci se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby:
1. ubytování na omezenou dobu zpravidla nepřesahující 7 dní,
2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, jde-li o pobytovou formu služby:
zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního
stravování,
c) sociálně terapeutické činnosti:
krizová intervence a další socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k překonání krizového
stavu a zahájení následného terapeutického procesu,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.
Intervenční centra
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v intervenčních centrech se poskytují v rozsahu
těchto úkonů:
a) sociálně terapeutické činnosti: krizová intervence a další socioterapeutické činnosti, jejichž
poskytování vede k překonání krizového stavu a zahájení následného terapeutického procesu,
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
c) poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby:
1. ubytování na omezenou dobu zpravidla nepřesahující 7 dní,
2. vytvoření podmínek pro praní, drobné opravy a žehlení osobního, popřípadě ložního prádla a
ošacení,
d) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, jde-li o pobytovou formu služby:
1. zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního
stravování, nebo
2. vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy.
Nízkoprahová denní centra
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Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v nízkoprahových denních centrech se zajišťují v
rozsahu těchto úkonů:
a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. umožnění celkové hygieny těla,
2. pomoc při osobní hygieně,
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
1. vytvoření podmínek pro přípravu stravy,
2. poskytnutí stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování;
tato základní činnost může být zajišťována jen v rozsahu 1 úkonu,
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob.
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež se
zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity,
2. pracovně výchovná činnost s dětmi,
3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
4. zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí,
c) sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob.
Noclehárny
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v noclehárnách se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. zajištění podmínek pro běžné úkony osobní hygieny,
2. zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla,
b) poskytnutí přenocování:
1. přenocování,
2. úklid, výměna ložního prádla.
Služby následné péče
Základní činnosti při poskytování služeb následné péče se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k trvalé
abstinenci, prevenci relapsu, rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností
podporujících sociální začleňování osob,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: aktivity umožňující lepší orientaci ve
vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí,
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob,
d) poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby:
1. ubytování,
2. zajištění podmínek pro úklid, praní ložního prádla a žehlení,
3. zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla,
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e) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, jde-li o pobytovou formu služby:
1. vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy, nebo
2. zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního
stravování.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Základní činnosti při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi se zajišťují v rozsahu
těchto úkonů:
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. pracovně výchovná činnost s dětmi,
2. pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik rodičovského chování včetně
vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na
úřadech, školách, školských zařízeních; přitom alespoň 70 % těchto činností je zajišťováno formou
terénní služby,
3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte,
4. zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí,
5. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět,
c) sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob.
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Základní činnosti při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním
postižením se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity,
b) sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.
Sociálně terapeutické dílny
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v sociálně terapeutických dílnách se zajišťují v
rozsahu těchto úkonů:
a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
pomoc při běžných úkonech osobní hygieny,
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy
a potřebám dietního stravování,
2. pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby,
c) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k
sociálnímu začleňování:
1. nácvik oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
2. nácvik přesunu na vozík a z vozíku,
d) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností:
1. nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovních schopností a dovedností,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění, zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.
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Terapeutické komunity
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v terapeutických komunitách se zajišťují v rozsahu
těchto úkonů:
a) poskytnutí stravy:
1. vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy,
2. zajištění nebo poskytnutí stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního
stravování,
b) poskytnutí ubytování:
1. ubytování,
2. zajištění podmínek pro úklid, praní ložního prádla a žehlení,
3. zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla,
c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí,
d) sociálně terapeutické činnosti:
1. pracovní terapie a další socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k trvalé abstinenci,
prevenci relapsu, rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících
sociální začleňování osob,
2. výchovné, vzdělávací, aktivizační a volnočasové aktivity,
e) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob.
Terénní programy
Základní činnosti při poskytování terénních programů se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí,
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob,
3. sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních
schopností a dovedností, podporujících sociální začleňování osob,
4. poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik;
v případě uživatele návykových nebo omamných a psychotropních látek prostřednictvím metod
přístupu minimalizace škod.
Sociální rehabilitace
Základní činnosti při poskytování sociální rehabilitace se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k
sociálnímu začleňování:
1. nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů,
2. nácvik péče o domácnost, například péče o oděvy, úklid, drobné údržbářské práce, chod kuchyně,
nakupování,
3. nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti,
4. nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru,
5. nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, například vlastnoručního podpisu,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity a
doprovázení zpět,
2. nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky,
3. nácvik chování v různých společenských situacích,
4. nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi,
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
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d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,
2. informační servis a zprostředkovávání služeb,
e) poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby v centrech sociálně rehabilitačních služeb:
1. ubytování,
2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
f) poskytnutí stravy, jde-li o pobytovou formu služby v centrech sociálně rehabilitačních služeb:
1. zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietní stravy,
minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,
2. pomoc při podávání jídla a pití,
g) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, jde-li o pobytovou
formu služby v centrech sociálně rehabilitačních služeb:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
3. pomoc při použití WC.
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Příloha č. 2 Vyhlášení
Číslo smlouvy u poskytovatele dotace: VZOR
Číslo smlouvy u příjemce dotace: VZOR
Číslo jednací: VZOR

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
uzavřená v souladu s ust. 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
na období od ……… do ……….
Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
Sídlo (místo podnikání):
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ (RČ):
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „Poskytovatel“)

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
hejtman
Bc. Klára Chytrá
chytra.k@kr-ustecky.cz; 475 657 342
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna a.s.
1626582/0800

a
Příjemce:
Název
Sídlo (místo podnikání):
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ (RČ):
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „Příjemce“)
zapsaný ve veřejném rejstříku u …………………, oddíl ............, vložka…....... / v
živnostenském rejstříku u ……….
Kopie dokladu o právní subjektivitě Příjemce je součástí složky .………… ,uložené na odboru
sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje.
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
(dále v textu této smlouvy a v souvisejících ujednáních také jen „Smlouva“ nebo
„smlouva“)
ČÁST I.
OBECNÉ VYMEZENÍ DOTACE

1. Pověření, předmět a výše dotace
Na základě žádosti Příjemce, evidenční číslo …, předložené v rámci programu „Podpora
sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 3“ (dále též „POSOSUK 3“) o poskytnutí dotace
z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Zaměstnanost, státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje Poskytovatel poskytuje dotaci
a uzavírá s Příjemcem tuto Smlouvu.
Dotace na základě této Smlouvy tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby hrazené
Příjemci 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,
ze dne 20. prosince 2011 č. 2012/21/EU (dále jen „Rozhodnutí EK“).
Dotace se poskytuje v celkové maximální výši [………..…],-Kč, a to v následujícím členění:
Identifikátor
sociální služby

Druh sociální služby

Poskytnutá dotace celkem
na rok 2021

Cílové skupiny:
………
Indikátory
Indikátory, pro které jsou stanoveny cílové hodnoty jako závazek Příjemce:
Kód
indikátoru

Měrná
jednotka

Název

Typ
indikátoru

60000

Celkový počet účastníků

Účastník

Výstup

67010

Využívání podpořených služeb

Osoby

Výsledek

67001

Kapacita podpořených služeb

Místa

Výstup

Cílová
hodnota

Dotace je krytá z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního
programu Zaměstnanost, státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje na základě
Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ005-871-31/2019.
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V rámci Pověření Ústeckého kraje č. … k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby
zařazené do základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje (dále též „Pověření POSOSUK
3“) vzniká Příjemci dotace závazek k poskytování služby obecného hospodářského zájmu
specifikované v této Smlouvě a v Žádosti poskytovatele sociálních služeb o účelovou dotaci
z projektu POSOSUK 3 (dále jen „Žádost POSOSUK 3“) v rámci programu POSOSUK 3
ve smyslu ustanovení článku 4 Rozhodnutí EK.
Poskytovatel na základě svých vlastních zkušeností s podmínkami poskytování sociálních
služeb na svém území a dále na základě zkušeností a doporučení Ministerstva práce
a sociálních věci (dále jen „MPSV“) má za to, že dotace, za předpokladu splnění dalších částí
Metodiky Ústeckého kraje pro poskytování finanční podpory poskytovatelům sociálních služeb
v rámci programu POSOSUK 3 (dále jen „Metodika POSOSUK 3“) a programu POSOSUK 3,
představuje slučitelnou veřejnou podporu (bez nutnosti notifikace) v souladu s Rozhodnutím
EK.
2.

Účel dotace

Dotace je určena na financování běžných (uznatelných) výdajů souvisejících s poskytováním
základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi
u jednotlivých druhů sociálních služeb. Jejich výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí,
hlavě I, díle 2 až 4 zákona o sociálních službách.
3.

Lhůta, v níž má být dosaženo účelu

Dotace je poskytnuta účelově (viz Část I., odst. 1. a 2. této Smlouvy) a lze ji použít pouze
na úhradu uznatelných nákladů (dle Metodiky POSOSUK 3) přímo souvisejících
s poskytováním sociální služby a vzniklých v době od ……… do ………...

ČÁST II.
PRÁVNÍ RÁMEC PRO POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE NA PODPORU
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
1. Na poskytnutí dotace z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje není
právní nárok.
2. Právní vztahy související s poskytnutím dotace se řídí Předpisy EU a ČR, pravidly
Operačního programu Zaměstnanost, dále pak zejména ustanoveními Rozhodnutí EK,
zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“) zákonem č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), Rozhodnutím
o poskytnutí dotace č. OPZ005-871-31/2019. Pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu
a finanční vypořádání dotace jsou stanovena v Metodice POSOSUK 3, která je
pro Příjemce dotace závazná.
Příjemce prohlašuje, že se seznámil s příslušnými dokumenty, které se vztahují
k projektu POSOSUK 3, zejména s Rozhodnutím o poskytnutí dotace
č. OPZ005-871-31/2019 a s obsahem Metodiky POSOSUK 3, které jsou uveřejněny na
www.kr-ustecky.cz. Dále pak s pravidly Operačního programu Zaměstnanost
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uveřejněnými na www.esfcr.cz, které tvoří nedílnou součást ujednání podle této
Smlouvy. V případě, že shora uvedené dokumenty ukládají Poskytovateli povinnosti,
zavazuje se je přiměřeně plnit Příjemce a považuje je i pro sebe
za závazné.
V případě rozporu ujednání této Smlouvy a výše uvedených dokumentů (nebo těchto
dokumentů navzájem) je stanoveno následující pořadí závaznosti pro účely odstranění
rozporů:
- Předpisy EU a ČR;
- Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ005-871-31/2019;
- Pravidla Operačního programu Zaměstnanost dostupná na www.esfcr.cz;
- Metodika Ústeckého kraje pro poskytování finanční podpory poskytovatelům sociálních
služeb v rámci programu POSOSUK 3;
- Pověření Ústeckého kraje č. … k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb
zařazených do základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje;
- tato Smlouva;
- Žádost poskytovatele sociálních služeb o účelovou dotaci z projektu POSOSUK 3.

ČÁST III.
POVINNOSTI PŘÍJEMCE
1.

Příjemce odpovídá za hospodárné a efektivní použití dotace v souladu s účelem, na který
byla dotace poskytnuta.

2.

Příjemce je povinen dotaci použít pouze na úhradu uznatelných nákladů na poskytování
sociální služby/sociálních služeb, uvedené/uvedených v Části I., odst. 1. a 2. této
Smlouvy, v rozsahu stanoveném základními činnostmi pro příslušný druh sociální služby
zákonem o sociálních službách, a ve lhůtě uvedené v Části I., odst. 3. této Smlouvy,
v souladu s Metodikou POSOSUK 3.

3.

Při čerpání dotace je Příjemce povinen postupovat v souladu s údaji uvedenými v Žádosti
POSOSUK 3 a dodržet skutečnosti mající vliv na poskytování sociálních služeb, které jsou
uvedeny v této Žádosti POSOSUK 3.

4.

Z poskytnuté dotace Příjemce nesmí hradit náklady (tzv. neuznatelné
specifikované v Části IV., odst. 16. Metodiky POSOSUK 3.

5.

Příjemce je povinen vést přidělenou dotaci na jednotlivé Služby 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, tzn. uvést „Výdaj na službu
je hrazen z dotace od OPZ prostřednictvím ÚK ÚZ 13013 ve výši …..Kč – projekt
POSOSUK 3, reg.č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014509“.

náklady)

Příjemce je při vedení účetnictví povinen postupovat v souladu s příslušnými právními
předpisy a Metodikou POSOSUK 3 (zejména její Částí X., odst. 3. a 4.).
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6.

Příjemce je povinen dodržet nákladové rozpočty jednotlivých sociálních služeb, které jsou
nedílnou součástí ujednání podle této Smlouvy, uložené ve složce na Krajském úřadě
Ústeckého kraje odboru sociálních věcí. Od jednotlivých nákladových rozpočtů služeb je
možno se odchýlit (za předpokladu nepřekročení limitu maximální výše dotace)
jen následujícím způsobem:
a. bez omezení provádět vzájemné finanční úpravy jednotlivých nákladových položek
hrazených z dotace v rámci jednoho druhu uznatelného nákladu za předpokladu, že
bude dodržena stanovená výše příslušného druhu uznatelného nákladu a změny
nebudou mít vliv na stanovené účelové určení,
b. vzájemnými finančními úpravami jednotlivých nákladových druhů hrazených z dotace
navýšit jednotlivý druh uznatelných nákladů (uvedený v nákladovém rozpočtu služby)
maximálně o 30 % z částky dotace přiznané na tento nákladový druh za předpokladu,
že bude dodržena celková výše poskytnuté dotace a provedené změny nebudou mít
vliv na účelové určení; na snižování uznatelných nákladů v jednotlivých nákladových
druzích se omezení nevztahuje,
c. vzájemnými finančními úpravami jednotlivých nákladových druhů hrazených z dotace
navýšit jednotlivý druh uznatelných nákladů (uvedený v nákladovém rozpočtu služby)
o více než 30 % z částky dotace přiznané na tento nákladový druh za předpokladu,
že bude dodržena celková výše poskytnuté dotace a provedené změny nebudou mít
vliv na účelové určení – pouze se souhlasem odboru SV KÚÚK. Pracovníci odboru
SV KÚÚK, resp. pracovníci ORS, o těchto změnách budou rozhodovat na základě
písemné žádosti poskytovatele sociálních služeb (Příjemce).

7.

V případě, že Příjemce realizaci sociální služby nezahájí, případně nezahájí od 1. 1. 2021
nebo bude vydáno rozhodnutí o zrušení registrace dle § 82 odst. 3 zákona o sociálních
službách, je povinen do patnáctého dne kalendářního měsíce následujícího
po kalendářním měsíci, ve kterém k těmto skutečnostem došlo, ohlásit tuto skutečnost
Poskytovateli písemně na Formuláři hlášení změn (v případě poskytovatele sociální
služby registrovaného v Ústeckém kraji se oznamovací povinnost týká jen nezahájení
realizace sociální služby) a následně vrátit poměrnou část vyplacené dotace (dle počtu
měsíců, ve kterých služba nebyla realizována) zpět na účet Poskytovatele do 30
kalendářních dnů ode dne ohlášení, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy
byl toto ohlášení povinen učinit. Rozhodným okamžikem vrácení finančních prostředků
dotace zpět na účet Poskytovatele je den jejich odepsání z účtu Příjemce.
V případě, že Příjemce nevrátí poskytnuté finanční prostředky ve stanovené lhůtě, jedná
se o porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 zákona
o rozpočtových pravidlech a Poskytovatel zahájí další kroky k jejich vymáhání. Ustanovení
tohoto odstavce se použije i v případě výpovědi smlouvy Poskytovatelem.

8.

Při použití dotace je Příjemce povinen zajistit, aby nedocházelo k duplicitnímu použití
finančních prostředků z více zdrojů na stejný uznatelný náklad.

9.

Převod dotace mezi jednotlivými sociálními službami poskytovanými Příjemcem není
možný.

10. V případě, že během roku, na který byla dotace poskytnuta, Příjemce obdrží podporu
na poskytování sociální služby od jiného poskytovatele, a to i z veřejných prostředků nebo
finanční prostředky z Evropského sociálního fondu (dále jen „ESF“), je povinen
o této skutečnosti písemně informovat Poskytovatele a uvést veškeré údaje o výši
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a účelu poskytnuté podpory (dotace). Hlášení dle tohoto odst. jsou předmětem hlášení
v rámci průběžné zprávy o realizaci a roční zprávy o realizaci vyjma finančních prostředků
z ESF (finanční prostředky z ESF podléhají hlášení na Formuláři hlášení změn a to
nejpozději do patnáctého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci,
ve kterém Příjemce obdrží rozhodnutí/smlouvu o přidělení této podpory).
11. V případě, že služba podpořená v rámci tohoto dotačního programu získá/la na rok,
na který je dotace poskytována, plnou nebo částečnou podporu z ESF prostřednictvím
grantového projektu nebo individuálního projektu, bude dotace přidělená na službu
z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Zaměstnanost, státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje krácena o alikvotní částku.
Pro výpočet krácení bude použit poměr dvanáctin a podíl okamžité kapacity,
resp. průměrných přepočtených úvazků pracovních úvazků pracovníků v přímé péči,
služby financované z ESF.
12. V případě, že by na základě svého posouzení Poskytovatel dospěl k závěru, že by
vzhledem k poskytnuté podpoře z veřejných zdrojů mohla část přiznané dotace v rámci
tohoto programu POSOSUK 3 představovat neslučitelnou veřejnou podporu s vnitřním
trhem, uvědomí o tom neprodleně Příjemce a případně nárok na poskytnutí dotace
přiměřeně zkrátí či vyzve Příjemce k vrácení části dotace, která představuje zakázanou
veřejnou podporu.
13. Příjemce je povinen písemně informovat Poskytovatele o následujících změnách údajů
uváděných v Žádosti POSOSUK 3, a to nejpozději do patnáctého dne kalendářního
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém k těmto změnám došlo
na Formuláři hlášení změn:
a.

změny v rozpočtu sociální služby, které se týkají přiznané dotace,

b.

změna bankovního účtu Příjemce.

Údaje o změnách v kontaktních údajích (změna kontaktní osoby, telefonického spojení,
e-mailové adresy), o změnách v souvislosti se změnou (změna rozhodnutí o registraci) či
zrušením registrace sociální služby jsou přebírány z údajů povinně hlášených dle zákona
o sociálních službách (na oddělení sociálních služeb (registrace) odboru sociálních věcí
Krajského úřadu Ústeckého kraje).
Poskytovatel sociální služby (Příjemce) registrovaný v jiném kraji má povinnost písemně
informovat odbor sociálních věcí, oddělení plánování a rozvoje služeb Krajského úřadu
Ústeckého kraje, o změnách údajů uváděných v Žádosti POSOSUK 3 ve výše uvedeném
termínu.
Jakákoliv změna ve vztahu k poskytovatelům veřejných prostředků z důvodu vyloučení
možného rizika zneužití poskytnuté dotace, či poskytnutí neslučitelné veřejné podpory
s vnitřním trhem je předmětem hlášení změny v průběžné zprávě o realizaci nebo roční
zprávě o realizaci vyjma nahlášení finančních prostředků z Evropského sociálního fondu.
Z důvodů změn identifikačních/kontaktních údajů smluvních stran není nutné
uzavírat dodatek ke Smlouvě.
14. Je-li Příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí o jeho
likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato až po předchozím
souhlasu Poskytovatele. Má se za to, že předchozí souhlas Poskytovatele byl dán, pokud
se Poskytovatel nevyjádří k Příjemcem doručenému oznámení o záměru likvidace nebo
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přeměny ve lhůtě 90 dnů od jeho doručení. Příjemce je povinen Poskytovateli poskytnout
veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru
Poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace.
15. Příjemce je povinen na žádost Poskytovatele bezodkladně písemně poskytnout
požadované doplňující informace související s poskytovanými sociálními službami
(včetně podkladů pro výpočet vyrovnávací platby).
16. Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s poskytováním
sociální služby a prokazující čerpání poskytnuté dotace na sociální službu po dobu
10 let od ukončení financování této služby způsobem, který je v souladu s platnými
právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1. 1. následujícího roku
po roce, na který byla dotace poskytnuta.
17. Při výběru dodavatelů na zajištění dodávek a služeb je Příjemce povinen postupovat
v souladu s právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.
18. Příjemce je povinen předložit:
k 31. 07. 2021 průběžnou zprávu o realizaci za období od 01. 01. 2021 do 30. 06. 2021
k 05. 02. 2022 závěrečnou zprávu o realizaci za období od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2021
Roční i Závěrečná zpráva o realizaci poskytnuté dotace zahrnuje i související náklady,
které budou proplaceny do 20. ledna následujícího roku.
Bez řádného předložení zpráv o realizaci v předepsaném termínu nebudou Příjemci
v následujícím období uvolněny prostředky dotace.
Příjemce je v rámci předložení roční zprávy o realizaci a závěrečné zprávy o realizaci
povinen také doložit, že poskytnutá dotace spolu s další podporou, kterou Příjemce
na Službu obdrží, nepřesáhla výši vyrovnávací platby ve smyslu čl. 5 Rozhodnutí EK,
která je stanovena v příloze B Pověření. Vyrovnávací platba bude vyúčtována
na formuláři, který bude součástí roční a závěrečné zprávy o realizaci dostupné na webu
Ústeckého kraje.
V případě, že došlo k nadměrnému vyrovnání, je Příjemce povinen nadměrně vyplacenou
částku vrátit na bankovní účet Poskytovatele č. 1626582/0800 v termínu do 5. února
následujícího roku po roku, na který byla vyrovnávací platba kalkulována.
19. V rámci roční zprávy o realizaci a v rámci závěrečné zprávy o realizaci je Příjemce povinen
prokázat, že dodržel maximální možný podíl dotace z programu POSOSUK 3 na
celkových
nákladech
služby,
který
byl
Poskytovatelem
stanoven
ve vyhlášení programu POSOSUK 3 ve výši 92 %, resp. 95% v souladu s Metodikou
POSOSUK 3. Tato podmínka musí být naplněna po celou dobu realizace programu
POSOSUK 3. Toto znamená, že dotace z rozpočtu Ústeckého kraje v rámci programu
POSOSUK 3 tvoří maximálně 92 %, resp. 95% v souladu s Metodikou POSOSUK 3
z celkových nákladů sociální služby vykázaných v roční zprávě o realizaci za uplynulé
období či v závěrečné zprávě o realizaci.
20. Pokud Příjemci byla na příslušný rok přidělena dotace ve výši 3 mil. Kč a více, předloží do
31. 8. následujícího roku odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústecké kraje (dále také
„KÚÚK“)
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a. výrok auditora a vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití poskytnuté dotace –
v případě poskytovatelů sociálních služeb, na které se podle § 20 zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje povinnost ověřování účetní
závěrky auditorem,
b. vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití poskytnuté dotace – v případě
ostatních poskytovatelů sociálních služeb.
Výrok a/nebo vyjádření auditora musí být předloženy jako samostatný dokument nikoli jako
součást jiného dokumentu (např. výroční zprávy, jejíž předložení KÚÚK nepožaduje).
21. V případě, že Příjemce nedodá výrok a/nebo vyjádření auditora ve stanoveném termínu,
může být tato skutečnost důvodem pro neposkytnutí dotace v následujících letech.
22. 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 (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
č. 255/2012 Sb., o kontrole, (kontrolní řád). Při uplatnění sankcí za neoprávněné použití
nebo zadržení dotace se postupuje podle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech. V rámci
veřejnosprávní kontroly bude kontrolováno dodržení veškerých podmínek čerpání dotace
včetně splnění podmínek pro poskytnutí vyrovnávací platby ve smyslu čl. 5 Rozhodnutí
EK.
23. Příjemce je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), umožnit
výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k poskytnuté dotaci, umožnit průběžné
ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách
o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace 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 zákona č. 255/2012Sb., o kontrole (kontrolní řád), dále pak
MPSV, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní
dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly.
24. Příjemce je povinen s Poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči Úřadu
pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi.
25. Příjemce je povinen registrovat se v Katalogu sociálních služeb Ústeckého kraje,
v případě změny v něm aktualizovat uvedené údaje a do 31. 7. každého roku finanční
podpory vyplnit výkaznictví registrovaných sociálních služeb, na něž bylo Příjemci uděleno
rozhodnutí o registraci.
26. Příjemce je povinen plnit i veškeré další povinnosti vyplývající zejména z právních
předpisů EU a ČR, Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ005-871-31/2019, Metodiky
POSOSUK 3 a pravidel Operačního programu Zaměstnanost.
27. Příjemce je povinen naplnit celkové cílové hodnoty indikátorů uvedených v Části I, odst.
1; definice indikátorů je obsažena v Metodice POSOSUK 3 a v Obecné části pravidel pro
žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost.
28. Celkovou cílovou hodnotu indikátorů, resp. výsledků Příjemce naplní, pokud celková míra
naplnění indikátorů výstupů, resp. výsledků dosáhne 100 %.
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29. Pro zjištění celkové míry naplnění indikátorů výstupů se sečtou procenta naplnění cílových
hodnot uvedených v Části I., odst. 1 této Smlouvy u jednotlivých indikátorů výstupů a
vydělí se počtem těchto indikátorů. Pokud nebyla vyčerpána celková maximální výše
dotace, snižují se cílové hodnoty v Části I., odst. 1 této Smlouvy tak, že se vynásobí
podílem skutečně vyčerpané částky dotace k celkové maximální výši dotace. Překročení
cílové hodnoty jednotlivých indikátorů výstupů bude zohledněno maximálně v míře 120 %.
Při zjištění celkové míry naplnění indikátorů výsledků se postupuje obdobně.

ČÁST IV.
PLATEBNÍ PODMÍNKY
1.

Dotace je poskytována bezhotovostně a vyplácena v souladu s případnými regulačními
opatřeními ve státním rozpočtu následovně:
a) poskytovatelům sociálních služeb, pokud nejsou zřizovány územními
samosprávnými celky a poskytovatelem dotace, ve splátkách platebním poukazem
na jejich běžné účty,
b) příspěvkovým organizacím zřizovanými územními samosprávnými celky
ve splátkách platebním poukazem na běžné účty zřizovatele, a to prostřednictvím
účtu zřizovatele, ………………….., č.ú.: ………………, pod UZ (účelovým znakem)
13013,
c) příspěvkovým organizacím zřizovaným Poskytovatelem na jejich běžné účty.
Předpokládané výše a termíny záloh:
1. záloha v termínu do 28. 02. 2021 ve výši maximálně 60 % poskytnuté dotace na daný
rok po předložení roční zprávy o realizaci
2. záloha v termínu do 31. 08. 2021 ve výši maximálně 40 % poskytnuté dotace na daný
rok po předložení průběžné zprávy o realizaci

2.

Faktické výplatě záloh dotace předchází „přijetí“ záloh z prostředků Evropského
sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu
do rozpočtu Ústeckého kraje. V případě, že Poskytovatel neobdrží tuto zálohu nebo obdrží
zálohu ve snížené výši, může přistoupit k neposkytnutí nebo snížení dotace Příjemci.

ČÁST V.
SANKCE A OPATŘENÍ K ZAMEZENÍ A VRÁCENÍ JAKÉKOLIV NADMĚRNÉ
VYROVNÁVACÍ PLATBY
1.

Vznikne-li při uvolňování záloh v průběhu doby realizace programu POSOSUK 3
podezření na porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech,
je Poskytovatel oprávněn Příjemci pozastavit poskytnutí další zálohy. Tato skutečnost
bude Příjemci oznámena dopisem vedoucím odboru sociálních věcí KÚÚK, a to
neprodleně po vzniku podezření na porušení rozpočtové kázně. V případě, že
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na základě proběhnutého šetření se podezření z porušení rozpočtové kázně neprokáže,
budou pozastavené zálohy Příjemci následně uvolněny.
2.

V případě, že porušení podmínek Smlouvy bude kvalifikováno jako porušení rozpočtové
kázně dle ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech, vrátí Příjemce 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.

3.

V případě, že Příjemce nepředloží Poskytovateli roční zprávu o realizaci v uvedeném
termínu, dopustí se Příjemce závažného porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22
odst. 2 písm. c) zákona o rozpočtových pravidlech. V případě porušení rozpočtové
kázně se s Příjemcem zahájí řízení o porušení rozpočtové kázně, v jehož rámci může být
Příjemci uložen odvod za porušení rozpočtové kázně.

4.

Poskytovatel je oprávněn vypovědět Smlouvu v případě, že Příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou v části III., odst. 10., 12., 13. a 14., nebo do patnáctého dne
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém k těmto změnám
došlo, neoznámí změny v souvislosti se změnou (změna rozhodnutí o registraci) či
zrušením registrace sociální služby. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 30 dnů od doručení výpovědi.

5.

Příjemce předloží Závěrečné vyúčtování dotace a vyrovnávací platby ve stanoveném
termínu, ale bude neúplné (nebude obsahovat všechny stanovené náležitosti) či vyplněné
chybně, bude mu umožněna oprava či doplnění. V případě, že nedoplní neúplné či
neopraví chybné Závěrečné vyúčtování dotace ani po marném uplynutí náhradní lhůty 3
kalendářních dnů ode dne doručení výzvy Poskytovatele k nápravě (zasílají pracovníci
OFKZ kontaktní osobě, po domluvě, na email), dopustí se Příjemce závažného porušení
rozpočtové kázně. Výzva Poskytovatele k nápravě Závěrečného vyúčtování dotace a
vyrovnávací platby bude doručena maximálně dvakrát, pokud Závěrečné vyúčtování
dotace a vyrovnávací platby bude i po druhé opravě neúplné či vyplněné chybně dopustí
se Příjemce závažného porušení rozpočtové kázně.

6.

Převýší-li poskytnutá dotace celkové náklady služby, je Příjemce povinen vrátit tu část
dotace, která tvoří „zisk“ Služby (zisk z dotace nesmí být realizován).
V případě kladného rozdílu mezi výnosy a náklady Služby, je Příjemce povinen vrátit tu
část účelové dotace, která tvoří „zisk“ Služby.

7.

V případě nedodržení podmínky stanovené v Části III. odst. 19. Smlouvy týkající
se dodržení maximálního možného podílu dotace z Programu na celkových nákladech
Služby se uloží odvod za nesplnění této podmínky. Pro výpočet výše odvodu se použije
rozdíl mezi maximálním možným podílem dotace ve výši 92 % (Služby uvedené ve
skupinách 2 až 4 podle členění Služeb do skupin uvedeném v Části VII. Metodiky) nebo
95 % (Služby uvedené ve skupině 1 podle členění Služeb do skupin uvedeném v Části
VII. Metodiky) na celkových nákladech Služby vykázaných ve Zprávě o realizaci a
skutečně vykázaným podílem dotace na celkových nákladech Služby vykázaných ve
Zprávě o realizaci.
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8.

Za nesplnění podmínek v tomto bodu je porušení povinností uvedených v Části III., odst.
5., 13., 18., 25. a v části VI., odst. 2. Smlouvy považováno za méně závažné porušení
rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech.
Odvod za tato porušení rozpočtové kázně se stanoví následujícím procentním rozmezím
za daný rok:
a. vedení účetnictví v rozporu s Části III., odst. 5. této Smlouvy (např.: vedení
účetnictví v rozporu se zákonem o účetnictví; není odděleně účtováno v rozsahu
veškerých příjmů a výdajů, respektive výnosů a nákladů vzniklých při poskytování
sociální služby); 10 % částky vyplacené dotace na základě Smlouvy
b. informování Poskytovatele o změnách vymezených v Části III., odst. 13. Smlouvy
po stanovené lhůtě:
-

do 7 kalendářních dnů - 5 % dotace poskytnuté na danou Službu,

-

od 8 do 30 kalendářních dnů - 10 % dotace poskytnuté na danou Službu,

-

od 31 do 50 kalendářních dnů - 20 % dotace poskytnuté na danou Službu,

-

nad 50 kalendářních dnů - 30 % dotace poskytnuté na danou Službu,

c. nepředložení průběžné zprávy o realizaci v termínu stanovém v části III., odst. 18.
Smlouvy; 10 % částky vyplacené dotace na základě Smlouvy,
d. nevyplnění nebo neúplné vyplnění nebo nepravdivé vyplnění výkaznictví
registrované sociální služby, na něž bylo Příjemci uděleno rozhodnutí o registraci,
v Katalogu sociálních služeb Ústeckého kraje v termínu stanoveném v Části III.,
odst. 25. Smlouvy; 1,5 % dotace poskytnuté na danou Službu,
e. porušení povinnosti stanovené v Části VI., odst. 2. Smlouvy – 1 % dotace
poskytnuté na danou službu.
9.

V případě, že do data ukončení realizace projektu nebude dosažena celková cílová
hodnota indikátorů výstupů a výsledků uvedená v Části I., odst. 1. této Smlouvy, bude dle
44a odst. 4 písm. a) rozpočtových pravidel vyměřen následující odvod z částky,
ve které byla porušena rozpočtová kázeň (tj. z vyčerpané částky dotace), přičemž odvod
za porušení rozpočtové kázně nemůže být vyšší než celková částka dotace, která byla
vyplacena.
Sankce při nesplnění celkové cílové hodnoty indikátorů výstupů
Celková míra naplnění indikátorů výstupů
uvedených v Části I., odst. 1.

Procento odvodu z částky, ve které byla
porušena rozpočtová kázeň

méně než 85 % až 70 %

15 %

méně než 70 % až 55 %

20 %

méně než 55 % až 40 %

30 %

méně než 40 %

50 %
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Sankce při nesplnění celkové cílové hodnoty indikátorů výsledků
Celková míra naplnění indikátorů
výsledků uvedených v Části I., odst. 1.

Procento odvodu z částky, ve které byla
porušena rozpočtová kázeň

méně než 75 % až 50 %

10 %

méně než 50 %

20 %

10. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou odvodů
za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných zakázek. Za
porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve výši nejzávažnějšího
porušení těchto pravidel u stejné zakázky. Při neoprávněném použití peněžních
prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 250/2000 Sb. odpovídá odvod za
porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků, mimo případů, kdy se podle této
Smlouvy (odst. 3 tohoto čl.) za porušení méně závažné povinnosti uloží odvod nižší. Při
porušení několika méně závažných povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně
sčítají. Odvody za porušení rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše peněžních
prostředků poskytnutých ke dni porušení rozpočtové kázně. Při podezření na porušení
rozpočtové kázně může Poskytovatel pozastavit poskytnutí peněžních prostředků, a to až
do výše předpokládaného odvodu. Pokud KÚÚK 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 KÚÚK odvod neuloží, Poskytovatel
poskytne pozastavené peněžní prostředky Příjemci.

ČÁST VI.
PUBLICITA
1.

Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků uvést fakt, že Služba
byla podpořena z prostředků ESF.

2.

Při propagaci Služby typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede Příjemce
skutečnost, že Službu podpořil Poskytovatel (dále „Sponzorský vzkaz“) v provedení
respektující logomanuál Poskytovatele a pravidla ESF – Obecná část pravidel pro
žadatele a příjemce v rámci OPZ, kapitola 19, dostupnou na www.esfcr.cz. Příjemce
podpisem Smlouvy výslovně prohlašuje, že se s danými dokumenty seznámil.

3.

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.
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ČÁST VII.
POVĚŘENÍ KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1.

2.

3.

4.

Pověření a účel zpracování osobních údajů
Poskytovatel pověřuje Příjemce, jakožto zpracovatele, ke zpracování osobních údajů,
včetně citlivých údajů (dále jen „osobní údaje“), osob podpořených v projektu za účelem
prokázání řádného a efektivního nakládání s prostředky Evropského sociálního fondu.
Rozsah zpracování osobních údajů na základě pověření a jejich ochrana
Příjemce je oprávněn zpracovávat osobní údaje podpořené osoby v rozsahu vymezeném
v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu
Zaměstnanost.
Osobní údaje je Příjemce oprávněn zpracovávat výhradně v souvislosti s realizací
projektu, zejména pak při přípravě zpráv o realizaci projektu.
Technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů
Příjemce je povinen zpracovávat a chránit osobní údaje v souladu se zákonem
o ochraně osobních údajů a to zejména takto:
a) Osobní údaje ve fyzické podobě, tj. listinné údaje či na nosičích dat, budou
uchovávány v uzamykatelných schránkách, a to po dobu uvedenou v odst. 4 této
Části;
b) Osobní údaje v elektronické podobě budou zpracovávány v IS ESF 2014+, jehož
správcem je Ministerstvo práce a sociálních věcí;
c) Zaměstnanci Poskytovatele, kterým bude umožněn přístup ke zpracovávaným
osobním údajům, budou Poskytovatelem doložitelně poučeni o povinnosti zachovávat
mlčenlivost podle § 15 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů.
Doba zpracování
Příjemce je oprávněn zpracovávat osobní údaje po dobu deseti let od ukončení realizace
projektu. Bez zbytečného odkladu po uplynutí této doby je příjemce povinen provést
likvidaci těchto osobních údajů.

ČÁST VII.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
1. 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.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných
a číslovaných dodatků.
3. Pokud v této Smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní
vyplývající příslušná ustanovení 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.
4. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména/názvu (obchodní firmy), sídla/adresy,
dotačního titulu a výše poskytnuté dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně
přístupného informačního registru vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje.
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5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž
Poskytovatel i Příjemce obdrží po jednom vyhotovení.
6. Varianta 1: Tento dodatek ke smlouvě bude zveřejněn dle §10d odst. 1 zákona
č. 250/2000 Sb. na úřední desce poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup
do 30 dnů ode dne uzavření tohoto dodatku ke smlouvě, což se týká i případných dalších
dodatků ke smlouvě, a to po dobu nejméně 3 let ode dne zveřejnění. Tento dodatek
ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
Varianta 2: Tento dodatek ke smlouvě bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím
registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
ve znění pozdějších předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých
osobních údajů obsažených v tomto dodatku ke smlouvě, které by jinak podléhaly
znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své
straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly
znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede
poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku smlouvy
byla zaslána příjemci na e-mail: ……@....... Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem
jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Varianta 3: Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
7.

Poskytovatel potvrzuje, že o poskytnutí dotace a o uzavření této Smlouvy bylo rozhodnuto
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. …………….ze dne……

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….
Poskytovatel
Ústecký kraj
hejtman

V ………………… dne ………………..

………………………………………………
Příjemce
Název
Statutární zástupce
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Žádost poskytovatele sociálních služeb o účelovou dotaci z projektu POSOSUK 3
Žadatel - identifikační údaje
Fyzická osoba

Právnická osoba

DIČ:

Datová schránka:
ANO

NE

ANO

NE

Veřejné zdravotnické zařízení:
ANO

NE

Kontaktní údaje
Telefon:

E-mail:
@

Kraj:

Okres:

Obec:

PSČ:

Ulice:

č.p.:

Jiná kontaktní osoba:

č.o.:

ANO

NE

Bankovní a daňové údaje
Peněžní ústav (banka):

Číslo účtu:
/

Plátce DPH:
ANO

Odpočet DPH:
NE

ANO

Požadavek na dotaci sociální služby (jednotlivě za každou službu)
Číslo registrace služby:

Druh služby:

Název a adresa zařízení poskytující sociální službu:
Kraj:

Okres:

Obec:

PSČ:
1/5

NE

Ulice:

č.p.:

č.o.:

Požadavek na dotaci a působnost služby:
Podíl působnosti
v Ústeckém kraji (v %)

Rok

Podíl požadavku na dotaci (v %)

Požadavek na dotaci (v Kč)

2020

0,00

2021

0,00
Dotace požadovaná na službu celkem:

0,00

Účel, na který žadatel chce dotaci použít:

Doba, v níž má být dosaženo účelu dotace:

do

od

Odůvodnění žádosti:
Napište stručné odůvodnění žádosti - maximálně 1500 znaků.
Cílová skupina osob, pro které je sociální služba určena:
Typ cílové skupiny:
Osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi
Bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování
Osoby se zdravotním postižením
Převažující cílová skupina:
Např. rodiny s dítětem/dětmi
Věková kategorie cílové skupiny:
Např. dospělí (27 - 64 let)
Služba je poskytována od:
Forma/formy poskytování služby:
terénní

ambulantní

pobytové

Provozní doba:
Den

Forma poskytování - terénní

Forma poskytování - ambulantní

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
2/5

Forma poskytování - pobytové

sobota
neděle
Poznámka k provozní době:

Kapacita:
Okamžitá individuální kapacita:

0

Okamžitá skupinová kapacita:

0

Počet lůžek:

0

Specifika služby:

Indikátory za období od 1.1.2020 do 31.12.2021:
Indikátor 6 00 00 – Celkový počet účastníků:

0

Indikátor 6 70 10 – Využívání podpořených služeb:

0

Indikátor 6 70 01 – Kapacita podpořených služeb:

0

Příloha č. 1 - Personální zajištění sociální služby:
Číslo registrace služby:

Název zařízení:

Vyberte:
pracovní smlouvy

dohody o pracovní činnosti

PRACOVNÍ SMLOUVY:
Pracovní zařazení

dohody o provedení práce

nákup služeb

rok 2020

rok 2021

Počet
pracovníků

Přepočteno
na celé
úvazky

Náklady
celkem

Požadavek
na dotaci

Náklady
celkem

Požadavek
na dotaci

(v Kč)

(v Kč)

(v Kč)

(v Kč)

0

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

sociální pracovníci
pracovník v sociálních službách
zdravotničtí pracovníci
pedagogičtí pracovníci
manželští a rodinní poradci
a další odborní pracovníci
Pracovníci v přímé péči celkem
vedoucí pracovníci
administrativní pracovníci
ostatní pracovníci
Pracovníci
v nepříme péči celkem

3/5

Příloha č. 2 - Předpoklad položkového čerpání neinvestiční dotace:
Číslo registrace služby:

Název zařízení:

Druh nákladu

Poznámka - slovní
Požadavek
Požadavek komentář (u položek,
Plánované
Plánované
od Ústeckého
náklady
náklady od Ústeckého
na které je žádána
v roce 2020 kraje na rok v roce 2021 kraje na rok
dotace kraje, nutno
2020 (v Kč)
2021 (v Kč)
vyplnit)
(v Kč)
(v Kč)

Náklady celkem
1. OSOBNÍ NÁKLADY
(včetně odvodů)

1.1. OSOBNÍ NÁKLADY V PŘÍMÉ
PÉČI (včetně odvodů)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1. Pracovní smlouvy
1.1.2. Dohody o pracovní
činnosti
1.1.3. Dohody o provedení
práce
1.1.4. Jiné osobní náklady
1.2. OSOBNÍ NÁKLADY OSTATNÍ
(včetně odvodů)

1.2.1. Pracovní smlouvy
1.2.2. Dohody o pracovní
činnosti
1.2.3. Dohody o provedení
práce
1.2.4. Jiné osobní náklady
2. DLOUHODOBÝ MAJETEK
2.1. Dlouhodobý nehmotný
majetek do 60 tis. Kč
2.2. Dlouhodobý hmotný
majetek do 40 tis. Kč
3. SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY
3.1. Potraviny
3.2. Kancelářské potřeby
3.3. Pohonné hmoty
3.4. Léky a zdravotnický
materiál
3.5. Jiné spotřebované nákupy
4. ENERGIE
5. SLUŽBY

4/5

5.1. Telefony, internet,
poštovné, ostatní spoje
5.2. Nájemné
5.3. Právní a ekonomické
služby
5.4. Školení a kurzy
5.5. Opravy a udržování
5.6. Cestovní náhrady
5.7. Inzerce, reklama,
propagace
5.8. Pracovníci v přímé péči
(mimo prac. pomč, DPP, DPČ)

5.9. Ostatní pracovníci (mimo
prac. poměr, DPP, DPČ)

5.10. Dodavatel stravování
5.11. Dodavatel praní, úklidu
5.12. Správní režie (nepřímé
administrativní náklady)

0,00

0,00

5.12.1. Správní režie (nepřímé
administrativní náklady) - osobní
5.12.2. Správní režie (nepřímé
administrativní náklady) - jiné
5.13. Jiné
6. ODPISY
7. DANĚ A POPLATKY
8. OSTATNÍ NÁKLADY
8.1. Manka, škody
8.2. Smluvní pokuty, úroky
z prodlení, jiné pokuty
a penále
8.3. Dary
8.4. Ostatní

5/5

0,00

0,00

Příloha č. 4 Vyhlášení

Metodika Ústeckého kraje pro poskytování finanční podpory
poskytovatelům sociálních služeb v rámci programu POSOSUK 3
Obecné podmínky pro poskytování vyrovnávací platby
a) Právní prostředí ČR
Systém financování sociálních služeb v ČR je upraven množstvím právních předpisů.
V následujícím přehledu jsou uvedeny ty, které jsou pro účely tohoto dokumentu nejdůležitější:
České právní normy
Oblast sociálních služeb je v českém právním systému upravena následujícími normami:
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů
Této oblasti se však dále dotýkají například i následující právní předpisy:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (oblast práva
závazkového)
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (režim veřejnoprávních
smluv)
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
Oblast financování (poskytnutí finančních prostředků a kontroly)
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů
Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním
rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhlášeka o finančním vypořádání)
Veřejná podpora
Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona
o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 319/2006 Sb., o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti
veřejné podpory a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů
Veřejné zakázky
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
b) Právní prostředí EU
Sociální politika patří v Evropské unii mezi tzv. koordinované politiky. Jedná se tedy o oblast,
kde členské státy přenesly svou působnost na orgány EU/ES jen částečně a jádro pravomocí
zůstává v rukou národních vlád.
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Oblasti sociálních služeb se však úzce dotýkají některé jiné oblasti, a to zejména pravidla
pro fungování jednotného vnitřního trhu týkající se veřejné podpory a souvisejících témat
(služby obecného hospodářského zájmu – „SOHZ“ nebo také „SGEI“, podpora de minimis).
Právní předpisy upravující oblast veřejné podpory využitelné (aplikovatelné) pro podporu
sociálních služeb jsou zejména následující (konkrétnímu významu a dopadům uvedených
právních předpisů se věnujeme dále v textu):
Základním právním předpisem je pro tuto oblast Smlouva o fungování Evropské unie, v jejíchž
článcích 107 – 109 je obsažena obecná úprava pravidel pro poskytování veřejné podpory;
v článku 106 odst. 2 je pak obsažen právní základ pro možnost financování tzv. služeb
obecného hospodářského zájmu.
Služby obecného hospodářského zájmu
Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy
o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby
obecného hospodářského zájmu.
Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné
služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského
zájmu (dále též „Rozhodnutí EK“).
Rámec Evropské unie pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné
služby (tzv. Rámec SGEI).
Sdělení Komise o použití pravidel Evropské unie v oblasti státní podpory na vyrovnávací platbu
udělenou za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (Cílem Sdělení je vysvětlit
základní pojmy při používání pravidel státní podpory na vyrovnávací platbu za závazek veřejné
služby. Tento právní předpis lze označit za příručku základních informací pro objednatele a
poskytovatele veřejných služeb.).
Rozsudek Altmark.
Podpora de minimis
(Předpisy, které jsou na území České republiky aplikovány od 1. 7. 2014)
Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis
Studie realizované MPSV zabývající se dopady evropské legislativy na oblast poskytování
sociálních služeb docházejí k následujícím závěrům1:
Rozhodnutí EK výslovně v ustanovení čl. 2 odst. 1, písm. c) označuje služby, „jimiž
se uspokojují sociální potřeby, například zdravotní a dlouhodobá péče, péče o děti, přístup
na trh práce a opětovné začlenění do trhu práce, sociální bydlení a péče a sociální začleňování
zranitelných skupin“ za skupinu služeb, u nichž lze při splnění dalších podmínek uvedených
v Rozhodnutí EK, použít bez ohledu na výši podpory možnosti nenotifikovat veřejnou podporu
Komisi. Jinými slovy, pokud veřejná podpora na tyto služby splňuje požadavky Rozhodnutí
EK, není nutné programy (režimy) ani individuální podpory předem oznamovat Komisi. Tato
1

Pro účely této analýzy vycházíme z následujících oficiálních dokumentů MPSV: Posouzení dopadů nové
legislativy EU v oblasti veřejné podpory službám obecného hospodářského zájmu na pravidla financování
sociálních služeb v České republice (výstup projektu Podpora procesů v sociálních službách).
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skutečnost potvrzuje zvláštní postavení sociálních služeb mezi ostatními SGEI danou sociální
potřebou, kterou mají tyto služby uspokojovat, i to, že mohou využívat oproti „běžným
službám“ benevolentnějšího režimu veřejné podpory. Komise k tomu v bodu 11 Preambule
konstatovala následující: „Nemocnice a podniky poskytující sociální služby, které jsou
pověřeny úkoly obecného hospodářského zájmu, mají specifickou povahu, kterou je třeba
zohlednit. Zejména je třeba brát v úvahu skutečnost, že za současných hospodářských
podmínek a za současného stavu rozvoje vnitřního trhu mohou sociální služby potřebovat
k pokrytí nákladů na veřejnou službu částku, která je vyšší než strop stanovený v tomto
rozhodnutí. Vyšší částka vyrovnávací platby pro sociální služby tudíž s sebou nutně nepřináší
větší riziko narušení hospodářské soutěže. Proto by podniky pověřené poskytováním sociálních
služeb, včetně poskytování sociálního bydlení pro znevýhodněné občany nebo příslušníky
sociálně méně zvýhodněných skupin, kteří nejsou z důvodů omezené solventnosti schopni
získat bydlení za tržních podmínek, měly být rovněž osvobozeny od oznamovací povinnosti
stanovené tímto rozhodnutím, i když vyrovnávací platba, kterou obdrží, přesahuje obecný limit
pro vyrovnávací platby stanovený tímto rozhodnutím. Totéž by mělo platit
pro nemocnice poskytující zdravotní péči, v příslušných případech včetně pohotovostních
služeb a doplňkových služeb, které přímo souvisejí s jejich hlavními činnostmi, zejména
v oblasti výzkumu. Sociálními službami, na které se vztahuje vynětí z oznamovací povinnosti,
by měly být jasně vymezené služby, pokrývající sociální potřeby v oblasti zdravotní
a dlouhodobé péče, péče o děti, přístupu na trh práce a opětovného začlenění do trhu práce,
sociálního bydlení a péče o zranitelné skupiny a jejich sociálního začleňování.“
Komise tedy výslovně považuje „služby, jimiž se uspokojují sociální potřeby“ za a priori
spadající pod regulaci veřejné podpory dle práva EU.
Povinnost poskytovat finanční prostředky pro poskytovatele sociálních služeb v souladu
s pravidly EU ukládá krajům zákon č. 313/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Veřejná podpora
Příspěvky (podpory) poskytnuté poskytovatelům služeb, včetně sociálních služeb, mohou být
považovány za nedovolenou veřejnou podporu ve smyslu práva EU, pokud splňují následující
definiční znaky veřejné podpory EU dle čl. 107 odst. 1 SFEU, který zní:
„Podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, které narušují nebo
mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví
výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné s vnitřním trhem,
nestanoví-li Smlouvy jinak”
Nedovolená veřejná podpora je posuzována dle následujících definičních znaků:
a) podpora poskytnutá v jakékoli formě,
b) poskytnutá státem nebo ze státních (veřejných) prostředků,
c) způsobem, který narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje
určité podniky nebo určitá odvětví výroby,
d) v míře, ve které může být dotčen obchod mezi členskými státy.
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Pokud je daná sociální služba nehospodářské povahy, nepodléhá poskytnutá výhoda vůbec
pravidlům vnitřního trhu a státy nejsou z hlediska práva EU nijak omezeny v jejím
poskytování2.
V případě, že daná sociální služba je hospodářské povahy, existuje zvláštní výjimka – zvláštní
kategorie služeb, které jsou označovány jako tzv. služby obecného hospodářského zájmu
(anglicky Services of General Economic Interest, zkratka SGEI). Jedná se o služby, které
splňují podmínky stanovené v roce 2003 Evropským soudním dvorem v Rozsudku Altmark:
a) subjekt, který je příjemcem vyrovnávací platby, musí být výkonem SGEI pověřen, a to
jasně vymezeným způsobem,
b) ukazatele pro kalkulaci výše vyrovnávací platby musí být stanoveny předem
a objektivním způsobem,
c) výše vyrovnávací platby nesmí překročit náklady vynaložené subjektem při plnění
závazku veřejné služby po odečtení příslušných příjmů z tohoto závazku a přičtení
přiměřeného zisku (nástroje proti překompenzaci) a
d) 1) subjekt pověřený výkonem veřejné služby byl vybrán v rámci řízení o zadání veřejné
zakázky umožňující vybrat zájemce schopného poskytovat tyto služby
za nejmenších nákladů pro územně samosprávný celek nebo
2) na základě analýzy nákladů, jež by na výkon veřejné služby vynaložil průměrný,
řádně řízený podnik, jenž disponuje odpovídajícími technickými prostředky k plnění
výkonu dané veřejné služby
Pokud nejsou uvedené podmínky rozsudku Altmark splněny, nabízí se i další alternativy,
jelikož kompenzace (vyrovnávací platba) může být shledána veřejnou podporou slučitelnou
s vnitřním trhem (tedy legálně poskytnutou). Rozhodujícími právními předpisy jsou
Rozhodnutí EK a Rámec SGEI.
Rozdíl mezi těmito právními akty spočívá v tom, že pokud jsou splněny podmínky Rozhodnutí
EK (zejména limity pro jeho aplikaci), je kompenzace považována za veřejnou podporu
slučitelnou s vnitřním trhem automaticky, bez nutnosti oznámení Komise. V případě, že
vyrovnávací platba nesplňuje mezní hodnoty stanovené v Rozhodnutí EK, je možné využít
Rámce SGEI. V tomto případě je však nutné notifikovat opatření Evropské komisi, která bude
posuzovat slučitelnost s vnitřním trhem s ohledem na podmínky v Rámci SGEI uvedené.
Následné judikáty ESD (resp. SDEU) vedou k následující interpretaci a závěrům:
a) veřejný sektor má poměrně rozsáhlé právo označit určitou službu jako službu obecného
hospodářského zájmu, pokud je daná služba objektivně poskytována ve společném či
veřejném zájmu
b) požadavek na jasné vymezení kvantitativních (rozsah služeb a úplata) i kvalitativních
povinností (kvalita služeb) v pověřovacím aktu
c) požadavek na předem dané objektivní a transparentní parametry vyčíslení kompenzace,
které jsou následně kontrolovatelné a které mají zajistit, aby provozovatel veřejné
služby nebyl přeplácen
d) požadavek, který stanoví, že úroveň nákladů je nejlépe zajištěna výsledkem otevřené,
nediskriminační a transparentní hospodářské soutěže, v jejímž rámci je vybrán „nejlepší
dodavatel“, a v případě, že takový proces neproběhl, určitým benchmarkingem nákladů
vůči tzv. běžnému, řádně řízenému podniku.

2

Podle názoru Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (nicméně nepotvrzeného Komisí) by do této kategorie
mohly spadat zejména „služby sociální prevence, které napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení ohrožených
osob, a služby odborného sociálního poradenství“.
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Výjimky z obecného zákazu poskytovat veřejnou podporu jsou následující:





poskytnutí dotace v režimu podpory de minimis do výše max. 200 tisíc EUR za tři roky
nebo
podpora v režimu Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití
článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou
podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu za podmínky existence
písemného pověření organizací k výkonu SGEI, které stanoví speciální limit podpory
de minimis do výše 500 tisíc EUR za tři roky anebo
poskytnutí veřejných prostředků jako kompenzaci za výkon SOHZ dle Rozhodnutí EK,
které stanoví podmínky, za jejichž splnění je vyrovnávací platba považována
za veřejnou podporu slučitelnou s vnitřním trhem. Pověřovací akt musí mít náležitosti
stanovené v čl. 4 Rozhodnutí EK, přičemž pro oblast sociálních služeb není dle čl. 2
odst. 1 písm. c) stanoven žádný omezující limit celkové roční výše vyrovnávací platby.

Při aplikaci těchto výjimek je třeba si uvědomit zásady zákazu kumulace podpor, které jsou
následující:
a) podporu v režimu Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití
článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou
podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu lze kumulovat
s podporou de minimis podle Nařízení
Komise (EU) č. 1407/2013
ze dne 18. prosince 2013, o použití článků 107 a 708 Smlouvy o fungování Evropské
unie na podporu de minimis až do celkové výše 500 tisíc EUR za tři roky
b) podporu v režimu Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití
článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou
podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu nelze kumulovat
s žádnou vyrovnávací platbou na tutéž službu obecného hospodářského zájmu (tj.
s podporou poskytnutou zejména dle Rozhodnutí EK).
Z uvedeného principu zákazu kumulace podpor vyplývá závěr, že poskytovatel sociální služby,
kterému je nebo má být poskytována vyrovnávací platba, nesmí přijmout podporu podle
Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy
o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby
obecného hospodářského zájmu; v opačném případě mu nemůže být poskytnuta vyrovnávací
platba na tutéž službu.
Pověření poskytovatele sociálních služeb
Aplikace těchto pravidel a postupů na financování sociálních služeb v kraji by měla tyto
následky:3
1) Provedení určitého výběru množiny poskytovatelů sociálních služeb v kraji v souladu
s pravidly veřejných zakázek
2) Finanční podpora z veřejných zdrojů má podobu vyrovnávací platby. Kalkulace této
vyrovnávací platby musí být provedena předem, nicméně její vyúčtování se provádí
až na konci stanoveného období dle skutečně vynaložených nákladů (a příjmů s nimi
souvisejících). To prakticky znamená, že kraj nebude reálně vědět, jaké budou jeho
3

Klíč financování sociálních služeb a analýza dopadů nového systému financování na proces plánování v úrovni
Libereckého kraje i obcí, červenec 2013, zpracovatel: PBA Group, s.r.o.
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skutečné výdaje spojené s těmito platbami (může však stanovit maximální výši
pro každého příjemce dotací)
3) Parametry výpočtu vyrovnávací platby by měly být objektivní a transparentní (zároveň
se připouští, že nemusí být známy veškeré podrobnosti nákladů před zahájením
poskytování služby). Při kalkulaci vyrovnávací platby nejde o povahu nákladů u dané
služby (např. platy, provoz apod.), ale o účel jejich vynaložení. Přípustné varianty
obecně jsou:
a. Stanovení kompenzace na bázi ceny za úkon, za cenu služby v jednom dni nebo za cenu
péče založenou na odhadu jejich potenciálních uživatelů, například: počet seniorů
přijatých do sociálního zařízení za jeden rok, počet dní strávených v sociálním zařízení
v průběhu tohoto období
b. Stanovení předem definované množiny nákladů souvisejících s poskytováním dané
služby. Lze limitovat další výdaje určitou částkou dle konkrétního typu služby –
koeficienty použít pro území apod., například: použité vybavení a platy sociálních
pracovníků za jeden rok
Čl. 4 Rozhodnutí EK upravuje náležitosti tzv. pověřovacího aktu. Poskytováním služby
obecného hospodářského zájmu je dotčený podnik pověřen jedním nebo několika akty, jejichž
formu si mohou upravit jednotlivé členské státy. V tomto aktu nebo aktech musí být uvedeny
zejména tyto údaje:







náplň a trvání závazku veřejné služby
o který podnik, případně o které území se jedná
povaha jakýchkoli výhradních nebo zvláštních práv udělených podniku
orgánem poskytujícím podporu
popis kompenzačního mechanismu a parametrů pro výpočet, kontrolu
a přezkoumání vyrovnávací platby
opatření k zamezení a vrácení jakékoli nadměrné vyrovnávací platby
odkaz na toto rozhodnutí

Část I.
Úvodní ustanovení
1. Ústecký kraj (dále jen “ÚK“) v návaznosti na ustanovení § 95 písm g) zákona
č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o sociálních službách“) stanovuje pro účely dotačního řízení a pro účely posouzení žádostí
o dotaci z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Zaměstnanost, státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje v oblasti podpory poskytování
sociálních služeb a požadavku na dotaci Metodiku Ústeckého kraje
pro poskytování finanční podpory poskytovatelům sociálních služeb v rámci programu
POSOSUK 3 (dále jen „Metodika POSOSUK 3“).
2. Metodika POSOSUK 3 upravuje pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace, postup
pro podání žádostí, pravidla a postup pro posouzení žádostí, hodnocení rozpočtu,
požadavku na dotaci, stanovení maximální výše dotace. Metodika POSOSUK 3 dále
obsahuje informace o stanovení vyrovnávací platby a maximální výše podpory. Na
příspěvkové organizace ÚK se tato Metodika POSOSUK 3 vztahuje obdobně.
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3. Finanční podpora na sociální službu bude poskytnuta formou „dotace“ na základě Smlouvy
uzavřené s krajem. Finanční podpora bude příspěvkovým organizacím obcí poskytnuta
prostřednictvím účtu zřizovatele. Příspěvkovým organizacím kraje, které též mohou žádat
o poskytnutí finanční podpory, bude vypočtená finanční podpora do jejich rozpočtů
poskytována prostřednictvím rozpočtu zřizovatele v souladu s § 28 odst. 4 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“) na jejich běžné účty.
4. Finanční prostředky budou poskytnuty z projektu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém
kraji 3“, registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/ 15_005/0014509, financovaného na základě
Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. …………… o poskytnutí dotace z Evropského
sociálního
fondu
prostřednictvím
Operačního
programu
Zaměstnanost
a ze spoluúčasti příjemce, tedy Ústeckého kraje. Rozpad zdrojů financování dle Výzvy
Operačního programu Zaměstnanost – EU 85 %, tj. 424 181 000 Kč, státní rozpočet
10 %, tj. 49 904 000 Kč, Ústecký kraj 5 %, tj. 24 952 000 Kč.
5. Finanční podpora na sociální služby z dotace musí být poskytnuta v souladu s Rozhodnutím
EK.
Část II.
Zaměření podpory, účel dotace
1. Dotace z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Zaměstnanost, státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje se poskytuje k financování
běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním sociálních služeb v souladu
se zpracovaným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji (dále
jen „SPRSS ÚK“), resp. s Akčním plánem rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na
rok, zpracovaným v souladu s § 95 zákona o sociálních službách, poskytovatelům
sociálních služeb, kteří jsou součástí Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje (dále
jen „Základní síť kraje“).
2. Dotace na poskytování sociálních služeb se poskytuje na financování základních druhů
a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování
sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby.
Část III.
Vymezení některých pojmů
1. Dotací se rozumí finanční prostředky z prostředků Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu a rozpočtu
Ústeckého kraje poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel, a to
v rámci a za podmínek této Metodiky POSOSUK 3 a programu POSOSUK 3.
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2. Poskytovatelem sociální služby se rozumí fyzická nebo právnická osoba, které bylo vydáno
rozhodnutí o registraci, a právnická a fyzická osoba uvedená v § 84 odst. 5 zákona o
sociálních službách (poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních ústavní
péče).
3. Žadatelem se rozumí ten poskytovatel sociální služby, který splňuje podmínky pro podání
žádosti (tzv. způsobilý žadatel) a podáním žádosti se uchází o dotaci z prostředků
Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost,
státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje na podporu poskytování sociální služby.
4. Programem POSOSUK 3 se rozumí dotační program (dle § 10c zákona o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů) Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 3
(dále jen „POSOSUK 3“), jehož podmínky jsou schvalovány Zastupitelstvem Ústeckého
kraje a v jehož rámci jsou poskytovány dotace poskytovatelům sociálních služeb
za účelem spolufinancování sociálních služeb.
5. Poskytovatelem dotace se rozumí Ústecký kraj (dále jen „Poskytovatel“), který poskytuje
finanční prostředky z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního
programu Zaměstnanost, státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje
dle § 95 písm. g) zákona o sociálních službách, vyhlašuje a určuje podmínky pro jejich
poskytování a rozhoduje o účelu jejich vynakládání. V jeho rámci plní příslušné úkoly
a funkce odbor sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje (dále jen „KÚÚK“).
6. Příjemcem dotace se rozumí poskytovatel sociální služby, v jehož prospěch bylo
o poskytnutí dotace poskytovatelem dotace rozhodnuto (dále jen „Příjemce“).
7.

Žádostí o dotaci (dále jen „Žádost POSOSUK 3“) se rozumí žádost poskytovatele
sociálních služeb o dotaci z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje podaná
do dotačního programu POSOSUK 3, kterou poskytovatel sociálních služeb podává
prostřednictvím k tomu určených formulářů, přičemž k tomu, aby byla Žádost
POSOSUK 3 způsobilá posouzení, musí splňovat náležitosti § 10a odst. 3 zákona
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, musí být vyplněny všechny k tomu určené
části žádosti a doplněny veškeré povinné přílohy.

8. Hodnotitelem krajského úřadu se rozumí kompetentní pracovník, který disponuje znalostmi
o průběhu poskytování sociálních služeb, má adekvátní znalosti o financování sociálních
služeb a ekonomických aspektech poskytování sociálních služeb a musí být seznámen s
obsahem této metodiky, podle jejíchž ustanovení při hodnocení postupuje.
9. Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb se rozumí dokument, kterým jsou
deklarovány priority v rozvoji sociálních služeb na území regionu, a to v souladu
s ustanoveními § 3 písm. h) a § 95 písm d) zákona o sociálních službách.
10. Neoprávněným použitím peněžních prostředků se rozumí jejich výdej, jehož provedením
byla porušena povinnost stanovená právním předpisem, rozhodnutím, nebo porušení
podmínek, za kterých byly příslušné peněžní prostředky poskytnuty; dále se jím rozumí i to,
nelze-li prokázat, jak byly tyto peněžní prostředky použity.
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11. Zadržením peněžních prostředků se rozumí porušení povinnosti vrácení prostředků
poskytnutých z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního
programu Zaměstnanost, státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje ve stanoveném
termínu.
12. Maximální výše dotace je stanovena jako požadovaná výše dotace snížená o nadhodnocené
náklady a o náklady v rozpočtu, na které nelze finanční prostředky z dotace čerpat (viz.
neuznatelné náklady).
13. Vyrovnávací platba je definována jako celková výše prostředků z veřejných rozpočtů,
kterou konkrétní služba potřebuje k dokrytí svých provozních potřeb. Je vypočtena jako
rozdíl vypočtených, místně obvyklých nákladů a výnosů.
Vypočtená výše vyrovnávací platby je pro daného poskytovatele a daný rok hodnotou
maximální výše podpory, kterou může získat z veřejných rozpočtů.
14. Smlouvou o poskytnutí finanční podpory se rozumí smlouva o poskytnutí finanční podpory
z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Zaměstnanost, státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje poskytovateli sociálních
služeb na podporu sociálních služeb poskytovaných dle zákona o sociálních službách, která
je uzavřena v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
na základě níž a při splnění v ní stanovených podmínek bude žadateli (Příjemci) poskytnuta
dotace ve výši Maximální výše podpory.
15. Průběžnou zprávou o realizaci se rozumí zpráva obsahující popis realizace předmětu plnění
za dané monitorovací období v předepsané struktuře.
16. Roční zpráva o realizaci nahrazuje Průběžnou zprávu o realizaci v posledním sledovaném
období kalendářního roku. Mimo popis realizace předmětu za dané monitorovací období,
obsahuje shrnutí plnění celého kalendářního roku a předešlých sledovaných obdobích
v předepsané struktuře. Součástí Roční zprávy o realizaci je i vyúčtování Vyrovnávací
platby.
17. Závěrečná zpráva o realizaci doplňuje Roční zprávu o realizaci v posledním sledovaném
období plnění Smlouvy. Mimo popis realizace předmětu za dané monitorovací období,
obsahuje celkové shrnutí plnění Smlouvy v předepsané struktuře.
18. Indikátory jsou nástroje pro měření cíle výkonu sociální služby.
19. Podpořenou osobou (účastníkem projektu) se rozumí osoba, která má přímý prospěch
z intervence Evropského sociálního fondu, která může být jednoznačně identifikována
(jménem, příjmením, bydlištěm a datem narození) a pro něž jsou vyčleněny konkrétní
výdaje. Jiné osoby za účastníky považovány nejsou. Osoby se zapisují do systému IS ESF
2014+ s využitím jména, příjmení, bydliště a data narození (osoby, které nejsou
identifikovány do této míry detailu, nemohou být započteny mezi podpořené osoby).
20. Systémem IS ESF 2014+ se rozumí Informační systém využívaný k monitorování
podpořených osob.
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21. Bagatelní podpora - za osobu, která má z podpořeného projektu přímý prospěch, je
považována pouze osoba, která se účastní činností realizovaných v rámci podpořeného
projektu pro cílové skupiny a u níž rozsah jejího zapojení do podpořeného projektu
překročí tzv. bagatelní podporu.
Bagatelnost podpory - je stanoven limit, že účastníkem/podpořenou osobou z hlediska
indikátorů, je pouze osoba, která:
a) získala v projektu Operační program Zaměstnanost podporu v rozsahu minimálně
40 hodin (bez ohledu na počet dílčích podpor, tj. počet dílčích zapojení
do projektu) a zároveň
b) alespoň 20 hodin z podpory, kterou osoba v daném projektu OPZ získala, nemá
charakter elektronického vzdělávání
Pro výpočet limitu bagatelní podpory se rozumí „hodinou“ hodina v délce 60 minut.
Část IV.
Všeobecné podmínky pro poskytnutí dotace
1. Na dotaci není právní nárok. Rozhodnutí o poskytnutí či neposkytnutí dotace náleží
do pravomoci Zastupitelstva ÚK. Dotace jsou poskytovány na základě § 10a zákona
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
2. Žadateli nebude vyplacena vyšší dotace, než jaká odpovídá maximální výši podpory
stanovené v souladu s pravidly části VII. Metodiky POSOSUK 3. V případě, že v Žádosti
POSOSUK 3 žadatel požádá o dotaci nižší než představuje maximální výše podpory určená
dle předchozí věty, bude poskytovateli sociálních služeb (žadateli) vyplacena dotace
ve výši uvedené v Žádosti POSOSUK 3.
3. O dotaci může požádat a dotaci lze poskytnout pouze poskytovateli sociální služby, který
má oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci). Žádost POSOSUK 3 nelze podat
a dotaci nelze poskytnout v případě, že organizace nemá oprávnění k poskytování sociálních
služeb (registraci).
Dotaci lze poskytnout pouze na sociální službu, která je v době rozhodnutí o přidělení
dotace součástí Základní sítě kraje a zároveň je pověřena k poskytování služby obecného
hospodářského zájmu.
4. Podmínkou poskytnutí dotace je sídlo žadatele na území České republiky a realizace jím
poskytovaných sociálních služeb na území ÚK. Uvedené subjekty musí vykonávat činnost
v oblasti poskytování sociálních služeb určenou osobám, které se nacházejí v nepříznivé
sociální situaci (viz okruh oprávněných osob podle § 4 zákona o sociálních službách).
5. Dotaci lze poskytnout jen těm poskytovatelům sociálních služeb, kteří nemají závazky
po lhůtě splatnosti vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám. Tato
skutečnost musí být poskytovatelem sociální služby deklarována formou čestného
prohlášení při podání Žádosti POSOSUK 3 (viz část V. odst. 6 Metodiky POSOSUK 3,
tj. toto čestné prohlášení je součástí Žádosti POSOSUK 3).
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6. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit při podpisu smlouvy:
a) originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů ne starších 3 měsíců v den
doložení těchto dokladů Poskytovateli dotace, ve kterých místně příslušný finanční
úřad, celní úřad, okresní správa sociálního zabezpečení a všechny zdravotní
pojišťovny potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě
splatnosti (bezdlužnost),
b) úředně ověřené kopie dokladů o právní osobnosti a kopie dokladů o oprávnění
k vykonávané činnosti (zejména společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací
listinu, výpis z živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku apod.; nelze-li
tyto skutečnosti ověřit z veřejně přístupných zdrojů),
c) úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování statutárního orgánu
(jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů nebo nelze-li tyto
skutečnosti ověřit z veřejně přístupných zdrojů) současně s dokladem osvědčujícím
oprávnění zástupce zastupovat subjekt navenek,
d) úředně ověřené kopie dokladu o přidělení IČ (jen v případě, že tento údaj nevyplývá
z výše uvedených dokladů nebo nelze-li tyto skutečnosti ověřit z veřejně přístupných
zdrojů),
e) kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení
peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, u příspěvkových organizací obcí
rovněž potvrzení o čísle běžného účtu zřizovatele, na který může být dotace zaslána,
f) nákladové rozpočty jednotlivých sociálních služeb upravené na základě výše přiznané
dotace. Příslušný formulář tvoří přílohu č. 1 Metodiky POSOSUK 3,
g) směrnici (předpis), která stanovuje podmínky uplatňování správní režie u žadatele. Tato
povinnost je vyžadována pouze v případě, kdy žadatel uplatňuje správní režii z dotace.
Příjemce dotace, kterému nebyla přidělena dotace v rámci programu „Podpora sociálních
služeb v Ústeckém kraji“, dokládá přílohy uvedené pod písmenem a) až g). Příjemce
dotace, kterému byla přidělena dotace v rámci programu Podpora sociálních služeb
v Ústeckém kraji (byla s ním uzavřena smlouva), dokládá povinně přílohy uvedené pod
písmenem a) a f); ostatní přílohy není nutné dokládat v případě, že u příloh uvedených pod
písmeny b), c), d), e) a g) uložených ve složce na odboru sociálních věcí Krajského úřadu
Ústeckého kraje nedošlo ke změně. Tuto skutečnost Příjemce doloží čestným prohlášením.
7. Předložení dokladů uvedených v odst. 6 písm. a) tohoto článku není vyžadováno u žadatelů,
kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno.
V takovém případě žadatel čestným prohlášením potvrdí, že nemá zákonnou povinnost
k úhradám závazků ve prospěch finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení a
zdravotní pojišťovny.
8. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě,
že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto
dokladů k ověření shody nebo v případech, kdy lze veškeré listiny nebo údaje zjistit nebo
ověřit z veřejně přístupných zdrojů.
9. V případě, že žadatel nedoloží k podpisu smlouvy doklady podle odst. 6 tohoto článku
(s výjimkami uvedenými v odst. 7 a 8 tohoto článku), nebude s ním smlouva uzavřena.
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10. Dotace je poskytována bezhotovostně, v zálohách a vyplácena v souladu s případnými
regulačními opatřeními následovně:
a. poskytovatelům sociálních služeb, pokud nejsou zřizovány územními samosprávnými
celky, platebním poukazem na jejich běžné účty,
b. příspěvkovým organizacím zřizovanými obcemi – platebním poukazem na běžné účty
zřizovatele,
c. příspěvkovým organizacím zřizovaným poskytovatelem dotace na jejich běžné účty.
11. Dotace je poskytována žadatelům na základě Žádosti POSOSUK 3 poskytovatele sociální
služby o poskytnutí dotace z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje. Žádost
POSOSUK 3 musí být zpracována a podána výlučně prostřednictvím předepsaných
formulářů.
12. Dotace se poskytovateli sociální služby poskytuje jen na úhradu nezbytně nutných nákladů
provozované sociální služby. Dotace se neposkytuje na zajištění fakultativních činností (§
35 odst. 4 zákona o sociálních službách). V Žádosti POSOSUK 3 v rozpočtu služby
žadatel uvádí pouze náklady na základní činnosti služby stanovené zákonem
o sociálních službách pro příslušný druh služby.
13. Příjemce nesmí z poskytnuté dotace poskytovat finanční prostředky jiným právnickým nebo
fyzickým osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou s realizací činností, na které byly
prostředky uvolněny.
14. Příjemce smí prostředky dotace použít pouze na úhradu nákladů na poskytování základních
druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při
poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby podle zákona o sociálních
službách.
15. Finanční prostředky z dotace lze čerpat pouze na výdaje časově a věcně související
s obdobím, na který je dotace poskytnuta.
16. Finanční prostředky z dotace nelze čerpat na (viz také Specifická část pravidel
pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými a případně také
s nepřímými náklady):
a) výdaje nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých druhů
sociálních služeb,
b) výdaje na zdravotní péči poskytovanou podle § 36 zákona o sociálních službách,
c) výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného
majetku; dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba
použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 40 000 Kč, dlouhodobým
nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden
rok a vstupní cena vyšší než 60 000 Kč,
d) odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, rezervy, náklady příštích
období a opravné položky provozních nákladů,
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e) plnění sociálního charakteru poskytovaná zaměstnancům v případech, kdy na tato
plnění nevzniká nárok podle právních předpisů, například příspěvky na penzijní
připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění, dary
k životním jubileím a pracovním výročím, příspěvky na rekreaci,
f) výdaje na finanční leasing, s výjimkou finančního leasingu motorového vozidla
využívaného v rámci poskytování sociální služby,
g) daně a poplatky nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých druhů
sociálních služeb,
h) daň z přidané hodnoty, o jejíž vrácení lze podle jiného právního předpisu4požádat,
i) smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy nedobytných
pohledávek, úroky, kursové ztráty, dary, manka a škody, tvorbu fondů, úbytek cenných
papírů a podílů v případě jejich prodeje, úroky z prodlení podle smlouvy o úvěru, výdaje
spojené se získáním bankovních záruk a obdobné bankovní výlohy, jakož i depozitní
poplatky,
j) výdaje, které nelze účetně doložit,
k) mzdové/platové náklady, jež jsou vyšší než limitní částky stanovené na mzdové/platové
náklady uvedené v SPRSS (výdaje překračující limitní částky, které kraj může stanovit
pro jednotlivé položky uznatelných nákladů). Limitní částka nesmí být překročena
u jednotlivých zaměstnanců v průměru za celý rok dle pracovních pozic, výše úvazku
a případného zahájení a ukončení pracovního poměru. Za limitní částku se považuje
superhrubá mzda.
Další uznatelné a neuznatelné náklady jsou konkrétněji vymezené Poskytovatelem v příloze
číslo 4 Metodiky a jsou pro Příjemce závazné.
17. Pro příjemce dotace je též závazná „Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci
OPZ pro projekty se skutečně vzniklými a případně také s nepřímými náklady“
a to včetně přehledu obvyklých cen a výše mezd/platů pro komodity/pracovní pozice, které
se v projektech podpořených z Evropského sociálního fondu objevují nejčastěji (zveřejněno
na portálu www.esfcr.cz). V případě nejasností, zda se jedná o náklad oprávněný nebo
neoprávněný, dává závazné stanovisko odbor sociálních věcí KÚÚK.
18. Poskytnutou dotaci lze použít na úhradu nákladů, které vznikly žadateli v období realizace
programu POSOSUK 3, s výjimkou zahrnutí souvisejících nákladů – osobní náklady,
nájemné, energie, telefon, internet, které budou uhrazeny do konce kalendářního
měsíce následujícího po ukončení účinnosti Smlouvy, neurčí-li Smlouva o poskytnutí
dotace jinak.

4

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
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19. Financování sociálních služeb je vícezdrojové. Při stanovení výše dotace se zohledňuje
úhrada ze strany uživatelů za základní činnosti sociální služby (pozn. pouze v případě
sociálních služeb poskytovaných za úhradu od uživatelů sociální služby podle zákona
o sociálních službách), úhrada ze zdravotního pojištění za poskytovanou zdravotní péči
v případě služeb uvedených v § 36 zákona o sociálních službách (s úhradou z veřejného
zdravotního pojištění za poskytovanou zdravotní péči se počítá i v případě sociálních služeb
poskytovaných ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče) a výše finančních transferů
poskytovaných z rozpočtů samospráv a dalších zdrojů (mimo výše uvedených úhrad).
Způsob zohlednění úhrad od uživatelů, úhrad ze zdravotního pojištění a transferů
poskytovaných z rozpočtů samospráv a dalších zdrojů při stanovení výše dotace určí
Poskytovatel při vyhlášení dotačního řízení.

Část V.
Žádost poskytovatele sociální služby o poskytnutí dotace
1. Dotace na příslušný kalendářní rok se poskytuje na základě žádosti poskytovatele sociální
služby o poskytnutí finanční podpory z prostředků Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, státního rozpočtu a rozpočtu
Ústeckého kraje. Žádost POSOSUK 3 poskytovatel sociální služby vyplní a podá
prostřednictvím předepsaných formulářů.
2. Žádosti POSOSUK 3 mohou být poskytovatelem přijímány ve více termínech dotačního
řízení. Jedná se o termín řádný a mimořádný. Mimořádný termín pro podávání Žádostí
POSOSUK 3 je určen pro žadatele, kteří poskytují nově registrované sociální služby nebo
služby, u nichž došlo ke změnám v pověření (např. navýšení kapacit) nebo služby, které
splňují podmínky pro vstup do projektu, ale doposud v něm nejsou zařazeni.
3. Pokud bude v mimořádném termínu dotačního řízení podána taková Žádost POSOSUK 3,
která neodráží výše uvedené změny registrace, bude tato Žádost z dotačního řízení
vyřazena.
4. Každý poskytovatel sociální služby podává v jednom termínu pouze jednu Žádost
POSOSUK 3.
5. Žádost obsahuje tyto údaje:
a) identifikační údaje o právnické osobě – poskytovateli sociální služby (název, popřípadě
obchodní firmu, sídlo, telefon, e-mail, formu právní subjektivity, IČ, informaci o tom,
zda je organizace plátcem DPH, statutární orgán, uvedení kontaktní osoby, číslo účtu a
označení banky, u které je účet veden),
b) požadovanou částku,
c) účel, na který žadatel chce dotaci použít,
d) dobu, v níž má být dosaženo účelu,
e) odůvodnění Žádosti,
f) identifikaci
1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení,
2. osob s podílem v této právnické osobě,
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3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu,
g) seznam případných příloh Žádosti POSOSUK 3,
h) den vyhotovení Žádosti POSOSUK 3 a podpis osoby zastupující žadatele, v případě
zastoupení na základě plné moci i plnou moc,
i) údaje o poskytované sociální službě, na kterou je požadována dotace z prostředků
Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost,
státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje:
a.
číslo registrace sociální služby – identifikátor,
b.
název sociální služby,
c.
druh a skupina sociální služby,
d.
forma poskytování sociální služby
e.
cílová skupina uživatelů sociální služby,
f.
věková struktura uživatelů sociální služby,
g.
místo poskytování sociální služby,
h.
působnost sociální služby,
i.
období poskytování sociální služby,
j.
kapacita sociální služby,
k.
stanovení hodnot indikátorů,
l.
zdůvodnění žádosti POSOSUK 3,
m.
personální zajištění poskytované sociální služby ve struktuře podle zákona
o sociálních službách a v členění – pracovní smlouvy, dohody o provedení práce,
dohody o pracovní činnosti,
n.
rozpočet sociální služby,
o.
zdroje financování sociální služby.
Povinnou přílohou Žádosti POSOSUK 3 jsou tyto dokumenty:
a) u právnických osob:
─ doklady osvědčující právní osobnost žadatele o dotaci (např. výpis z obchodního
rejstříku, výpis z registru ekonomických subjektů) a další doklady (např. společenská
smlouva, stanovy, statut, doklad o živnostenském oprávnění, zřizovací listina);
─ doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního orgánu právnické osoby,
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění zastupovat žadatele o dotaci
navenek (podepisování smluv; jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše
uvedených dokladů);
─ doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má
registrační povinnost; jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených
dokladů);
b) doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva);
c) 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 nebo byla
zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;
─ žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem činnosti/podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo
trestný čin proti majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat
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statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem
žadatele či členem statutárního orgánu žadatele právnická osoba, musí tento
předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby;
─ u místně příslušného finančního úřadu, celního úřadu, okresní správy sociálního
zabezpečení a zdravotních pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po
lhůtě splatnosti;
─ žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž
za závazky vůči státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního
prostředí, Pozemkovému fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat
posečkání úhrady dlužných závazků;
─ žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu kraje, tzn. např., že
bylo ve stanoveném termínu předloženo řádné vyúčtování v případě, že byly žadateli
finanční prostředky v předchozích obdobích poskytnuty;
d) přehled projektů financovaných z ESF, do kterých je žadatel zapojen (příloha č. 2
Metodiky).
V případě že poskytovatel sociálních služeb žádal o finanční podporu v rámci
dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“ v loňském nebo
letošním roce a ta mu byla přidělena (byla s ním uzavřena Smlouva), dokládá pouze
přílohy uvedené pod písm. e) až k).
Vzor čestného prohlášení dle bodu e) až i) je k dispozici na stránkách Ústeckého kraje
www.kr-ustecky.cz.
6. Poskytovatel sociální služby je povinen v Žádosti POSOSUK 3 řádně vyplnit všechny
povinné údaje.
7. Žádost POSOSUK 3 lze vyplnit a podat na příslušnou sociální službu určenou číslem
registrace sociální služby (identifikátorem) v rámci ÚK pouze jedenkrát, a to v termínech
uvedených při vyhlášení dotačního řízení na příslušný rok. Mimo tyto termíny nelze Žádost
POSOSUK 3 vyplnit a podat.
8. Žádosti POSOSUK 3 vyplněné a podané jiným způsobem než prostřednictvím k tomu
určených formulářů nebudou zařazeny do dotačního řízení kraje pro příslušné období.
9. Podání Žádosti POSOSUK 3 nelze považovat za příslib poskytnutí dotace na příslušné
období.
10. Informace týkající se obsahu Žádosti POSOSUK 3 a uznatelných nákladů lze v průběhu
zpracování Žádosti POSOSUK 3 získat na KÚÚK - odbor sociálních věcí, oddělení
plánování a rozvoje služeb.
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Část VI.
Posouzení Žádosti POSOSUK 3 poskytovatele sociální služby o poskytnutí dotace
a stanovení návrhu výše dotace
1. Posouzení Žádostí POSOSUK 3 provádí a návrh výše dotace stanoví zaměstnanci odboru
sociálních věcí KÚÚK.
2. Posouzení je prováděno samostatně v případě každé jednotlivé sociální služby, na kterou je
v rámci Žádosti POSOSUK 3 požadována dotace.
Obecná východiska pro poskytnutí dotace:
a. dotaci lze poskytnout pouze na sociální službu, na kterou má poskytovatel sociální
služby oprávnění k poskytování (registraci) – § 78 a následující zákona o sociálních
službách,
b. dotaci lze poskytnout pouze na sociální službu, jejíž potřebnost je vyjádřena v Základní
síti sociálních služeb Ústeckého kraje.
3. Předložený rozpočet je porovnáván se skutečným rozpočtem předchozího roku a s výkazy
z výkaznictví MPSV; je porovnávána kapacita sociální služby, průměrné náklady, mzdy
apod.
4. Za maximálně přípustný je považován meziroční nárůst rozpočtu do 10 % při stejné
kapacitě sociální služby. Meziroční navýšení rozpočtu nad 10 % musí být v Žádosti
POSOSUK 3 řádně zdůvodněno, po individuálním posouzení může dojít k jeho krácení až
do výše přípustného meziročního nárůstu.
5. Při meziročním navýšení kapacity služby je přípustné proporcionální navýšení rozpočtu.
Navýšení kapacity musí být v souladu se SPRSS ÚK, se Základní sítí kraje a musí být
zapsáno v registru poskytovatelů sociálních služeb. K financování navýšené kapacity je
přistupováno stejně jako k financování nových služeb.
Část VII.
Postup při stanovení vyrovnávací platby a maximální výše podpory
poskytovatelům sociálních služeb
1.

Vyrovnávací platba

Vyrovnávací platba je definována jako celková výše prostředků z veřejných rozpočtů, kterou
konkrétní služba potřebuje k dokrytí svých provozních potřeb. Je vypočtena jako rozdíl
vypočtených místně obvyklých nákladů a výnosů. Do veřejných zdrojů nejsou započítávány
úhrady od uživatelů služeb a úhrady od zdravotních pojišťoven.
Vypočtená výše vyrovnávací platby je pro daného poskytovatele služeb a daný rok hodnotou
maximální výše podpory z veřejných zdrojů. Skutečná výše vyrovnávací platby se stanovuje na
základě reálně vykázaných výnosů a nákladů daného poskytovatele.
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Vyrovnávací platba je vypočtena:
Vyrovnávací platba = náklady služby – výnosy služby
Maximální výše podpory
Maximální výše podpory je v případě služeb sociální prevence a sociální péče (ambulantní
a terénní forma služby) stanovena jako rozdíl celkových obvyklých nákladů na úvazek
pracovníka a povinného podílu spolufinancování služby a případně úhrad od uživatelů služby.
Maximální výše podpory je v případě služeb sociální prevence a sociální péče (pobytová forma
služby a ambulantní forma služby s lůžkovou kapacitou) stanovena jako rozdíl celkových
obvyklých nákladů na lůžko a povinného podílu spolufinancování služby a případně obvyklé
úhrady od uživatelů služby nebo úhrady od zdravotních pojišťoven.
Za účelem výpočtu maximální výše podpory a vyrovnávací platby jsou sociální služby dle
svého charakteru rozděleny do 4 skupin. Pro každou skupinu je vždy aplikován shodný
mechanismus výpočtu.
Skupiny sociálních služeb:
1. služby sociální prevence a odborného sociálního poradenství – ambulantní a terénní
forma služby (nezahrnují se úhrady od uživatelů),
2. služby sociální péče – ambulantní a terénní forma služby a služba tísňové péče,
3. služby sociální prevence – pobytová a ambulantní forma služby s lůžkovou kapacitou,
4. služby sociální péče – pobytová forma služby.

1. Náklady
Metodika výpočtu místně obvyklých nákladů
Výpočet místně obvyklých nákladů vychází z analýzy nákladů jednotlivých druhů sociálních
služeb v kraji. Obvyklé náklady zahrnují pouze náklady na základní činnosti služby
poskytované s působností pouze v rámci kraje a zahrnují jak osobní, tak provozní náklady
(režie) služby.
Maximální výše podpory je propočtená na rozsah služby, jak byla vymezena v Základní síti
kraje. V případě, že rozsah služby je nižší, než je vymezen v Základní síti kraje, vypočte se
maximální výše podpory podle skutečného rozsahu služby, specifikovaného v Žádosti
POSOSUK 3.
Financování sociálních služeb je vícezdrojové. Povinný podíl spolufinancování služby z jiných
zdrojů je pro poskytovatele sociálních služeb s ohledem na možnosti financování jednotlivých
druhů služeb z jiných zdrojů stanoven ve výši 8 %, vyjma sociálních služeb ve skupině 1,
u nichž je podíl financování z jiných zdrojů stanoven na 5 %, tzn., dotace z rozpočtu Ústeckého
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kraje v rámci programu POSOSUK 3 tvoří maximálně 92 % z celkových nákladů sociálních
služeb zahrnutých v Žádosti, vyjma sociálních služeb ve skupině 1, u nichž dotace z rozpočtu
Ústeckého kraje v rámci programu POSOSUK 3 tvoří maximálně 95% z celkových nákladů
sociálních služeb zahrnutých v Žádosti. Do jiných zdrojů se započítávají veškeré ostatní zdroje
financování služby, zejména se jedná o prostředky z veřejných rozpočtů (včetně příspěvku
zřizovatele), dále také např. o granty, vlastní zdroje, prostředky fondů u příspěvkových
organizací, o úhrady od uživatelů služby a úhrady od zdravotních pojišťoven, příspěvky od
Úřadu práce ČR, z resortů státní správy, strukturálních fondů atd.
Základní vymezení pro skupinu 1 a 2:
Při výpočtu se do úvazků pracovníků v přímé péči zahrnují pracovníci pracující u poskytovatele
sociální služby (žadatele) ve službě na pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti a dohodu
o provedení práce. V případě dohody o provedení práce se přepočítá prováděná práce
v hodinách na její odpovídající hodnotu v úvazcích.5 Je-li pracovník zajišťován mimo pracovní
poměr na základě obchodní smlouvy (nákupem služby, dodavatelsky), pak se odpovídající
hodnota úvazku do výpočtu maximální výše podpory nezahrnuje.
Do výpočtu se zahrnují plánované úvazky všech pracovníků uvedených v Žádosti POSOSUK
3, maximálně však do výše úvazků uvedených v Základní síti kraje.
Do výpočtu se zahrnují pracovníci v přímé péči a k nim odpovídající úvazek ve velikosti 0,3
úvazku dalších pracovníků. Tedy na jeden úvazek pracovníka v přímé péči připadá 0,3 úvazku
ostatních pracovníků.
Mezi pracovníky v přímé péči jsou zahrnuti odborní pracovníci uvedení v § 115 odst. 1 písm.
a) až e) zákona o sociálních službách6.
Mezi ostatní pracovníky jsou zahrnuti – vedoucí pracovníci (vedoucí organizace, vedoucí
služby, ostatní vedoucí pracovníci), administrativní pracovníci (sekretářské a asistenční pozice,
účetní, ostatní administrativní pracovníci), obslužný personál (údržba, úklid, apod.).
Pro výpočet je stanovena hodnota finanční podpory na úvazek pracovníka v přímé péči měsíčně
pro jednotlivé druhy služeb, která odpovídá celkovým obvyklým měsíčním nákladům
na jednotlivé druhy služeb. Tato hodnota vyjadřuje celkové náklady na 1 pracovní úvazek
pracovníka v přímé péči, tzn. osobní i provozní náklady služby (včetně režií).
Základní vymezení pro skupinu 3 a 4:
V případě výpočtu na služby sociální prevence a péče s lůžkovou kapacitou jsou celkové
obvyklé náklady služby kalkulovány na lůžka, nikoli na pracovní úvazky.

5

V případě dohod o provedení práce (DPP) – počet hodin práce na DPP v roce, na který je žádána podpora, se
přepočítá na odpovídající hodnotu úvazku (např. rodinný poradce má vykonat práci na DPP v rozsahu 300 hodin
v průběhu roku 2019, odpovídající výše úvazku je 0,149, tj. 300 hodin/2008 hodin (fond pracovní doby pro rok
2019 bez svátků v případě 8 hodinové pracovní doby)).
6
V sociálních službách vykonávají odbornou činnost - a) sociální pracovníci, b) pracovníci v sociálních
službách, c) zdravotničtí pracovníci, d) pedagogičtí pracovníci, e) manželští a rodinní poradci a další odborní
pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby. j
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Do výpočtu se zahrnují plánované kapacity – lůžka, uvedené v Žádosti, maximálně však
do kapacity – lůžek, zahrnutých v Základní síti kraje.
Pro výpočet je stanovena hodnota finanční podpory na 1 lůžko na den pro jednotlivé druhy
služeb, která odpovídá celkovým obvyklým nákladům na 1 lůžko na den. Do výpočtu dále
vstupuje počet dnů, ve kterém je služba v roce poskytována a kapacita služby (počet lůžek),
tzn. do výpočtu vstupuje počet plánovaných lůžkodnů.

2. Výnosy
Vypočtené výnosy jsou součtem vypočtených výnosů v jednotlivých oblastech činnosti.
Základní vymezení pro skupinu 1:
Pro služby sociální prevence a odborného sociálního poradenství není počítáno s úhradami,
jelikož se jedná o sociální služby poskytované bez úhrady. Zde je počítáno jen s povinným
podílem spolufinancování služeb z jiných zdrojů.
Základní vymezení pro skupinu 2:
Ambulantní a terénní služby sociální péče jsou poskytovány za částečnou/úplnou úhradu
od uživatelů služby, proto je nutné ve výpočtu zohlednit obvyklé úhrady od uživatelů služby.
Obvyklá úhrada od uživatelů služby se vypočte jako součin hodinové sazby * počet hodin
přímého výkonu služby na jednoho pracovníka v přímé péči v sociálních službách * počet
pracovníků v přímé péči v sociálních službách.
V případě pečovatelské služby a osobní asistence se výnosy nepočítají z úvazků sociálních
pracovníků.
Hodinová sazba byla stanovena ve výši 100 Kč. Počet hodin přímého výkonu a sazby
pro jednotlivé služby jsou počítány dle následující tabulky:
Druh služby

Počet hodin přímého výkonu

Hodinová sazba

§ 39 – osobní asistence

1 200

100 Kč

§ 40 – pečovatelská služba

1 200

100 Kč

§ 42 – průvodcovské a předčitatelské 1 200
služby

100 Kč

§ 43 – podpora samostatného bydlení

1 200

100 Kč

§ 44 – odlehčovací služby

1 200

100 Kč

§ 45 – centra denních služeb

1 200

100 Kč
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§ 46 – denní stacionáře

1 200

100 Kč

Pozn. Celkový fond pracovní doby na jednoho pracovníka je v roce 2019 při stanovené týdenní pracovní
době 40 hodin (bez placených svátků) 2 008 hodin ročně. Dále předpokládáme, že pracovník pracující
na celý úvazek věnuje 60 % fondu pracovní doby přímo klientovi. Pak tento údaj představuje 1 205
hodin, resp. 1 200 hodin po zaokrouhlení.

Dále je počítáno s povinným podílem financování služeb z jiných zdrojů.
Základní vymezení pro skupinu 3:
Pobytové služby sociální prevence jsou poskytovány za částečnou/úplnou úhradu od uživatelů
služby, proto je nutné ve výpočtu zohlednit obvyklé úhrady od uživatelů služby.
Obvyklá úhrada od uživatelů služby je určena na základě analýzy úhrad uživatelů
za předminulý rok a dále s ohledem na maximální hodnoty úhrad stanovených prováděcí
vyhláškou k zákonu o sociálních službách za pobyt a případně stravu u jednotlivých druhů
služeb.
Úhrada je stanovena jako průměrná hodnota na 1 lůžko na den (v případě nocleháren fakticky
za 1 lůžko na noc).
Je počítáno s vytížeností služby ve výši 90 %.
Dále je počítáno s povinným podílem financování služeb z jiných zdrojů.
Základní vymezení pro skupinu 4:
Pobytové služby sociální péče jsou poskytovány za částečnou/úplnou úhradu od uživatelů
služby, proto je nutné ve výpočtu zohlednit obvyklé úhrady od uživatelů služby, a pokud je
uživatelům služby poskytována zdravotní péče (ošetřovatelská péče) podle § 36 zákona
o sociálních službách, a to prostřednictvím vlastních zaměstnanců zařízení, zohledňují
se i plánované úhrady z veřejného zdravotního pojištění. Toto platí také pro sociální služby
poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče.
Obvyklá úhrada od uživatelů služby je určena na základě analýzy úhrad uživatelů
za předminulý rok a dále s ohledem na maximální hodnoty úhrad stanovených prováděcí
vyhláškou k zákonu o sociálních službách za pobyt a stravu u jednotlivých druhů služeb
a úhrada za péči stanovená dle zákona o sociálních službách.
Úhrada je stanovena jako průměrná hodnota na 1 lůžko na den.
Obvyklé příjmy od zdravotních pojišťoven se odečítají v případě služeb - domovy pro osoby
se zdravotním postižením, týdenní stacionáře, domovy pro seniory, domovy se zvláštním
režimem a sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, je-li
zdravotní péče zajišťována vlastními zaměstnanci poskytovatele služby (je-li zdravotní péče
poskytovatelem sociálních služeb zajišťována např. zabezpečením externího dodavatele apod.,
příjmy od zdravotních pojišťoven se nezohledňují).
Obvyklé příjmy od zdravotních pojišťoven jsou určeny jako průměrná hodnota v návaznosti
na počet lůžek a strukturu uživatelů služby podle stupňů závislosti pro účely příspěvku na péči
(zohledňují se pouze v případě uživatelů ve stupni III. nebo IV. příspěvku na péči).
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Průměrná výše v případě jednoho uživatele, ve III. nebo IV. stupni závislosti příspěvku na péči,
je pro účely tohoto řízení stanovena na 3 000,- Kč/měsíc (100 Kč/den).
Je počítáno s vytížeností služby ve výši 95 %.
Dále je počítáno s povinným podílem financování služeb z jiných zdrojů.

3. Výpočet vyrovnávací platby (VP)
3.1

Výpočet vyrovnávací platby na služby sociální prevence a odborného sociálního
poradenství – ambulantní a terénní forma služby

Druhy služeb7:
 odborné sociální poradenství,
 raná péče,
 telefonická krizová pomoc,
 tlumočnické služby,
 krizová pomoc,
 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
 terénní programy,
 kontaktní centra,
 nízkoprahová denní centra,
 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,
 intervenční centra,
 služby následné péče – pouze v případě ambulantní formy služby,
 sociálně terapeutické dílny,
 sociální rehabilitace – pouze v případě terénní a ambulantní formy služby.
Výpočet VP:
VP je stanovena jako výpočet celkových obvyklých nákladů na úvazek pracovníka v přímé
péči.
VPS = (FP * U * M)
VPS = finanční podpora na 1 úvazek pracovníka
VPS – vyrovnávací platba na příslušný druh sociální služby,

7

300 hodin/2008 hodin (fond pracovní doby pro rok 2019 bez svátků v případě 8 hodinové pracovní doby)).
centra pobytová forma služby.
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FP – stanovená hodnota finanční podpory na 1 úvazek pracovníka měsíčně pro jednotlivé druhy
služeb, která odpovídá celkovým obvyklým měsíčním nákladům na jednotlivé druhy služeb,
U – celkové úvazky pracovníků na příslušný rok (pro výpočet jsou do celkových úvazků
pracovníků započteny úvazky pracovníků v přímé péči8 a 0,3 úvazku ostatních pracovníků
na 1 úvazek pracovníka v přímé péči),
M – počet měsíců poskytování sociální služby v roce.

3.2

Výpočet vyrovnávací platby na služby sociální péče – ambulantní a terénní forma
služby a tísňové péče

Druhy služeb:
 osobní asistence,
 průvodcovské a předčitatelské služby,
 podpora samostatného bydlení,
 odlehčovací služby – pouze ambulantní a terénní forma,
 centra denních služeb,
 denní stacionáře,
 pečovatelská služba.
Výpočet VP:
VP je stanovena jako rozdíl celkových obvyklých nákladů na úvazek pracovníka v přímé
péči a úhrad od uživatelů služby.
VPS = (FP * U * M) – (UPPP * S * H)
VPS = finanční podpora na 1 úvazek pracovníka – úhrada od uživatelů služby
VPS – vyrovnávací platba na příslušný druh sociální služby,
FP – stanovená hodnota finanční podpory na 1 úvazek pracovníka měsíčně pro jednotlivé druhy
služeb, která odpovídá celkovým obvyklým měsíčním nákladům na jednotlivé druhy služeb,
U – celkové úvazky pracovníků na příslušný rok (pro výpočet jsou do celkových úvazků
pracovníků započteny úvazky pracovníků v přímé péči9 a 0,3 úvazku ostatních pracovníků
na 1 úvazek pracovníka v přímé péči),
M – počet měsíců poskytování sociální služby v roce,

8

Vyrovnávací platba je propočtená na rozsah služby, jak byla vymezena v Základní síti kraje. V případě, že
rozsah služby je nižší, než je vymezen v Základní síti kraje, vypočte se vyrovnávací platba podle skutečného
rozsahu služby, specifikovaného v Žádosti.
9
Viz pozn. pod čarou č. 8.
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UPPP – úvazky pracovníků v přímé péči pro příslušný rok10 (v případě pečovatelské služby
a osobní asistence pouze pracovníci v sociálních službách),
S – stanovená hodinová sazba v Kč za zajištění základních činností služby,
H – počet hodin výkonu služby na 1 úvazek pracovníka v přímé péči.
Druhy služeb:
 tísňová péče.
Výpočet VP:
V případě služby tísňová péče je VP stanovena individuálně, a to s ohledem na skutečnost, že
na rozdíl od služeb uvedených výše je podle prováděcí vyhlášky MPSV k zákonu o sociálních
službách č. 505/2006 Sb. maximální sazba úhrady od uživatelů za službu stanovena ve výši
skutečných nákladů na provoz technických komunikačních prostředků.
V případě tohoto druhu služby je zároveň specificky stanoveno, že finanční podpora je určena
zejména na úhradu osobních nákladů pracovníků poskytujících základní činnosti služby
tísňové péče a popř. část provozních nákladů služby, která však nesouvisí s pořízením popř.
pronájmem zařízení pro tísňovou péči, včetně montáže, aktivace, servisu, údržby, oprav
a deaktivace zařízení.
VP je stanovena jako rozdíl celkových obvyklých nákladů na úvazek pracovníka v přímé
péči a úhrad od uživatelů služby.
Obvyklá úhrada od uživatelů služby se vypočte na základě plánovaného počtu uživatelů služby
uvedeného v Žádosti o poskytnutí finanční podpory na příslušný rok a obvyklé sazby úhrady
stanovené na 1 uživatele služby tísňové péče.
Plánovaný počet uživatelů služby a jeho meziroční změny oproti rokům 2016 a 2017 jsou
předmětem věcného hodnocení Žádosti.
VPS = (FP * U * M) – ( S * K * M)
VPS = finanční podpora na 1 úvazek pracovníka – úhrada od uživatelů služby
VPS – vyrovnávací platba na příslušný druh sociální služby,
FP – stanovená hodnota finanční podpory na 1 úvazek pracovníka měsíčně, která odpovídá
celkovým obvyklým měsíčním nákladům na tísňovou péči,
U – celkové úvazky pracovníků na příslušný rok (pro výpočet jsou do celkových úvazků
pracovníků započteny úvazky pracovníků v přímé péči11 a 0,3 úvazku ostatních pracovníků
na 1 úvazek pracovníka v přímé péči),

10
11

Viz pozn. pod čarou č. 8.
Viz pozn. pod čarou č. 8.
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M – počet měsíců poskytování sociální služby v roce,
S – stanovená měsíční sazba úhrady v Kč na 1 klienta (uživatele) za základní činnosti služby;
měsíční sazba byla stanovena ve výši 150 Kč,
K – celkový počet klientů (uživatelů) služby, plánovaný pro příslušný rok poskytovatelem služby
v rámci žádosti o finanční podporu.
3.3

Výpočet vyrovnávací platby na služby sociální prevence – pobytová a ambulantní
forma služby s lůžkovou kapacitou

Druhy služeb:
─

Pobytové formy služby:
 azylové domy,
 domy na půl cesty,
 služby následné péče (pouze pobytová forma),
 terapeutické komunity,
 sociální rehabilitace (pouze pobytová forma),

─

Ambulantní formy služby:
 noclehárny.

Výpočet VP:
VP je stanovena jako rozdíl celkových obvyklých nákladů na lůžko a úhrad od uživatelů
služby.
VPS = (FP * L) – (Su * L * v)
VPS = finanční podpora na lůžko – úhrada od uživatelů služby na lůžko
VPS – vyrovnávací platba na příslušný druh sociální služby,
FP – stanovená hodnota finanční podpory na 1 lůžko na den pro jednotlivé druhy služeb, která
odpovídá celkovým obvyklým nákladům na 1 lůžko na den,
L – celkový plánovaný počet lůžkodnů na příslušný rok (údaj stanovený na základě počtu
registrovaných lůžek12 a plánované doby poskytování služby v příslušném roce),
Su – stanovená obvyklá sazba úhrady od uživatelů služby na 1 lůžko na den pro jednotlivé druhy
služeb,
v – koeficient vytíženosti služby, koeficient nabývá hodnoty 0,9.

12

Viz pozn. pod čarou č. 8.
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3.4

Výpočet vyrovnávací platby na služby sociální péče – pobytová forma služby

Druhy služeb:








odlehčovací služby,
týdenní stacionáře,
domovy pro osoby se zdravotním postižením,
domovy pro seniory,
domovy se zvláštním režimem,
chráněné bydlení,
sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče.

Výpočet VP:
VP je stanovena jako rozdíl celkových obvyklých nákladů na lůžko a úhrad od uživatelů
služby a případně úhrad za poskytovanou zdravotní péči z veřejného zdravotního
pojištění.
V případě domovů pro osoby se zdravotním postižením, týdenních stacionářů, domovů pro
seniory, domovů se zvláštním režimem a sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických
zařízeních lůžkové péče je ve výpočtu zohledněna prostřednictvím koeficientu „k“
předpokládaná struktura uživatelů služby dle stupně závislosti na pomoci jiné fyzické osoby
uvedená v Žádosti.
Předpokládané složení uživatelů podle stupňů závislosti příspěvku na péči, které je uvedeno
poskytovatelem sociální služby (Příjemcem) v Žádosti, je předmětem věcného hodnocení
Žádosti.

Pro domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, pro domovy se
zvláštním režimem, týdenní stacionáře a sociální služby poskytované ve zdravotnických
zařízeních lůžkové péče:
VPS = (k*FP * L) – (Su * L*v) – (Sz * Lu )
VPS = finanční podpora na lůžko se zohledněním struktury uživatelů služby – úhrada
od uživatelů služby na lůžko – úhrada ze zdravotního pojištění na lůžko
Pro odlehčovací služby a chráněné bydlení:
VPS = (k*FP * L) – (Su * L*v)
VPS = finanční podpora na lůžko se zohledněním struktury uživatelů služby – úhrada
od uživatelů služby na lůžko
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VPS – vyrovnávací platba na příslušný druh sociální služby,
k – koeficient zohledňující strukturu uživatelů služby dle stupně závislosti na pomoci jiné fyzické
osoby,
FP – stanovená hodnota finanční podpory na 1 lůžko na den pro jednotlivé druhy služeb, která
odpovídá celkovým obvyklým nákladům na 1 lůžko na den,
L – celkový plánovaný počet lůžkodnů na příslušný rok (údaj stanovený na základě počtu
registrovaných lůžek13 a plánované doby poskytování služby v příslušném roce),
Su – stanovená obvyklá sazba úhrady od uživatelů služby na 1 lůžko na den pro jednotlivé druhy
služeb,
v – koeficient vytíženosti služby, koeficient nabývá hodnoty 0,95,
Sz - stanovená sazba úhrady z veřejného zdravotního pojištění na 1 lůžko na den (na měsíc)
se zohledněním stupně závislosti uživatelů služby (pouze u 5 druhů služeb),
Lu – celkový plánovaný počet lůžkodnů obsazených uživateli ve III. a IV. stupni závislosti
příspěvku na péči.

Hodnoty koeficientu „k“:
Podíl uživatelů ve stupni závislosti na pomoci jiné
fyzické osoby II (středně těžká závislost), III (těžká
závislost) a IV (úplná závislost) na celkovém počtu
uživatelů
v intervalu 80 % - 100 %
v intervalu 70 % - 79 %
v intervalu 60 % - 69 %
v intervalu 50 % - 59 %
v intervalu 40 % - 49 %
v intervalu 30 % - 39 %
v intervalu 20 % - 29 %
v intervalu 10 % - 19 %
v intervalu 0 % - 9 %

Hodnota koeficientu

1,45
1,35
1,3
1,25
1,2
1,15
1,1
1,05
1

2. Systém veřejné podpory a organizace zřizované krajem
Nastavení systému financování sociálních služeb v souladu s pravidly veřejné podpory
pro Ústecký kraj vychází z rovného přístupu ke všem poskytovatelům služeb bez ohledu
na právní formu a zřizovatele. Systém stanovení maximální výše podpory pracuje s celkovými
náklady a výnosy dané služby. Přidělená dotace je určena na úhradu nákladů a je pro všechny
poskytovatele služeb postavena na stejném principu, tj. organizace zřizované krajem mají stejné
postavení jako všichni ostatní poskytovatelé služeb.
13

Viz pozn. pod čarou č. 8.
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Část VIII.
Projednání návrhu výše dotace a schválení dotace
1. Posouzení Žádostí POSOSUK 3 provádí a návrh výše dotace stanoví projektový tým
POSOSUK 3. Před hodnocením Žádostí POSOSUK 3 jsou hodnotitelé seznámeni s Metodikou
POSOSUK 3, podmínkami v ní uvedenými, s nutností posuzování potřebnosti služeb
dle platného Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. Dále vycházejí z vykazovaných
údajů služeb a výsledků kontrol a inspekcí, které ve službách proběhly. V souladu s finančními
modely služeb a výpočtu nákladovosti a možné výše dotace stanoví hodnotitelé maximální výši
podpory.
2. Návrh výše dotace je předložen k projednání Komisi sociální a zdravotní, Radě Ústeckého
kraje a následně Zastupitelstvu Ústeckého kraje ke schválení.
3. Proti závěrům dotačního řízení Ústeckého kraje a rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje
o poskytnutí dotace nelze podat opravný prostředek.
4. Výsledky dotačního řízení budou zveřejněny na internetových stránkách ÚK http://www.krustecky.cz do 30 pracovních dnů po schválení výše dotace (viz odst. 2 této
Části) Zastupitelstvem Ústeckého kraje.
Část IX.
Rozhodování o poskytnutí dotace a uzavření smlouvy
1. Poskytovatel sociální služby (Příjemce) je povinen písemně informovat odbor sociálních
věcí KÚÚK o změnách údajů, které mají vliv na rozhodování o poskytnutí dotace,
uváděných v Žádosti POSOSUK 3, ke kterým dojde, a to nejpozději do 10 pracovních
dnů ode dne, kdy tato změna nastala. Toto ustanovení se použije v období od podání
Žádosti POSOSUK 3 do rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o poskytnutí dotace.
2. V případě, že poskytovatel sociální služby (Příjemce) neprovede roční vyúčtování dotace
za předcházející rok v rámci Roční zprávy o realizaci, na který byla dotace poskytnuta,
nebude mu vyplacena další zálohová platba, a to do doby splnění dané povinnosti.
V případě sankce se postupuje dle podmínek uvedených ve Smlouvě.
3. Po schválení Žádosti POSOSUK 3 a vyčlenění objemu účelových finančních prostředků
pro oblast poskytování sociálních služeb připraví odbor sociálních věcí KÚÚK,
na základě hodnotícího procesu a schválení výše dotace, písemnou Smlouvu o poskytnutí
dotace. Zpracování Smlouvy o poskytnutí dotace zajistí odbor sociálních věcí KÚÚK, svým
podpisem ji stvrzuje hejtman Ústeckého kraje.
4. Dotace z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Zaměstnanost, státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje je poskytována na stanovený
účel vymezený ve Smlouvě.
5. Smlouva je uzavírána s poskytovateli sociálních služeb, u nichž bylo za výše uvedených
podmínek schváleno poskytnutí dotace. Poskytnutá dotace je členěna na poskytovatelem
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sociálních služeb (Příjemcem) poskytované sociální služby specifikované dle Žádosti
POSOSUK 3 a v Žádosti POSOSUK 3 specifikované druhy sociálních služeb.
6. Dotace je poskytována bezhotovostně, v zálohách a vyplácena v souladu s případnými
regulačními opatřeními následovně:


poskytovatelům sociálních služeb, pokud nejsou zřizovány
samosprávnými celky, platebním poukazem na jejich běžné účty,



příspěvkovým organizacím zřizovaným obcemi – platebním poukazem na běžné
účty zřizovatele,



příspěvkovým organizacím zřizovaným Poskytovatelem dotace na jejich běžné
účty.

územními

7. Výše a předpokládané termíny záloh v jednotlivých letech trvání projektu:
1. záloha v termínu do 29. 2. 2020 ve výši maximálně 60 % poskytnuté dotace na daný rok
2. záloha v termínu do 31. 8. 2020 ve výši maximálně 40 % poskytnuté dotace na daný rok
po předložení průběžné zprávy o realizaci
3. záloha v termínu do 28. 2. 2021 ve výši maximálně 60 % poskytnuté dotace na daný rok
po předložení roční zprávy o realizaci
4. záloha v termínu do 31. 8. 2021 ve výši maximálně 40 % poskytnuté dotace na daný rok
po předložení průběžné zprávy o realizaci
Výše a termíny výplaty záloh mohou být dále upraveny ve Smlouvě.
8. Vznikne-li při uvolňování záloh v průběhu kalendářního roku odůvodněné podezření
na porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, je odbor sociálních věcí KÚÚK oprávněn příjemci dotace pozastavit poskytnutí
dalších finančních prostředků dotace. Tato skutečnost bude Příjemci oznámena dopisem
vedoucím odboru sociálních věcí, a to neprodleně po vzniku podezření na porušení
rozpočtové kázně. V případě, že na základě uskutečněného šetření se podezření z porušení
rozpočtové kázně neprokáže, budou pozastavené zálohy žadateli následně uvolněny.
9. Pokud poskytovateli sociální služby byla na příslušný rok přidělena dotace ve výši 3 mil. Kč
a více, předloží do 31. srpna následujícího roku odboru sociálních věcí KÚÚK:
 výrok auditora a vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití poskytnuté
dotace – v případě poskytovatelů sociálních služeb, na které se podle § 20 zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje povinnost
ověřování účetní závěrky auditorem,
 vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití poskytnuté dotace – v případě
ostatních poskytovatelů sociálních služeb.
10. Výrok nebo vyjádření auditora musí být předloženo jako samostatný dokument nikoli jako
součást jiného dokumentu (např. výroční zprávy, jejíž předložení se nevyžaduje).
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11. V případě, že Příjemce nedodá výrok nebo vyjádření auditora ve stanoveném termínu, může
být tato skutečnost důvodem pro neposkytnutí zálohy. Sankce za nedodržení termínu
předložení výroku nebo vyjádření auditora dále stanoví Smlouva.
12. V případě, že v průběhu realizace projektu ÚK vyhlásí mimořádné kolo dotačního řízení na
podporu nových či již podporovaných sociálních služeb, které navyšují svou kapacitu,
uveřejní tento svůj záměr na svých internetových stránkách www.kr-ustecky.cz a uvědomí
o tom i dosavadní příjemce dotací na financování předmětných druhů sociálních služeb.
Nové služby podávají v mimořádném kole Žádost POSOSUK 3. V případě, že konkrétní
příjemce projeví o případné zvýšení částky dotace poskytnuté na základě Smlouvy
o poskytnutí dotace zájem, požádá o zvýšení dotace ÚK, konkrétně odbor sociálních věcí
KÚÚK, písemně. O případném zvýšení dotace a s tím souvisejícím uzavřením příslušného
dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace rozhodne na základě posouzení žádosti o zvýšení
dotace a na základě prověření dosavadního hospodaření poskytovatele sociálních služeb
s finančními prostředky odpovídající dotaci Zastupitelstvo Ústeckého kraje. Pro vyloučení
veškerých pochybností částka odpovídající dotaci po jejím zvýšení nesmí přesáhnout
maximální výši podpory určenou v souladu s článkem VII. této Metodiky POSOSUK 3.
Pokud dojde k vyhlášení mimořádného kola dotačního řízení z důvodu novelizace nařízení
vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
pak v rámci mimořádného kola budou upraveny i stanovené hodnoty finanční podpory na
1 lůžko/úvazek pracovníka pro jednotlivé druhy služeb.
Část X.
Sledování, kontrola a finanční vyúčtování dotace
1. Příjemce odpovídá za hospodárné a efektivní použití dotace v souladu s účelem, na který
byla dotace poskytnuta.
2. Při čerpání dotace je příjemce povinen postupovat v souladu s údaji v Žádosti POSOSUK 3,
která je na příslušné období podpořena, a dodržet skutečnosti mající vliv
na poskytování sociálních služeb, které jsou uvedeny v této Žádosti POSOSUK 3.
3. Příjemce je povinen odděleně účtovat o veškerých příjmech a výdajích, respektive výnosech
a nákladech vzniklých při poskytování sociální služby a vést účetnictví v souladu se
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je povinen
své příjmy a výdaje (výnosy a náklady) mít vedeny transparentně s jednoznačnou vazbou
ke konkrétní sociální službě – identifikátoru služby (např. analytické účty, účetní střediska,
zakázky).
Příjemce má povinnost vést příjmy a výdaje (výnosy a náklady) spojené
s poskytováním příslušné sociální služby v účetnictví Příjemce (poskytovatele sociální
služby) odděleně od příjmů a výdajů spojených s jinými službami či činnostmi
organizace.
Povinnost odděleného účtování se vztahuje na sociální službu poskytovanou v rozsahu
základních činností, tj. nejsou zahrnovány případné fakultativní služby, pokud je
organizace v rámci služby zajišťuje.
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Povinnost odděleného účtování se vztahuje na veškeré položky související se sociální
službou a nikoli pouze na položky související s poskytnutou dotací na příslušnou
sociální službu.
4. Příjemce je povinen vést analytickou účetní evidenci všech účetních případů vztahujících
se k poskytnuté dotaci. Příjemce je povinen jednotlivé originály účetních dokladů označit
tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o výdaj hrazený na základě Smlouvy, tzn. uvést „Výdaj na
službu je hrazen z dotace od OPZ prostřednictvím ÚK ÚZ 13013 ve výši …..Kč – projekt
POSOSUK 3, reg.č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014509“.
5. Příjemce je povinen písemně informovat odbor sociálních věcí KÚÚK o následujících
změnách údajů uváděných v Žádosti POSOSUK 3, a to nejpozději do patnáctého dne
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém tyto změny nastaly na
Formuláři hlášení změn:
a)
b)

změny v rozpočtu sociální služby, které se týkají přiznané dotace,
změna bankovního účtu Příjemce,

Údaje o změnách v kontaktních údajích (změna kontaktní osoby, telefonického spojení, emailové adresy), o změnách v souvislosti se změnou (změna rozhodnutí o registraci) či
zrušením registrace sociální služby jsou přebírány z údajů povinně hlášených dle zákona
o sociálních službách - na oddělení plánování a registrace sociálních služeb odboru
sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Poskytovatel sociální služby (Příjemce) registrovaný v jiném kraji má povinnost písemně
informovat odbor sociálních věcí, oddělení plánování a registrace sociálních služeb
Krajského úřadu Ústeckého kraje, o změnách údajů uváděných v Žádosti POSOSUK 3 ve
výše uvedeném termínu.
Jakákoliv změna ve vztahu k poskytovatelům veřejných prostředků z důvodu vyloučení
možného rizika zneužití poskytnuté dotace, či poskytnutí neslučitelné veřejné podpory
s vnitřním trhem je předmětem hlášení změny v průběžném přehledu a závěrečném
vyúčtování vyjma nahlášení finančních prostředků z Evropského sociálního fondu.
6. Příjemce je povinen na žádost KÚÚK bezodkladně písemně poskytnout požadované
doplňující informace související s poskytovanými sociálními službami (včetně podkladů
pro výpočet vyrovnávací platby).
7. Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s poskytováním služby
a prokazující čerpání poskytnutých finančních prostředků na realizaci služby po dobu 10 let
od ukončení financování této služby způsobem, který je v souladu s platnými právními
předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1. 1. následujícího roku po roce, na který
byla dotace poskytnuta.
8. Při výběru dodavatelů na zajištění dodávek a služeb je Příjemce povinen postupovat
v souladu s právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.
9. 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,
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ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), a č. 255/2012 Sb.,
o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. Při uplatnění sankcí
za neoprávněné použití nebo zadržení dotace se postupuje podle § 22 zákona
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
10. Příjemce je povinen v souladu se zákonem o finanční kontrole a v souladu se zákonem
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, 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 KÚÚK a přizvané osoby dle § 6 kontrolního řádu.
11. Příjemce je povinen realizovat nápravná opatření, která mu byla uložena na základě
prováděných kontrol, a to v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě a v souladu s § 18
zákona o finanční kontrole informovat o splnění nápravných opatření toho, kdo tato
nápravná opatření uložil.
12. Příjemce je povinen předložit Poskytovateli Průběžnou zprávu o realizaci, Roční zprávu
o realizaci a Závěrečnou zprávu o realizaci. Termíny jednotlivých zpráv jsou upraveny
ve Smlouvě. Formuláře pro jednotlivé zprávy o realizaci jsou zveřejněny na webových
stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz.
13. Nedodržení termínu pro předložení zpráv o realizaci je důvodem pro nevyplacení dalších
záloh až do sjednání nápravy.
14. Roční zprávu o realizaci zpracuje Příjemce za období daného kalendářního roku, na který
je dotace poskytnuta, včetně zahrnutí souvisejících nákladů, které budou zahrnuty
do účetnictví poskytovatele sociálních služeb v kalendářním roce, na který byla dotace
poskytnuta.
15. Příjemce je povinen vypracovat Roční zprávu o realizaci v souladu se Smlouvou
a Metodikou POSOSUK 3 za období týkající se daného roku, na který byla dotace
poskytnuta, včetně zahrnutí souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 20. ledna14
následujícího roku.
16. Příjemce předloží do 5. února9 následujícího roku KÚÚK (osobně na podatelnu, poštou,
datovou schránkou, e-podatelnou) podklady pro Roční zprávu o realizaci na tomu
určených tiskopisech (rozhodující je datum otisku razítka podatelny). K podkladům
Příjemce přiloží komentář.
17. Pokud Příjemce předloží Závěrečné vyúčtování dotace a vyrovnávací platby ve stanoveném
termínu, ale bude neúplné (nebude obsahovat všechny stanovené náležitosti) či vyplněné
chybně, bude mu umožněna oprava či doplnění. V případě, že nedoplní neúplné či neopraví
chybné Závěrečné vyúčtování dotace ani po marném uplynutí náhradní lhůty 3 kalendářních
dnů ode dne doručení výzvy Poskytovatele k nápravě (zasílají pracovníci SV KÚÚK
kontaktní osobě, po domluvě, na email), dopustí se Příjemce závažného porušení
rozpočtové kázně. Výzva Poskytovatele k nápravě Závěrečného vyúčtování dotace a
14

Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní
den.
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vyrovnávací platby bude doručena maximálně dvakrát, pokud Závěrečné vyúčtování dotace
a vyrovnávací platby bude i po druhé opravě neúplné či vyplněné chybně dopustí se
Příjemce závažného porušení rozpočtové kázně.
18. Komentář obsahuje prohlášení o dodržení podmínek stanovených Smlouvou
o poskytnutí dotace a dále je zaměřen zejména na zdůvodnění výše případné vratky
z dotace a na specifikaci čerpání dotace podle jednotlivých nákladových položek a uvedení
skutečných zdrojů financování sociální služby. V případě vratky zašle e-mailem avízo o
vratce projektovému manažerovi (chytra.k@kr-ustecky.cz).
19. Zprávy o realizaci budou podepsány statutárním zástupcem Příjemce nebo jím pověřenou
osobou.
V případě, že Příjemce ÚK nepředloží Roční zprávu o realizaci ani 5. února9 roku,
který následuje po roce, na který byla dotace poskytnuta, dopustí se příjemce
závažného porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 odst. 2 písm. c) zákona
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. V případě porušení rozpočtové kázně
se s Příjemcem zahájí řízení o porušení rozpočtové kázně, v jehož rámci může být
Příjemci uložen odvod za porušení rozpočtové kázně.
20. Příjemce je povinen ÚK do 5. února následujícího po roku, na který byla dotace
poskytnuta, vrátit poměrnou část dotace v případě, že částka obdržené dotace bude
převyšovat maximální výši podpory vypočítanou na základě konkrétních dat týkajících
se rozsahu
skutečně
poskytovaných
(na
základě
dotace
ze strany ÚK podporovaných) sociálních služeb a jejich nákladů, a to vše za použité metody
výpočtu stanovené v Části VII. této Metodiky POSOSUK 3. Výpočet maximální výše
podpory provedený v souladu s předchozí větou je Příjemce povinen provést a vyčíslit ve
formuláři Závěrečné zprávy o realizaci a společně s oznámením o skutečné výši využité
dotace ve výši přeplatku (vratky) doručit na Krajský úřad Ústeckého kraje do 5. února.
21. V případě, že Příjemce realizaci sociální služby nezahájí, případně nezahájí od 1. 1. roku,
na který byla dotace poskytnuta, nebo bude vydáno rozhodnutí o zrušení registrace
dle § 82 odstavce 3 zákona o sociálních službách, je povinen do patnáctého dne
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém k těmto skutečnostem
došlo, ohlásit tuto skutečnost Poskytovateli písemně na Formuláři hlášení změn (v případě
poskytovatele sociální služby registrovaného v Ústeckém kraji se oznamovací povinnost
týká jen nezahájení realizace sociální služby) a následně vrátit poměrnou část vyplacené
dotace (dle počtu měsíců, ve kterých služba nebyla realizována) zpět na účet Poskytovatele
do
30
kalendářních
dnů
ode
dne
ohlášení,
nejpozději
však
do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byl toto ohlášení povinen učinit. Rozhodným
okamžikem vrácení finančních prostředků dotace zpět na účet Poskytovatele je den jejich
odepsání z účtu Příjemce. Ustanovení tohoto odstavce se použije i v případě výpovědi
Smlouvy poskytovatelem.
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Část XI.
Definice indikátorů, způsob plnění indikátorů a sankce
1. Příjemce dotace je povinen sledovat a vykazovat Poskytovateli indikátory v rámci
průběžných a ročních zpráv o realizaci:
a) Indikátory výstupu
Tyto indikátory jsou určené pro sledování a vyhodnocování prováděných opatření
a aktivit, které charakterizují konkrétní činnost. Podávají informace o okamžitých
výstupech realizace jednotlivých operací/akcí/projektů v rámci programu. Příjemci mají
činnosti, které vedou ke vzniku výstupů plně pod kontrolou. Indikátory výstupů
vyjadřují např. počty osob, které byly v rámci daného projektu podpořeny.
 Indikátor 6 00 00 Celkový počet účastníků – indikátor je závazný pro azylové
domy, osobní asistenci a podporu samostatného bydlení. Tj. celkový počet klientů,
kteří v rámci projektu získali jakoukoliv formu podpory, bez ohledu na počet
poskytnutých podpor. Každá podpořená osoba se v rámci projektu započítává pouze
jednou bez ohledu na to, kolik podpor obdržela. Klient musí překočit rámec bagatelní
podpory a nesmí být anonymní účastník. Do indikátoru se započítává pouze klient,
se kterým bude uzavřena smlouva.
 Indikátor 6 70 01 – Kapacita podpořených služeb – indikátor je závazný
pro všechny typy služeb. „Kapacita“ je maximální počet osob, které může podpořená
služba v danou chvíli obsloužit. Toto číslo bývá omezeno velikostí pracovníků
v přímé péči či fyzickým místem. „Služba“ je poskytování pomoci a podpory
fyzickým osobám v nepříznivé sociální či zdravotní situaci. „Podpořené“ znamená,
že dostaly finanční podporu z Evropského sociálního fondu.
b) Indiktáry výsledku
Jedná se o indikátory s přímou vazbou na stanovené cíle. Slouží k prokázání, zda bylo
cíle projektu dosaženo. Indikátory výsledků vyjadřují okamžité efekty podpory, ke
kterým došlo v době realizace projektu. Výsledky vznikají díky činnosti projektu,
příjemci na ně mají výrazný vliv, ale jejich dosahování je z části závislé i na vlivech
nekontrolovatelných příjemci. Typickou skupinou je představují indikátory vyjadřující
změnu situace cílových skupin projektu, např. o umístění podpořené osoby na trhu práce
nerozhoduje jen kvalita rekvalifikačního kurzu, který v rámci projektu absolvoval, ale i
snaha účastníka.


Indikátor 6 70 10 Využívání podpořených služeb (indikátor výsledku) – indikátor
je závazný pro všechny typy služeb. Počet osob, které využívají podpořenou službu
či program během trvání projektu. Využíváním je myšleno být doložitelně klientem
(tj. každá osoba je uvedená pouze jednou) dle standardů využívaných pro danou
službu. Osoby uvedené v tomto indikátoru nejsou účastníky, neboť nemají přímý
prospěch z investice Evrospkého sociálního fondu, ale prospěch nepřímý.
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2. Plnění indikátorů
Plnění indikátorů musí být kontinuální.
Indikátory a jejich vykazování musí probíhat v souladu s podmínkami Operačního programu
Zaměstnanost.
Indikátor 6 00 00 Celkový počet účastníků
Přepodklad plnění indikátoru 6 00 00 je stanoven poskytovatelem sociálních služeb v podané
Žádosti POSOSUK 3 vždy za jednotlivé roky.
Pro indikátor 6 00 00 je povinností příjemce o každém účastníku vyplnit Monitorovací list.
Vyplněné motitorovací listy podpořených osob příjemce předá poskytovateli buď průběžně
formou scanu do e-mailové adresy projektového manažera nebo v zalepené obálce spolu
s průběžnou nebo roční zprávou o realizaci.
Hodnota indikátoru bude sledována prostřednictvím systému IS ESF 2014+.
Indikátor 6 70 01 Kapacita podpořených služeb
Indikátor je stanovený v příloze A Pověření a musí být naplňován po celou dobu trvání
projektu.
Indikátor 6 70 10 Využívání podpořených služeb
Do tohoto indikátoru jsou zahrnuti klienti, se kterými je uzavřena smlouva a budou, po
překročení bagatelní podpory, vykázáni v rámci indikátoru 6 00 00. Do tohoto indikátoru
jsou také zahrnuti ostatní členové domácnosti, se kterými je uzavřena smlouva a nepřekročili
bagatelní podporu. Po překročení bagatelní podpory budou dále vykazování v rámci
indikátoru 6 00 00.
Do hodnoty indikátoru jsou započítáni anonymní klienti sociální služby intervenční centra.
Hodnota indikátoru bude sledována při kontrolách v místě poskytování sociální služby.
3. Smyslem stanovení ročních předpokladů plnění indikátorů a jejich sledování je kontrola
průběžné realizace a kontinuálního poskytování sociální služby. Nulové nebo nízké plnění
stanovených předpokladů, které nebude Příjemcem dotace – poskytovatelem služby
adekvátně zdůvodněno, může být ze strany Poskytovatele dotace chápáno jako nedodržení
účelu dotace a porušení smlouvy o poskytnutí dotace a může být důvodem k vyloučení
příjemce podpory z účasti v programu POSOSUK 3. Případné výjimky povinnosti dodržení
minimálních hodnot indikátorů stanovených ve Smlouvě, musí být projednány
a schváleny orgány Ústeckého kraje.
4. Při nesplnění celkových závazných hodnot těchto indikátorů se Příjemce vystavuje hrozbě
udělení finanční sankce (krácení celkové výše přidělené dotace) dle následujícího vzoru:
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Příloha č. 4 Vyhlášení

Sankce při nesplnění celkové cílové hodnoty indikátorů výstupů
Celková míra naplnění indikátorů výstupů Procento odvodu z částky, ve které byla
uvedených v Části I., bodu 1.
porušena rozpočtová kázeň
méně než 85 % až 70 %

15 %

méně než 70 % až 55 %

20 %

méně než 55 % až 40 %

30 %

méně než 40 %

50 %

Sankce při nesplnění celkové cílové hodnoty indikátorů výsledků
Celková míra naplnění indikátorů
výsledků uvedených v Části I., bodu 1.

Procento odvodu z částky, ve které byla
porušena rozpočtová kázeň

méně než 75 % až 50 %

10 %

méně než 50 %

20 %

5. V případě vystoupení z programu POSOSUK 3 před koncem dotačního období bude výše
případné sankce za nesplnění závazných hodnot indikátorů vypočtena poměrně.
6. Výše uvedené sankce budou uplatněny především v případě, že nesplněním závazných
hodnot indikátorů Příjemcem dojde k nenaplnění indikátorů Poskytovatele.
7. Systém sledování a vykazování plnění indikátorů může být v průběhu programu
POSOSUK 3 upraven s ohledem na případné úpravy a změny Operačního programu
Zaměstnanost.

Přílohy:
Příloha č. 1 Nákladový rozpočet sociální služby
Příloha č. 2 Přehled projektů
Příloha č. 3 Formulář hlášení změn
Příloha č. 4 Přehled uznatelných a neuznatelných nákladů
Příloha č. 5 Monitorivací list podpořené osoby
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Nákladový rozpočet sociální služby
Seznam podpořených služeb

Příloha č. 1 Metodiky

Název organizace:
IČ:
1.

2.

3.

Název sociální služby

Registrační číslo
sociální služby

Náklady sociální služby
celkem v Kč
(dle rozpočtu)

Celkem za žadatele

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

0

4.
Poskytnutá dotace ÚK na základě Smlouvy o
poskytnutí dotace v Kč
Z toho minimální částka
Celkem
na mzdy, platy a jejich
navýšení

0

0

Nákladový rozpočet sociální služby
Název organizace:
IČ:

Příloha č. 1 Metodiky

Název služby:
Druh služby:
Registrační číslo služby:
1.
Druh finančních prostředků
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM
1.1. Pracovní smlouvy
1.2. Dohody o pracovní činnosti
1.3. Dohody o provedení práce
1.4. Jiné osobní náklady
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM
2.1. Dlouhodobý majetek
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč
2.2. Potraviny
2.3. Kancelářské potřeby
2.4. Pohonné hmoty
2.5. Jiné spotřebované nákupy
2.6. Služby
2.6.1. Energie
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje
2.6.3. Nájemné
2.6.4. Právní a ekonomické služby
2.6.5. Školení a kurzy
2.6.6. Opravy a udržování
2.6.7. Cestovní náhrady
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)
2.6.10. Jiné
2.7. Odpisy
2.8. Ostatní náklady
Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3

2.

3.

4.

Požadavek na položkové
Poskytnutá dotace ÚK na
Požadovaná dotace (ze
čerpání celkových
základě Smlouvy o
žádosti) v Kč
nákladů dle žádosti
poskytnutí dotace v Kč
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v
Kč)
Místo a datum:

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

Stránka 1 z 1

Příloha č. 2 Metodiky

PŘEHLED PROJEKTŮ
Přehled projektů financovaných z ESF, do kterých je Příjemce zapojen
Název organizace:
IČ:

Název projektu

Místo a datum:

Registrační číslo projektu

Identifikátor
podpořené
služby

Počet měsíců,
financovaných v
Druh podpořené rámci projektu v
služby
roce, na který je
poskytována
dotace

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

Datum
zahájení
realizace
projektu

Datum ukončení
realizace
projektu/datum
ukončení
financování služeb

Celková suma
prostředků
alokvaných na
sociální službu v
dotačním roce

Příloha č. 3 Metodiky

Formulář hlášení změn
Údaje o poskytovateli sociální služby*
Region

členění dle SPRSS (1-9)

IČO
Poskytovatel
Evidenční číslo pověření
Evidenční číslo smlouva
Identifikátor sociální služby
Druh sociální služby

dle z. č. 108/2006 Sb.

Forma sociální služby

Pobytová, ambulantní, terénní

*Poskytovatel musí tuto stranu vždy vyplnit, strana slouží pouze pro identifikaci poskytovatele

V dalších dvou listech souboru jsou vytvořeny záložky pro jednotlivé změny o poskytovateli nebo sociální
službě ve složení:
1. hlášení zdrojů, změny bankovního účtu, termín zahájení realizace sociální služby
2. změna v nákladovém rozpočtu
V záložkách poskytovatel vyplní pouze ty kolonky, kterých se změna týká. Pokud poskytovatel mění rozpočet
dotace, vyplní celou tabulku záložky.
Kontaktní osoba
Jméno:

Telefon:

E-mail:

Podpis:

Datum:

Statutární orgán
Jméno:

Vyplněný formulář lze podat datovou schránkou nebo zaslat klasicky poštou na odbor sociálních věcí KÚÚK.

Příloha č. 3 Metodiky

Formulář hlášení změn
Hlášení zdrojů, změna bankovního účtu, pozdější termín zahájení realizace
sociální služby
Přidělená výše podpory

Číslo nového bankovního účtu :

Termín zahájení realizace sociální
služby

Název poskytovatele podpory a právní akt (číslo smlouvy, rozhodnutí)

Příloha č. 3 Metodiky
Změna v nákladovém rozpočtu sociální služby
Název organizace:
IČ:
Název služby:
Druh služby:
Registrační číslo služby:
1.
Druh finančních prostředků
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM
1.1. Pracovní smlouvy
1.2. Dohody o pracovní činnosti
1.3. Dohody o provedení práce
1.4. Jiné osobní náklady
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM
2.1. Dlouhodobý majetek
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč
2.2. Potraviny
2.3. Kancelářské potřeby
2.4. Pohonné hmoty
2.5. Jiné spotřebované nákupy
2.6. Služby
2.6.1. Energie
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje
2.6.3. Nájemné
2.6.4. Právní a ekonomické služby
2.6.5. Školení a kurzy
2.6.6. Opravy a udržování
2.6.7. Cestovní náhrady
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)
2.6.10. Jiné
2.7. Odpisy
2.8. Ostatní náklady

2.

3.

4.

5

Poskytnutá dotace ÚK na
Požadavek na položkové Požadovaná dotace (ze
základě Smlouvy o
čerpání dotace dle Žádosti
Žádosti) v Kč
poskytnutí dotace v Kč
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

Odůvodnění změny rozpočtu:

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
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0
0

0
0

Minimální částka z poskytnuté dotace ÚK na základě Smlouvy o poskytnutí dotace určená na platy, mzdy a jejich navýšení, která nesmí být podkročena (v Kč)

Místo a datum:

Aktualizované
čerpání v Kč

Příloha č. 4 Metodiky

UZNATELNÉ NÁKLADY PRO ČERPÁNÍ DOTACE POSKYTOVATELŮM SOC.SLUŽEB
a) souvisejí se základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb dle zákona o soc. službách;
b) časově a věcně souvisejí s kalendářním rokem, na který je dotace poskytnuta;
c) splňují hlediska efektivnosti, opodstatněnosti a hospodárnosti a jsou věrohodné;
d) doložené průkaznými prvotními účetními doklady, které obsahují náležitosti stanovené obecně závaznými předpisy a jsou vedené v účetnictví příjemce.
zejména:
PLATY/MZDY ZAMĚSTNANCŮ
v pracovním poměru, včetně odměn
1. OSOBNÍ NÁKLADY
OSTATNÍ OSOBNÍ VÝDAJE
dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce
NÁHRADY PLATU
náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc)
POVINNÉ POJISTNÉ
odvody sociálního pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
odvody zdravotního pojištění
povinné úrazové pojištění
vstupní a periodická prohlídka zaměstnance, očkování do limitu 500 Kč/úvazek v přímé péči

2. PROVOZNÍ NÁKLADY

DROBNÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK
DROBNÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK
POTRAVINY

pořizovací cena do 40 tis. Kč, použitelnost více než rok
pořizovací cena do 60 tis. Kč, použitelnost více než rok (programové vybavení apod.)
potraviny pro uživatele sociální služby v souvislosti se zajištěním základní činnosti – poskytnutí
stravy nebo zajištění stravy (dle vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona o sociálních službách) v případě, kdy je plně nepokrývá úhrada od uživatele služby
V ostatních případech se jedná o neuznatelný náklad.

MATERIÁL

kancelářské potřeby
čistící prostředky, dezinfekce
ložní prádlo, ubrusy, záclony
osobní ochranné pracovní prostředky dle nařízení vlády č. 495/2001 Sb.
odborná literatura (včetně poštovného a balného)
lékárničky na pracoviště a do aut
materiál pro opravy prováděné svépomocí
propagační materiály dle § 88 písm. a) zákona o sociálních službách
Zdravotnický materiál:
Terénní programy – počítá se s veškerým zdravotnickým materiálem dle rozpočtu
Kontaktní centra – počítá se s veškerým zdravotnickým materiálem dle rozpočtu
V ostatních případech se jedná o neuznatelný náklad, a to i u služeb, kde se zdravotnický
materiál využívá při zajištění služby.
teplo (dálkově dodávané)
plyn
elektřina
paliva (uhlí, brikety, dřevo, biomasa, stěpky, lehké topné oleje)
pohonné hmoty (nafta, benzín, plyn) a maziva (motorový olej)
vodné, stočné, srážková voda
budovy apod.
jízdné, ubytování, stravné, parkovné hrazené v souladu s obecně závaznými předpisy
včetně platby za kurýrní a zásilkové služby
telefonní služby, využívání sítě internet
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociálních služeb (§ 80 zákona o
sociálních službách) a pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu
nebo nemoci z povolání (vyhláška č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby
zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci
z povolání)
povinné ručení
pojištění vozidla při finančním leasingu (viz níže)
technická podpora, update SW, platby za přístup do SW,…
provedení účetního auditu dotace v případech, kdy je vyžadován (část IX bod 9 Metodiky) do
limitu 20 000 Kč na službu
konzultační, poradenské a právní služby, dodavatelské vedení účetnictví
vzdělávání pracovníků - limit 4 500 Kč/úvazek (na 1 úvazek pracovníka v přímé péči se
započítává 0,4 úvazku nepřímé péče)
odvoz odpadu, dodavatelský úklid
povinné revize (komínu, hromosvodu, elektrických a jiných zařízení, STK, měření emisí vozidla
pro sociální službu, ….)
podpora nezávislého kvalifikovaného odborníka dle přílohy č. 2 standardu č. 10 písm. e) zákona
o soc. službách (tzv. supervize) do celkové výše 30 tis. Kč/rok na sociální službu (i v případě
zajištění formou dohody o provedení práce)

ENERGIE A PALIVA

VODA
NÁJEMNÉ
CESTOVNÍ NÁHRADY
SLUŽBY - POŠT
SLUŽBY - TELEKOMUNIKACE
SLUŽBY - PENĚŽNÍ ÚSTAVY

SLUŽBY - IT
SLUŽBY - PRÁVNÍ A EKONOMICKÉ

SLUŽBY - ŠKOLENÍ
SLUŽBY - OSTATNÍ

SLUŽBY - FINANČNÍ LEASING
OPRAVY A ÚDRŽBA

OSTATNÍ

pouze v případě motorového vozidla využívaného v rámci poskytování sociální služby (nejen
terénní formou)
Oprava = odstraňují se účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem
uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu (např. zasklení rozbitého okna).
Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než
původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému
zhodnocení (tj. k rekonstrukci - změna účelu nebo technických parametrů, k modernizaci rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti, k nástavbě nebo přístavbě).
Údržba = soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení a předchází poruchám a
odstraňují se drobnější závady (např. nátěr oken)
Pozn. Uznatelné jsou i náklady na rekonstrukci nebo modernizaci staveb, pokud jejich roční
výše nepřesáhne v úhrnu částku 40 tis. Kč (účetně tedy nedochází k technickému zhodnocení
majetku)
nákup služby - pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, mimo DPP, mimoo DPČ)
nákup služby - ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, mimo DPP, mimo DPČ)
pohonné hmoty (nafta, benzín, plyn) a maziva (motorový olej)
osobní vybavení, drobné předměty běžné osobní potřeby a některé služby s přihlédnutím k
potřebám nezaopatřených dětí v domovech pro osoby se zdravotním postižením (§ 48 odst. 3
zákona o soc.službách)
náklady na pověřence v rámci GDPR

*Pokud zaměstnanec pracuje na plný úvazek jen část roku, započítají se do uznatelných nákladů jen odpovídající dvanáctiny z limitu na vzdělávání./Pokud zaměstnanec pracuje na částečný úvazek po celý rok, započítá se do
uznatelných nákladů celý limit na vzdělávání.

Příloha č. 4 Metodiky

NEUZNATELNÉ NÁKLADY PRO ČERPÁNÍ DOTACE POSKYTOVATELŮM SOC.SLUŽEB
a) nesouvisejí s poskytováním základních činností u jednotlivých druhů soc.služeb;
b) na zdravotní péči poskytovanou dle §36 zákona o sociálních službách;
c) výdaje, které nelze účetně doložit;
d) náklady financované z jiných veřejných zdrojů, tj. např. z provozních příspěvků a dotací od obcí, krajů, z OP Z (ESF), z Norských fondů,….;
e) náklady financované z darů;
f) a dále např.:
ODMĚNY ZA VÝKON FUNKCE
fyzickým osobám, které jsou členy orgánů právnické osoby a jsou do funkce voleni,
1. OSOBNÍ NÁKLADY
jmenováni či jinak povolány (§152 odst. 2, občanského zákoníku), s výjimkou fyzické
osoby pověřené řízením společnosti (ředitel)
OSTATNÍ PLATY
odstupné dle zákoníku práce
PLNĚNÍ SOCIÁLNÍHO CHARAKTERU poskytovaná
příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření
zaměstnancům v případech, kdy na tato plnění
nevzniká nárok podle právních předpisů
životní pojištění
dary k životním jubileím a pracovním výročím
příspěvky na rekreaci
a další nepovinná plnění uvedená v § 6 odst. 9 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů

2. PROVOZNÍ NÁKLADY

DANĚ A POPLATKY

OSTATNÍ NÁKLADY

ODPISY, PRODANÝ MAJETEK, TVORBA REZERV A
OPRAVNÝCH POLOŽEK

FINANČNÍ NÁKLADY
POSKYNUTÉ PŘÍSPĚVKY
SLUŽBY

DPH
REPREZENTACE
FINANČNÍ LEASING
CESTOVNÉ

VÝZKUM A VÝVOJ
OSTATNÍ

3. INVESTICE

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK

daň silniční
daň z nemovitých věcí
daň z nabytí nemovitých věcí
správní poplatky
poplatky za znečištění ovzduší
poplatky za TV a rozhlas
soudní poplatky
smluvní pokuty
úroky z prodlení (i dle smlouvy o úvěru)
ostatní pokuty a penále
odpisy nedobytných pohledávek
kurzové ztráty
věcné a finanční dary (ani jako odměny pro účastníky různých akcí)
manka a škody
odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené
pojištění vyjma pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociálních
služeb (§ 80 zákona o sociálních službách) a pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za
škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (vyhláška č. 125/1993 Sb., kterou se
stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při
pracovním úrazu nebo nemoci z povolání) - např. pojištění majetku (staveb a vybavení) a
osob (odpovědnost zaměstnanců za škodu), havarijní pojištění vozidla a dále zmařené
investice
odpisy dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku (účetní odpisy)
zůstatková cena při prodeji dlouhodobého hmotného nebo nehm. majetku
účetní cena prodaného materiálu
účetní cena prodaných cenných papírů a majetkových podílů
rezervy a opravné položky dle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu
daně z příjmů
bankovní výlohy (poplatky, úroky bankám nebo i jiným věřitelům, poplatky za získání
bankovní záruky, depozitní poplatky,…)
členské poplatky (příspěvky) - dobrovolné členství
audit účetní závěrky, mimořádný audit, částečný audit, interní audit, audit kvality,
počítačový audit, audit hospodaření, forenzní audit, energetický audit
daňový poradce, zpracování analýz, studií, plánů, zpracování projektu a žádosti o dotaci
vzdělávání pracovníků nad stanovený limit
pokud je možné žádat vratku (odpočet DPH na vstupu)
pohoštění, catering, ošatné, upomínkové předměty
s výjimkou motorového vozidla využívaného v rámci poskytování sociální služby (nejen
terénní formou)
zahraniční služební cesty vyjma služebních cest za účelem vzdělávání, dálniční známky
(tuzemské i zahraniční)
vstupné na kulturní a zábavné akce
přímé i nepřímé náklady na tyto oblasti
pořádání workshopů, teambuildingů, výjezdních zasedání, apod.
náklady příštích období
tvorba fondů, např. FKSP u příspěvkových organizací
potraviny (s vyjímkou viz uznatelné náklady)
občerstvení, alkohol a cigarety
pořizovací cena nad 40 tis. Kč, použitelnost více než rok - nemovitosti, stavby, stroje,
přístroje a zařízení (výpočetní technika, vybavení kuchyně,...), dopravní prostředky (mimo
uznatelnou výjimku)
pořizovací cena nad 60 tis. Kč, použitelnost více než rok (programové vybavení apod.)

TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ
rekonstrukce, modernizace, nástavba, přístavba
OSTATNÍ
akcie, majetkové podíly, poskytované investiční dotace
V případě nejasností na straně poskytovatele sociálních služeb, zda se jedná o náklad neuznatelný, dávají stanovisko pracovníci ORS.

Příloha č. 5 Metodiky

MONITOROVACÍ LIST PODPOŘENÉ OSOBY
Identifikace projektu
Registrační číslo projektu
Název projektu
Příjemce podpory (název)
Základní údaje o podpořené osobě
Jméno a příjmení
Datum narození
Místo trvalého
pobytu

Ulice

Číslo popisné

Město

PSČ

Email

Telefon

1. Údaje zaznamenávané nejpozději před ukončením účasti osoby v projektu
Stav je zjišťován k datu zahájení účasti osoby v projektu.
Podle pohlaví
Podpořená osoba může patřit
pouze do jedné z vymezených
skupin.

Podle postavení na trhu
práce
Podpořená osoba může patřit
pouze do jedné z vymezených
skupin.
V případě souběhu se uvádí
převažující charakteristika.

muži
ženy
zaměstnanci,
 včetně žen na mateřské dovolené, které byly před nástupem
této dovolené zaměstnány
osoby samostatně výdělečně činné,
 včetně žen na mateřské dovolené, které byly před nástupem
této dovolené osobami samostatně výdělečně činnými
osoby na rodičovské dovolené, které byly před nástupem této
dovolené zaměstnány nebo samostatně výdělečně činné
dlouhodobě nezaměstnaní,1 registrovaní na Úřadu práce ČR
nezaměstnaní – ostatní, registrovaní na Úřadu práce ČR
neaktivní osoby,2 které nejsou v procesu vzdělávání nebo
odborné přípravy,
 včetně matek na mateřské dovolené a osob na rodičovské
dovolené, které nebyly před nástupem této dovolené ani
zaměstnány, ani nepatřily mezi osoby samostatně výdělečně
činné
 včetně osob pobírajících invalidní důchod a osob
pobírajících starobní důchod, které nepatří ani do kategorie
zaměstnanci, ani do kategorie osob samostatně výdělečně
činných a nejsou registrované na Úřadu práce ČR
neaktivní osoby3 - ostatní

1

Osoby mladší 25 let se považují za dlouhodobě nezaměstnané, pokud jejich nezaměstnanost trvá více než 6 měsíců
nepřetržitě; ostatní osoby jsou dlouhodobě nezaměstnané, pokud jejich nezaměstnanost trvá nepřetržitě déle než 12
měsíců.
2
Osoba je považovaná za neaktivní, když není zaměstnaná (včetně OSVČ), ani registrovaná na Úřadu práce ČR (jako
uchazeč o zaměstnání).
3
Osoba je osoba považovaná za neaktivní, když není zaměstnaná (včetně OSVČ), ani registrovaná na Úřadu práce ČR
(jako uchazeč o zaměstnání).

Vzor účinný od 25. 5. 2018
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Podle nejvyššího
dosaženého vzdělání

bez vzdělání4 a jinde neuvedené5
1. stupeň základní školy nebo 2. stupeň základní školy či 1. - 4.
Podpořená osoba musí patřit do
ročník 8letých gymnázií či konzervatoře anebo 1. - 2. ročník 6letých
jedné z vymezených skupin.
gymnázií, tj. osoby s primárním (ISCED 1) nebo nižším sekundárním
(ISCED 2)6 vzděláním
středoškolské, maturita či vyučení anebo pomaturitní studium, tj.
osoby s vyšším sekundárním (ISCED 3) nebo postsekundárním
(ISCED 4)7 vzděláním
vyšší odborné, bakalářské, magisterské, doktorské studium, tj.
osoby s terciárním (ISCED 5 až 8)8 vzděláním
migranti; osoby, které jsou původem cizinci; menšiny (včetně
Podle typu znevýhodnění**
Podpořená osoba může patřit do marginalizovaných společenství jako jsou Romové)9
více vymezených skupin (příp. do
osoby se zdravotním postižením10
žádné).
osoby s jiným znevýhodněním11
Podle přístupu k bydlení
osoby bez přístřeší nebo osoby vyloučené z přístupu k bydlení12
Podpořená osoba patří či nepatří
do vymezené skupiny.

Podle sektoru ekonomiky,
v němž je osoba
ekonomicky aktivní

osoby působící v neziskovém sektoru
osoby působící v podnikatelském sektoru
osoby působící ve veřejném sektoru

Vyplňují pouze osoby
zaměstnané a OSVČ.
Podpořená osoba může patřit
pouze do jedné z vymezených
skupin.
V případě působení v různých
sektorech se vybírá ten, který
převažuje.

4

Osoby s nedokončeným 1. stupněm základní školy. Tyto osoby jsou v případě členění podle typu znevýhodnění
považovány za „osoby s jiným znevýhodněním“.
5 ISCED 9 – vzdělání jinde neuvedené
6

„ISCED 1 – 2“ pokrývá nedokončené základní vzdělání až střední vzdělání bez maturity i výučního listu praktické
jednoleté.
7
„ISCED 3 – 4“ pokrývá střední vzdělání bez maturity i výučního listu praktické dvouleté až pomaturitní a nástavbové
studium.
8
„ISCED 5 – 8“ pokrývá vyšší odborné vzdělání až vysokoškolské doktorské vzdělání (včetně vzdělání uvedeným stupňům
odpovídajícího).
9
Cizinci žijící na území ČR (s i bez povolení k trvalému pobytu); účastníci, kteří pocházejí z území mimo ČR, náleží do
některé z menšin či potřebují speciální pomoc na trhu práce kvůli jazyku či jiným kulturním problémům. V ČR jsou
národnostní menšiny uvedeny výčtem v článku 3 statutu Rady vlády pro národnostní menšiny. (Jedná se o celkem 14
menšin: běloruskou, bulharskou, chorvatskou, maďarskou, německou, polskou, romskou, rusínskou, ruskou, řeckou,
slovenskou, srbskou, ukrajinskou, vietnamskou).
10
Do kategorie osob se zdravotním postižením patří v souladu s § 67 zákona č. 435/2004 Sb. fyzické osoby, které jsou
orgánem sociálního zabezpečení uznány a) invalidními ve třetím stupni), b) invalidními v prvním nebo druhém stupni, c)
zdravotně znevýhodněnými. Do této kategorie patří také fyzické osoby, které byly uznány Úřadem práce ČR zdravotně
znevýhodněnými, a rozhodnutí nepozbylo platnosti. V případě projektů týkajících se škol a školských zařízení se nad
rámec výše uvedeného zdravotně postiženými účastníky rozumí také děti, žáci a studenti se zdravotním postižením dle
§ 16 zákona č. 561/2004 a vyhlášky č. 73/2005, kteří potřebují speciální pomoc při vzdělávání kvůli svému znevýhodnění.
11
Jedná se o osoby s jiným znevýhodněním, které kvůli svému znevýhodnění čelí sociálnímu vyloučení (např. osoby

po výkonu trestu, osoby ohrožené závislostí, osoby s nedokončeným 1. stupněm základní školy atd.).
12

Jedná se o osoby, jejichž bydlení je nejisté nebo neodpovídá standardům bydlení v daném prostředí (z důvodu chudoby,
zadlužení, provizorního charakteru ubytování, blížícího se propuštění z instituce, pobytu bez právního nároku, apod.),
osoby v ubytovacím zařízení pro bezdomovce, osoby spící venku (bez střechy) – „na ulici“ / bez přístřeší, a tudíž potřebují
speciální pomoc v procesu začlenění se na trhu práce.
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Podle specifikace působení
ve veřejném sektoru

zaměstnanci
 ministerstva,
Vyplňují pouze osoby působící ve
 ústředního správního úřadu,
veřejném sektoru.
 některého z ostatních správních úřadů nebo
Podpořená osoba patří či nepatří
 územních samosprávných celků,
do vymezené skupiny.
kteří nevykonávají výhradně pomocné, servisní nebo manuální
práce (tzv. obslužné činnosti) nebo kteří neřídí pouze výkon
takových prací
** Citlivé údaje - účastník může odmítnout je poskytnout.
Vazba na vymezené území
Zaměstnanec vykonává
svou pracovní činnost
z více než 50 %

v některém z krajů či krajích ČR s výjimkou hlavního města Prahy
v hlavním městě Praze
v Ústeckém či Karlovarském kraji

Vyplňují pouze osoby
zaměstnané.

Osoba samostatně
výdělečně činná má sídlo
podnikání

v některém z krajů či krajích ČR s výjimkou hlavního města Prahy
v hlavním městě Praze
v Ústeckém či Karlovarském kraji

Vyplňují pouze OSVČ.

Studium žáka/studenta
probíhá z více než 50 %
Vyplňují pouze žáci/ studenti.

V
dne

v některém z krajů či krajích ČR s výjimkou hlavního města Prahy
v hlavním městě Praze
v Ústeckém či Karlovarském kraji

Podpis

2. Údaje zaznamenávané po ukončení účasti osoby v projektu
Stav je zjišťován nejpozději do 4 týdnů od ukončení účasti osoby v projektu. Postihuje změnu
v době od zahájení účasti osoby na projektu až do okamžiku zjišťování.
Datum ukončení účasti osoby v projektu
osoby nově zapojené do procesu vzdělávání/odborné přípravy
Podle situace po
osoby, které po svém zapojení do projektu získaly kvalifikaci13
ukončení účasti
osoby, podpořené z projektu v rámci investiční priority 1.5 OPZ,14
v projektu
které
obdržely závaznou nabídku zaměstnání, dalšího vzdělávání,
Podpořená osoba může
patřit do více vymezených
učňovské nebo odborné přípravy15
skupin (příp. do žádné).

V
dne

Podpis

13

Jedná se o osoby, které získaly potvrzení o kvalifikaci udělené na základě formálního prověření znalostí, které ukázalo,
že osoba nabyla kvalifikaci dle předem nastavených standardů.
14
Konkrétně jde o projekty v rámci specifického cíle „Zvýšit zaměstnanost podpořených mladých lidí, kteří nejsou
v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě v regionu NUTS II Severozápad“.
15 Závaznou nabídkou se rozumí dobrovolná a závazná nabídka ze strany zaměstnavatele nebo vzdělávací instituce, tedy
nabídka smlouvy od zaměstnavatele nebo nabídka návratu do vzdělávání ze strany vzdělávací instituce.
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Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2
Datová schránka: sc9aavg
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
Kontaktní údaje pověřence jsou uveřejněny na webových stránkách www.mpsv.cz.
Účel zpracování osobních údajů
V souladu s čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016,
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), jsou
údaje uvedené v tomto Monitorovacím listu podpořené osoby shromažďovány a zpracovávány
výhradně za účelem prokázání řádného a efektivního nakládání s prostředky Evropského sociálního
fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost. Údaje
z tohoto formuláře budou použity pro přípravu zpráv o realizaci projektu. Tento formulář může být
kontrolován pracovníky implementační struktury uvedeného operačního programu nebo osobami
pověřenými k provedení kontroly při zachování mlčenlivosti o všech kontrolovaných údajích.
Právní základ pro zpracování osobních údajů
Ministerstvo práce a sociálních věcí je jakožto správce osobních údajů zpracovávaných v souvislosti
s realizací projektů podpořených z Operačního programu Zaměstnanost oprávněno zpracovávat
v tomto formuláři uvedené osobní údaje podpořené osoby na základě nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském sociálním fondu
a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006 (zejména jeho příloh I a II).
Realizátor projektu podpořeného z Operačního programu Zaměstnanost je oprávněn zpracovávat
v tomto formuláři uvedené osobní údaje podpořené osoby na základě pověření vydaného správcem
(tj. Ministerstvem práce a sociálních věcí) v souladu s čl. 28 Obecného nařízení o ochraně osobních
údajů.
Doba uchovávání osobních údajů
V tomto formuláři uvedené osobní údaje jsou/budou uchovávány pro účely jejich zpracování
v souladu s čl. 5 odst. 1 písm. e) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, po dobu deseti let
od ukončení realizace projektu.
Poučení o právech podle čl. 13 a 14 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů
Podpořená osoba má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (tedy informaci, jaké osobní
údaje jsou zpracovávány), a vydání kopie zpracovávaných osobních údajů.
Podpořená osoba má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní
údaje, které se ho týkají, nebo doplnil neúplné osobní údaje.
V případě, že se podpořená osoba domnívá, že jsou její osobní údaje zpracovávané realizátorem
projektu a/nebo správcem nepřesné, má právo na omezení zpracování do doby ověření přesnosti
osobních údajů.
Pokud se podpořená osoba domnívá, že zpracováním jejích osobních údajů bylo porušeno Obecné
nařízení o ochraně osobních údajů, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Neposkytnutí osobních údajů může mít za následek nepodpoření v rámci projektu.
Využití informačních systémů MPSV a ČSSZ
Kromě v tomto formuláři uvedených osobních údajů mohou být v souvislosti s realizací projektu
podpořeného z Operačního programu Zaměstnanost Ministerstvem práce a sociálních věcí nebo
osobami oprávněnými k provedení kontroly zpracovávány i další osobní údaje týkající se podpořené
osoby, které jsou obsaženy v systémech Ministerstva práce a sociálních věcí a České správy
sociálního zabezpečení, pokud se jedná o údaje nezbytné pro zajištění výše uvedeného účelu.
Těmito osobními údaji jsou např. údaje o tom, zda je podpořená osoba uchazečem o zaměstnání
vedeným v evidenci Úřadu práce České republiky, zda je podpořená osoba zaměstnána a po jakou
dobu, zda je podpořená osoba osobou samostatně výdělečně činnou.
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Bod 20.8 priloha 1.pdf k usnesení č. 137/31Z/2020

Přehled subjektů navržených k podpoře, včetně výše dotace

Poskytovatel

Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích
Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích
DŮM ROMSKÉ KULTURY, o.p.s.
DŮM ROMSKÉ KULTURY, o.p.s.
Křesťanské společenství Jonáš, z.s.
Arkadie, o.p.s.
Arkadie, o.p.s.
Arkadie, o.p.s.
Arkadie, o.p.s.
Arkadie, o.p.s.
Arkadie, o.p.s.
Arkadie, o.p.s.
Arkadie, o.p.s.

IČ

41328523
41328523
25441892
25441892
26648661
556203
556203
556203
556203
556203
556203
556203
556203
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ID

2185972
9753639
3960446
5153749
8061366
1268119
4012625
1816143
2981921
4064347
4415138
7942332
9750157

Druh služby

domovy se zvláštním režimem
domovy pro seniory

terénní programy
NZDM
nízkoprahová denní centra
denní stacionáře
denní stacionáře
sociální rehabilitace
sociálně terapeutické dílny
sociální rehabilitace
sociální rehabilitace
odborné sociální poradenství
sociálně terapeutické dílny

Požadavek na dofincování ze žádosti

500 000,00 Kč
200 000,00 Kč
404 033,00 Kč
425 820,00 Kč
590 163 Kč
1 115 079 Kč
1 108 316 Kč
11 000,00
28 000,00
21 000,00
22 000,00
18 000,00
50 000,00

3 235 095,00 Kč

ČÁSTKA V REZERVĚ
ROZDĚLENO
NEROZDĚLENO

1 986 905 Kč
1 986 000 Kč
905 Kč

NÁVRH NA DOFINANCOVÁNÍ

500 000,00 Kč
200 000,00 Kč
202 000,00 Kč
213 000,00 Kč
219 000 Kč
326 000 Kč
326 000 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
1 986 000,00 Kč
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Krajský úřad Ústeckého kraje
Ing. Petra Lafková

Vedoucí odboru sociálních věcí
Velká Hradební3118/48
400 O2 ÚSTÍ NAD LABEıvı

V

Bílině,

dne

10. července

2020

vı
ıv
Žádost o vydání budoucího prıslibu k zařazení do Základní sıte Sociálních služeb Ústeckého kraje a
změnu kapacity sociální služby zařazené v Základní síti sociálních služeb Ústeckého kraje

Společnost Hornická nemocnice S poliklinikou spol. S r.o. (dále jen ,,HNsP") je poskytovatelem Sociální
službLpoSkvtované ve Zdravotnickém zařízení podle § 52 Zákona O sociálních službách (zákon
č. 108/2006 Sb.) o kapacitě 16 lůžek. HNSP poskytuje zdravotní služby, a to ambulantní péči a Iůžkovou
péči léčebny dlouhodobě nemocných.

HNSP uvažuje O

vv

øv

rozsírení stávajících kapacit luzkových služeb a O registraci sociálních služeb nových.

Konkrétně se jedná o služby: domov pro seniory (§ 49 zákona o sociálních službách); domov se
Zvláštním režimem (§ 50 podle Zákona O sociálních službách) a Odlehčovací službu v pobytové formě
(§ 44 Zákona o sociálních službách). Takto nově vzniklé kapacity budou muset být umístěny v nové
budově (případně budovách) vareálu HNSP, který má rozlohu zhruba 70.000 m2, Ztoho zastavěná
plocha je 7.717 m2. Stávající budovy jsou pro toto rozšíření kapacitně nevyhovující. Rozloha areálu je
vhodná pro umístění nových budov. Předpokládaná výše investice na pořízenítéto budovy činí cca 220
mil. Kč viz příloha Ekonomická studie rozšíření kapacit Hornické nemocnice s poliklinikou Bílina.

Na území ORP Bílina není kromě pečovatelské služby (zajišťované městem Bílina) a pobytové služby
HNSP žádné jiné zařízení, resp. sociální služba pro cílovou skupinu senioři. Dle Střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2019-2021 (dále jen ,,SPRSS”) je podporováno
přenesení části stávajících kapacit (bez uvedení počtu) pobytových služeb zjiných oblastí okresu
Teplice do oblasti ORP Bílina prostřednictvím vybudování nového zařízení. Současně dle SPRSS v celém
teplickém okrese chybí cca 50 lůžek v domově se zvláštním režimem.
Zajištění souladu

záměru HNSP se SPRSSje

sociálních služeb Ústeckého kraje. Plánované rozšíření kapacit vyplývá Z

2020-2022 (dále jen „KP ORP Bílina"). Dle KP ORP
navýšení současných lůžkových kapacit (LDN a sociální služby), a to:

služeb
k

-

ORP

nově vzniklých služeb do sítě
Komunitního plánu sociálních

klíčové pro případné zařazení

Bílina

Bílina

má

v případě HNSP dojít

poskytované ve zdravotnických zařízeních - navýšení o 34 lůžek;
LDN - navýšení o 30 lůžek;
Domovy pro seniory - vznik nových 25 lůžek;
Domovy se zvláštním režimem (DZR) - vznik nových 15 lůžek;
Odlehčovací služba v pobytové formě - vznik nových 5 lůžek.
Sociální služby

Současný stav bez LDN 16

lůžek.

Budoucí stav bez LDN 179 lůžek.

Navrhované navýšení kapacit vyplývá ze současného znění KP ORP Bílina. S ohledem na předpokládaný
demografických vývoj spojený se Stárnutím populace v Ústeckém kraji obecně, je otázkou, zda při
Hornická nemocnice S poliklinikou spol.
Email: noVakoVa@hnSp.cZ
Tel.: 417 777 302/Mobil: 608 279 177

S r.o.

IČO: 61325422; DIČ CZ61325422
Datová Schránka: S5uapS3
Účet: UniCredit Bank 20600206/2700

jsme Zde pro Vás.
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budování nových kapacit sociálních služeb zohlednit spíše budoucí potřebu oproti potřebně současné.
Tato úvaha vyžaduje nutnost budoucího zařazení těchto kapacit do Sítě sociálních služeb Ústeckého
kraje. Předpokládaný termín realizace investice je 2023 - 2025.

HNSP může na

sociální služby žádat o dotaci na zajištění základních činností sociálních služeb V rámci

programu Podpora

sociálních služeb V Ústeckém kraji 2020 (dle § 10c zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů). O dotaci je možné žádat každý kalendářní rok. Na
přidělení dotace však není právní nárok. Stěžejní podmínkou pro přidělení dotace je zařazení těchto
Služeb v základní síti Sociálních služeb Ústeckého kraje.

Předpokládané náklady spojené s provozem sociálních služeb a LDN (nenívhodné oddělovat) vycházejí
ze skutečnosti jednak HNSP a jednak poskytovatelů stejných služeb o obdobné kapacitě.
Předpokládané výnosyjsou stanoveny zejména z aktuálního Znění vyhlášky č.505/2006 Sb.
Stoprocentním majitelem společnosti je Město Bílina viz příloha Výpis Z obchodního
dlouhodobě podporuje záměr O rozšíření kapacit pro zdravotní a sociální služby.

rejstříku, které

Žádám O vydání budoucího příslibu, vydání Souhlasného stanoviska pro HNSP, k zařazení do Základnı
sítě sociálních služeb a změnu kapacity služeb zařazených v Základní síti sociálních služeb Ústeckého

ı

kraje.

S úctou

Andrea

Ing.

Abigail

lng. Aľldľea

Digitálně podepsal Ing.

Andrea Abigail Nováková
Datum: 2O20.O7.13

Ablga
N0\/á køvá
-

-

Nováková, jednatelka společnosti

Il

08:37:58 +02'OO'

Přílohy:
-

obchodního rejstříku
vv
Ekonomická studie rozsírení kapacit Hornické nemocnice

Výpis

z

s

poliklinikou spol. s r.o.

Rozdělovník: Krajský úřad Ústeckého okraje, vedoucí odboru sociálních věcí; Městský úřad Bílina,

Vedoucí odboru sociálních

věcí;

Hornická nemocnice S poliklinikou

Město

spol. S r.o.

Email: noVakoVa@,hnSp.cZ
Tel.: 417 777 302/Mobil: 608 279 177

Bílina

IČO: 61325422; DIČ CZ61325422
Datová Schránka: S5uapS3
Účet: UniCredit Bank 20600206/2700

jsme Zde pro Vás.
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Ekonomická studie rozšíření kapacit
Hornické nemocnice s poliklinikou
Bílina
1. 6. 2020

Popis současného stavu
Hornická nemocnice s poliklinikou Bílina (dále též „HNsP“) poskytuje v současné
době jednak ambulantní a jednak lůžkovou péči. V případě lůžkové péče se
jedná o 84 lůžek léčebny dlouhodobě nemocných (LDN).
Vedle zdravotnických služeb je současně poskytovatelem sociálních služeb, a to
sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče dle § 52
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen „zákon o sociálních
službách“), o kapacitě 16 lůžek.
HNsP uvažuje jednak o rozšíření stávajících kapacit lůžkových služeb a jednak o
registraci sociálních služeb nových. Konkrétně se jedná o služby: domov pro
seniory (§ 49 zákona o sociálních službách); domov se zvláštním režimem (§ 50
zákona o sociálních službách) a odlehčovací službu v pobytové formě (§ 44
zákona o sociálních službách). Takto nově vzniklé kapacity budou muset být
umístěny v nové budově (případně budovách). Stávající budovy jsou pro toto
rozšíření kapacitně nevyhovující.
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Současný stav sociálních služeb pro seniory v Bílině a okolí
•

•

•

Na území ORP Bílina není kromě pečovatelské služby
(zajišťované Městem Bílina) a pobytové služby HNsP (sociální
služby poskytované ve zdravotnických zařízeních) žádné jiné
zařízení, resp. sociální služba pro cílovou skupinu senioři.
Dle Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckém
kraji na období 2019-2021 (dále jen „SPRSS“) je podporováno
přenesení části stávajících kapacit (bez uvedení počtu)
pobytových služeb z jiných oblastí okresu Teplice do oblasti
ORP Bílina prostřednictvím vybudování nového zařízení.
Současně dle SPRSS v celém teplickém okrese chybí cca 50
lůžek v domově se zvláštním režimem.
Zajištění souladu záměru HNsP se SPRSS je klíčové pro
případné zařazení nově vzniklých služeb do sítě sociálních
služeb Ústeckého kraje.
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Plánované rozšíření kapacit
•

Plánované rozšíření kapacit (počet lůžek jednotlivých služeb) vyplývá z
Komunitního plánu sociálních služeb ORP Bílina 2020–2022 (dále jen
„KP ORP Bílina“). Dle KP ORP Bílina má v případě HNsP dojít k
navýšení současných lůžkových kapacit (LDN a sociální služby), a to:
•

Sociální služby poskytované ve zdravotnických
navýšení o 34 lůžek;

•

LDN – navýšení o 30 lůžek.

•

•

zařízeních –

Současně by mělo dojít ke vzniku nových sociálních služeb, a to:
•

Domovy pro seniory – vznik nových 25 lůžek;

•

Domovy se zvláštním režimem (DZR) – vznik nových 15 lůžek;

•

Odlehčovací služba v pobytové formě – vznik nových 5 lůžek.

Název služby

Současný stav

Budoucí stav

Domovy pro seniory

0 lůžek

25 lůžek

Domovy se zvláštním
režimem

0 lůžek

15 lůžek

Odlehčovací služba

0 lůžek

5 lůžek

Sociální služby ve zdrav.

16 lůžek

50 lůžek

LDN

84 lůžek

114 lůžek

100 lůžek

209 lůžek

Celkem

Na dalších stranách je představeno jednak předpokládané personální obsazení nutné k provozu jednotlivých služeb a jejich
(dodatečných) kapacit a současně předpokládané náklady a výnosy těchto služeb.
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Základní východiska
•

•
•

•
•

Navrhované navýšení kapacit vyplývá ze současného znění KP ORP Bílina. S ohledem na předpokládaný demografický vývoj spojený
se stárnutím populace (jak v ORP Bílina, tak v Ústeckém kraji obecně), je otázkou, zda při budování nových kapacit sociálních služeb
zohlednit spíše budoucí potřebu oproti potřebě současné. Tato úvaha vyžaduje nutnost budoucího zařazení těchto kapacit do Sítě
sociálních služeb Ústeckého kraje.
V současném systému sociálních služeb nelze zajistit, aby byla veškerá kapacita sociálních služeb a LDN obsazena občany obcí ORP
Bílina, byť se předpokládá, že takových klientů bude v zařízení většina.
Předpokládané náklady spojené s provozem sociálních služeb a LDN vycházejí ze skutečnosti jednak HNsP a jednak poskytovatelů
stejných služeb o obdobné kapacitě. Předpokládané výnosy jsou stanoveny zejména z aktuálního znění (k 1. 6. 2020) vyhlášky
č. 505/2006 Sb. S ohledem na předpokládanou prodlevu mezi současností a provozem nově vzniklých kapacit je nutné kalkulovat s
navýšením nákladových položek (zejména osobních nákladů). Oproti tomu lze předpokládat navýšení úhrad ze strany klientů
(novelizace vyhlášky 505/2006 Sb.).
Data využitá pro zpracování studie vycházejí jednak z výsledku hospodaření HNsP v roce 2019 a jednak z výsledků hospodaření
vybraných subjektů poskytující předmětné sociální služby o stejné či obdobné kapacitě lůžek.
Ekonomická studie předpokládá 95% obložnost lůžek v jednotlivých sociálních službách.
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Návrh organizační struktury
•
•
•

Vznik nových pobytových služeb společně s rozšířením služeb stávajících vyvolá primárně potřebu navýšení počtu úvazků
na vybraných pracovních pozicích.
Současně tato změna přinese nutnost změny organizační struktury HNsP. Změny v organizační struktuře se dotknou
výhradně současného Úseku lůžkové péče.
Na následujících stranách je zobrazena současná organizační struktura HNsP s vyčleněným Úsekem lůžkové péče a dále
pak navrhovaná organizační struktura, a to opět s detailem navržené struktury Úseku lůžkové péče.

6

Současná organizační struktura HNsP

Valná hromada

Dozorčí rada

Jednatel
Úsek provozu, údržby
a stravování

Úsek recepce, ostrahy
a vozového parku

Stravovací provoz

Úsek jednatele

Úsek lůžkové péče

Jednatelství
LDN A

Odborné
ambulance

Agenda na smluvní
a zdravotní politiky

LDN B

Ambulance
praktických lékařů

Personální a
mzdová agenda

LDN C

RHB

LDN D*

HOME CARE

Recepce
Finanční účtárna

Provoz údržby

Logistika, OOPP,
prádla, šijovna

Referent SZM
OOPP – ochranné osobní pracovní prostředky
OZO – odborně způsobilá osoba
BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci
PO – požární ochrana

Ostraha

Úsek ambulantního
komplementu

Agenda kvality
péče
OZO BOZP, PO

Pověřenec
Spisová služba
Referát hygieny a
krizové řízení

*Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních jsou
zde zahrnuty v oddělení LDN D.
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Navrhovaná organizační struktura HNsP

Valná hromada

Dozorčí rada

Jednatel

Úsek provozu, údržby
a stravování
Stravovací provoz

Úsek recepce, ostrahy
a vozového parku

Úsek jednatele

Úsek lůžkové péče

Jednatelství
Recepce

Domov pro seniory

Odborné
ambulance

Domov se
zvláštním režimem

Ambulance
praktických lékařů

Odlehčovací
služba

RHB

LDN

HOME CARE

Finanční účtárna
Provoz údržby

Logistika, OOPP,
prádla, šijovna

Referent SZM

Ostraha

Agenda na smluvní
a zdravotní politiky
Personální a
mzdová agenda
Agenda kvality
péče
OZO BOZP, PO
Pověřenec
Spisová služba
Referát hygieny a
krizové řízení

Úsek ambulantního
komplementu

Sociální služby
poskytované ve
zdravotnických
zařízeních
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Plánovaná organizační struktura – Úsek lůžkové péče
•

•
•
•

Při návrhu nové organizační struktury se předpokládá, že sociální pracovník na úrovni úseku lůžkové péče bude mít ve své gesci
primárně metodiku sociální péče a současně by měl zajišťovat sociální šetření (na úrovni celé organizace), vyhodnocování žádostí a
účastnit se sociálního šetření v místě pobytu žadatele apod.
Sociální pracovník bude na 0,6 úvazku na úseku lůžkové péče, a tedy pro jednotlivá oddělení. Rovněž bude vykonávat roli sociálního
pracovníka o 0,4 úvazku na oddělení LDN.
Vedoucí pracovníci na jednotlivých oddělení budou mít kompetence/vzdělání sociálních pracovníků (viz tabulky s osobními náklady na
následujících stranách). Současně budou plánovat směny a řídit práci svých podřízených.
Vedoucí pracovník domova se zvláštním režimem, kde má 0,7 úvazku, je současně vedoucím pracovníkem s 0,3 úvazku na oddělení
odlehčovacích služeb.
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Plánovaná organizační struktura – lůžková péče
Úsek lůžkové péče

Domov pro seniory

Sociální pracovník (0,6)

Vedoucí úseku (1)

Domov se
zvláštním režimem

Odlehčovací
služba

Pozn.: Od roku 2016 byla pozice nutričního
terapeuta vykonávána vedoucím stravování na
0,2 úvazku.

Nutriční terapeut (1)

Sociální služby poskytované
ve zdravotnických zařízeních

LDN

Vedoucí
pracovník (1)

Vedoucí
pracovník (0,7)

Vedoucí
pracovník (0,3)

Vedoucí
pracovník (1)

Primář LDN (1)

Zdravotnický
personál (3)

Zdravotnický
personál (2)

Zdravotnický
personál (1)

Zdravotnický
personál (5)

Lékař (1)

Pracovník v soc.
službách (8-10)

Pracovník v soc.
službách (8-10)

Pracovník v soc.
službách (2)

Pracovník v soc.
službách (10-12)

Vrchní sestra (1)

V závorce je vždy uveden počet úvazků pro danou pracovní pozici.

Zástupce
primáře LDN (1)

Zdravotnický
personál (16)
Sociální
pracovník (0,4)
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Sociální služby – osobní náklady
•

•

V tabulce níže je uveden přehled předpokládaného počtu nově vzniklých úvazků jednotlivých pracovních pozic v souvislosti s
rozšířením, resp. vznikem nových kapacit sociálních služeb. Celkem dojde v souvislosti se vznikem nových lůžek sociálních služeb k
nárůstu o 46,2 až 50,2 úvazků.
Celkové osobní náklady v souvislosti s rozšířením kapacit sociálních služeb činí cca 19,6 až 20,1 mil. Kč ročně.
Počet úvazků

Osobní
náklady na 1
úvazek
ročně

Celkové osobní náklady ročně

32–36

375 000 Kč

12 000 000 Kč–13 500 000 Kč

0,4

1,2

663 550 Kč

796 260 Kč

0,2

0,4

1,6

925 700 Kč

1 481 120 Kč

2

1

5

11

460 000 Kč

5 060 000 Kč

-

-

-

0,4

0,4

1 454 500 Kč

581 800 Kč

12 –14

10,7–12,7

3,3

20,2

46,2–50,2

–

19 919 180 Kč–21 419 180 Kč

Odlehčovací
služba

Soc. služby
poskyt. ve
zdrav. zař.

Celkem

8–10

2

14

0,4

0,3

0,1

0,6

0,4

Zdravotnický personál

3

Lékař

Pracovní pozice

Domov pro
seniory

Domov se
zvláštním
režimem

8 –10

Sociální pracovník
Vedoucí pracovník

Pracovník v sociálních
službách

Celkem
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Sociální služby – další náklady
•
•

V tabulce níže je uveden přehled dalších předpokládaných nákladů dle jednotlivých nákladových položek (vedle osobních nákladů) v
souvislosti s provozem nových kapacit sociálních služeb. Výše těchto nákladů činí cca 6,3 mil. Kč ročně.
Výše jednotlivých nákladových položek na jedno lůžko se mezi jednotlivými službami liší primárně z důvodu náročnosti poskytování
jednotlivých druhů služeb.

Spotřeba materiálu
na 1 lůžko

Spotřeba energií na
1 lůžko

Náklady na služby
na 1 lůžko

Ostatní náklady na 1
lůžko

Celkem ročně za
plánovanou kapacitu
dané služby

Domovy pro seniory

42 400 Kč

16 400 Kč

25 500 Kč

3 300 Kč

2 190 000 Kč

Domovy se zvláštním režimem

40 000 Kč

19 000 Kč

29 500 Kč

3 000 Kč

1 372 500 Kč

Odlehčovací služba

30 800 Kč

14 450 Kč

20 150 Kč

2 100 Kč

337 500 Kč

Soc. služby poskyt. ve zdrav. zař.

39 153 Kč

18 284 Kč

12 696 Kč

2 178 Kč

2 458 574 Kč

-

-

-

-

6 358 574 Kč

Sociální služba

Celkem
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Sociální služby – výnosy z příspěvku na péči
•
•
•

Jedním ze zdrojů příjmu pobytových sociálních služeb je příspěvek na péči, jehož výše se odvíjí o přiznaného stupně závislosti klienta
na pomoci druhé osoby. Výše příspěvku na péči je stanovena vyhláškou č. 505/2006 Sb.
V tabulce je uveden přehled výnosů z nově vzniklých kapacit sociálních služeb z příspěvků na péči.
Maximální možný výnos z příspěvků na péči klientů činí cca 9,2 mil. Kč. Při předpokládané 95% obložnosti těchto kapacit lze
předpokládat výnos z příspěvků na péči ve výši cca 8,7 mil. Kč.

Výše příspěvku*

Domov pro
seniory

Domov se
zvláštním
režimem

Odlehčovací
služba

Soc. služby
poskyt. ve zdrav.
zař.

Celkem
ročně

Celkem ročně při
95% obložnosti

I. stupeň

880 Kč

1

1

0

3

52 800 Kč

50 160 Kč

II. stupeň

4 400 Kč

2

1

1

7

580 800 Kč

551 760 Kč

III. stupeň

8 800 Kč

10

5

2

10

2 851 200 Kč

2 708 640 Kč

IV. stupeň

13 200 Kč

12

8

2

14

5 702 400 Kč

5 417 280 Kč

–

25

15

5

34

9 187 200 Kč

8 727 840 Kč

Stupeň závislosti

Celkem

*Stav k 1. 6. 2020
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Sociální služby – výnosy z poskytnutí ubytování a stravy
•
•

•

Vedle příjmů z příspěvků na péči tvoří příjmy předmětných sociálních služeb úhrady od klientů za poskytnuté ubytování a stravu. Výše
úhrady (její maximum) je stanovena vyhláškou č. 505/2006 Sb. (pro všechny uvažované služby jsou sazby totožné).
V tabulkách níže je uveden přehled předpokládaných výnosů za poskytnutí ubytování a stravy v souvislosti s nově vzniklými kapacitami
sociálních služeb.
V případě ubytování a stravy budou výnosy při 95% obložnosti činit cca 10,4 mil. Kč ročně.

Cena*

Domovy pro seniory

Domovy se
zvláštním
režimem

Odlehčovací
služba

Soc. služby
poskyt. ve
zdrav. zař.

Celkem ročně

Celkem ročně
při 95%
obložnosti

Ubytování

210 Kč

1 916 250 Kč

1 149 750 Kč

383 250 Kč

2 606 100 Kč

6 055 350 Kč

5 752 583 Kč

Stravování –
celodenní strava

170 Kč

1 551 250 Kč

930 750 Kč

310 250 Kč

2 109 700 Kč

4 901 950 Kč

4 656 853 Kč

Celkem

380 Kč

3 467 500 Kč

2 080 500 Kč

693 500 Kč

4 715 800 Kč

10 957 300 Kč

10 409 435 Kč

Položka

*Stav k 1. 6. 2020
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Sociální služby – výnosy ze zdravotního pojištění a další výnosy
•
•
•
•

Dalším zdrojem příjmů uvažovaných sociálních služeb jsou příjmy ze zdravotního pojištění.
Výše úhrady za jednotlivé úkony, které jsou klientům v pobytových sociálních službách poskytovány, je pak různá, a to v závislosti na
podmínkách dané zdravotní pojišťovny.
Výnosy ze zdravotního pojištění v souvislosti se vznikem nových kapacit sociálních služeb budou činit cca 1,4 mil. Kč ročně.
Mezi další příjmy uvažovaných sociálních služeb mohou patřit i příjmy z fakultativních činností poskytovaných klientům. S ohledem na
jejich průměrnou výši (jednotky tisíc za zařízení) jsou tyto příjmy v této studii zanedbány.

Domov pro seniory

Domov se zvláštním
režimem

Odlehčovací služba

Soc. služby poskyt. ve
zdrav. zař.

Celkem ročně

583 700 Kč

452 650 Kč

15 300 Kč

336 600 Kč

1 388 250 Kč
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Následná lůžková péče (LDN) – požadavky na personální zabezpečení
•
•
•

Dle vyhlášky č. 99/2012 Sb., jsou stanoveny požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb.
Požadavky na personální zabezpečení zdravotní péče na odděleních lůžkové péče jsou stanoveny pro kapacitu 30 lůžek.
Požadavky pro oddělení následné lůžkové péče:
•

lékař se specializovanou způsobilostí se základním kmenem interním, chirurgickým, urologickým, neurologickým, ortopedickým,
pediatrickým nebo základním kmenem všeobecného praktického lékařství podle zaměření zdravotní péče 0,3 úvazku;

•

lékař s odbornou způsobilostí 1,0 – z toho 0,3 úvazku s certifikátem;

•

všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí 1,0 úvazku;

•

všeobecná sestra bez dohledu a všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent celkem 7,0 úvazku;

•

sanitář nebo ošetřovatel 3,5 úvazku;

•

fyzioterapeut nebo ergoterapeut 1,0 úvazku – z toho alespoň 0,5 úvazku fyzioterapeut.
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LDN – osobní náklady
•
•

V tabulce níže je uveden přehled předpokládaného počtu nově vzniklých úvazků jednotlivých pracovních pozic v souvislosti s
rozšířením, resp. vznikem nových kapacit LDN. Celkem dojde v souvislosti se vznikem nových lůžek v LDN k nárůstu o 17,4 úvazků.
Celkové osobní náklady v souvislosti s rozšířením kapacit LDN činí cca 8,7 mil. Kč ročně.

Počet úvazků

Roční osobní náklady na 1
úvazek ročně

Celkové osobní náklady ročně

Sociální pracovník

0,4

663 550 Kč

265 420 Kč

Zdravotnický personál

16

430 800 Kč

6 892 800 Kč

Lékař

1

1 454 500 Kč

1 454 500 Kč

17,4

–

8 612 720 Kč

Pracovní pozice

Celkem
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LDN – další náklady
•
•
•

V tabulce níže je uveden přehled dalších předpokládaných nákladů dle jednotlivých nákladových položek (vedle osobních nákladů) v
souvislosti s provozem nových kapacit LDN. Výše těchto nákladů činí cca 2,8 mil. Kč ročně.
Tak jako v případě sociálních služeb připadá podstatná část dalších nákladů na spotřebu materiálu a energií.

Nákladové položky

Hodnota na lůžko ročně

Hodnota celkem ročně

79 375 Kč

2 381 260 Kč

691 Kč

20 720 Kč

Služby

12 741 Kč

382 230 Kč

Celkem

92 807 Kč

2 784 210 Kč

Spotřeba materiálu, energie
Ostatní náklady
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LDN – výnosy
•
•

V tabulce níže je uveden přehled předpokládaných výnosů z provozu nově vzniklých kapacit LDN.
Z níže uvedeného je zřejmé, že rozšíření kapacit LDN o 30 lůžek bude znamenat nárůst příjmů HNsP o cca 20,8 mil. Kč ročně. Většinu
z této sumy tvoří příjmy ze zdravotního pojištění.

Výnosové položky

Hodnota na lůžko ročně

Hodnota celkem ročně

Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb

693 000 Kč

20 790 000 Kč

- z toho příjmy ze zdravotního pojištění

691 555 Kč

20 745 650 Kč
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Sociální služby a LDN – další osobní náklady
•
•
•

V souvislosti se vznikem nových kapacit sociálních služeb a LDN dojde k nutnosti navýšení počtu úvazků dalších pracovníků, a to
primárně v oblasti úklidu a stravování. Celkem se předpokládá navýšení o 7 úvazků.
Toto navýšení vyvolá nárůst osobních nákladů ve výši cca 2,3 mil. Kč.
V souvislosti se vznikem nových kapacit sociálních služeb a LDN bude nutné provést rekonstrukci stávající kuchyně HNsP, resp.
navýšení její kapacity. Náklady na tuto investici jsou zahrnuty v celkových předpokládaných investičních nákladech.

Počet úvazků

Osobní náklady na úvazek
ročně

Celkové osobní náklady
ročně

Zaměstnanci úklidu

4

362 467 Kč

1 449 868 Kč

Kuchař / pomocný kuchař

3

300 000 Kč

900 000 Kč

Celkem

7

-

2 349 868 Kč

Pracovní pozice
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Investiční náklady
•
•
•
•

Pro provozování plánovaných kapacit sociálních služeb a LDN je nutné vybudovat novou budovu v areálu HNsP.
Předpokládaná výše investice na pořízení této budovy činí cca 220 mil. Kč.
Konečná výše investičních nákladů na vybudování nové budovy bude závislá na zvoleném architektonickém řešení budovy.
Pořízení nové budovy se promítne v odpisech HNsP, a to následujícím způsobem:
•

Účetní odpisová skupina VI

•

Stanovená doba používání v letech: 50

•

Výše ročních odpisů v prvním roce: 2 244 000 Kč

•

Výše ročních odpisů v dalších letech: 4 444 000 Kč
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Celkové náklady a výnosy za nové kapacity sociálních služeb a LDN
•

•
•
•

Celkové předpokládané náklady na provoz nových
kapacit sociálních služeb a LDN, vč. odpisů, budou
činit cca 44,5 až 46 mil. Kč ročně.
Celkové přepokládané výnosy budou činit cca
41,3 mil. Kč ročně.
Rozdíl mezi předpokládanými výnosy a náklady bude
činit cca 3,2 až 4,7 mil. Kč ročně.
V případě, kdy by došlo k zařazení všech kapacit
sociálních služeb do Sítě sociálních služeb
Ústeckého kraje, mohla by HNsP čerpat na zajištění
základních činností těchto služeb dotační prostředky
(viz následující strana).

Nákladové položky
Osobní náklady celkem
Ostatní náklady

Celkem ročně
30 881 768 Kč–32 381 768 Kč
232 772 Kč

Spotřeba materiálu a energie

6 915 368 Kč

Služby

1 994 644 Kč

Odpisy*

4 444 000 Kč**

Celkem

44 468 552 Kč–45 968 552 Kč
Výnosové položky

Celkem ročně

Výnosy z příspěvku na péči (sociální služby)

8 727 840 Kč

Výnosy za poskytnutí ubytování a stravy (sociální služby)

10 409 435 Kč

Výnosy z veřejného zdravotního pojištění (sociální služby)

1 388 250 Kč

Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb (LDN)

20 790 000 Kč

Celkem

41 315 525 Kč

* V případě pořízení budovy do majetku HNsP.
**Výše ročních odpisů v prvním roce činí 2 040 000 Kč, v tabulce je uvedena hodnota odpisů v dalších letech.
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Dotace
•

•
•

HNsP může na sociální služby žádat o dotaci na zajištění
základních činností sociálních služeb v rámci programu Podpora
sociálních služeb v Ústeckém kraji 2020 (dle § 10c zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).
O dotaci je možné požádat každý kalendářní rok. Na přidělení
dotace však není právní nárok.
Stěžejní podmínkou pro přidělení dotace je zařazení těchto
služeb v základní síti sociálních služeb Ústeckého kraje.
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Výše dotace pro jednotlivá nová oddělení
•
•

•

HNsP může získat v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2020 dotaci ve výši až 16,6 mil. Kč, přičemž celková
výše podpory je závislá na naplnění podmínek programu.
Je velmi pravděpodobné, že konečná výše schválené dotace bude nižší než uvádí tabulka. Vychází se zde z faktu, že v roce 2020 HNsP
získala podporu na sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ve výši 1,5 mil. Kč, což na jedno lůžko představuje
hodnotu 93 750 Kč.
Podmínkou rovněž je, že poskytnutá dotace nesmí přesáhnout vynaložené náklady.
Maximální výše
dotace

Optimální výše dotace

Maximální reálná výše
dotace

Maximální reálná výše
dotace / 1 lůžko

Domov pro seniory

7 149 440 Kč

6 287 130 Kč

3 576 440 Kč

143 060 Kč

Domov se zvláštním režimem

5 609 410 Kč

5 086 000 Kč

2 893 180 Kč

192 880 Kč

Odlehčovací služba

2 432 000 Kč

2 232 760 Kč

1 207 110 Kč

241 422 Kč

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních

16 743 460 Kč

15 796 330 Kč

8 985 780 Kč

179 720 Kč

–

–

16 662 510 Kč

–

Sociální služba

Celkem
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Závěr
•
•

•

Náklady a výnosy jednotlivých sociálních služeb, jež má HNsP v plánu realizovat vykazují ve většině případů zápornou bilanci. Výjimkou je
pouze oddělení LDN, které prostřednictvím příjmů ze zdravotního pojištění vykazuje kladné hodnoty.
V případě, že HNsP bude žádat o podporu v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2020, přičemž je zde pracováno
se současnými podmínkami pro poskytování podpory v roce 2020, může maximálně dosáhnout na částku 16,6 mil. Kč v podobě dotací.
Je zde však vysoká pravděpodobnost, že konečná částka této podpory bude nižší, jelikož zde velmi záleží na výši uvolněných
prostředků ze státního rozpočtu, splnění podmínek programu a rovněž na skutečných uznatelných nákladech za sledované období, ke
kterému se poskytnutá dotace vztahuje.

25

Ing. Petr Štětka
manager
T +420 734 647 701
E petr.stetka@moore-czech.cz

Moore Czech Republic s.r.o.
Karolinská 661/4
186 00 Praha 8
Czech Republic
T +420 227 031 495
F +420 226 223 290
www.moore-czech.cz

HELPING YOU THRIVE IN A CHANGING WORLD

Příloha č. 1
Bod 20.11 priloha 1.pdf k usnesení č. 140/31Z/2020

bod 20.12 priloha 1.pdf k usnesení č. 141/31Z/2020
Příloha č. 1

Strategie podpory rozvoje dobrovolnictví
Ústeckého kraje 2021 – 2022

Strategie podpory rozvoje dobrovolnictví Ústeckého
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Dvouletá podpora dobrovolnických center Ústeckého kraje v sociální oblasti

Předkládá: Regionální dobrovolnické centrum pro Ústecký kraj a RADA
dobrovolnických center Ústeckého kraje.
Zodpovědná organizace: Dobrovolnické centrum, z. s., IČ: 70225842
Prokopa Diviše 1605/5 400 01 Ústí nad Labem

Příloha č. 1

Strategie podpory rozvoje dobrovolnictví
Ústeckého kraje 2021 – 2022
PŘEDMLUVA
Předkládáme dokument s názvem Strategie podpory rozvoje dobrovolnictví Ústeckého kraje
2021 – 2022, alokace výzvy 500.000,- Kč v každém roce. Synergická podpora byla poskytnuta
v období realizace národního projektu Ministerstva vnitra ČR s názvem Koncepce rozvoje
dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti
dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center (ESF OPZ a SR ČR) a rozšířila spektrum
dobrovolnických služeb i počty dobrovolníků na území Ústeckého kraje.
Hlavním tématem byl vznik Regionálního dobrovolnického centra pro Ústecký kraj, které
bude spravovat lokální dobrovolnická centra, propagovat dobrovolnictví.
Cílem je zajistit dostupnější a kvalitnější služby poskytované dobrovolníkům, přijímajícím
organizacím a jejich klientům na území Ústeckého kraje, podpořit místní dobrovolnická
centra a dobrovolníky; získat přesný přehled o poskytovaném dobrovolnictví na svém
území. Jedním z nástrojů je prosíťování území tak, aby docházelo k pravidelné
informovanosti a aktivizaci občanů formou strukturovaného dobrovolnictví a vyzdvihnutí
významu všech veřejně prospěšných dobrovolnických činností a posílení uznání
dobrovolníků a dobrovolnictví ve společnosti Ústeckého kraje obecně.

Co to je dobrovolnictví:



Činnost vykonávaná bez nároku na finanční odměnu, na základě svobodné vůle a ve
prospěch jiných.
Dobrovolnictví bývá vykonáváno ve formě neplacené práce, občanského aktivismu
nebo volnočasové aktivity.

Evaluace dokumentu Strategie podpory rozvoje dobrovolnictví Ústeckého
kraje 2021 – 2022
V průběhu dvou let, tedy doby platnosti strategického dokumentu, došlo především k prohloubení
spolupráce s dobrovolnickými centry v kraji a to nejen v souvislosti s obdobím koronaviru. Vyhlášeným
dotačním programem bylo v roce 2019 podpořeno 5 organizací ve výši 346 000 Kč. Celkem bylo
odpracováno téměř 15 tisíc dobrovolnických hodin téměř 7 stovkami dobrovolníků. Dobrovolnická
centra se věnovala spolupráci se zdravotnickými a sociálními službami, kulturními službami, životnímu
prostředí atd.
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S ohledem na situaci letošního roku, kdy se většina z něj věnovala řešení problémů spojených
s onemocněním covid-19, prozatím nelze vyhodnotit, zda skutečně došlo v průběhu platnosti strategie
k nárůstu o 6 procent, nicméně existuje předpoklad, že byl nárůst rozvoje dobrovolnictví v kraji
mnohem vyšší. Dobrovolnictví se právě v této době projevilo jako nedocenitelná forma pomoci lidem
v nouzi, kterou je potřeba nadále podporovat.

Oblasti působnosti dobrovolnických center v Ústeckém kraji:
Dobrovolnictví je forma občanské aktivity, zdravého životního stylu, který se týká všech
generací – rodin s dětmi, mladých dospívajících, dospělých, seniorů. Přispívá k podpoře
tradičních hodnot ve společnosti, podporuje rodinné vztahy, společné aktivní prožívání
volného času, posiluje hodnotový systém u dětí i mezigenerační solidaritu.
Dobrovolnictví propojuje potřebné s těmi, kteří chtějí svůj volný čas věnovat pomoci a
podpoře druhých, bez nároku na finanční odměnu.
1. Dobrovolnictví ve zdravotnictví
2. Dobrovolnictví v sociálních službách
3. Dobrovolnictví v kultuře (včetně ochrany kulturního dědictví)
4. Dobrovolnictví ve sportu
5. Dobrovolnictví s dětmi a mládeží
6. Dobrovolnictví v ochraně životního prostředí
7. Mezinárodní dobrovolnictví a rozvojová spolupráce
8. Dobrovolnictví při mimořádných událostech
9. Firemní dobrovolnictví
10. Komunitní dobrovolnictví a rozvoj občanské společnosti
11. Dobrovolnictví v církvích a náboženských společnostech
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Pozn.: Do sběru dat se zapojilo 6 dobrovolnických center v Ústeckém kraji.

Analýza poskytovaných a vykonávaných služeb dobrovolnickými centry:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Získávání, výběr, evidence dobrovolníků pro konkrétní dobrovolnické programy v regionu
Zjišťování potřeb přijímajících organizací
Školení a vzdělávání dobrovolníků
Smluvní zajištění dobrovolnické činnosti
Pojištění dobrovolníků
Zajištění supervize a intervize
Komunikace s přijímajícími organizacemi
Propagace dobrovolnictví v regionu a prezentace příkladů dobré praxe
Podpora rozvoje dobrovolnictví
Poradenství pro ostatní organizace, které pracují s dobrovolníky
Zvyšování kompetencí koordinátorů dobrovolníků a spolupracujících pracovníků
Sdílení dobré praxe v rámci regionu, dobrovolnických asociacích, národních či mezinárodních
projektů, atd.

Regionální dobrovolnické centrum (dále Regionální DC)
Na lokální i krajské úrovni může dobrovolnictví podpořit existence Regionálního dobrovolnického
centra, které má krajskou působnost. Toto centrum shromažďuje aktuální informace o dobrovolnictví
v kraji i v České republice, novinky v oblasti dobrovolnictví – legislativa, dotační tituly, nabídky školení
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a dalšího vzdělávání, prezentuje příběhy dobrovolníků, možnosti, jak se zapojit. Regionální DC se
aktivně podílí na zprostředkování nabídky a poptávky po dobrovolnické činnosti v rámci celého kraje,
poskytuje poradenství. Dále podporuje a propaguje téma dobrovolnictví a to na různých veřejných
akcích pro laickou i odbornou veřejnost, podílí se na propagaci v mediích.
Aktivně komunikuje s dalšími organizacemi, které dobrovolníky využívají – vysílají či přijímají. V rámci
propojení dobrovolnictví a rodinné politiky může Regionální DC spolupracovat s různými typy
organizací, kde mohou být dobrovolníci potřební. Jde o příspěvkové i neziskové organizace, mateřská
a rodinná centra, školy, sociální služby.
Činnosti Regionálního dobrovolnického centra:









Poskytnutí poradenství v oblasti dobrovolnictví (např. legislativní úpravy, akreditační řízení
Ministerstva vnitra ČR, dotací apod.);
Vytvoření a správa webové stránky - https://dobrovolnictvi-usteckykraj.cz/, na které budou
zveřejňovány aktuální informace o dobrovolnictví z kraje i za Českou republiku. Web bude
pravidelně doplňován.
Vznik databáze dobrovolnických organizací i zájemců o dobrovolnictví za účelem
zprostředkování příležitostí dobrovolnictví v kraji.
Školení koordinátorů dobrovolníků, metodická podpora.
Organizace minimálně 8 Dnů otevřených dveří dobrovolnictví v kraji (pro veřejnost)
Organizace jedné dvoudenní akce – Dny dobrovolnictví, v rámci které proběhne propagace a
prezentace dobrovolnictví, výstava dobré praxe apod.
Rozvoj spolupráce s orgány samosprávy při tvorbě koncepcí rozvoje a podpory dobrovolnictví
v kraji. Aktivní zapojení např. v oblasti přípravy a nastavení podmínek finanční podpory
dobrovolnictví v kraji.

Mimořádné události – např. povodně, mrazy, pandemie (např. pandemie v r. 2020 – Covid 19).
Dobrovolníci, dobrovolnická centra, jiné pomáhající organizace jsou významnou složkou v rámci
pomoci při mimořádných událostech. Tento systém je třeba koordinovat.
Činnosti krajského koordinačního centra dobrovolnické pomoci:
 nábor, základní proškolení, pojištění a koordinace dobrovolníků
 tvorba/distribuce propagačních materiálů vzhledem k veřejnosti (např. informační leták)
 koordinace a distribuce ochranných nebo pracovních pomůcek v rámci Ústeckého kraje
(roušky, respirátory, rukavice, lopaty, pracovní oblečení, dezinfekční a úklidové prostředky
apod.)
 podpora občanů - ohrožených cílových skupin - zajištění nákupu, vyzvednutí léků,
doprovod/odvoz k lékaři, zajištění potravinové pomoci v případě akutní potřeby, pomoc při
vyklízení domů, základní úklidové práce, psychická podpora zasažených
 aktivní komunikace se zástupci Krajského úřadu Ústeckého kraje
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aktivní spolupráce se zástupci Panelu humanitárních organizací, následné předávání
potřebných informací dalším organizacím - např. do Dobrovolnických center
komunikace, informování a koordinace Dobrovolnických center a další zapojených
pomáhajících organizací
sběr dat (výčet nabídky činností jednotlivých organizací, počty dobrovolníků, počty
zapojených organizací apod.)

Dobrovolnická činnost v době covid - 19
Období fungování koordinačního centra : 15. 3.- 30. 6. 2020

Hlavní činností tohoto centra je na jedné straně vytváření
husté krajské sítě spolupracujících dobrovolnických center,
dalších organizací a dobrovolníků, kteří nabízejí různé formy
pomoci, a na druhé straně sbírání informací o občanech,
kteří v současné situaci potřebují podporu.

Krajské koordinační centrum dobrovolnické pomoci
fungovalo pro občany každý den včetně víkendů a pracovníci
zde řešili poptávku po nabízených službách. Díky databázi dobrovolníků bylo možné pomoci občanům.
K nejčastějším potřebám patřilo:
 nákup pro seniory (zavezení až do bytu seniorů)
 vyzvedávání léků
 distribuce roušek, dezinfekce, ochranných pomůcek
 on-line pomoc žákům se školní přípravou
 vydávání potravinových balíčků pro osoby/rodiny v krizové situaci
Výstupy pomoci krajského koordinačního centra v číslech:
Celkový počet seniorů: 102 (z toho opakovaná podpora 16 seniorů)
Celkový počet rodin: 42 (z toho opakovaná podpora 13 rodin)
Celkový počet dospělých osob do 60 let: 11 osob
Celkový počet lidí bez domova: 8 (z toho opakovaná podpora 3 osob)
Celkový počet registrovaných dobrovolníků v ÚK: 287

Zapojeno 101 dobrovolníků.
Zapojeno 21 zaměstnanců.
Zapojeno 34 stálých spolupracujících organizací.

Měřitelné cíle, prokázání dopadu dotace 2021-2022:

Příloha č. 1

Strategie podpory rozvoje dobrovolnictví
Ústeckého kraje 2021 – 2022






Rozložení podpory dobrovolnických center po Ústeckém kraji – zapojení nejméně 8
dobrovolnických center v průběhu let 2021-2022
Získání přesných údajů o výsledcích: počet dobrovolníků v Ústeckém kraji, počet
dobrovolnických hodin, počet skupinových výcviků, počet proškolené veřejnosti, počet
informačních a popularizačních kampaní v kraji, počet přijímajících organizací, počet
uspořádaných besed na téma dobrovolnictví, apod.
Zvýšení počtu dobrovolníků ve službách dobrovolnických center o 6%
Zvýšení počtu dobrovolnických hodin o 6%

Vývoj dobrovolnictví v Ústeckém kraji
16000

14872,25

14000
12000

9870

10000
8000
6000
4000

762 691

2000
0
Počet
dobrovolnických
hodin

Počet dobrovolníků

2017

2019

Pozn.: Do sběru dat vhodných k porovnání se zapojilo 5 dobrovolnických center.

Trocha historie dobrovolnictví po roce 1989:
1989

Vznik nových neziskových organizací a počáteční problémy s financováním přinesly
nové možnosti pro uplatnění dobrovolníků, kteří měli pocit lidské sounáležitosti
v rámci komunity, města či regionu - například zdravotní či sociální oblast, ochrana
životního prostředí, kultura, atd.

2001

Mezinárodní rok dobrovolnictví

2003

Zákon č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě

2006

Vznik dobrovolnické kanceláře DOBRO-DRUH v Krajské zdravotní; v roce 2008
transformace na Dobrovolnický program Krajské zdravotní, a.s.; nyní ve všech sedmi
nemocnicích
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2007

Vznik RADY dobrovolnických center Ústeckého a Karlovarského kraje

2011

Evropský rok dobrovolnictví

2015

Vznik loga Rady DC SZ a společných informačních materiálů

2016-2017

Předsednickou organizací Rady DC SZ je Dobrovolnické centrum RADKA v Kadani

2018

Předsednickou organizací Rady DC SZ je INSTAND z. s. v Karlových Varech

2019-2020

Předsednickou organizací Dobrovolnické centrum, z. s. v Ústí nad Labem – schválený
plán RADY DC SZ

2020

Vznik Regionálního Dobrovolnického centra pro Ústecký kraj a Krajského koordinačního
centra dobrovolnické pomoci

RADA DOBROVOLNICKÝCH CENTER REGIONU SEVEROZÁPAD
Členové RADY dobrovolnických center Ústeckého kraje:
Dobrovolnické centrum

- Ústí nad Labem

Slunečnice

- Děčín

Diakonie ČCE

- Most

Dobrovolnický program Krajské zdravotní

- Krajská zdravotní, a.s./Ústecký kraj

RADKA

- Kadaň

DC ADRA Chomutov

- Chomutov

Spolu proti samotě

- Teplice

Dobro-volně

- Štětí

Sociální agentura

- Ústí nad Labem

Hospic sv. Štěpána

- Litoměřice

DS Levandule

- Žatec
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Obrázek 1: Fotografie zástupců členských organizací a hostů zasedání.

Poslání RADY dobrovolnických center regionu Severozápad:
Posláním RADY je rozvíjet dobrovolnictví v regionu Ústeckého a Karlovarského kraje, spravovat síť
partnerských dobrovolnických center a organizací, které s dobrovolníky spolupracují, informovat
a motivovat veřejnost k dobrovolnické činnosti a systematicky posilovat prestiž dobrovolnictví
a dobrovolníků v regionu.
Cílem je vytvořit vzájemně prospěšně informační a vzdělávací prostředí v oblasti rozvoje metod
práce v dobrovolnických programech a projektech.

Co dobrovolnictví přináší pro sociální služby:






Počet odpracovaných dobrovolnických hodin v sociálních službách za rok 2015 – 24.529 hodin
v akreditovaných programech dle zákona o sociálních službách a 18.232 hodin jako osoby jiné,
které nejsou v pracovně právním vztahu s poskytovatelem
Počet odpracovaných dobrovolnických hodin – závazek pro rok 2019 – 45.000 hodin celkem
a pro rok 2020 navýšení o 3%.
Dobrovolnická centra v Ústeckém kraji vysílají dobrovolníky do několika desítek sociálních
služeb – dobrovolnická centra dohromady uvádějí asi 95 vztahů spolupráce s poskytovateli
Cílovými skupinami jsou rodiny s dětmi, děti, mládež, senioři, osoby se zdravotním postižením,
osoby bez přístřeší, atd.

Jaké další aspekty dobrovolnictví lze v sociálních službách ocenit?


Bezplatná pomoc při zajištění činností, na které se nedostává prostředků (trávení času se
seniory, organizace volnočasových aktivit mládeže, organizace jednorázových akcí, zútulnění
společenských prostor, apod.)
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Poskytovatel sociálních služeb může získat zpětnou vazbu laiků nezatížených profesionálním
pohledem
Poskytování sociálních služeb se propojuje s životem komunity a veřejnost získává praktické
informace o jejich významu a fungování

Křesadlo – ocenění pro dobrovolníky z Ústeckého kraje.





Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci.
Křesadlo je udělováno jedenkrát ročně dobrovolníkům, kteří věnují svůj volný čas
dobrovolnickým činnostem a podílí se na různých akcích v Ústeckém kraji. 18. let udělování
znamená mnoho dobrovolnických příběhů, které jsou z různých koutů kraje, z různých
oblastí.
Smyslem udělování je ocenit dobrovolníky, poděkovat jim a šířit myšlenku dobrovolnictví do
hlubšího povědomí veřejnosti. Při slavnostním ceremoniálu je předáváno 6 Křesadel.

Ústecký kraj, 10. 8. 2020
Zpracovala: Mgr. Lenka Vonka Černá, Bc. Jiřina Gasserová Dobrovolnické centrum z.s., Ústí nad
Labem
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