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

Rada Ústeckého kraje
Usnesení
z 114. schůze Rady Ústeckého kraje - VI. volební období 2020 - 2024, konané dne 11.11.2020
od 10:15 hodin do 11:10 hodin, v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební
3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 001/114R/2020
1.1 Zahájení - určení ověřovatelů zápisu a usnesení
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
ověřovatele zápisu a usnesení z 114. zasedání Rady Ústeckého kraje:
Jitku Sachetovou
PhDr. Ing. Zdeňka Matouše, Ph.D. MBA
Usnesení č. 002/114R/2020
2.1 Schválení programu
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
upravený program 114. schůze Rady Ústeckého kraje v VI. volebním období 2020 - 2024.
Usnesení č. 003/114R/2020
3.2 Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
splnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje z V. volebního období 2016 –
2020:
1. Usnesení RÚK č. 037/97R/2020 z 29.04.2020 B)2. Stanovení účelového neinvestičního
příspěvku pro rok 2020 – Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov,
příspěvková organizace
2. Usnesení RÚK č. 048/98R/2020 z 13.05.2020 C)2. Zahájení zadávacího řízení veřejné
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zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce mostu ev. č. 246-005 Počedělice –
realizace metodou D&B“ formou otevřeného řízení v podlimitním režimu
3. Usnesení RÚK č. 194/100R/2020 z 03.06.2020 C)2. Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky na služby s názvem „Centrum sociální pomoci Litoměřice - Výstavba nového
objektu pro pobytovou sociální službu s cílovou skupinou senioři (osoby se stařeckou a
Alzheimerovou demencí)“ – PD+IČ+AD formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu
4. Usnesení RÚK č. 059/103R/2020 z 01.07.2020 Výstavní projekt Ústeckého kraje 2020
5. Usnesení RÚK č. 018/104R/2020 z 22.07.2020 C)2. Zajištění prohlídek těl zemřelých
mimo zdravotnické zařízení na území Ústeckého kraje v období 2021 - 2024
6. Usnesení RÚK č. 039/104R/2020 z 22.07.2020 B)1. Memorandum o spolupráci mezi
Ústeckým krajem, statutárním městem Teplice a Fotbalovou asociací České republiky
7. Usnesení RÚK č. 131/104R/2020 z 22.07.2020 C)1. Vyhodnocení zadávacího řízení
veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o. - rekonstrukce objektu na Slovanské“ zadávané
formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu
8. Usnesení RÚK č. 135/104R/2020 z 22.07.2020 Vyřazení a likvidace dlouhodobého
hmotného majetku
9. Usnesení RÚK č. 030/105R/2020 z 05.08.2020 B)2. Dotační program „Koncepce
financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji 2020“ – výpověď
smlouvy
10. Usnesení RÚK č. 032/105R/2020 z 05.08.2020 Realizace propagačních aktivit v
cestovním ruchu
11. Usnesení RÚK č. 035/105R/2020 z 05.08.2020 C)4. Personální záležitosti příspěvkových
organizací v oblasti kultury
12. Usnesení RÚK č. 041/105R/2020 z 05.08.2020 C)2. Zahájení veřejné zakázky ve
zjednodušeném podlimitním řízení na služby s názvem „Péče o zvláště chráněná území a
biotopy zvláště chráněných druhů ve správě Ústeckého kraje v roce 2020 – Velký rybník,
Podbořansko/Kadaňsko jih, Lovosicko, Ústecko, Teplicko“
13. Usnesení RÚK č. 025/106R/2020 z 19.08.2020 „DOTAČNÍ PROGRAM na zmírnění
následků koronaviru pro OSVČ“ - schválení dotací
14. Usnesení RÚK č. 029/106R/2020 z 19.08.2020 Finanční podpora na výměnu zastaralých
zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) – 4. výzva Ústeckého kraje – ukončení
smlouvy
15. Usnesení RÚK č. 043/106R/2020 z 19.08.2020 D)1. Dotační program „Podpora kvality
pracovních podmínek a prostředí zdravotnického personálu u poskytovatelů akutní lůžkové
péče na území Ústeckého kraje - 2020“ – vyhodnocení
16. Usnesení RÚK č. 044/106R/2020 z 19.08.2020 C)1. Dotační program „Podpora zvýšení
komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2020“ –
vyhodnocení
17. Usnesení RÚK č. 060/106R/2020 z 19.08.2020 Stipendijní program Ústeckého kraje – 12.
ročník 2015/2016
18. Usnesení RÚK č. 061/106R/2020 z 19.08.2020 Motivační program „Dobrá škola Moderní škola 4.0“ – změna složení hodnotící komise
19. Usnesení RÚK č. 064/106R/2020 z 19.08.2020 C)1. Dotační program „Stipendium pro
žáky středních škol nezřizovaných Ústeckým krajem - školní rok 2019/2020“ - poskytnutí
dotace
20. Usnesení RÚK č. 223/106R/2020 z 19.08.2020 C)2. Změna smlouvy č.
19/SML0677/SOD/INV ze dne 13. 3. 2019 na plnění veřejné zakázky na stavební práce s
názvem „Labská stezka č. 2 – etapa 3, Račice - Hněvice“
21. Usnesení RÚK č. 224/106R/2020 z 19.08.2020 C)1. Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky na služby s názvem „Gymnázium a SOŠ Dr. Václava Šmejkala ÚL – stavební úpravy
a dostavba areálu školy, TDS“ formou zjednodušeného podlimitního režimu
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22. Usnesení RÚK č. 004/108R/2020 z 07.09.2020 Program pro podporu odpadového
hospodářství obcí v Ústeckém kraje na období 2017 až 2025 - 4. výzva
23. Usnesení RÚK č. 008/109R/2020 z 16.09.2020 C)1.,2. Vyhodnocení zadávacího řízení
veřejné zakázky na dodávky s názvem „Modernizace datového centra Ústeckého kraje“
zadávané formou otevřeného řízení
24. Usnesení RÚK č. 010/109R/2020 z 16.09.2020 D)2. Opatření vyvolaná epidemií
koronaviru v ekonomické oblasti – odvod z fondů investic příspěvkových organizací
Ústeckého kraje II.
25. Usnesení RÚK č. 010/109R/2020 z 16.09.2020 D)4.b) Opatření vyvolaná epidemií
koronaviru v ekonomické oblasti – odvod z fondů investic příspěvkových organizací
Ústeckého kraje II.
26. Usnesení RÚK č. 024/109R/2020 z 16.09.2020 B)1. Stanovení účelového neinvestičního
příspěvku pro rok 2020 - Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace
27. Usnesení RÚK č. 034/109R/2020 z 16.09.2020 C)1. Vyhodnocení zadávacího řízení
veřejné zakázky na dodávky s názvem „Vybavení a obnova výukových středisek IZS –
Vybavení výukových středisek ZZS Ústeckého kraje – Školicí centrum ZOS pro ZZS ÚK“
zadávané formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu
28. Usnesení RÚK č. 046/109R/2020 z 16.09.2020 Rozšíření majetku společného podniku
Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.
29. Usnesení RÚK č. 047/109R/2020 z 16.09.2020 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné
zakázky na služby s názvem „Gymnázium a SOŠ Dr. Václava Šmejkala ÚL – stavební úpravy
a dostavba areálu školy, TDS“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení
30. Usnesení RÚK č. 048/109R/2020 z 16.09.2020 C)1. Vyhodnocení zadávacího řízení
veřejné zakázky na služby s názvem „Centrum sociální pomoci Litoměřice - Výstavba nového
objektu pro pobytovou sociální službu s cílovou skupinou senioři (osoby se stařeckou a
Alzheimerovou demencí)“ – PD+IČ+AD zadávané formou otevřeného řízení v nadlimitním
režimu
31. Usnesení RÚK č. 049/109R/2020 z 16.09.2020 C)1.,2. Změna smlouvy č.
20/SML2875/SoD/INV ze dne 3. 6. 2020 na plnění veřejné zakázky na služby s názvem
„Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, p. o. – rekonstrukce školní dílenské lodi
ČSPL-DL2“
32. Usnesení RÚK č. 050/109R/2020 z 16.09.2020 C)2. Změna smlouvy č.
18/SML3583/SOD/INV ze dne 19. 6. 2018 na plnění veřejné zakázky na stavební práce s
názvem „Střední škola stavební Teplice-dostavba areálu-I.etapa-1.část“
33. Usnesení RÚK č. 051/109R/2020 z 16.09.2020 C)1. Změna smlouvy č.
18/SML4497/SOD/INV ze dne 13. 9. 2018 na plnění veřejné zakázky na stavební práce s
názvem „Nová komunikace u města Chomutov – 3. část: III. Etapa Spojka Zadní Vinohrady –
silnice III/00732“
34. Usnesení RÚK č. 011/110R/2020 z 30.09.2020 Dotační program „Podpora začínajících
podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2019“ – změny v uzavřených smlouvách
35. Usnesení RÚK č. 014/110R/2020 z 30.09.2020 Finanční podpora na výměnu zastaralých
zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) – 4. výzva Ústeckého kraje – změna usnesení
36. Usnesení RÚK č. 018/110R/2020 z 30.09.2020 C)1.,2. Vyhodnocení zadávacího řízení
veřejné zakázky na služby s názvem „Zajištění prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnické
zařízení na území Ústeckého kraje v období 2021 - 2024“ zadávané formou řízení pro zadání
veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu.
37. Usnesení RÚK č. 032/110R/2020 z 30.09.2020 Odměny ředitelům příspěvkových
organizací v oblasti dopravy a silničního hospodářství
38. Usnesení RÚK č. 038/110R/2020 z 30.09.2020 B)1. Speciální základní škola a Praktická
škola, Šluknov, Tyršova 710, příspěvková organizace – změna účelu nedočerpaného
účelového neinvestičního příspěvku pro rok 2019
39. Usnesení RÚK č. 040/110R/2020 z 30.09.2020 D) Dětský domov a Školní jídelna,
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Krupka, Libušín 151, příspěvková organizace – výsledek veřejnosprávní kontroly
40. Usnesení RÚK č. 041/110R/2020 z 30.09.2020 Prominutí odvodu penále za porušení
rozpočtové kázně
41. Usnesení RÚK č. 047/110R/2020 z 30.09.2020 Personální záležitosti příspěvkových
organizací v oblasti kultury
42. Usnesení RÚK č. 049/110R/2020 z 30.09.2020 Čerpání rezervního fondu Oblastního
muzea v Lounech, p. o.
43. Usnesení RÚK č. 050/110R/2020 z 30.09.2020 Změna účelového příspěvku pro Oblastní
muzeum v Děčíně, p. o.
44. Usnesení RÚK č. 057/110R/2020 z 30.09.2020 C)1. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č.
19/SML1264/SoD/ZPZ s názvem „Plošná aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
Ústeckého kraje – II. etapa“
45. Usnesení RÚK č. 139/110R/2020 z 30.09.2020 C)1. Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky na stavební práce s názvem „III/23756 – REKO mostního objektu 23756-003
Kololeč“ formou zjednodušeného podlimitního režimu
46. Usnesení RÚK č. 141/110R/2020 z 30.09.2020 Penále za překročení sjednané doby plnění
díla s názvem „Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní,
Děčín, p. o. - rekonstrukce objektu na Slovanské“ PD
47. Usnesení RÚK č. 142/110R/2020 z 30.09.2020 C)2. Změna smlouvy č.
19/SML2096/SoD/INV ze dne 19. 7. 2019 na plnění veřejné zakázky na stavební práce s
názvem „Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov“
48. Usnesení RÚK č. 146/110R/2020 z 30.09.2020 C)2. Změna závazných ukazatelů pro rok
2020 příspěvkových organizací
49. Usnesení RÚK č. 048/111R/2020 z 14.10.2020 Hodnocení vybraných ředitelů
příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v oblasti sociální
50. Usnesení RÚK č. 049/111R/2020 z 14.10.2020 C)a),b) Aktualizace odpisového plánu
Domova bez hranic Rumburk, příspěvkové organizace, pro rok 2020
51. Usnesení RÚK č. 051/111R/2020 z 14.10.2020 Domovy sociálních služeb Litvínov –
zapojení do grantové výzvy (paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory)
52. Usnesení RÚK č. 053/111R/2020 z 14.10.2020 Povolení čerpání fondu investic pro
Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvkovou organizaci, pro rok 2020
53. Usnesení RÚK č. 054/111R/2020 z 14.10.2020 B)2. Změna závazných ukazatelů pro
příspěvkovou organizaci Centrum sociální pomoci Litoměřice
B) schvaluje
změnu termínů plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje:
1. Usnesení RÚK č. 048/44R/2018 z 01.08.2018 Realizace metody EPC na vybraných
objektech kraje na 28.2.2021
2. Usnesení RÚK č. 059/76R/2019 z 18.09.2019 Filmová kancelář Ústeckého kraje – program
na podporu audiovizuální tvorby v Ústeckém kraji na 30.4.2021
3. Usnesení RÚK č. 024/85R/2020 z 08.01.2020 B)2. „Dobrá škola – Moderní škola 4.0“ –
vstupní finanční příspěvek na 31.3.2021
4. Usnesení RÚK č. 090/106R/2020 z 19.08.2020 B)3. Program pro podporu odpadového
hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 – 4. výzva na 30.11.2020
5. Usnesení RÚK č. 012/111R/2020 z 14.10.2020 D)1. Asistenční vouchery Ústeckého kraje
na 31.12.2020
Usnesení č. 004/114R/2020
3.4 Projednání dopisů adresovaných Radě Ústeckého kraje
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Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
1. Žádost o převodu části dotace mezi sociálními službami - Kamarád - LORM č.j.
KUUK/161348/2020
2. Informaci o vyřízení Žádosti o převodu části dotace mezi sociálními službami - Kamarád LORM č.j. KUUK/161348/2020.
Usnesení č. 005/114R/2020
4.1 Revokace usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 012/31Z/2020 ze dne 7. 9. 2020 v
části B/8 a schválení poskytnutí dotace z rozpočtu odboru kancelář hejtmana
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje po projednání revokovat usnesení č. 012/31Z/2020 ze dne 7.
9. 2020 v části B/8 ve věci poskytnutí dotace Statutárnímu městu Ústí nad Labem - MO
Neštěmice
B) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace a o uzavření veřejnoprávní
Smlouvy o poskytnutí dotace ve znění dle vzoru uvedeného ve Směrnici KÚÚK č.
2017_S_02 (standardní vzory smluv) a na základě žádostí uvedených v příloze č. 1 a 2 tohoto
materiálu s žadatelem:
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
C) ukládá
hejtmanovi Ústeckého kraje, předložit usnesení dle bodů A/ a B/ do jednání Zastupitelstva
Ústeckého kraje.
Termín: nejbližší řádné zasedání ZÚK v roce 2020
Usnesení č. 006/114R/2020
6.1 Rozpočet na rok 2020, odpisový plán na rok 2020, závazné ukazatele na rok 2020 a
střednědobé výhled rozpočtu v letech 2021 a 2022 Datového centra Ústeckého kraje,
příspěvkové organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o těchto závazných ukazatelích pro Datové centrum Ústeckého kraje, příspěvkovou
organizaci pro rok 2020:
1. v souladu s ust. § 59 odst. 1, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších
předpisů, o stanovení:
a) příspěvku zřizovatele na provoz v celkové výši 2 198 tis. Kč,
b) objemu prostředků na platy v absolutní výši v celkové výši 150 tis. Kč,
2. v souladu s ust. § 28, odst. 9, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon č. 250/2000 Sb.), o uložení
odvodu příspěvkové organizaci z jejího fondu investic do rozpočtu zřizovatele z titulu odpisů
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z nemovitého majetku zaúčtovaných do konce roku 2020 v celkové výši 21 tis. Kč, a to se
splatností do 11. 12. 2020,
3. o kompenzaci odvodů (jednostranný zápočet) dle části A 2) tohoto usnesení do jejich výše
proti nesplacené části příspěvku zřizovatele na provoz
B) schvaluje
tyto ekonomické ukazatele pro Datové centrum Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci:
1. v souladu s ust. § 28 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb.:
a) rozpočet na rok 2020 v celkovém objemu 2 198 tis. Kč,
b) střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 – 2022 ve výši:
- 13 000 tis. Kč pro rok 2021
- 13 260 tis. Kč pro rok 2022
2. v souladu s ust. § 31 odst. 1, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.odpisový plán pro rok 2020
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
C) ukládá
Bc. Janu Jelínkovi, vedoucímu odboru informatiky a organizačních věcí, zajistit veškeré
potřebné úkony vedoucí k realizaci části A) tohoto usnesení
Termín 30. 11. 2020
Usnesení č. 007/114R/2020
6.2 Změna usnesení Rady Ústeckého kraje č. 013/106R/2020 ze dne 19. 8. 2020
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) mění
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 013/106R/2020 ze dne 19. 8. 2020 tak, že v části C) přílohu
č. 2 usnesení 013/106R/2020 nahrazuje přílohou č. 1 tohoto usnesení.
B) ukládá
hejtmanovi Ústeckého kraje předložit Zastupitelstvu Ústeckého kraje k projednání změnu
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 013/106R/2020 ze dne 19. 8. 2020 tak, že v části C) přílohu
č. 2 usnesení 013/106R/2020 nahrazuje přílohou č. 1 tohoto usnesení.
Termín: 31.12.2020
Usnesení č. 008/114R/2020
7.2 SPZ Triangle - personální záležitosti
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) stanoví
dle ust. § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů, po vyhodnocení 2. pololetí 2020 odměnu Bc. Jaroslavu Krchovi, řediteli
SPZ Triangle, příspěvková organizace, ve výši uvedené v příloze předloženého materiálu.
B) ukládá
Mgr. Nikole Jahodové Rennerové, vedoucí odboru kancelář ředitele, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 15.12.2020
Usnesení č. 009/114R/2020
8.1 Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 15/2020/RÚK
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Rada Ústeckého kraje po projednání
provádí
dle ust. § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, rozpočtová opatření - zvýšení rozpočtu Ústeckého kraje o 303 719 tis.
Kč na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje roku 2020 ve výši 25 201 990 tis. Kč podle
přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Usnesení č. 010/114R/2020
9.1 Žádost o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů,
o neposkytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace dle
vzoru schváleného Radou Ústeckého kraje:
žadatel: Krajská zdravotní, a.s.
IČ: 25488627
sídlo: Sociální péče 3316/12a, 400 11 Ústí nad Labem
název projektu (akce): Podpora zajištění činnosti dispečinku KKIP-11/2020
z důvodu uzavření Smlouvy o zajištění podmínek výkonu činnosti krajského koordinátora
intenzivní péče při
zajišťování koordinace poskytování této péče o pacienty COVID-19 v Ústeckém kraji.
Usnesení č. 011/114R/2020
9.2 Žádosti o změny v uzavřených smlouvách o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého
kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č.
19/SML1344/SoPD/SPRP, kterým se mění termín realizace projektu z 31. 12. 2020 na nový
termín 30. 06. 2021.
B) doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout:
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č.
19/SML1693/SoPD/SPRP,
kterým se mění termín realizace projektu z 31. 12. 2020 na nový termín 30. 11. 2021.
C) ukládá
Členu Rady Ústeckého kraje odpovědného za oblast strategie, přípravy a realizace projektů,
předložit
návrh dle bodu B) tohoto usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: do dne konání 2. Zastupitelstva Ústeckého kraje v VI. volebním období.
Usnesení č. 012/114R/2020
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9.3 Schválení smlouvy o vzájemné spolupráci - One stop shop
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informace o aktivitě One stop shopu
B) rozhoduje
o uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci dle přílohy č. 1 tohoto materiálu
C) ukládá
Ing. Jaroslavě Kusznirukové, vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů, učinit
potřebné kroky k zajištění realizace části B) tohoto usnesení a pokračovat v koordinaci a
aktivitách podporujících rozvoj podnikání v ÚK
Termín: 31. 12. 2020
Usnesení č. 013/114R/2020
9.4 Informace o stavu řešení odvodů dle Směrnice 2015-S-04
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
předloženou informaci o uhrazených odvodech, krácení dotace a aktuální informaci o stavu
řešení neuhrazených odvodů, dle důvodové zprávy
Usnesení č. 014/114R/2020
10.1 Výkon zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací Ústeckého kraje oblasti
zdravotnictví
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
1) upravený odpisový plán Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové
organizace, pro rok 2020 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu. V případě navýšení
odpisových plánů o odpisy z movitého majetku jde o navýšení bez nároku na rozpočet
Ústeckého kraje a za podmínky vyrovnaného hospodaření,
2) úpravu rozpočtu na rok 2020 na celkový objem ve výši 812 979 tis. Kč pro Zdravotnickou
záchrannou službu Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci z důvodu úpravy příjmových a
výdajových položek rozpočtu.
B) rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění
pozdějších předpisů, o
1) zvýšení závazného ukazatele – objem prostředků na platy v absolutní výši pro rok 2020 u
Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, o 1 150 tis. Kč, na
celkový objem 444 578 tis. Kč, a to bez nároku na rozpočet Ústeckého hraje a za podmínky
vyrovnaného hospodaření,
2) poskytnutí účelového investičního příspěvku pro rok 2020/2021 Zdravotnické záchranné
službě Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci, ve výši 311 tis. Kč, na zajištění nákupu
transportního plicního ventilátoru v počtu 1 ks, s termínem vyúčtování do 30. 6. 2021
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C) mění
Usnesení Rady Ústeckého kraje č. 051/100R/2020 ze dne 3. 6. 2020, takto:
v části B) odstavec 3 se mění finanční částky:
původní text:
B) rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění
pozdějších předpisů, o
3) zvýšení závazného ukazatele – příspěvek na provoz pro rok 2020 u Zdravotnické
záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, o 639 tis. Kč, na celkový objem
438 712 tis. Kč, z toho 500 tis. Kč jsou určeny na financování nákladů spojených s
preventivně výchovnou činností v oblasti přednemocniční neodkladné péče včetně
poskytování první pomoci, s termínem vyúčtování do 31. 03.2021, a 66 tis. Kč na dorovnání
příjmu zaměstnancům, kterým byl snížen z důvodů pracovní neschopnosti vyvolaných přímou
péčí v ohniscích nákazy, včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění zaměstnavatele, a
73 tis. Kč na pokrytí zvýšených odpisů nemovitého majetku,
se nahrazuje textem:
B) rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění
pozdějších předpisů, o
3) zvýšení závazného ukazatele – příspěvek na provoz pro rok 2020 u Zdravotnické
záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, o 328 tis. Kč, na celkový objem
438 401 tis. Kč, z toho 189 tis. Kč jsou určeny na financování nákladů spojených s
preventivně výchovnou činností v oblasti přednemocniční neodkladné péče včetně
poskytování první pomoci, s termínem vyúčtování do 31. 03.2021, a 66 tis. Kč na dorovnání
příjmu zaměstnancům, kterým byl snížen z důvodů pracovní neschopnosti vyvolaných přímou
péčí v ohniscích nákazy, včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění zaměstnavatele, a
73 tis. Kč na pokrytí zvýšených odpisů nemovitého majetku.
Usnesení č. 015/114R/2020
10.2 Zlepšení technologického vybavení ZZS za účelem zvýšení efektivní akceschopnosti
ZZ – schválení dodatku k servisní smlouvě č. 15/SML2582
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění servisních služeb, která byla vyhotovena v
rámci projektu „Zlepšení technologického vybavení ZZS za účelem zvýšení efektivní
akceschopnosti ZZS“ uzavřena dne 8. 10. 2015 se společností VÍTKOVICE IT SOLUTIONS,
a. s., se sídlem: Cihelní 1575/14, 702 00 Ostrava, IČ: 28606582, dle přílohy č. 3 tohoto
usnesení
Usnesení č. 016/114R/2020
10.3 Zajištění koordinace lůžkové péče v Ústeckém kraji o pacienty s onemocněním
COVID-19
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A) rozhoduje
o uzavření Smlouvy o zajištění podmínek výkonu činnosti krajského koordinátora intenzivní
péče při zajišťování koordinace poskytování této péče o pacienty COVID-19 v Ústeckém
kraji, mezi Ústeckým krajem, Krajskou zdravotní, a.s. a Krajským koordinátorem intenzivní
péče, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
B) svěřuje
hejtmanovi Ústeckého kraje, rozhodování o změně režimu provozu dispečinku a rozsahu
managementu koordinace dle č. I. odstavce 3 písm. b) Smlouvy o zajištění podmínek výkonu
činnosti krajského koordinátora intenzivní péče při zajišťování koordinace poskytování této
péče o pacienty COVID-19 v Ústeckém kraji uzavřené dle bodu A) tohoto usnesení
C) pověřuje
Ing. Petra Severu, vedoucího odboru zdravotnictví, výkonem funkce Krajského koordinátora
zdravotní péče za účelem zajištění součinnosti poskytovatelů akutní lůžkové péče s
poskytovateli následné a náhradní lůžkové péče na území Ústeckého kraje s krajským
koordinátorem intenzivní péče a národním dispečinkem lůžkové péče
Usnesení č. 017/114R/2020
11.1 Schválení veřejné zakázky s názvem „Stejnokrojové vybavení zaměstnanců –
řidič/ka a informátor/ka“
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
s přímým zadáním podlimitní sektorové veřejné zakázky na uzavření kupní smlouvy na
dodávky s názvem Stejnokrojové vybavení zaměstnanců – řidič/ka a informátor/ka v letech
2021-2022 zadavatelem Dopravní společností Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací,
dodavateli DAFNÉ profi s.r.o., V Slavětíně 2632/23; 193 00 Praha 9; IČO: 27954170 za
podmínek uvedených v návrhu kupní smlouvy v příloze č. 1 předloženého materiálu.
Usnesení č. 018/114R/2020
11.3 Dopravní obslužnost autobusová – plánované změny v dopravě
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o uzavření dodatku ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících
veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje na vybraných
linkách v oblasti Šluknovsko dle přílohy č. 1 předloženého materiálu;
B) rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o dopravních opatřeních přijatých Ústeckým krajem v souvislosti s rozšířením
onemocnění COVID-19 na území ČR;
C) souhlasí
s tím, že v návaznosti na jednání s autobusovými dopravci o mimořádné změně místního a
časového vymezení linek a spojů provozovaných dle smluv o veřejných službách předložili a
provedli dopravci změny jízdních řádů tak, že od 31. 10. 2020, resp. 7. 11. 2020 po dobu
vyhlášeného zákazu nočního vycházení a od 9. 11. 2020 po dobu vyhlášeného plošného
uzavření školních zařízení nejsou provozovány spoje uvedené v příloze č. 2 předloženého
materiálu, přičemž dočasné neprovozování těchto spojů nebude považováno za porušení
smlouvy o veřejných službách.
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Usnesení č. 019/114R/2020
11.4 Změna usnesení Rady Ústeckého kraje č. 22/112R/2020 ze dne 27. 10. 2020
Rada Ústeckého kraje po projednání
mění
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 22/112R/2020 ze dne 27. 10. 2020 tak, že přílohu č. 3
podkladového materiálu k usnesení č. 22/112R/2020 s názvem ARRIVA City s.r.o. _ Smlouva
o výpůjčce desinfekčních zařízení nahrazuje přílohou č. 1 tohoto materiálu.
Usnesení č. 020/114R/2020
12.1 Výkon zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti
školství
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s přijetím finančního daru a s
nabytím majetku do vlastnictví příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 1 tohoto
usnesení.
Usnesení č. 021/114R/2020
12.2 Prodloužení termínu vyúčtování příspěvku na velkou údržbu pro rok 2018 –
Základní umělecká škola, Rumburk, Růžová 3/1416, příspěvková organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů s prodloužením termínu vyúčtování, vyplývajícího z usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 067/82R/2019 ze dne 20. 11. 2019, kterým byl prodloužen termín
vyúčtování příspěvku na velkou údržbu pro rok 2018 pro Základní uměleckou školu,
Rumburk, Růžová 3/1416, příspěvkovou organizaci, ve výši 2 500 tis. Kč na řešení
havarijního stavu budov (ul. Růžová 3 a ul. Františka Nohy 4), schválený usnesením č.
016/37R/2018 B-02 a) ze dne 4. 4. 2018, a to nově v termínu do 30. 6. 2021.

Usnesení č. 022/114R/2020
13.1 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Vybavení a
obnova výukových středisek IZS – Vybavení výukových středisek ZZS Ústeckého kraje
– vybavení simulačních místností“ formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
I.
1. Protokol o otevírání nabídek na plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem „Vybavení a
obnova výukových středisek IZS – Vybavení výukových středisek ZZS Ústeckého kraje –
vybavení simulačních místností“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. Zprávu o hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem „Vybavení a
obnova výukových středisek IZS – Vybavení výukových středisek ZZS Ústeckého kraje –
vybavení simulačních místností“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
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3. Protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení na plnění veřejné
zakázky na dodávky s názvem „Vybavení a obnova výukových středisek IZS – Vybavení
výukových středisek ZZS Ústeckého kraje – vybavení simulačních místností“ dle přílohy č. 3
předloženého materiálu.
4. Závazné texty smluv (na část 1, 3, 5 a 6) ze zadávací dokumentace k veřejné zakázce na
dodávky s názvem „Vybavení a obnova výukových středisek IZS – Vybavení výukových
středisek ZZS Ústeckého kraje – vybavení simulačních místností“ dle přílohy č. 4
předloženého materiálu.
B) rozhoduje
I.
1. podle ustanovení § 122 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) o výběru níže uvedených dodavatelů, bez
provedeného hodnocení, na příslušnou část zakázky a o uzavření smlouvy s těmito dodavateli,
a to za podmínek uvedených v jejich nabídce a za předpokladu, že předloží veškeré doklady a
splní veškeré úkony, které zákon nebo zadavatel požadoval jako podmínku uzavření smlouvy:
Část zakázky, na kterou je nabídka podána Obchodní firma/ jméno a příjmení účastníka
zadávacího řízení (dále jen „účastník“)/ Sídlo/adresa/ IČO Nabídková cena bez DPH / vč.
DPH
1 PROXITECH s.r.o., Litvínovská 336, 43 511 Lom, IČO: 02344513 456 671,00
552 571,91
3 Dalibor Eliáš, Machuldova 593/4, 142 00 Praha 4 - Kamýk, IČO: 76240703 359 800,00
435 358,00
5 AMBULANCE MEDITRANS s.r.o., Vazovova 3228/3, 143 00 Praha 4, IČO: 43874681 1
125 000,00
1 361 250,00
6 Medsol s.r.o., Lužná 591/4, 160 00 Praha, IČO: 24201596 569 000,00
688 490,00
2. podle ustanovení § 127 odst. 1 zákona o zrušení 2. a 4. části zakázky, když nebyl žádný
účastník zadávacího řízení
C) ukládá
I.
1. hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat smlouvy s vybranými dodavateli
Termín: 31. 1. 2021
2. Ing. Pavlu Hajšmanovi, vedoucí odboru RR, ve spolupráci s odborem INV zabezpečit
veškeré další úkony zadavatele u této veřejné zakázky, zejména připravit k uzavření smlouvy
na plnění této veřejné zakázky s vybranými dodavateli a předložit je k podpisu hejtmanovi
Ústeckého kraje po předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů a informací
podle § 122 odst. 3 zákona a zabezpečit další nezbytné úkony této veřejné zakázky související
se zrušením dvou částí zadávacího řízení
Termín: 15. 1. 2021
D) rozhoduje
II.
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1. o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Vybavení a obnova
výukových středisek IZS – Vybavení výukových středisek ZZS Ústeckého kraje – vybavení
simulačních místností II.“ formou jednacího řízení bez uveřejnění v nadlimitním režimu podle
ustanovení § 3 písm. e), § 63 odst. 1 písm. a) a § 67 zákona
2. o rozdělení zakázky v souladu s ustanovením § 35 a § 101 zákona na dvě části, přičemž
nabídku lze podat na jednu, nebo obě dvě části zakázky, přičemž každá část zakázky bude
posuzována a hodnocena samostatně:
část 1. IT vybavení
část 2. Nábytek
3. o způsobu hodnocení nabídek pro každou část zakázky samostatně, podle ekonomické
výhodnosti nabídky s těmito dílčími kritérii hodnocení a jejich váhami:
- celková nabídková cena v Kč bez DPH - váha 100 %
V případě, že dojde ke shodě ve výši nabídkových cen těchto účastníků, bude o pořadí
účastníků na 1. - 2. místě rozhodovat náhodný výběr losem provedený za účasti zástupců
dotčených účastníků zadávacího řízení.
4. o podmínkách prokázání kvalifikace:
Společně pro všechny části zakázky:
• základní způsobilost
- dle § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže účastník zadávacího řízení způsobem dle § 75 zákona
• profesní způsobilost
- dle § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením výpisu z obchodního
rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence
vyžaduje
Samostatně pro část 1.:
• technická kvalifikace
- dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením seznamu
nejméně 1 realizované významné dodávky poskytnuté za poslední 3 roky před zahájením
zadávacího řízení na dodávku IT vybavení v hodnotě minimálně 500 tis. Kč bez DPH, s
uvedením její ceny, doby poskytnutí a identifikace objednatele
Samostatně pro část 2.:
• technická kvalifikace
- dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením seznamu
nejméně 1 realizované významné dodávky poskytnuté za poslední 3 roky před zahájením
zadávacího řízení na dodávku nábytku v hodnotě minimálně 100 tis. Kč bez DPH, s uvedením
její ceny, doby poskytnutí a identifikace objednatele
5. o zaslání výzvy k podání nabídky v jednacím řízení bez uveřejnění dle přílohy č. 6
předloženého materiálu dodavatelům dle přílohy č. 8 předloženého materiálu
6. o pověření hodnotící komise podle § 42 odst. 1 zákona provedením posouzení nabídek a
hodnocením nabídek, přičemž bude postupováno v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona
a o pověření hodnotící komise kontrolou doručených dokladů vybraného dodavatele podle
ustanovení § 122 odst. 3 zákona
7. nepožadovat složení jistoty dle § 41 odst. 1 zákona
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E) schvaluje
II.
1. Výzvu k podání nabídky v jednacím řízení bez uveřejnění na dodávky s názvem „Vybavení
a obnova výukových středisek IZS – Vybavení výukových středisek ZZS Ústeckého kraje –
vybavení simulačních místností II.“ dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
2. Zadávací dokumentaci dle přílohy č. 7 předloženého materiálu
F) jmenuje
II.
členy a náhradníky komise pro otevírání nabídek a hodnotící komise pro hodnocení a
posouzení nabídek dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
G) ukládá
II.
1. hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat zadávací dokumentaci a výzvu k podání nabídky v
jednacím řízení bez uveřejnění veřejné zakázky na dodávky s názvem „Vybavení a obnova
výukových středisek IZS – Vybavení výukových středisek ZZS Ústeckého kraje – vybavení
simulačních místností II.“
Termín: 30. 11. 2020
2. Ing. Pavlu Hajšmanovi, vedoucímu odboru regionálního rozvoje, zabezpečit nezbytné
úkony související se zahájením této veřejné zakázky na dodávky zadávané v jednacím řízení
bez uveřejnění, předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky a doporučit zadání
jednotlivých částí této veřejné zakázky vybranému dodavateli
Termín: 31. 1. 2021
H) svěřuje
II.
v souladu s ustanovením § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení)
hejtmanovi Ústeckého kraje rozhodování o námitkách podaných v průběhu zadávacího řízení
a o vyjádření k podnětům nebo návrhům na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele v
tomto zadávacím řízení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.
I) pověřuje
II.
Ing. Pavla Hajšmana, vedoucího odboru RR, jako gestora a pracovníky oddělení veřejných
zakázek odboru investičního jako administrátory této veřejné zakázky jako osoby, které jsou
za zadavatele oprávněné činit v tomto zadávací řízení elektronické úkony, zejména
poskytovat zadávací dokumentaci, žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a zveřejňovat
údaje o této veřejné zakázce na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek a dále
jako osoby, které zajistí pozvání zástupců všech zastupitelských klubů a zástupce Krajské
hospodářské komory na jednání komisí pro posouzení nabídek a hodnotící komise.
Usnesení č. 023/114R/2020
13.2 Program obnovy venkova Ústeckého kraje – žádosti o výjimku
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Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje udělení výjimky z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje
pro rok 2020 prodloužení termínu dokončení realizace projektu a předložení závěrečné zprávy
prostřednictvím dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace projektu:
- projekt „Kulturní dům, výměna oken a dveří“ obce Velké Žernoseky do 30. 12. 2021
- projekt „Chodníky a parkovací místa“ obce Jeníkov do 30. 12. 2021
- projekt „Rekonstrukce komunikace na Kozině“ městyse Ročov do 30. 12. 2021
B) ukládá
členu Rady Ústeckého kraje odpovědnému za oblast regionálního rozvoje, předložit tento
materiál Zastupitelstvu Ústeckého kraje k projednání.
Termín: druhé ustavující Zastupitelstvo Ústeckého kraje pro VI. volební období
Usnesení č. 024/114R/2020
15.1 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení EIA záměru „Skladová a
montážní hala Rumburk“ oznamovatele Czech Industrial Development s.r.o.
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 6 odst. 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, k oznámení záměru „Skladová a montážní hala Rumburk“ oznamovatele
Czech Industrial Development s.r.o. takto:
Rada Ústeckého kraje nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení č. 025/114R/2020
15.2 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení záměru Průmyslový areál
Údlice oznamovatele RotaGroup a.s.
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 6 odst. 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, k oznámení záměru „Průmyslový areál Údlice“ oznamovatele
RotaGroup a.s., takto:
Rada Ústeckého kraje nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení č. 026/114R/2020
15.3 Smlouva o uplatnění metodiky umělé reprodukce břízy ojcovské
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o uzavření smlouvy o uplatnění metodiky umělé reprodukce břízy ojcovské s
Českou zemědělskou univerzitou v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol, IČO:
60460709 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
B) ukládá
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Ing. Monice Zeman, MBA, zástupkyni ředitele krajského úřadu pro přenesenou působnost,
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, zajistit nezbytné kroky k realizaci části A
usnesení.
Termín: 31. 12. 2020
1
Usnesení č. 027/114R/2020
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
1. dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů,
o
pronájmu
nemovité
věci
ve
vlastnictví
Ústeckého
kraje
***************************************************, a to:
- pozemek: část p.č. 1011/4 o výměře 133 m2, druh pozemku: orná půda
obec Křešice, k. ú. Křešice u Litoměřic zapsaný na LV č. 1031 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj, na dobu určitou do doby
převodu s účinností od podpisu nájemní smlouvy, za účelem užívání jako zahrady, za cenu
15,00 Kč/m2/rok – tj. celkově 1.995,00 Kč.
2. o náhradě za užívání nemovité věci uvedené v bodě 1 tohoto usnesení bez právního důvodu
za období dvou let zpětně od data účinnosti smlouvy ve výši 3.990,00 Kč nájemcem
******************.
2
Usnesení č. 028/114R/2020
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o provedení stavby (č. smlouvy VIII/1012/2020/DC)
dle přílohy č. 15.1 tohoto usnesení mezi Ústeckým krajem v zastoupení: Správa a údržba
silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace a městem Česká Kamenice, Náměstí Míru 219, Česká
Kamenice, PSČ:
407 21, IČ 00261220,
pro stavbou dotčené nemovitosti, a to:
- pozemek p.č. 2553/1 v k.ú. Česká Kamenice, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, město Česká Kamenice, okres Děčín, zapsaný na LV č. 34 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro účely realizace stavby "Přechod pro chodce a
místo pro přecházení v ul. 5. května, Česká Kamenice". Stavbou bude dotčena silnice č.
III/26313.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace,
který je statutárním orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení
věcného
břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto usnesení.
3
Usnesení č. 029/114R/2020
16.1 Nakládání s majetkem
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Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o provedení stavby (č. smlouvy VIII/3006/2020/LT) dle přílohy č. 15.2
tohoto usnesení mezi Ústeckým krajem v zastoupení: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace a obcí Židovice, Židovice 78, 411 83 Hrobce, PSČ: 407 21, IČ
55526479,
pro stavbou dotčené nemovitosti, a to:
- pozemek p.č. 405/1 v k.ú. Židovice nad Labem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, obec Židovice nad Labem, okres Litoměřice, zapsaný na LV č. 270 u
Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro účely realizace stavby "Židovice přechody pro chodce u MŠ a u Aromy". Stavbou bude dotčena silnice č. III/24056.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace,
který je statutárním orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení
věcného
břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto usnesení.
4
Usnesení č. 030/114R/2020
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o provedení stavby (č. smlouvy VIII/3007/2020/LT)
dle přílohy č. 15.3 tohoto usnesení mezi Ústeckým krajem v zastoupení: Správa a údržba
silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace a obcí Vlastislav, Vlastislav č.p. 8, PSČ: 411 14 , IČ 00481661,
pro stavbou dotčené nemovitosti, a to:
- pozemek p.č. 765/1 v k.ú. Vlastislav, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
obec Vlastislav, okres Litoměřice, zapsaný na LV 413 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální
pracoviště Litoměřice pro účely
realizace stavby "Vlastislav-Sutom, výstavba chodníku s odvodněním". Stavbou bude
dotčena silnice č. III/23762.
- pozemek p.č. 770 v k.ú. Vlastislav, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
obec Vlastislav, okres Litoměřice, zapsaný na LV 413 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální
pracoviště Litoměřice pro účely
realizace stavby "Vlastislav-Sutom, výstavba chodníku s odvodněním". Stavbou bude
dotčena silnice č. III/23764.
- pozemek p.č. 731/1 v k.ú. Vlastislav, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
obec Vlastislav, okres Litoměřice, zapsaný na LV 413 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální
pracoviště Litoměřice pro účely
realizace stavby "Vlastislav-Sutom, výstavba chodníku s odvodněním". Stavbou bude
dotčena silnice č. III/2588.
- pozemek p.č. 787/1 v k.ú. Vlastislav, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
obec Vlastislav, okres Litoměřice, zapsaný na LV 413 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální
pracoviště Litoměřice pro účely
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realizace stavby "Vlastislav-Sutom, výstavba chodníku s odvodněním". Stavbou bude
dotčena silnice č. III/23762.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace,
který je statutárním orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení
věcného
břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto usnesení.
5
Usnesení č. 031/114R/2020
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/2034/2020/CV) k pozemku p.č.
814/1,
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Strupčice, k.ú.
Strupčice, okres
Chomutov, zapsaný na LV č. 305 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Chomutov a
komunikaci č. III/25118 nacházející se na tomto pozemku ve prospěch oprávněného:
****************************************************************.
Obsahem
věcného břemene bude povinnost zavázaného strpět zřízení, provozování, udržování a
provádění úprav zařízení, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním,
udržováním a prováděním úprav zařízení, a to v rozsahu dle geometrického plánu č.
674-052/2017 ze dne 25.2.2018.
Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 242,- Kč včetně DPH na základě
výpočtu
v protokolu ze dne 3.8.2016.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této
příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem
je zřízení
věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto usnesení.
6
Usnesení č. 032/114R/2020
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/2028/2020/CV) k pozemku p.č.
2507/1,
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Litvínov, k.ú.
Horní Litvínov, okres
Most, zapsaný na LV č.2126 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Most a
komunikaci č. III/2564 nacházející se na tomto pozemku ve prospěch oprávněného: město
Meziboří, nám. 8. května 341, 435 13 Meziboří. Obsahem věcného břemene bude povinnost
zavázaného strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav zařízení, jakož i vstup a
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vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav zařízení, a to
v rozsahu dle geometrického plánu č. 3167-28/2020 ze dne 3.6.2020.
Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 2.722,50,- Kč včetně DPH na
základě výpočtu
v protokolu ze dne 12.8.2020.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této
příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem
je zřízení
věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto usnesení.
7
Usnesení č. 033/114R/2020
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/4020/2020/LN) k pozemku p.č. 892/5,
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Jimlín, k.ú.
Zeměchy u Loun, okres
Louny, zapsaný na LV č. 90 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Louny a
komunikaci č. II/225 nacházející se na tomto pozemku
a p.č. 886/1, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
Jimlín, k.ú. Zeměchy u Loun, okres Louny, zapsaný na LV č.90 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikaci č. III/22547 nacházející se na tomto
pozemku
a p.č.876/1, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
Jimlín, k.ú. Jimlín,
okres Louny, zapsaný na LV č. 571 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Louny a komunikace č. III/22543 nacházející se na tomto pozemku
a p.č.882/1, 882/2 a 886/12, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití silnice, způsob
ochrany 0, obec Jimlín, k.ú. Jimlín, okres Louny, zapsané na LV č. 571 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikace č. III/22546 nacházející se na
těchto pozemcích ve prospěch oprávněného: Severočeská vodárenská společnost
a.s., Přítkovská 1689, Teplice, PSČ 415 50, IČ 49099469. Investorem stavby je obec Jimlín,
Jimlín 7, 440 01 Louny, IČO 00556327. Obsahem věcného břemene bude povinnost
zavázaného strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav zařízení, jakož i vstup a
vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav zařízení, a to
v rozsahu dle geometrického plánu č. 312-40/2020 ze dne 22.7.2020 a č. 383-40/2020 ze dne
9.7.2020.
Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 254.782,- Kč včetně DPH na
základě výpočtu
v protokolu ze dne 1. 12. 2009 a 13. 9. 2010.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této
příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem
je zřízení
věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto usnesení.
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Usnesení č. 034/114R/2020
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/3045/2020/LT) k pozemku p.č. 470,
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Černiv, k.ú.
Černiv, okres
Litoměřice, zapsaný na LV č. 208 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Litoměřice a
komunikaci č. III/2468 nacházející se na tomto pozemku ve prospěch oprávněného:
Severočeská vodárenská společnost
a.s., Přítkovská 1689, Teplice, PSČ 415 50, IČ 49099469. Investorem stavby je obec Černiv,
Černiv 21, 410 02 Lovosice, IČO 00526100. Obsahem věcného břemene bude povinnost
zavázaného strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav zařízení, jakož i vstup a
vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav zařízení, a to
v rozsahu dle geometrického plánu č. 191-122/2020 ze dne 29.5.2020.
Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 5.808,- Kč včetně DPH na
základě výpočtu
v protokolu ze dne 12.9.2019.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této
příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem
je zřízení
věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto usnesení.
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Usnesení č. 035/114R/2020
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/3039/2020/LT) k pozemku p.č.
1188/1,
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé
chráněné území, obec Prackovice nad Labem, k.ú. Litochovice nad Labem, okres Litoměřice,
zapsaný na LV č. 108 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Litoměřice a komunikaci č. III/24728 nacházející se na tomto pozemku ve prospěch
oprávněného:
***************************************************************************
*******************. Obsahem věcného břemene bude povinnost zavázaného strpět
zřízení, provozování, udržování a provádění úprav zařízení, jakož i vstup a vjezd v souvislosti
se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav zařízení, a to v rozsahu dle
geometrického plánu č. 249-24/2020 ze dne 30.3.2020.
Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 6.050,- Kč včetně DPH na
základě výpočtu
v protokolu ze dne 13.6.2017.
B) zmocňuje
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ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této
příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem
je zřízení
věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto usnesení.
10
Usnesení č. 036/114R/2020
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/3040/2020/LT) k pozemku p.č.
1188/1,
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé
chráněné území, obec Prackovice nad Labem, k.ú. Litochovice nad Labem, okres Litoměřice,
zapsaný na LV č. 108 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Litoměřice a komunikaci č. III/24728 nacházející se na tomto pozemku ve prospěch
oprávněného: GasNet, s.r.o. Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem. Investorem stavby jsou
***************************************************************************
********************. Obsahem věcného břemene bude povinnost zavázaného strpět
zřízení, provozování, udržování a provádění úprav zařízení, jakož i vstup a vjezd v souvislosti
se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav zařízení, a to v rozsahu dle
geometrického plánu č. 251-24/2020 ze dne 1.6.2020.
Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 6.050,- Kč včetně DPH na
základě výpočtu
v protokolu ze dne 13.6.2017.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této
příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem
je zřízení
věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto usnesení.
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Usnesení č. 037/114R/2020
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/3047/2020/LT) k pozemku p.č. 658/1,
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: chráněná krajinná
oblast - II.-IV. zóna, obec Velemín, k.ú. Dobkovičky, okres Litoměřice, zapsaný na LV č. 245
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č.
III/24723 nacházející se na tomto pozemku ve prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce
a.s., Teplická 874/8, Děčín IV- Podmokly, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného
břemene bude povinnost
zavázaného strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav zařízení, jakož i vstup a
vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav zařízení, a to
v rozsahu dle geometrického plánu č. 155-199/2018 ze dne 15.3.2019.
Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 6.050,- Kč včetně DPH na
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základě výpočtu v protokolu ze dne 26.11.2018.
1
Usnesení č. 038/114R/2020
16.3 Nakládání s majetkem I
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů
1. o vyřazení movitého majetku, za předpokladu zajištění náhradního vozidla pro odbor
investiční a to:
název, SPZ, počet ujetých km, inv. č., rok poř., PC (Kč), ZC (Kč)
Škoda Fabia, 5U6 1013, 237151, 12/06-000088, 2009, 225.537, 0
z účetní evidence Krajského úřadu Ústeckého kraje, se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400
02 Ústí nad Labem, IČO: 70892156
2. o darování movitého majetku, a to:
název, SPZ, počet ujetých km, inv. č., rok poř., PC (Kč), ZC (Kč)
Škoda Fabia, 5U6 1013, 237151, 12/06-000088, 2009, 225.537, 0
do vlastnictví spolku Dobrovolnické centrum, z.s., se sídlem: Prokopa Diviše 1605/5, 400 01
Ústí nad Labem, IČO: 70225842.
3. o změně užívání movitého majetku určeného pro činnost Zastupitelstva Ústeckého kraje
název, SPZ, počet ujetých km, inv.č., rok poř., PC (Kč), ZC (Kč)
Škoda Octavia, 6U6 1877, 69 714, 12/06-000106, 2011, 456.829, 21 396
na užívání pro činnost Krajského úřadu Ústeckého kraje – investičního odboru.
Usnesení č. 039/114R/2020
17.1 Změna smlouvy č. 20/SML0414/SoD/INV ze dne 24. 1. 2020 na plnění veřejné
zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1. změnový list č. 4 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
2. návrh dodatku č. 2 k původní Smlouvě o dílo č. 20/SML0414/SoD/INV ze dne 24. 1. 2020
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
B) rozhoduje
1. podle ustanovení § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) o nepodstatné změně závazku ze smlouvy na
veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov Děčín“ dodavatele „Společnost Starý Šachov – Děčín“, Společník 1: EUROVIA CS, a.s., U
Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 452 74 924, Společník 2: SaM silnice
a mosty a.s., Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa, IČO: 250 18 094, se kterým byla uzavřena
původní smlouva o dílo a o uzavření dodatku č. 2 k původní Smlouvě o dílo č.
20/SML0414/SoD/INV ze dne 24. 1. 2020, ve smyslu potvrzeného změnového listu dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu:
a) v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona:
- Dodatečné stavební práce (vícepráce) bez DPH: 2.079.613,59 Kč
22

- Odpočty (méněpráce) bez DPH: - 654.588,00 Kč
b) v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona:
- Dodatečné stavební práce (vícepráce) bez DPH: 9.316.346,75 Kč
- Odpočty (méněpráce) bez DPH: - 2.654.118,90 Kč
Celkové dodatečné SP (vícepráce) dle dod. č. 2 bez DPH: 11.395.960,34 Kč
Celkové odpočty (méněpráce) dle dod. č. 2 bez DPH: - 3.308.706,90 Kč
Konečná cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH: 372.013.961,63 Kč
Konečná cena díla dle dodatku č. 2 včetně DPH: 450.136.893,57 Kč
2. o prodloužení termínu plnění na základě dodatečných stavebních prací dle § 222 odst. 5 a 6
zákona. Nejde o nepovolenou změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 písm. a) zákona. Dodatečné
stavební práce vyvolaly nutnost změny termínu plnění a to z 64 týdnů od předání staveniště
na 92 týdnů od předání staveniště.
C) ukládá
1. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, předložit dodatek č. 2 k původní
smlouvě o dílo k podpisu.
Termín: 15. 12. 2020
2. hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat dodatek č. 2 k původní smlouvě o dílo.
Termín: 31. 12. 2020
Usnesení č. 040/114R/2020
18.1 Povinně hlášené změny poskytovatelů sociálních služeb
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informace obsažené v přílohách č. 1 až 35 předloženého materiálu,
B) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. vzít na vědomí
informace obsažené v přílohách č. 1 až 35 předloženého materiálu,
2. rozhodnout
dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění
pozdějších předpisů:
a) o vrácení části poskytnuté dotace ve výši 80 534,- Kč poskytnuté poskytovateli sociálních
služeb Ústecký Arcus, z.s., na sociální službu odborné sociální poradenství (ID 5571181) v
rámci dotačního programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2020, z důvodu
zapojení do projektu z Operačního programu Zaměstnanost, v rámci kompetence dané § 101a
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
b) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Obrnické centrum sociálních služeb,
příspěvková organizace o převodu části poskytnuté dotace v rámci dotačního programu
„Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2020“ ve výši 442 059,- Kč na sociální službu
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (ID 1991853) a ve výši 278 641,-Kč na sociální
službu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (ID 2868960) ze sociální služby terénní
programy (ID 8897392), v rámci kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
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službách, ve znění pozdějších předpisů,
c) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Obrnické centrum sociálních služeb,
příspěvková organizace o převodu části poskytnuté dotace v rámci dotačního programu
„Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2020 – malý dotační program“ ve výši 11 245,Kč na sociální službu nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (ID 1991853) ze sociální
služby terénní programy (ID 8897392),
d) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Fokus Labe, z.ú. o převodu části
poskytnuté dotace ve výši 842 639,- Kč na sociální službu chráněné bydlení (ID 3935206) ze
sociální služby sociální rehabilitace (ID 3376667), v rámci kompetence § 101a zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
e) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Camphill na soutoku, z.s. o převodu
části poskytnuté dotace ve výši 400 000,- Kč na sociální službu centra denních služeb (ID
8141075) ze sociální služby chráněné bydlení (ID 6570110), v rámci kompetence § 101a
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
f) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Městská správa sociálních služeb
Vejprty, příspěvková organizace o převodu části poskytnuté dotace ve výši 583 300,- Kč na
sociální službu domovy pro seniory (ID 6278016) ze sociální služby sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi (ID 3373312) ve výši 291 650,- Kč a ze sociální služby terénní
programy (ID 3715196) ve výši 291 650,- Kč, v rámci kompetence § 101a zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
g) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Městský ústav sociálních služeb
Klášterec nad Ohří, příspěvková organizace o převodu části poskytnuté dotace ve výši 38
000,- Kč na sociální službu pečovatelská služba (ID 3369883) ze sociální služby odlehčovací
služby (ID 8647982), v rámci kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů,
h) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Oblastní charita Most o převodu části
poskytnuté dotace ve výši 107 000,- Kč na sociální službu odborné sociální poradenství (ID
5361940) ze sociální služby terénní programy (ID 9253322) ve výši 79 000,-Kč a ze sociální
služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (ID 2450357) ve výši 28 000,-Kč, o
převodu části poskytnuté dotace ve výši 55 000,- Kč na sociální službu nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež (ID 2570590) ze sociální služby terénní programy (ID 9253322), v rámci
kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů,
i) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Oblastní charita Ústí nad Labem o
převodu části poskytnuté dotace ve výši 96 500,- Kč na sociální službu sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi (ID 3255982) ze sociální služby terénní programy (ID 9832613), v
rámci kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů,
j) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb OPORA o převodu části poskytnuté
dotace ve výši 150 000,- Kč na sociální službu pečovatelská služba (ID 4302274) ze sociální
služby odlehčovací služby (ID 3964750), v rámci kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
k) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Sociální služby Chomutov, příspěvková
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organizace o převodu části poskytnuté dotace ve výši 100 000,- Kč na sociální službu domovy
pro seniory (ID 1049767) ze sociální služby denní stacionáře (ID 4810034), v rámci
kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů,
l) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Charita Roudnice nad Labem o převodu
části poskytnuté dotace ve výši 50 000,- Kč na sociální službu pečovatelská služba (ID
1761469) a ve výši 100 000,-Kč na sociální službu sociálně aktivizační služby pro rodiny s
dětmi (ID 6392422) ze sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (ID 4335678),
v rámci kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů
m) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb K srdci klíč, o. p. s. o převodu části
poskytnuté dotace ve výši 130 000,- Kč na sociální službu domy na půl cesty (ID 9763724) ze
sociální služby noclehárny (ID 6455949), v rámci kompetence § 101a zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
n) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Kostka Krásná Lípa, p.o. o převodu
části poskytnuté dotace ve výši 230 000,- Kč na sociální službu nízkoprahová zařízení pro
děti a mládež (ID 6363165) ze sociální služby terénní programy (ID 1928007), v rámci
kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů,
o) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb NADĚJE o převodu části poskytnuté
dotace ve výši 100 000,- Kč na sociální službu terénní programy (ID 8870904) ze sociální
služby sociálně terapeutické dílny (ID 2503341), o převodu části poskytnuté dotace ve výši
100 000,- Kč na sociální službu odborné sociální poradenství (ID 6772756) ze sociální služby
chráněné bydlení (ID 6087352), o převodu části poskytnuté dotace ve výši 50 000,- Kč na
sociální službu noclehárny (ID 2925439) ze sociální služby nízkoprahová denní centra (ID
5625611), o převodu části poskytnuté dotace ve výši 80 000,- Kč na sociální službu odborné
sociální poradenství (ID 2127231) ze sociální služby chráněné bydlení (ID 7055199), o
převodu části poskytnuté dotace ve výši 80 000,- Kč na sociální službu odborné sociální
poradenství (ID 9057704) ze sociální služby chráněné bydlení (ID 7055199), v rámci
kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů,
p) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Člověk v tísni, o.p.s. o převodu části
poskytnuté dotace ve výši 130 000,- Kč na sociální službu terénní programy (ID 6435327) ze
sociální služby terénní programy (ID 7624072) ve výši 100 000,- Kč a ze sociální služby
terénní programy (ID 4941547) ve výši 30 000,- Kč, o převodu části poskytnuté dotace ve
výši 90 000,-Kč na sociální službu nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (ID 6651167) ze
sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (ID 3230075) ve výši 65 000,-Kč a ze
sociální služby terénní programy (ID 4941547) ve výši 25 000,- Kč, o převodu části
poskytnuté dotace ve výši 22 500,-Kč na sociální službu nízkoprahová zařízení pro děti a
mládež (ID 9100570) ze sociální služby terénní programy (ID 4941547), o převodu části
poskytnuté dotace ve výši 90 000,-Kč na sociální službu nízkoprahová zařízení pro děti a
mládež (ID 6102115) ze sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (ID
3230075) ve výši 65 000,-Kč a ze sociální služby terénní programy (ID 4941547) ve výši 25
000,-Kč, v rámci kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů,
q) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb Kamarád – LORM o převodu části
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poskytnuté dotace ve výši 200 000,- Kč na sociální službu domovy pro osoby se zdravotním
postižením (ID 3210011) ze sociální služby odlehčovací služby (ID 8570486), v rámci
kompetence § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů,
r) o vyhovění žádosti poskytovatele sociálních služeb WHITE LIGHT I., z.s. o převodu části
poskytnuté dotace mezi službami v rámci dotačního programu „Podpora Ústeckého kraje na
sociální služby protidrogové politiky 2020“, a to dotace ve výši 40 000 Kč ze sociální služby
Terénní program Teplicko (ID 9535462) na sociální službu Terapeutické komunity (ID
7968327), o převodu části poskytnuté dotace ve výši 120 000 Kč ze sociální služby Kontaktní
centrum v Teplicích (ID 6427324) na sociální službu Terapeutické komunity (ID 7968327), o
převodu části poskytnuté dotace ve výši 40 000 Kč ze sociální služby Kontaktní centrum v
Rumburku (ID 9185704) na sociální službu Terénní program Šluknovsko (ID 9684988),
3. uložit
hejtmanovi Ústeckého kraje, zabezpečit potřebné úkony k uzavření dodatků ke smlouvám dle
příloh č. 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,33 a 35 předloženého materiálu, v
termínu do 31. 12. 2020,
C) ukládá
Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Zastupitelstvu
Ústeckého kraje návrh dle bodu B) tohoto usnesení na druhém řádném jednání Zastupitelstva
Ústeckého kraje
Usnesení č. 041/114R/2020
18.2 Sociální služby zabezpečované příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje –
informace za rok 2020
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
dle § 59 odst. 3 zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, zpracovaný materiál:
Sociální služby zabezpečované příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje (Informace o
stavu a možnostech rozvoje poskytování sociálních služeb Ústeckým krajem za rok 2020) dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu,
vč. závěrů a doporučení z něho vycházejících
B) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje dle § 37 zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve
znění pozdějších předpisů:
1. vzít na vědomí zpracovaný materiál Sociální služby zabezpečované příspěvkovými
organizacemi Ústeckého kraje (Informace o stavu a možnostech rozvoje poskytování
sociálních služeb Ústeckým krajem za rok 2020) dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, vč.
závěrů a doporučení z něho vycházejících.
2. uložit Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, sledovat vývoj
sociálních služeb zabezpečovaných příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje a
informovat Zastupitelstvo Ústeckého kraje o stavu a možnostech rozvoje poskytování
sociálních služeb Ústeckým krajem s termínem plnění do 31. 12. 2021.
C) ukládá
Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Zastupitelstvu
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Ústeckého kraje návrh dle bodu B) tohoto usnesení
Termín: 2. řádné jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje
Usnesení č. 042/114R/2020
18.3 Změny závazných ukazatelů pro rok 2020 příspěvkové organizace Domov Severka
Jiříkov
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů
pro Domov Severka Jiříkov, příspěvkovou organizaci,
1. o snížení závazného ukazatele – příspěvku na provoz pro rok 2020, o 365 tis. Kč na
celkovou částku 17 647 tis. Kč, z důvodu převodu finančních prostředků do fondu investic
příspěvkové organizace jako účelového investičního příspěvku, za podmínky vyrovnaného
hospodaření;
2. o stanovení závazného ukazatele – účelového investičního příspěvku pro rok 2020 v
celkové výši 365 tis. Kč na vybudování požárního schodiště z terasy (2. patro).
B) ukládá
1. statutárnímu orgánu příspěvkové organizace Domov Severka Jiříkov, p. o., dle části A)
tohoto usnesení předložit vyúčtování závazného ukazatele – účelového investičního
příspěvku.
Termín: 31. 12. 2021
2. Ing. Petře Lafkové, vedoucí odboru sociálních věcí, zabezpečit veškeré potřebné úkony k
realizaci tohoto usnesení.
Termín: 26. 11. 2020
Usnesení č. 043/114R/2020
18.4 Změny závazných ukazatelů pro rok 2020 a povolení čerpání fondu investic pro
Centrum sociální pomoci Litoměřice
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
pro Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvkovou organizaci,
1. dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o snížení závazného ukazatele – příspěvku na provoz pro rok 2020, o 1
491 tis. Kč na celkovou částku 68 765 tis. Kč, z důvodu převodu finančních prostředků do
fondu investic příspěvkové organizace jako účelového investičního příspěvku, za podmínky
vyrovnaného hospodaření;
2. dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o stanovení závazného ukazatele –účelového investičního příspěvku pro
rok 2020 v celkové výši 1 491 tis. Kč na pořízení „Zařízení pro přivolání pomoci – DD
Libochovice“;
3. o výjimce z usnesení RÚK č. 013/91R/2020 ze dne 18. 3. 2020 doplněného usnesením č.
27

012/93R/2020 ze dne 1. 4. 2020, odstavce 1a) tak, že povoluje čerpání fondu investic
příspěvkové organizaci, ve výši 138 tis. Kč na pořízení „hydraulické zvedací židle – DSP
Skalice“.
B) ukládá
1. statutárnímu orgánu příspěvkové organizace Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o., dle
části A) bod 2 tohoto usnesení předložit vyúčtování závazného ukazatele – účelového
investičního příspěvku
Termín: 31. 12. 2021
2. Ing. Petře Lafkové, vedoucí odboru sociálních věcí, zabezpečit veškeré potřebné úkony k
realizaci bodu 1 a 3 části A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 11. 2020
Usnesení č. 044/114R/2020
18.5 Výkon zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti
sociální
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s nabytím majetku do vlastnictví
příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, formou
finančního daru od:
- ************************************************** ve výši 10 000,- Kč na
aktivizační činnost uživatelů
Usnesení č. 045/114R/2020
18.6 Úprava rozpočtu v rámci projektu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
Informaci o nepodstatné změně v realizaci projektu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém
kraji 2“ spočívající v přesunu peněžních prostředků mezi položkami rozpočtu projektu.
B) schvaluje
Podání žádosti o nepodstatnou změnu v realizaci projektu „Podpora sociálních služeb v
Ústeckém kraji 2“ spočívající v přesunu peněžních prostředků mezi položkami rozpočtu
projektu.
C) ukládá
Ing. Petře Lafkové, vedoucí odboru sociálních věcí, zajistit administraci úkonu dle bodu B)
tohoto materiálu.
Termín: 16. 11. 2020

Seznam příloh:
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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.

Článek VI.
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 …… (jinak také jen
„Dohoda“) s jejímž zněním se řádně seznámil. Kraj tímto bez výhrad přistupuje k výše
uvedené Dohodě, a to v souladu s článkem VI. této Dohody a se všemi právy a povinnostmi
Účastníka dohody.
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 ……………
………………………………………....
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Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 15/2020/RÚK ze dne 11. 11. 2020
1) snížení o částku 1 tis. Kč
příjmy
odvody příspěvkových organizací – snížení o částku 1 tis. Kč – odvod z fondu investic
příspěvkových organizací oblasti sociálních věcí
běžné výdaje
odbor sociálních věcí – snížení o částku 1 tis. Kč – příspěvek zřizovatele na provoz pro Domov
bez hranic Rumburk, příspěvkovou organizaci
2) snížení o částku 120 tis. Kč
příjmy
odvody příspěvkových organizací – snížení o částku 120 tis. Kč – mimořádný odvod z fondu
investic Gymnázia Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661,
příspěvkové organizace
běžné výdaje
odbor ekonomický – snížení o částku 120 tis. Kč – centrální rezerva
3) zvýšení o částku 8 tis. Kč
příjmy
ostatní přijaté vratky transferů – UZ 102 – zvýšení o částku 8 tis. Kč od Biskupství litoměřického
v rámci Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje
běžné výdaje
odbor strategie, přípravy a realizace projektů, Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje,
oblast kultury a památkové péče – UZ 102 - zvýšení o částku 8 tis. Kč
rezerva „Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého
kraje“
4) zvýšení o částku 29 tis. Kč
příjmy
sankční platby přijaté – zvýšení o částku 18 tis. Kč od Mozaiky, z.s.
ostatní přijaté vratky transferů – UZ 432 – zvýšení o částku 11 tis. Kč od Zdravotního ústavu
se sídlem v Ústí nad Labem
běžné výdaje
odbor zdravotnictví – UZ 400 - zvýšení o částku 29 tis. Kč na lékařskou pohotovostní službu
5) zvýšení o částku 312 tis. Kč
příjmy
přijaté pojistné náhrady – zvýšení o částku 312 tis. Kč - příspěvkové organizace
běžné výdaje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy – zvýšení o částku 256 tis. Kč pro:
 Střední odbornou školu energetickou a stavební, Obchodní akademii a Střední
zdravotnickou školu, Chomutov, příspěvkovou organizaci, částka 96 tis. Kč
 Gymnázium a Střední průmyslovou školu, Duchcov, příspěvkovou organizaci, částka
43 tis. Kč
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 Střední školu obchodu, řemesel, služeb a Základní školu, Ústí nad Labem,
příspěvkovou organizaci, částka 39 tis. Kč
 Obchodní akademii a jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad
Labem, příspěvkovou organizaci, částka 32 tis. Kč
 Gymnázium a Střední odbornou školu, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459,
příspěvkovou organizaci, částka 26 tis. Kč
 Evropskou obchodní akademii, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvkovou
organizaci, částka 20 tis. Kč
odbor kultury a památkové péče – zvýšení o částku 29 tis. Kč pro:
 Oblastní muzeum v Lounech, příspěvkovou organizaci, částka 29 tis. Kč
odbor sociálních věcí – zvýšení o částku 27 tis. Kč pro:
 Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvkovou organizaci, částka 27 tis. Kč
6) zvýšení o částku 3 408 tis. Kč
příjmy
neinvestiční přijaté transfery – zvýšení o částku 3 408 tis. Kč – dotace od Stadt Wien
běžné výdaje
odbor regionálního rozvoje, Fond rozvoje Ústeckého kraje – zvýšení o částku 3 408 tis. Kč
v rámci operačního programu Interreg Central Europe na realizaci
projektu ECOS4IN pro partnery projektu (PP):
 PP2 Venice, Itálie - částka 581 tis. Kč
 PP3 Pannon, Maďarsko - částka 476 tis. Kč
 PP4 Biz, Rakousko - částka 764 tis. Kč
 PP5 Koprivnicki, Chorvatsko - částka 478 tis. Kč
 PP6 Brodolini, Itálie - částka 499 tis. Kč
 PP7 MARR, Polsko - částka 610 tis. Kč
7) zvýšení o částku 35 133 tis. Kč
neinvestiční přijaté transfery – zvýšení o částku 35 133 tis. Kč - dotace od Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy České republiky:
 UZ 33 040 – zvýšení o částku 302 tis. Kč
 UZ 33 070 – zvýšení o částku 2 688 tis. Kč
 UZ 33 079 – zvýšení o částku 12 351 tis. Kč
 UZ 33 080 – zvýšení o částku 19 792 tis. Kč
běžné výdaje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy – zvýšení o částku 35 133 tis. Kč
 UZ 33 040 – zvýšení o částku 302 tis. Kč v rámci rozvojového programu „Vybavení
školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2020“
pro:
 Pedagogicko-psychologickou poradnu Ústeckého kraje a Zařízení pro
další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvkovou organizaci, ve
výši 102 tis. Kč
 Logopedickou základní školu, Měcholupy 1, příspěvkovou organizaci, ve
výši 47 tis. Kč
 Základní škola speciální a Praktickou školu Litvínov, Šafaříkova 991,
příspěvkovou organizaci, ve výši 44 tis. Kč
 Základní školu a Mateřská školu, Žatec, Dvořákova 24, příspěvkovou
organizaci, ve výši 39 tis. Kč
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Speciální základní školu, Speciální mateřskou školu a Praktickou školu,
Děčín, příspěvkovou organizaci, ve výši 34 tis. Kč
 Speciální základní školu a speciální mateřskou školu, Teplice,
Trnovanská 1331, příspěvkovou organizaci, ve výši 27 tis. Kč
 Mateřskou školu speciální DEMOSTHENES, o.p.s. ve výši 9 tis. Kč
 UZ 33 070 – zvýšení o částku 2 688 tis. Kč v rámci rozvojového programu „Podpora
výuky plavání v základních školách v roce 2020 (VII. etapa)“ pro příjemce
dle přílohy č. 4 předkládaného materiálu
 UZ 33 079 – zvýšení o částku 12 351 tis. Kč v rámci rozvojového programu „Podpora
financování přímě pedagogické činnosti učitelů do nároků PHmax
v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích“ pro
příjemce dle přílohy č. 5 předkládaného materiálu
 UZ 33 080 – zvýšení o částku 19 792 tis. Kč v rámci rozvojového programu
„Mimořádné odměny zaměstnanců dětských domovů a dětských domovů
se školou za práci po dobu nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti
s onemocněním COVID-19“ pro příjemce dle přílohy č. 6 předkládaného
materiálu
8) zvýšení o částku 257 tis. Kč
příjem
neinvestiční přijaté transfery – UZ 34 021 – zvýšení o částku 257 tis. Kč – dotace od
Ministerstva kultury České republiky
běžné výdaje
odbor kultury a památkové péče – UZ 34 021 – zvýšení o částku 257 tis. Kč pro Oblastní
muzeum v Lounech, příspěvkovou organizaci v rámci programu „Podpora
expozičních a výstavních projektů, tematický okruh 1: instalace expozic
nebo výstav“ na instalaci výstavy:
 „Chrám svatého Mikuláše“ ve výši 202 tis. Kč
 „100 let Loutkového divadla v Lounech“ ve výši 55 tis. Kč
9) zvýšení o částku 7 789 tis. Kč
příjem
neinvestiční přijaté transfery – UZ 13 351 – zvýšení o částku 7 789 tis. Kč – dotace od
Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky
běžné výdaje
odbor sociálních věcí – UZ 13 351 - zvýšení o částku 7 789 tis. Kč na kompenzaci vícenákladů,
výpadků zdrojů a kompenzační platbu pro zaměstnance sociálních služeb
v souvislosti s epidemií COVID-19 pro zřizované příspěvkové organizace
dle přílohy č. 7 předkládaného materiálu
10) zvýšení o částku 6 904 tis. Kč
příjmy
neinvestiční přijaté transfery – UZ 35 025 – zvýšení o částku 6 904 tis. Kč – dotace od
Ministerstva zdravotnictví České republiky
běžné výdaje
odbor zdravotnictví – UZ 35 025 - zvýšení o částku 6 904 tis. Kč – pro Psychiatrickou léčebnu
Petrohrad, příspěvkovou organizaci v rámci projektu „Odměňování
zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií
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COVID-19 – Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace“
na vyplacení odměn zaměstnancům
11) zvýšení o částku 250 000 tis. Kč
příjmy
neinvestiční přijaté transfery – UZ 91 252 – zvýšení o částku 250 000 tis. Kč – dotace
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury
běžné výdaje
odbor dopravy a silničního hospodářství – UZ 91 252 - zvýšení o částku 250 000 tis. Kč pro
Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci na
financování oprav silnic II. a III. tříd náležejicích do vlastnictví zřizovatele
12) přesun ve výši 85 tis. Kč
běžné výdaje
odbor sociálních věcí – snížení o částku 85 tis. Kč
- úprava příspěvku na provoz pro:
 Domov sociálních služeb Litvínov, příspěvkovou organizaci, snížení o částku
4 000 tis. Kč
 Centrum sociální pomoci, příspěvkovou organizaci, snížení o částku 2 113 tis. Kč
 Domov Severka Jiříkov, příspěvkovou organizaci, snížení o částku 1 500 tis. Kč
 Domov Brtníky, příspěvková organizace, zvýšení o částku 3 667 tis. Kč
 Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace, zvýšení o částku 4 000 tis. Kč
- vratky nevyčerpaného účelového příspěvku od příspěvkových organizací, UZ 209:
 Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, příspěvková organizace,
snížení o částku 77 tis. Kč
 Domov pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, příspěvková organizace, snížení o částku
62 tis. Kč
odbor ekonomický – zvýšení o částku 85 tis. Kč (centrální rezerva)
13) přesun ve výši 3 000 tis. Kč
běžné výdaje
odbor kultury a památkové péče – UZ 10 - snížení o částku 3.000 - dotace pro Ústav
archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i. na opravu
fasády budovy
odbor ekonomický – zvýšení o částku 3 000 tis. Kč (centrální rezerva)
14) přesun ve výši 50 tis. Kč
běžné výdaje
odbor životního prostředí – snížení o částku 50 tis. Kč – smluvní ochrana ohrožených biotopů
odbor kultury a památkové péče – zvýšení o částku 50 tis. Kč – tisk publikace „Památné
stromy“ pro Oblastní muzeum a galerii v Mostě, příspěvkovou organizaci
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Zadávací dokumentace k VZ-ZD-22/INV/2015

Příloha č. 7
Číslo objednatele:
Číslo zhotovitele:

číslo smlouvy:
číslo smlouvy:

15/SML2582-01
S/20/2015/V dod.č.1

DOTATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O ZAJIŠTĚNÍ
SERVISNÍCH SLUŽEB
uzavřená dle ustanovení § 536 a násl.
zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
Objednatel
Ústecký kraj
Sídlo
Zastoupený
Kontaktní osoba
E-mail/telefon
IČO
DIČ
Bank. Spojení
Číslo účtu

: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
:
, hejtmanem Ústeckého kraje
: Ing. Petr Severa, vedoucí odboru zdravotnictví
: severa.p@kr-ustecky.cz, +420475 657 435
: 70892156
: CZ70892156
: Česká spořitelna, a. s.
: 3305272/0800

(dále jen „Objednatel“)
Poskytovatel
VÍTKOVICE IT SOLUTIONS, a. s.
Sídlo
: Cihelní 1575/14, 702 00 Ostrava
Zastoupený
: Ing. Vladimírem Měkotou, místopředsedou představenstva
Ing. Milanem Juříkem, členem představenstva
Kontaktní osoba : Petr Mikunda, DiS.
E-mail/telefon
: petr.mikunda@vitkovice.com/+420 603 192 007
IČ
: 28606582
DIČ
: CZ28606582
Bank. Spojení : Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu
: 4312807389/0800
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u krajského soudu úřadem v Ostravě dne 25.
listopadu 2009.
(dále jen „Poskytovatel“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění servisních služeb (dále jen „Dodatek č. 1“):

Zadávací dokumentace k VZ-ZD-22/INV/2015

Článek I
Strany tohoto dodatku se dohodly na změně článku IV. odst. 1. Smlouvy zajištění servisních
služeb ze dne 8. 10. 2015, kdy se odst. 1. nahrazuje následujícím zněním:
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 01. 2021.

Článek II
1. Ostatní ujednání Smlouvy o zajištění servisních služeb ze dne 8. 10. 2015, se
nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran, přičemž uzavření
tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady Ústeckého Kraje č. xxx/xxx/2020 ze
dne xx. xx. 2020.
3. Tento dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Kraj a jeden
Poskytovatel.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě pravé a svobodné vůle obou smluvních stran a
jako takovou ji obě smluvní strany stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
5. Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve
znění pozdějších předpisů. Nemocnice souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů
obsažených v tomto dodatku v registru smluv, resp. disponuje souhlasem osob
uvedených na své straně s uveřejněním osobních údajů v registru smluv. Smluvní
strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede Kraj, který zároveň
zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána Poskytovateli do
datové schránky ID xrsgrw3 / na e-mail: itsolutions@vitkovice.com Dodatek nabývá
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Za Poskytovatele:

Za Objednatele:

V Ostravě dne …………………

V Ústí nad Labem dne ………………

.......................................................
Ing. Vladimír Měkota
místopředseda představenstva

......................................................
hejtman Ústeckého kraje

Ing. Milan Juřík
člen představenstva
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Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje
Číslo objednatele: 20/SML1592/OS/KH
Číslo poskytovatele:

Smlouva o zajištění podmínek výkonu činnosti
krajského koordinátora intenzivní péče
při zajišťování koordinace poskytování této péče
o pacienty COVID-19 v Ústeckém kraji
uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) ve spojení s ustanovením § 14
zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „krizový zákon“) a § 80 zákona č. 258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“)

Smluvní strany
Objednatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bank. spojení:
Zástupce pro věcná jednání:
E-mail/telefon:
(dále jen „Objednatel“)

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Oldřich Bubeníček, hejtman
70892156
CZ 70892156
Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem,
č. ú.: 30189-883028399/0800
Ing. Petr Severa
severa.p@kr-ustecky.cz, +420 475 657 435

a
Poskytovatel
Krajská zdravotní, a.s.
Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bank. spojení:
Zástupce pro věcná jednání:
E-mail/telefon:

Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad
Labem
Ing. Petr Fiala, generální ředitel
25488627
CZ 25488627
ČSOB, a.s.
č. ú.: 216686400/0300
MUDr. Josef Škola, EDIC
josef.skola@kzcr.eu / +420 477 114 060

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B,
vložka1550,

(dále jen „Poskytovatel“)
a
Krajský koordinátor intenzivní péče
MUDr. Josef Škola, EDIC
zaměstnanec společnosti Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa,
400 11 Ústí nad Labem
E-mail/telefon:
josef.skola@kzcr.eu / +420 477 114 060
(dále jen „KKIP“)
s ohledem na to že:


Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo dne 26.3.2020 Příkaz ministra č. 15/2020 (č.j.:
MZDR 13335/2020-1/MIN/KAN) „Řídící struktury pro koordinaci akutní lůžkové péče
poskytované pacientům s nemoci Covid-19“ (dále jako „Příkaz“), kterým zřídilo
Klinickou skupinu COVID a Národní dispečink intenzivní péče, vydalo jejich statuty,
vydalo doporučení krajům, hl. městu Praha a poskytovatelům akutní lůžkové péče a
vyzvalo mj. kraje a poskytovatele akutní lůžkové péče k postupům dle doporučení.
Příkaz je ke dni uzavření této smlouvy účinný a nebyl vázán na žádný krizový stav;



Příkazem byl Objednatel vyzván za účelem zajištění koordinace poskytování akutní
lůžkové péče pro pacienty s nemocí COVID, aby postupoval podle příslušného
metodického doporučení v příloze Příkazu;



Příkazem byl Objednatel vyzván, aby dle návrhu Klinické skupiny COVID (dále jen „KS
COVID“) ustanovil krajského koordinátora intenzivní péče, zajistil podmínky pro výkon
jeho činnosti a aby mu poskytl plnou součinnost při zajišťování koordinace poskytování
této péče. Krajským koordinátorem intenzivní péče pro území Ústeckého kraje byl dne
1. 4. 2020 jmenován MUDr. Josef Škola, EDIC, primář Kliniky anesteziologie,
perioperační a intenzivní medicíny Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E.
Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem, o.z. (KKIP);



Vláda České republiky usnesením č. 957 ze dne 30. září 2020 vyhlásila nouzový
stav na území celé České republiky v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
(označovaného jako SARS CoV-2), který usnesením č. 1108 ze dne 30. října 2020
prodloužila;



Ministerstvo zdravotnictví dne 19. října 2020 mimořádným opatřením č. j.: MZDR
13719/2020-3/MIN/KAN nařídilo postupem podle § 69 odst. 1 písm. d) a i) a odst. 2
zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku
a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 všem
poskytovatelům zdravotních služeb následné a dlouhodobé lůžkové péče,
poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním
postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům
sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě opatření týkající
se lůžkové a personální kapacity poskytování zdravotních služeb;



Ministerstvo zdravotnictví dne 26. října 2020 mimořádným opatřením č. j.: MZDR
46953/2020-1/MIN/KAN nařídilo postupem podle § 69 odst. 1 písm. d) a i) a odst. 2
zákona č. 258/2000 Sb. všem poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče a
lůžkové péče následné a dlouhodobé přijmout za účelem zajištění potřebných
personálních, věcných a technických kapacit k poskytování zdravotních služeb
pacientům s onemocněním COVID-19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2
opatření uvedená v čl. II. a III. tohoto opatření; mj. koordinovat svoji činnost s KKIP;

Stránka 2 z 7



Vláda České republiky usnesením ze dne 30. října 2020 č. 1117 uložila hejtmanům
vyčlenit nebo zřídit s účinností ode dne 9. listopadu 2020 s odpovídajícím personálním
zabezpečením na území každého kraje prostory s lůžkovou kapacitou pro izolaci osob,
u kterých se prokázala nákaza koronavirem označovaného jako SARS CoV-2 a jejich
zdravotní stav nevyžaduje poskytování zdravotní péče, alespoň v rozsahu 80 lůžek na
550 000 obyvatel kraje a nad 550 000 obyvatel dalších 80 lůžek. Pro případ změny
epidemiologické situace být připraven navýšit tuto kapacitu na 200 lůžek, a to do 7 dnů
od vydání pokynu Ministerstva zdravotnictví, a zajistit, aby tyto prostory byly zřetelně
označeny;



hejtman kraje v době krizového stavu podle krizového zákona, koordinuje poskytování
zdravotních služeb a provádění opatření k ochraně veřejného zdraví;



v rámci Ústeckého kraje je prostřednictvím KKIP zajišťována koordinace akutní a
intenzivní péče o pacienty s onemocněním COVID-19 mezi všemi poskytovateli akutní
i následné péče ode dne 1. 4. 2020, kdy byl jmenován KKIP;



koordinace akutní a intenzivní péče v Ústeckém kraji je vykonávána KKIP v rámci jeho
působení u Poskytovatele a za použití jeho prostředků;



Poskytovatel prohlašuje, že je připraven a schopen zajišťovat podporu KKIP při plnění
povinností vyplývajících z Příkazu a dalších platných předpisů a opatření s odbornou
způsobilostí a toto plnění není jejich závazkem vyplývajícím z platných předpisů nebo
uzavřených smluv;

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
Smlouva o zajištění podmínek výkonu činnosti
krajského koordinátora intenzivní péče
při zajišťování koordinace poskytování této péče
o pacienty COVID-19 v Ústeckém kraji
(dále jako „Smlouva“)
I.
Předmět Smlouvy
1. Předmětem Smlouvy je úprava práv a povinností při zajištění podmínek výkonu činnosti
krajského koordinátora intenzivní péče při zajišťování koordinace poskytování této péče
pacientům s nemocí COVID-19 v Ústeckém kraji dle podmínek Příkazu a dalších platných
předpisů a opatření. Krajská koordinace akutní a intenzivní péče o pacienty COVID-19 v
Ústeckém kraji je realizovaná v návaznosti na Příkaz ministra zdravotnictví č. 15/2020, č.j.:
MZDR 13335/2020-1/MIN/KAN ze dne 26. 3. 2020, kterým bylo vydáno mj. Metodické
doporučení určené krajům a hl. m. Praze k organizaci péče o pacienty s COVID-19.
2. Smlouva zajišťuje vytvoření podmínek pro výkon činnosti krajského koordinátora intenzivní
péče. S ohledem na tuto skutečnost se Objednatel a Poskytovatel dohodli na tom, že je
vhodné, aby KKIP byl také stranou Smlouvy.
3. Přesná specifikace předmětu plnění:
a) Poskytovatel se zavazuje zajistit veškeré podmínky pro výkon činnosti KKIP, který je
zaměstnancem Poskytovatele a který dle Příkazu a Jmenování ze dne 1.4.2020:
-

koordinuje poskytování akutní lůžkové péče pacientům s COVID-19 v
Ústeckém kraji,

-

připravuje informace a podklady pro Národní dispečink intenzivní péče a
odpovídá za jejich správnost,
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-

zajišťuje konzultační servis (odborný i organizační) v režimu 24/7 pro pracoviště
intenzivní péče v Ústeckém kraji,

-

je autorizován ke koordinaci umísťování pacientů s nemocí COVID-19
vyžadujících intenzivní péči v rámci kraje podle potřeby v případě nedohody
mezi poskytovateli intenzivní péče v Ústeckém kraji,

-

na krajské úrovni implementuje odborná a organizační opatření se vztahem k
poskytování akutní lůžkové péče pacientům s nemocí COVID-19 vydaná KS
COVID a Ministerstvem zdravotnictví,

-

spolupracuje s KS COVID.

b) Poskytovatel umožní pro naplnění úkolů KKIP provozovat krajský dispečink akutní
péče v režimu 24/7 (který zajištují odborně příslušní pracovníci Poskytovatele), zajistí
podporu managementu koordinace akutní péče a intenzivní péče mezi nemocnicemi
prostřednictvím KKIP a jemu podřízených pracovníků a nezbytnou materiálně
technickou podporu. Objednatel je oprávněn jednostranně změnit režim provozu
dispečinku a rozsah managementu koordinace, a to s účinností ode dne doručení
oznámení o této skutečnosti Poskytovateli a KKIP. Zamýšlená změna musí být
projednána s Poskytovatelem a KKIP minimálně 3 dny před její účinností.
4. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí příslušnými ustanovení platných právních
předpisů a dalších opatření příslušných krizových či jiných orgánů.
5. Poskytovatel se zavazuje splnit za Objednatele v plném rozsahu jeho povinnost dle Příkazu
v části zajištění podmínek pro výkon činnosti KKIP. Poskytovatel se zavazuje odměňovat
KKIP v rámci pracovněprávního vztahu uzavřeného mezi Poskytovatelem a KKIP.
6. KKIP se zavázal plnit úkoly krajského koordinátora intenzivní péče pro území Ústeckého
kraje přijetím jmenování ze dne 1. 4. 2020. KKIP prohlašuje, že podmínky pro výkon jeho
funkce jsou Smlouvou zcela splněny a nevznáší vůči Objednateli z titulu výkonu své funkce
žádné další nároky.
II.
Doba plnění
1.

Poskytovatel se zavazuje poskytovat plnění dle čl. I. Smlouvy ode dne 1. 10. 2020 do
doručení oznámení o ukončení poskytování plnění dle Smlouvy od Objednatele, nebo
skončením výkon funkce koordinátora intenzivní péče dle Příkazu. Tímto se nemyslí
ukončení výkonu funkce KKIP, ale doporučení dle Příkazu obecně.

2. Smluvní strany nesporně prohlašují, že KKIP vykonával činnosti uvedené v Příkazu a ve
jmenovacím aktu, již před nabytím účinnosti Smlouvy, přičemž ode dne 1. 10. 2020 bylo
nezbytné zajistit zvláštní podmínky spočívající v provozu krajského dispečinku akutní
péče v režimu 24/7, v rozšířeném managementu, a v zajištění nezbytné materiálně
technické podpory. Na dané období, kdy nebyla uzavřena písemná smlouva, jsou tak plně
aplikovatelná ujednání Smlouvy, která je uzavírána na podkladě Příkazu, v souladu se
kterým KKIP ve své činnosti doposud striktně postupoval, a to včetně ujednání o ceně za
dané plnění poskytovatele.
Plnění závazku je ukončováno dnem doručení oznámení nebo skončením výkonu funkce
dle bodu 1. tohoto článku.

III.
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Cena za plnění a platební podmínky
1. Při stanovení níže popsané ceny se přiměřeně použila příslušná ustanovení o peněžní
náhradě dle krizového zákona.
2. Cena za poskytnuté plnění je stanovena jako paušální, a to ve výši 8.605,- Kč (osm tisíc
šest set pět korun českých) za každý den, ve kterém bude služba poskytována a vychází
z následujících reálných nákladů sdělených Poskytovatelem.
Dispečink KKIP
Koordinace IP (management)
Technická podpora (paušál)

za jednotku
počet jednotek den celkem náklad den
200 Kč
24
4 800 Kč
500 Kč
3
1 500 Kč
100 Kč
1
100 Kč

odvody
1 680 Kč
525 Kč
CELKEM

NÁKLAD DEN
6 480 Kč
2 025 Kč
100 Kč
8 605 Kč

Zdravotní služby, poskytované dle Smlouvy, jsou osvobozeny od DPH.
3. Cenu za poskytnuté plnění je Objednatel povinen hradit na základě daňových dokladů –
faktur (dále i jako „faktura“) vystavených Poskytovatelem vždy za předchozí kalendářní
měsíc na základě výkazu rozsahu skutečně poskytnutých služeb – počtu dní, ve kterých
byla služba poskytována. Faktura za období ode dne 1. 10. 2020 do dne nabytí účinnosti
Smlouvy bude předložena bezodkladně po nabytí účinnosti Smlouvy.
4. Daňový doklad – faktura vystavená Poskytovatelem musí obsahovat kromě čísla Smlouvy
a lhůty splatnosti, která činí 30 dnů od doručení faktury Objednateli, také náležitosti
daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a údaje dle § 435
občanského zákoníku. Daňový doklad – faktura, bude Objednateli doručován v listinné
podobě na podatelnu popř. v elektronické podobě prostřednictvím e-podatelny. V případě,
že faktura nebude mít uvedené náležitosti, Objednatel není povinen fakturovanou částku
uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě
splatnosti, Objednatel fakturu vrátí zpět Poskytovateli k doplnění. Lhůta splatnosti počíná
běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti.
5. Úhrada ceny za poskytovanou službu bude provedena bezhotovostní formou převodem
na bankovní účet Poskytovatele. Pokud je prodávající plátce DPH, bude úhrada ceny
provedena pouze na účet zveřejněný v registru plátců vedeném správcem daně
Poskytovatele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn
dnem, kdy je částka odepsána z účtu Objednatele.
6. Poskytovatel prohlašuje, že daň uvedenou v jím vystaveném daňovém dokladu – faktuře
řádně zaplatí a že se nedostal do postavení, kdy nemůže tuto daň zaplatit. Pokud by se
stalo, že by nebyl schopen daň zaplatit, oznámí to nejpozději den před splatností faktury
Objednateli a navrhne správci daně její úhradu. Pokud správce daně zveřejnil způsobem
umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které Poskytovatel určil v přihlášce k registraci
plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost Poskytovatele zaplatit DPH za splněnou
připsáním DPH na takto zveřejněný účet. Pro případ, že se Poskytovatel, jako poskytovatel
zdanitelného plnění, stane v okamžiku zdanitelného plnění dle § 21 ZDPH, nespolehlivým
plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, se smluvní strany dohodly, že Objednatel zaplatí
odměnu takto:
- odměnu bez DPH zaplatí na účet Poskytovatele uvedený v záhlaví Smlouvy nebo na
daňovém dokladu,
- DPH na účet správce daně jako zvláštní způsob zajištění daně podle právní úpravy platné
ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, které je placeno. Poskytovatel prohlašuje, že jeho
místně příslušným správcem daně z přidané hodnoty je Specializovaný finanční úřad
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(nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7) a že případnou změnu místně příslušného
správce daně z přidané hodnoty Poskytovatele do tří dnů oznámí Objednateli.
IV.
Další práva a povinnosti smluvních stran
1. Poskytovatel se zavazuje zajistit předmět plnění odborně způsobilými zaměstnanci, za
použití technického a věcného vybavení odpovídajícího platným předpisům.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že v případě, že dojde ke změně v osobě koordinátora
intenzivní péče pro území Ústeckého kraje (dále jen „Koordinátor“), nezanikají závazky
Objednatele a Poskytovatele ze Smlouvy s výjimkou případu, kdy by nově jmenovaný
Koordinátor nebyl zaměstnancem Poskytovatele. V tom případě zanikají práva a povinnosti
ze Smlouvy všem smluvním stranám dnem ukončení výkonu funkce Koordinátora.
V důsledku změny v osobě Koordinátora zanikne pouze jedna ze smluvních stran, přičemž
se obě zbylé smluvní strany zavazují vyvinout úsilí k tomu, aby nově jmenovaný Koordinátor
ke Smlouvě přistoupil. Případné dopady nepřistoupení Koordinátora budou řešeny mezi
Objednatelem a Poskytovatelem dohodou směřující k naplnění sledovaného účelu
Smlouvy.
3. Přílohou č. 1 ke Smlouvě je Příkaz a Přílohou č. 2 ke Smlouvě je jmenování KKIP ze dne
1. 4. 2020.
V.
Závěrečná ustanovení
1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti jejím uveřejnění v registru
smluv.
2. Objednatel tímto potvrzuje, že o uzavření Smlouvy rozhodla Rada Ústeckého kraje dne
11. 11. 2020 usnesením č. ….
3. Pokud ve Smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.
4. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a
číslovaných dodatků.
5. Smlouva je vyhotovena ve 3 paré s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran
obdrží 1 vyhotovení.
6. 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. Poskytovatel i KKIP prohlašují, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů
obsažených ve Smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř.
disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních
údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly
na tom, že uveřejnění v registru smluv provede Objednatel, který zároveň zajistí, aby
informace o uveřejnění smlouvy byla zaslána Poskytovateli do datové schránky ID
5gueuef na e-mail: sekretariatKZ@kzcr.eu a KKIP na jeho e-mailovou adresu.
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VI.
Podpisy smluvních stran
Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem 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.
Objednatel:
V Ústí nad Labem dne
………………………..
Ústecký kraj

…………………………………………………..

Oldřich Bubeníček, hejtman

Poskytovatel:
V Ústí nad Labem dne
………………………..
Krajská zdravotní, a.s.

…………………………………………………..

Ing. Petr Fiala, generální ředitel

KKIP:
V Ústí nad Labem dne
………………………..

…………………………………………………..

MUDr. Josef Škoda, EDIC
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bod 12.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 020/114R/2020
bod 12.1 příloha 1

Přehled organizací žádajících o souhlas s přijetím finančního daru a nabytím majetku formou daru do vlastnictví příspěvkových organizací
č.ř.

název organizace

účel přijetí daru

dárce

ve výši

finanční dar
1. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková
organizace, IČO: 61342751, sídlo: Kadaň, 5. května 620,
PSČ: 432 01

na modernizaci vybavení laboratoře fyziky

na podporu činnosti "technického klubu"

300 000,00

315 000,00

15 000,00

2. Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice,
příspěvková organizace, IČO: 00082571, sídlo: Lovosice,
Osvoboditelů 1/2, PSČ: 410 02

na soutěž "Hledáme nejlepšího mladého chemika"

30 000,00

3. Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, Dittrichova
12, příspěvková organizace, IČO: 00412066, sídlo: Krásná
Lípa,Dittrichova 225/12, PSČ: 407 46

na "volnočasové aktivity s koňmi pro 24 dětí z dětského domova"

24 000,00

4. Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní
310, příspěvková organizace, IČO: 47326484, sídlo: Hora
Sv. Kateřiny, Dolní 310, PSČ: 435 46

na lyžařský výcvik pro 11 dětí

11 000,00

nabytí majetku formou daru
1. Gymnázium Lovosice, Sady pionýrů 600, příspěvková
organizace, IČO: 46773720, sídlo: Lovosice, Sady pionýrů
600/6, PSČ: 410 02

50 litrů alkoholové dezinfekce Anti-COVID

2. Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5,
příspěvková organizace, IČO: 00082201, sídlo: Ústí nad
Labem, Resslova 210/5, PSČ: 400 01

3D tiskárna Felix Tec4 dual extruder, stavebnice

3. Střední škola technická, gastronomická a automobilní,
Chomutov, příspěvková organizace Chomutov, IČO:
18383696, sídlo: Chomutov, Pražská 702, PSČ: 430 01

6 ks vyřazených motorů a 6 ks vyřazených převodovek

8 872,00

4. Střední průmyslová škola a Střední odborná škola
gastronomie a služeb, Most, příspěvková organizace, IČO:
00524905, sídlo: Most, Jana Palacha 711/2, PSČ: 434 01

1 ks raznice

8 349,00

2 ks dávkovačů na dezinfekci rukou

2 359,50

13 428,58

11 069,08
1,00

bod 15.3 příloha 1.
bod 15.3 priloha1.pdf k usnesení č. 026/114R/2020
PO 1067/2020

Smlouva o uplatnění metodiky
zpracované v rámci řešení výzkumného projektu č. TAČR TH03030339 „Metody umělé reprodukce
břízy ojcovské a postupy směřující k zachování její populace na území České republiky“, uzavřená
podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen “občanský zákoník“).
Smluvní strany:
1.

Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol
IČO: 60460709
DIČ: C260460709
Zastupuje: Ing. Karel Půbal, Ph.D., kvestor
(dále jen „poskytovatel metodiky“)

2.

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
IČO: 70892156
DIČ: CZ70892156
Zastupuje: ………………………………………………………, hejtman
Zástupce pro věcná jednání: Mgr. Jan Rothanzl
(dále jen „uživatel metodiky“)

Článek 1
Předmět smlouvy
1.1.
Předmětem této smlouvy je uplatnění metodiky Vegetativní množení rostlin s fenotypovým
projevem břízy ojcovské (Betula oycoviensis Besser) (dále jen „metodika“), vypracované v rámci
řešení výzkumného projektu č. TAČR TH03030339 „Metody umělé reprodukce břízy ojcovské a
postupy směřující k zachování její populace na území České republiky“.
Článek 2
Autorství metodiky a cíl uplatnění metodiky
2.1.
Autory metodiky jsou: Ing. Jan Vítámvás, Ph.D.; doc. Ing. Ivan Kuneš, Ph.D.; Ing. Martin Baláš,
Ph.D. Zástupcem autorského týmu je doc. Ing. Ivan Kuneš, Ph.D., hlavní řešitel projektu č. TAČR
TH03030339.
2.2.
Cíl uplatnění metodiky: Cílem je poskytnout uživateli metodiky postupy umělého množení
jedinců s fenotypovým projevem břízy ojcovské z přírodní památky Lokalita břízy ojcovské u Volyně,
jediné doložené lokality výskytu tohoto taxonu u nás. Metodika návodně popisuje metody, které
během testování v rámci projektu vedly k úspěšnému množení stávajících jedinců ze zájmové
populace u Volyně.
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Článek 3
Rozsah uplatnění metodiky a předpokládané přínosy
3.1.
Rozsah uplatnění metodiky: Metodika bude sloužit jako podklad pro výkon veřejné správy na
úseku ochrany přírody uživatelem metodiky.
3.2.
Předpokládané přínosy: Přínosem bude zefektivnění péče o přírodní památku. Možnost
nahrazení některých jedinců existující populace (v případě poškození či chřadnutí) prostřednictvím
vegetativně namnožených klonů, zálohování některých jedinců populace prostřednictvím klonových
archivů. Navazujícím přínosem bude zvýšení dlouhodobé efektivity zvláštní územní ochrany přírody a
krajiny směřující k podpoře populací ubývajících ohrožených druhů.
Článek 4
Úprava užívacích práv k metodice
4.1.

Poskytovatel metodiky je oprávněn nakládat s metodikou uvedenou v bodě 1.1.

4.2.
Uživatel metodiky je oprávněn užívat tuto metodiku v rozsahu dle bodu 3.1. k dosažení cíle
dle bodu 2.2. a přínosů dle bodu 3.2. po dobu účinnosti této smlouvy.
4.3.
Uživatel metodiky je povinen postupovat při nakládání s metodikou v souladu se zákonem
č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
4.4.
Poskytovatel metodiky prohlašuje, že zpracovaná metodika nezasahuje do práv jiných osob
z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví.
4.5.
Poskytovatel metodiky upozorňuje, že zpracovaná metodika, vyvinutá v rámci řešení
výzkumného projektu, je smluvně přístupná všem potenciálním uživatelům.
4.6.
Uživatel metodiky má na základě této smlouvy právo předat (fyzicky, bez nutnosti uzavřít
smlouvu) metodiku městu Výsluní, podniku Lesy České republiky, s. p., lesní správě Klášterec, a
zhotovitelům odborných podkladů smluvně sjednaných pro účely výkonu veřejné správy na úseku
ochrany přírody uživatelem metodiky. Uživatel je oprávněn poskytnout metodiku nebo její část i
v rámci veřejných zakázek potenciálním zhotovitelům pro účely podání nabídky a následně
vybranému zhotoviteli pro využití při zajištění péče o chráněné území a při péči o druh jako takový za
účelem zajištění jeho dlouhodobé existence; tedy pro účely vypěstování klonů a jejich umístění do
přírody. Dalším uživatelům pouze se souhlasem poskytovatele metodiky.
4.7
Uživatel metodiky bere na vědomí a souhlasí, že poskytovatel metodiky ani autoři metodiky
nenesou odpovědnost za dosažené výsledky užitím metodiky na základě této smlouvy.

Článek 5
Závěrečná ustanovení
5.1.
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta
začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k doručení výpovědi druhé
smluvní straně.
5.2.
Poskytovatel metodiky prohlašuje, že tato smlouva je uzavřena v souladu s ustanoveními
Smlouvy o poskytnutí podpory na řešení výzkumného projektu č. TAČR TH03030339 „Metody umělé
reprodukce břízy ojcovské a postupy směřující k zachování její populace na území České republiky“.
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5.3.
Jakékoliv změny a doplnění této smlouvy mohou být provedeny pouze po sobě číslovanými
dodatky k této smlouvě, podepsanými zástupci smluvních stran.
5.4.
Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na eventuální právní nástupce
smluvních stran.
5.5.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních
stran a účinnosti uveřejněním 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.
5.6.
Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
Poskytovatel metodiky obdrží dva stejnopisy a uživatel metodiky obdrží jeden stejnopis. Jeden
stejnopis obdrží poskytovatel účelové podpory na řešení výzkumného projektu, v rámci něhož byla
metodika zpracována.
5.7.
Poskytovatel metodiky předá uživateli metodiky do 10 dní od završení procesu certifikace
příslušným certifikačním orgánem popis této metodiky v elektronické podobě. V případě, že
metodika bude následně vydána tiskem, předá poskytovatel metodiky bezprostředně po jejím vydání
uživateli metodiky originální výtisk s označením ISBN.
5.8.

Metodika je poskytována uživateli metodiky bezplatně.

5.10.

Tato smlouva bude uvedena ve zprávě o řešení výzkumného projektu za rok 2020.

5.11. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy tak, aby tato
smlouva mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany rovněž souhlasí se
zveřejněním plného znění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se
dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede poskytovatel metodiky, který zároveň zajistí,
aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána uživateli metodiky do datové schránky.
5.12. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez
výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz
pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční
podpisy.
5.13. Uživatel metodiky tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou
Ústeckého kraje usnesením č. …....… ze dne …………………
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Za autorský tým:

doc. Ing. Ivan Kuneš, Ph.D.

V Praze dne:

Podpisy smluvních stran:

Za poskytovatele metodiky:

V Praze dne:

Ing. Karel Půbal, Ph.D., kvestor

Za uživatele metodiky:

V Ústí nad Labem dne:

……………………………………………
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