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 9. schůze Rady Ústeckého kraje - VI. volební období 2020 - 2024, konané dne 24.02.2021
od 11:15 hodin do 13:45 hodin, v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební
3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 001/9R/2021
1.1 Zahájení - určení ověřovatelů zápisu a usnesení
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
ověřovatele zápisu a usnesení z 9. zasedání Rady Ústeckého kraje:
JUDr. Marka Hrabáče
Ing. Michala Kučeru.
Usnesení č. 002/9R/2021
2.1 Schválení programu
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
upravený program 9. schůze Rady Ústeckého kraje v VI. volebním období 2020 - 2024.
Usnesení č. 003/9R/2021
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. 037/93R/2020 z 01.04.2020 B)2. Stanovení závazného ukazatele –
účelový neinvestiční příspěvek pro rok 2020 - Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední
škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace
2. Usnesení RÚK č. 015/97R/2020 z 29.04.2020 B)2. Informace ke smlouvě o poskytnutí
finančního daru z Dárcovského programu ČEPS, a. s.
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3. Usnesení RÚK č. 040/100R/2020 z 03.06.2020 B)2. Přijetí finančního daru z Dárcovského
programu ČEPS, a. s. a uzavření smlouvy
4. Usnesení RÚK č. 224/106R/2020 z 19.08.2020 C)2. 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
5. Usnesení RÚK č. 024/109R/2020 z 16.09.2020 B)2. Stanovení účelového neinvestičního
příspěvku pro rok 2020 - Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace
6. Usnesení RÚK č. 035/109R/2020 z 16.09.2020 C)2. Zahájení 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
7. Usnesení RÚK č. 139/110R/2020 z 30.09.2020 C)2. Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky na stavební práce s názvem „III/23756 – REKO mostního objektu 23756-003
Kololeč“ formou zjednodušeného podlimitního režimu
8. Usnesení RÚK č. 009/112R/2020 z 27.10.2020 Finanční podpora na výměnu zastaralých
zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) – 4. výzva Ústeckého kraje – změna usnesení
9. Usnesení RÚK č. 077/112R/2020 z 27.10.2020 C)1.,2. Změna smlouvy č.
19/SML1628/SOD/INV ze dne 31. 5. 2019 na plnění veřejné zakázky na stavební práce s
názvem „Nová komunikace u města Roudnice nad Labem“
10. Usnesení RÚK č. 012/114R/2020 z 11.11.2020 Schválení smlouvy o vzájemné spolupráci
- One stop shop
11. Usnesení RÚK č. 022/114R/2020 z 11.11.2020 C)1.,G)2. 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
splnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje z VI. volebního období 2020 –
2024:
12. Usnesení RÚK č. 015/3R/2020 z 09.12.2020 Finanční podpora na výměnu zastaralých
zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) – 4. výzva Ústeckého kraje – změna usnesení
13. Usnesení RÚK č. 025/3R/2020 z 09.12.2020 B)2. Poskytnutí příspěvku na vzdělávací
pobyt žáků
14. Usnesení RÚK č. 026/3R/2020 z 09.12.2020 Dotační program Sport 2020 – dodatek ke
smlouvě
15. Usnesení RÚK č. 037/3R/2020 z 09.12.2020 C)2. Změna zřizovací listiny příspěvkové
organizace zřizované Ústeckým krajem v oblasti majetkové a změna pravidel
16. Usnesení RÚK č. 006/4R/2020 z 16.12.2020 Změny v rámci poskytnutých dotací Program na podporu JSDHO a ostatních složek IZS 2019
17. Usnesení RÚK č. 022/4R/2020 z 16.12.2020 C)1. Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné
zakázky na dodávky s názvem „Vybavení a obnova výukových středisek IZS - Vybavení
výukových středisek ZZS Ústeckého kraje - Simulátor sanitního vozidla s vybavením“
zadávané formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu
18. Usnesení RÚK č. 053/4R/2020 z 16.12.2020 B)1. Program pro podporu odpadového
hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 – obec Chodouny – změna
smluvního ujednání
19. Usnesení RÚK č. 054/4R/2020 z 16.12.2020 B)1. Fond vodního hospodářství a životního
prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Obec Vrbice
20. Usnesení RÚK č. 056/4R/2020 z 16.12.2020 B)1. Fond vodního hospodářství a životního
prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Obec Kyškovice
21. Usnesení RÚK č. 057/4R/2020 z 16.12.2020 B)1. Fond vodního hospodářství a životního
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prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Obec Veselé
22. Usnesení RÚK č. 058/4R/2020 z 16.12.2020 B)1. Fond vodního hospodářství a životního
prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Obec Domoušice
23. Usnesení RÚK č. 059/4R/2020 z 16.12.2020 B)1. Fond vodního hospodářství a životního
prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Obec Žalany
24. Usnesení RÚK č. 060/4R/2020 z 16.12.2020 B)1. Fond vodního hospodářství a životního
prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Obec Klapý
25. Usnesení RÚK č. 061/4R/2020 z 16.12.2020 B)1. Fond vodního hospodářství a životního
prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Město Štětí
26. Usnesení RÚK č. 062/4R/2020 z 16.12.2020 B)1. Fond vodního hospodářství a životního
prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Obec Holedeč
27. Usnesení RÚK č. 063/4R/2020 z 16.12.2020 B)1. Fond vodního hospodářství a životního
prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Obec Patokryje
28. Usnesení RÚK č. 064/4R/2020 z 16.12.2020 B)1. Fond vodního hospodářství a životního
prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Obec Srbice
29. Usnesení RÚK č. 065/4R/2020 z 16.12.2020 B)1. Fond vodního hospodářství a životního
prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Město Košťany
30. Usnesení RÚK č. 080/4R/2020 z 16.12.2020 C)1.,2. Změna smlouvy č.
19/SML1773/SOD/INV ze dne 7. 6. 2019 na plnění veřejné zakázky na služby s názvem
„Rekonstrukce mostních objektů Trnovany ČD, Trnovany Blšanka a Tvršice“ PD, IČ+AD - 2.
část – Most 225-009 Trnovany Blšanka
31. Usnesení RÚK č. 005/5R/2021 z 13.01.2021 B)1.,2.Projednání dopisů adresovaných Radě
Ústeckého kraje
32. Usnesení RÚK č. 006/5R/2021 z 13.01.2021 Projednání dopisů adresovaných Radě
Ústeckého kraje I
33. Usnesení RÚK č. 008/5R/2021 z 13.01.2021 Program na podporu JSDHO a ostatních
složek IZS 2019 - žádost obce Telnice o změnu termínu ukončení realizace projektu
34. Usnesení RÚK č. 009/5R/2021 z 13.01.2021 Žádost firmy TOPSOFT JKM spol. s r.o. o
prominutí smluvní pokuty za pozdní dodání notebooků
35. Usnesení RÚK č. 011/5R/2021 z 13.01.2021 Dotační program „Podpora a stabilizace
mladých vědeckých pracovníků Ústeckého kraje“
36. Usnesení RÚK č. 012/5R/2021 z 13.01.2021 E)1.,2. Dotační program Asistenční vouchery
Ústeckého kraje – aktualizace č. 1
37. Usnesení RÚK č. 013/5R/2021 z 13.01.2021 Vyjádření podpory – projekt „Capacities for
citizens deliberation and participation for the Green Deal“
38. Usnesení RÚK č. 015/5R/2021 z 13.01.2021 Steering commitee - Řídící výbor pro
přípravu Plánu spravedlivé územní transformace (PSÚT)
39. Usnesení RÚK č. 016/5R/2021 z 13.01.2021 Žádost o změnu Rozhodnutí o poskytnutí
dotace ze 117. výzvy OPŽP – navýšení alokace na kotlíkové dotace
40. Usnesení RÚK č. 017/5R/2021 z 13.01.2021 Pověření 1. náměstkyně hejtmana Ústeckého
kraje Ing. Lubomíry Mejstříkové, CSc., MBA k podepisování dokumentů
41. Usnesení RÚK č. 018/5R/2021 z 13.01.2021 Změna Zásad pro poskytování účelových
finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje
42. Usnesení RÚK č. 019/5R/2021 z 13.01.2021 Žádosti o změnu v uzavřených smlouvách o
poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje
43. Usnesení RÚK č. 020/5R/2021 z 13.01.2021 Dotační program „Podpora sociálních služeb
v rámci projektu POSOSUK 3“ – vyrovnávací platba pro rok 2021
44. Usnesení RÚK č. 021/5R/2021 z 13.01.2021 Dotační program „Podpora sociálních služeb
v Ústeckém kraji 2021“ – vyhodnocení
45. Usnesení RÚK č. 022/5R/2021 z 13.01.2021 Závěrečná zpráva - Informace o využití
finančních prostředků a vyúčtování finančního daru organizaci WOMEN FOR WOMEN,
o.p.s.
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46. Usnesení RÚK č. 025/5R/2021 z 13.01.2021 Podání žaloby v případě porušení rozpočtové
kázně Ústeckého kraje jako příjemce dotace projektu „SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí n.
L., Revitalizace areálu školy 4. – 6. etapa + CEDOP“, registrační číslo
CZ.1.09/1.3.00/18.00384.
47. Usnesení RÚK č. 026/5R/2021 z 13.01.2021 Destinační agentury – změny zástupců
Ústeckého kraje ve správních a dozorčích radách
48. Usnesení RÚK č. 027/5R/2021 z 13.01.2021 Program na záchranu a obnovu kulturních
památek Ústeckého kraje pro rok 2020 – dodatky ke smlouvám
49. Usnesení RÚK č. 029/5R/2021 z 13.01.2021 Změny zřizovacích listin příspěvkových
organizací Ústeckého kraje v působnosti odboru kultury a památkové péče
50. Usnesení RÚK č. 030/5R/2021 z 13.01.2021 Personální záležitosti odboru kultury a
památkové péče
51. Usnesení RÚK č. 032/5R/2021 z 13.01.2021 Personální záležitosti příspěvkových
organizací Ústeckého kraje v oblasti zdravotnictví
52. Usnesení RÚK č. 034/5R/2021 z 13.01.2021 Vnitřní platový předpis pro školy a školská
zařízení zřizované Ústeckým krajem
53. Usnesení RÚK č. 035/5R/2021 z 13.01.2021 Platové výměry ředitelů škol a školských
zařízení zřizovaných Ústeckým krajem
54. Usnesení RÚK č. 038/5R/2021 z 13.01.2021 „ÚK – obědy do škol“ – schválená závěrečná
zpráva a finanční vypořádání projektu
55. Usnesení RÚK č. 041/5R/2021 z 13.01.2021 Podpora hokeje a fotbalu – žádosti o změny
v uzavřených smlouvách o poskytnutí dotace
56. Usnesení RÚK č. 044/5R/2021 z 13.01.2021 Změna závazných ukazatelů příspěvkových
organizací v rámci přenesené působnosti – oblast školství
57. Usnesení RÚK č. 055/5R/2021 z 13.01.2021 B)1. Program pro podporu odpadového
hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 – 4. výzva – změna smluvního
ujednání Služby města Vejprty
58. Usnesení RÚK č. 056/5R/2021 z 13.01.2021 B)1. Program pro podporu odpadového
hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 – 4. výzva – změna smluvního
ujednání obce Libotenice
59. Usnesení RÚK č. 057/5R/2021 z 13.01.2021 B)1. Fond vodního hospodářství a životního
prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – město Úštěk
60. Usnesení RÚK č. 058/5R/2021 z 13.01.2021 B)1. Fond vodního hospodářství a životního
prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Obec Pnětluky
61. Usnesení RÚK č. 059/5R/2021 z 13.01.2021 B)1. Fond vodního hospodářství a životního
prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Obec Hřivice
62. Usnesení RÚK č. 060/5R/2021 z 13.01.2021 Návrh optimálního řešení zatápění
zbytkových jam po úplném ukončení těžby hnědého uhlí v Ústeckém kraji vč. způsobu jejich
budoucího provozování a správy
63. Usnesení RÚK č. 062/5R/2021 z 13.01.2021 D)1. Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2021
64. Usnesení RÚK č. 065/5R/2021 z 13.01.2021 Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky
na služby s názvem „Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu Ústeckého kraje“
zadávané formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu
65. Usnesení RÚK č. 005/6R/2021 z 20.01.2021 Pracovní skupina Uhelná platforma ÚK
66. Usnesení RÚK č. 006/6R/2021 z 20.01.2021 Změna usnesení RÚK č. 018/5R/2021 ze dne
13. 1. 2021 - Změna Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu
Ústeckého kraje
67. Usnesení RÚK č. 004/7R/2021 z 27.01.2021 Projednání dopisů adresovaných Radě
Ústeckého kraje
68. Usnesení RÚK č. 022/7R/2021 z 27.01.2021 Účast na jednání valné hromady společnosti
Severočeské divadlo s.r.o.
69. Usnesení RÚK č. 049/7R/2021 z 27.01.2021 C)1.a) Rozpočty na rok 2021 a střednědobé
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výhledy rozpočtů v letech 2022 a 2023 příspěvkových organizací Ústeckého kraje
B) schvaluje
změnu termínů plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje:
1. Usnesení RÚK č. 066/91R/2020 z 18.03.2020 C)4. Personální záležitosti příspěvkových
organizací v oblasti kultury – vyhlášení výběrových řízení na 30.6.2021
2. Usnesení RÚK č. 035/100R/2020 z 03.06.2020 Krajská rada pro konkurenceschopnost
Ústeckého kraje na 28.2.2021
3. Usnesení RÚK č. 046/110R/2020 z 30.09.2020 3. Výkon zřizovatelských funkcí k
příspěvkovým organizacím v oblasti kultury na 30.6.2021
4. Usnesení RÚK č. 138/110R/2020 z 30.09.2020 Projednání investičních záměrů s výdaji
nad 5 mil. Kč - VII/2020 na 30.4.2021
5. Usnesení RÚK č. 031/3R/2020 z 09.12.2020 Úvěr – Dodatek č. 2, změna výše splátek ze
skutečného čerpání na 26.4.2021
6. Usnesení RÚK č. 037/3R/2020 z 09.12.2020 C)2. Změna zřizovací listiny příspěvkové
organizace zřizované Ústeckým krajem v oblasti majetkové a změna pravidel na 26.4.2021
Usnesení č. 004/9R/2021
3.3 Projednání dopisů adresovaných Radě Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
Podnět k prošetření poskytnutí dotace č.j. KUUK/023686/2021.
Usnesení č. 005/9R/2021
4.2 Změny v rámci poskytnutých dotací - Program na podporu JSDHO a ostatních
složek IZS 2020 – Velké Březno.
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí
investiční dotace č. 20/SML4273/SOPD/KH v rámci Programu na podporu JSDHO a
ostatních složek IZS s Obcí Velké Březno dle přílohy č. 3 tohoto usnesení a to na základě její
žádosti uvedené v příloze č. 2 tohoto materiálu
B) ukládá
hejtmanovi Ústeckého kraje, Ing. Janu Schillerovi, předložit usnesení dle bodu A/ tohoto
usnesení do jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje.
Termín: 22.3.2021
Usnesení č. 006/9R/2021
4.3 Schválení dotačního titulu „Program 2021 na podporu nové techniky a výstavby
požárních zbrojnic pro jednotky Sboru dobrovolných hasičů obcí z rozpočtu Ústeckého
kraje“.
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje dle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů:
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1. schválit dle Článku XVI., bodu 1) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí z
rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“) tuto výjimku pro dotační titul Program:
„Maximální výše dotace je 90% z celkových uznatelných nákladů aktivit zahrnutých v
žádosti".
2. schválit dle Článku XVI. Zásad tuto výjimku pro dotační titul Program:
„Dotace může být použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých od 2. 1. 2021 až do 30.
11. 2022 ve
všech tematických oblastech Programu".
3. schválit dle Článku V., bodu 5) Zásad vyhlášení dotačního titulu Program dle přílohy č. 1
tohoto usnesení včetně vzorové smlouvy dle přílohy č. 2 tohoto usnesení, přílohy č.3 tohoto
materiálu a příloh č. 4 -6 tohoto materiálu - přehled poskytnuté dotace Ministerstva vnitra –
Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
B) jmenuje
dle Článku IX., odst. 1) Zásad výběrovou komisi pro hodnocení žádostí o dotaci podaných v
rámci dotačního titulu Program ve složení:
Ing. Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje,
Ing. Luboš Trojna, vedoucí odboru KH,
Ing. Marcel Kucr, vedoucí oddělení krizového řízení odboru KH,
plk. Mgr. Martin Laníček, náměstek ředitele KŘ HZS.
Náhradníky členů výběrové komise:
Ing. Lubomíra Mejstříková, CSc., MBA, 1. náměstkyně hejtmana,
Bc. Tomáš Štěpánek, oddělení krizového řízení odboru KH,
plk. Mgr. Jarmila Palicová, vedoucí odd. IZS a služeb KŘ HZS.
C) ukládá
Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu A) tohoto
usnesení k
projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 22. 3. 2021
Usnesení č. 007/9R/2021
4.5 Nové personální složení Redakční rady krajských novin Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
personální složení redakční rady krajských novin Ústeckého kraje:
- Ing. Luboš Trojna (vedoucí Odboru kancelář hejtmana)
- Ing. Martin Volf (vedoucí oddělení mediální komunikace)
- Bc. Vít Hnízdil (referent oddělení mediální komunikace)
- nominovaný zástupce Odborem dopravy a silničního hospodářství
- nominovaný zástupce Odborem regionálního rozvoje
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- nominovaný zástupce Odborem kultury a památkové péče
- nominovaný zástupce Odborem školství, mládeže a tělovýchovy
Usnesení č. 008/9R/2021
4.8 Pomoc ze strany Ústeckého kraje Ministerstvu průmyslu a obchodu při zajištění
realizace programů podpory podnikatelů postižených celosvětovým šířením onemocnění
COVID-19
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
poskytnutí administrativní výpomoci Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR při zajišťování
programů podpory COVID a uzavření veřejnoprávní smlouvy dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení, na základě které bude tato administrativní pomoc poskytována
B) ukládá
hejtmanovi Ústeckého kraje, Ing. Janu Schillerovi, podepsat veřejnoprávní smlouvu o
poskytnutí administrativní výpomoci, která tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení
Termín: 31. 3. 2021
C) ukládá
řediteli Krajského úřadu Ústeckého kraje, JUDr. Jiřímu Holubovi, realizovat bod a) tohoto
usnesení, zejména určením zaměstnanců Krajského úřadu, kteří budou poskytovat
administrativní výpomoc, přičemž poskytováním administrativní výpomoci nesmí být nijak
omezeny služby a činnosti poskytované standardně Krajským úřadem Ústeckého kraje
Termín: 31. 3. 2021
D) ukládá
ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem realizovat bod a) tohoto
usnesení, zejména určit po dohodě s vedoucím Odboru kancelář hejtmana a dalšími
relevantními úředníky krajského úřadu zaměstnance příspěvkové organizace, kteří budou
poskytovat administrativní výpomoc, přičemž poskytováním administrativní výpomoci nesmí
být nijak omezeny služby a činnosti poskytované standardně příspěvkovou organizací.
Termín: 31. 3. 2021
Usnesení č. 009/9R/2021
5.2 Zpráva o výstupech ze zpracovaných analýz posuzujících realizovatelnost propojené
vodohospodářské soustavy dokončených a plánovaných hydrických rekultivací a jejího
energetického potenciálu v Ústeckém kraji – připomínkové řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
Materiál pro jednání Vlády ČR předložený Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci
mezirezortního připomínkového řízení s názvem „Zpráva o výstupech ze zpracovaných
analýz posuzujících realizovatelnost propojené vodohospodářské soustavy dokončených a
plánovaných hydrických rekultivací a jejího energetického potenciálu v Ústeckém kraji“ a
postupuje materiál Komisi pro transformaci a obnovu krajiny Rady Ústeckého kraje.
Usnesení č. 010/9R/2021
6.1 Schválení Dohody o použití soukromého silničního motorového vozidla s
neuvolněným členem Zastupitelstva Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
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schvaluje
dle čl. III. odst. 5 Zásad pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům
Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 15. 2. 2021, uzavření Dohody o použití soukromého
silničního motorového vozidla s neuvolněným členem Zastupitelstva Ústeckého kraje Ing.
Lumírem Kusem, nar. *************, bytem *********************************, dle
přílohy č. 1 tohoto usnesení
Usnesení č. 011/9R/2021
8.1 Naplnění Regionální inovační strategie Ústeckého kraje za rok 2020
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
Zprávu o naplnění Regionální inovační strategie Ústeckého kraje za rok 2020 dle Přílohy č. 1
tohoto usnesení.
Usnesení č. 012/9R/2021
8.2 Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková
dotace – 4. výzva Ústeckého kraje – žádost o dotaci
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádosti dle předloženého materiálu.
B) rozhoduje
dle ustanovení § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, o poskytnutí účelové investiční dotace v rámci „Dotačního
programu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) – 4. Výzva
Ústeckého kraje“ příjemci a to v maximální výši a k účelu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a o
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s tímto příjemcem dle vzoru schváleného
usnesením Rady Ústeckého kraje č. 013/110R/2020 ze dne 30. 9. 2020.
C) ukládá
Ing. Jaroslavě Kusznirukové, vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů
Krajského úřadu Ústeckého kraje zabezpečit veškeré potřebné úkony k zajištění realizace
části B) tohoto usnesení.
Termín: 30. 6. 2021
Usnesení č. 013/9R/2021
8.3 Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková
dotace – 4. výzva Ústeckého kraje – změna usnesení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) mění
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 013/110R/2020 ze dne 30. 9. 2020 tak, že místo původně
uvedeného tepelného zdroje typu B – tepelné čerpadlo bude dotace použita na nový zdroj
typu A3a – automatický kotel na biomasu 100%, příjemce Jiří Krpálek, číslo žádosti 001840.
Maximální výše dotace ani ostatní údaje se nemění.

B) ukládá
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Ing. Jaroslavě Kusznirukové, vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů,
zabezpečit veškeré potřebné úkony k zajištění realizace tohoto usnesení.
Termín: 31. 3. 2021
Usnesení č. 014/9R/2021
9.1 Výkon zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti
sociální
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
1. 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 Háj a Nová Ves, příspěvková organizace,
formou finančního daru od:
- Lékárna ARNIKA Most s.r.o., Moskevská 508, 434 01 Most, IČO: 25475614, ve výši 60
000,- Kč na volnočasové aktivity uživatelů. Dar bude poskytován čtvrtletně ve výši 15 000,Kč.
- TZMO Czech Republic s.r.o., Vlastibořská 2789/2, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, IČO:
26723476, ve výši 70 400,- Kč na zajištění volnočasových aktivit uživatelů, nákup pomůcek
pro aktivizační činnosti uživatelů a vybavení multismyslové místnosti Snoezelen,
2. 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 Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace,
formou věcného daru od:
- Bohušovická mlékárna, a. s., Na pláni 1997/41, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 48291960 –
výživové drinky Nutrilac
v předpokládané hodnotě 60 000,- Kč k využití pro uživatele v době pandemie Covid-19,
- Emco spol. s r.o., Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov, IČO: 41191129 – potraviny v
předpokládané hodnotě 3 783,- Kč pro uživatele Domova důchodců Libochovice, který je
součástí příspěvkové organizace,
3. 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 Domov „Bez zámků“ Tuchořice, příspěvková organizace, formou
finančního daru na zájmovou a tvořivou činnost uživatelů a na materiální zajištění
sportovních a kulturních akcí, pořádaných pro uživatele zařízení a uživatele ostatních
organizací, kteří se akcí zúčastní od:
- PATOK a.s., U Porcelánky 2903, 440 01 Louny, IČO: 27356248, ve výši 3 000,- Kč,
- JEDNOTA, spotřební družstvo v Podbořanech, Masarykovo nám. 14, 441 15 Podbořany,
IČO: 00032085, ve výši 3 000,- Kč
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4. 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 Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace,
formou finančního daru od:
- ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a. s., Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO:
28511298, v celkové výši 10 000,- Kč pro zlepšení kvality života uživatelů, zejména na nákup
zdravotnického materiálu, rehabilitační a terapeutickou činnost a zkvalitnění prostředí pro
uživatele,
z toho 5 000,- Kč pro uživatele Domova pro osoby se zdravotním postižením Kadaň,
Dvořákova ul. a 5 000,- Kč pro uživatele Domova pro osoby se zdravotním postižením
Kadaň, Březinova ul., které jsou součástí příspěvkové organizace.
Usnesení č. 015/9R/2021
9.2 Povolení čerpání fondu investic pro Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí
- Teplice, příspěvkovou organizaci
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o výjimce z usnesení RÚK č. 013/91R/2020 ze dne 18. 3. 2020 doplněného usnesením č.
012/93R/2020 ze dne 1. 4. 2020 o pozastavení čerpání rezervních fondů a fondů investic
příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem do odvolání tak, že povoluje čerpání
fondu investic organizaci Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p. o. v
celkové výši 163 tis. Kč:
1. na pořízení docházkové čtečky DSi 700 v budově Ruská čp. 37, Dubí ve výši 43 tis. Kč;
2. na nákup markýzy na terasu v objektu U Nových Lázní č. 8, Teplice ve výši 120 tis. Kč.

B) ukládá
Ing. Petře Lafkové, vedoucí odboru sociálních věcí, zabezpečit veškeré potřebné úkony k
realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 5. 3. 2021

Usnesení č. 016/9R/2021
9.3 Povolení čerpání fondu investic pro Centrum sociální pomoci Litoměřice,
příspěvkovou organizaci
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o výjimce z usnesení RÚK č. 013/91R/2020 ze dne 18. 3. 2020 doplněného usnesením č.
012/93R/2020 ze dne 1. 4. 2020 o pozastavení čerpání rezervních fondů a fondů investic
příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem do odvolání tak, že povoluje čerpání
fondu investic organizaci Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. ve výši 247 tis. Kč na
pořízení “průmyslové pračky pro Domov Na Pustaji Křešice“.
B) ukládá
Ing. Petře Lafkové, vedoucí odboru sociálních věcí, zabezpečit veškeré potřebné úkony k
realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 5. 3. 2021
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Usnesení č. 017/9R/2021
9.4 Informace o využití objektu v Hliňanech v oblasti sociální
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
Informace uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu - Vyjádření k objektu v majetku ÚK
v Hliňanech (Řehlovice 1) v sociální oblasti
B) ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetku, započít úkony ve věci prodeje
objektu a pozemků
Termín: 31.12.2021
Usnesení č. 018/9R/2021
9.5 Pokračování činnosti Poradního orgánu hejtmana pro seniory a osoby se zdravotním
postižením
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
Informace o pokračování činnosti Poradního orgánu hejtmana pro seniory a osoby se
zdravotním postižením
Usnesení č. 019/9R/2021
9.6 Přidružené členství Ústeckého kraje v Asociaci poskytovatelů sociálních služeb
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
Přednesenou informaci o možnosti přidruženého členství Ústeckého kraje v Asociace
poskytovatelů sociálních služeb ČR.
B) souhlasí
s přidruženým členstvím Ústeckého kraje v Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR
C) ukládá
Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podat přihlášku Ústeckého kraje za
přidruženého člena Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.
T: 15. 3.2021

Usnesení č. 020/9R/2021
9.7 Organizační a personální změny struktury Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
provedení organizační a personální změny struktury Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje dle
příloh č. 1 - 4 tohoto materiálu
B) ukládá
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Drahomíře Karasové, uvolněné člence Zastupitelstva Ústeckého kraje, zajistit realizaci tohoto
usnesení
Termín: 1. 3. 2021
Usnesení č. 021/9R/2021
11.1 Personální záležitosti příspěvkových organizací
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Regionálního muzea v Teplicích, příspěvkové
organizace dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.
B) jmenuje
členy komise pro posouzení a hodnocení uchazečů výběrového řízení ve složení:
1. Mgr. Jiří Řehák, náměstek hejtmana Ústeckého kraje
2. Mgr. Václav Houfek, předseda krajské sekce Asociace muzeí a galerií ČR, ředitel Muzea
města Ústí nad Labem,
příspěvkové organizace
3. PhDr. Zdeněk Kuchyňka, člen Exekutivy Asociace muzeí a galerií ČR, ředitel Sládečkova
vlastivědného muzea v Kladně, příspěvkové organizace
4. Mgr. Michal Janiš, ministerský rada Samostatného oddělení muzeí Ministerstva kultury ČR
5. PhDr. Adam Šrejber, Ph.D., vedoucí odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu
Ústeckého kraje
a náhradníky členů komise pro hodnocení uchazečů vyhlášeného výběrového řízení
1. Ing. Vlastimil Skála, předseda Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva
Ústeckého kraje
2. Ing. et Bc. Richard M. Sicha, II. místopředseda Asociace muzeí a galerií ČR
3. Bc. Lenka Holavová, vedoucí oddělení kultury Krajského úřadu Ústeckého kraje

C) rozhoduje
dle ust. § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o změně doby trvání pracovního poměru Mgr. Miroslava Diviny, MLog.,
nar. *************, ředitele Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvkové
organizace, vzniklého na základě jmenování Radou Ústeckého kraje ze dne 13. 2. 2019 č.
usnesení 063/61R/2019, a to z původní doby určité (do 28. 2. 2021) na dobu neurčitou.
D) stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízení
vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve
znění pozdějších předpisů, plat ředitelům příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti
kultury od 1. 3. 2021 dle přílohy č. 3 tohoto materiálu
E) ukládá
PhDr. Adamu Šrejberovi, Ph.D., vedoucímu odboru kultury a památkové péče Krajského
úřadu Ústeckého kraje zabezpečit:
1. veškeré potřebné úkony k bodu A) tohoto usnesení, a to v časovém harmonogramu dle
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přílohy č. 2 tohoto materiálu. Termín: 31. 7. 2021
2. potřebné úkony k realizaci části C) a D) tohoto usnesení.
Termín: 28. 2. 2021
Usnesení č. 022/9R/2021
11.2 Prezentace příspěvkových organizací v oblasti kultury za pandemie koronaviru
(COVID-19)
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o realizaci 3D virtuálních prohlídek výstav v příspěvkových organizacích Ústeckého kraje za
max. 100 tis. Kč, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.
B) ukládá
PhDr. Adamu Šrejberovi, Ph.D., vedoucímu odboru kultury a památkové péče Krajského
úřadu Ústeckého kraje zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 6. 2021
Usnesení č. 023/9R/2021
13.1 Výzva „Prevence pro krajské školy 2021“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
a) znění výzvy Prevence pro krajské školy 2021 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
b) vzor žádosti o příspěvek dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
c) vzor závěrečné zprávy a finančního vypořádání dle přílohy č. 3 tohoto usnesení
B) jmenuje
výběrovou komisi pro hodnocení předkládaných žádostí v rámci uvedené výzvy ve složení:
Ing. Jindra Zalabáková, členka Rady Ústeckého kraje pro oblast školství, mládeže a sportu
Mgr. Petra Vaverková, odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Klára Laňková, odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Mgr. Kateřina Kozicová, metodička prevence, Pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení
pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice – pracoviště Litoměřice
Mgr. Gabriela Kottová, metodička prevence, Pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení
pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice – pracoviště Ústí nad Labem
C) ukládá
Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit předání
informace o možnosti získání finančních prostředků na aktivity primární prevence na rok
2021 školám a školským zařízením zřizovaným Ústeckým krajem.
Termín: 19. 3. 2021
Usnesení č. 024/9R/2021
13.3 Podpora výchovně vzdělávacího procesu v zemědělských oborech vzdělání v
Ústeckém kraji, šk. rok 2020/2021 – poskytnutí příspěvku
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
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dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku pro Střední školu
zahradnickou a zemědělskou Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, příspěvkovou
organizaci, IČO: 47274654, sídlo: Českolipská 123, Děčín XXVII-Březiny, 405 02 Děčín, ve
výši 9 990 Kč, na pokrytí nákladů spojených s praktickou výukou žáků na statku Kadaň –
Jezerka v období 1. 9. – 31. 12. 2020.
B) ukládá
Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci A) bodu tohoto usnesení.
Termín: 10. 4. 2021
Usnesení č. 025/9R/2021
13.4 Stanovení účelového neinvestičního příspěvku pro rok 2021 – vybavení budovy po
rekonstrukci – Sukova 870/6, Rumburk
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, o stanovení závazného ukazatele – účelového neinvestičního příspěvku
pro rok 2021, na vybavení budovy po rekonstrukci – Sukova 870/6, Rumburk, pro
příspěvkové organizace:
1. Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace, sídlo:
Františka Nohy 959/6, Rumburk 1, 408 01 Rumburk, IČO: 00673773, ve výši 899 tis. Kč, na
vybavení domova mládeže,
2. Speciální základní škola, Speciální mateřská škola a Praktická škola, Děčín, příspěvková
organizace, sídlo: Teplická 65, 405 05 Děčín, IČO: 65082133, ve výši 456 tis. Kč, vybavení
odloučeného pracoviště kancelářským nábytkem,
3. Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace, sídlo: Teplická 651/9, 415 01
Teplice, IČO: 61515809, ve výši 735 tis. Kč, vybavení odloučeného pracoviště kancelářským
nábytkem,

B) schvaluje
výjimku z usnesení RÚK č. 013/91R/2020 ze dne 18. 3. 2020 (doplněno dne 1. 4. 2020
usnesením č. 012/93R/2020), kde bylo rozhodnuto o pozastavení čerpání rezervních fondů a
fondů investic příspěvkových organizací, pro příspěvkové organizace:
1. Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace, sídlo:
Františka Nohy 959/6, Rumburk 1, 408 01 Rumburk, IČO: 00673773, na čerpání fondu
investic ve výši 0 tis. Kč, který bude primárně čerpán na vybavení domova mládeže,
2. Speciální základní škola, Speciální mateřská škola a Praktická škola, Děčín, příspěvková
organizace, sídlo: Teplická 65, 405 05 Děčín, IČO: 65082133, na čerpání fondu investic ve
výši 0 tis. Kč, který bude primárně čerpán na vybavení odloučeného pracoviště kancelářským
nábytkem,
3. Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání
14

pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace, sídlo: Teplická 651/9, 415 01
Teplice, IČO: 61515809, na čerpání fondu investic ve výši 0 tis. Kč, který bude primárně
čerpán na vybavení odloučeného pracoviště kancelářským nábytkem.

C) ukládá
1. Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 24. 3. 2021
2. statutárnímu orgánu příspěvkové organizace dle části A) 1. tohoto usnesení předložit
vyúčtování závazného ukazatele účelového neinvestičního příspěvku.
Termín: 30. 9. 2021
3. statutárnímu orgánu příspěvkové organizace dle části A) 2. tohoto usnesení předložit
vyúčtování závazného ukazatele účelového neinvestičního příspěvku.
Termín: 30. 9. 2021
4. statutárnímu orgánu příspěvkové organizace dle části A) 3. tohoto usnesení předložit
vyúčtování závazného ukazatele účelového neinvestičního příspěvku.
Termín: 30. 9. 2021

Usnesení č. 026/9R/2021
13.5 Stanovení účelového neinvestičního příspěvku pro rok 2021 – Střední škola
zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, příspěvková
organizace
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, o stanovení závazného ukazatele – účelového neinvestičního příspěvku
pro rok 2021, pro Střední školu zahradnickou a zemědělskou Antonína Emanuela Komerse,
Děčín - Libverda, příspěvkovou organizaci, sídlo: Českolipská 123, Děčín XXVII-Březiny,
405 02 Děčín, IČO: 47274654, ve výši 730 tis. Kč, na vybavení nově zrekonstruované budovy
(Březiny č.p. 75).
B) schvaluje
výjimku z usnesení RÚK č. 013/91R/2020 ze dne 18. 3. 2020 (doplněno dne 1. 4. 2020
usnesením č. 012/93R/2020), kde bylo rozhodnuto o pozastavení čerpání rezervních fondů a
fondů investic příspěvkových organizací, pro Střední školu zahradnickou a zemědělskou
Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, příspěvkovou organizaci, sídlo: Českolipská
123, Děčín XXVII-Březiny, 405 02 Děčín, IČO: 47274654, na čerpání fondu investic ve výši
0 tis. Kč, který bude primárně čerpán na vybavení nově zrekonstruované budovy (Březiny č.p.
75).
C) ukládá
1. Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 24. 3. 2021
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2. statutárnímu orgánu příspěvkové organizace dle části A) tohoto usnesení předložit
vyúčtování závazného ukazatele účelového neinvestičního příspěvku.
Termín: 30. 9. 2021

Usnesení č. 027/9R/2021
13.6 Stanovení závazného ukazatele - účelový neinvestiční a investiční příspěvek pro rok
2021 - Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny,
příspěvková organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o stanovení závazného ukazatele – účelového neinvestičního příspěvku
pro rok 2021 pro Obchodní akademii a Střední odbornou školu generála Františka Fajtla,
Louny, příspěvkovou organizaci, sídlo: Osvoboditelů 380, 440 01 Louny, IČO: 14451042, ve
výši 538 tis. Kč na výměnu plynových kotlů v budově jídelny (Osvoboditelů 380), opravu
okapů (Osvoboditelů 380) a nákup notebooků pro učitele,
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 2021 pro Obchodní akademii a Střední odbornou školu generála Františka Fajtla, Louny,
příspěvkovou organizaci, sídlo: Osvoboditelů 380, 440 01 Louny, IČO: 14451042, ve výši 1
046 tis. Kč na rekonstrukci kotelny v hlavní budově školy (Osvoboditelů 380) a rekonstrukci
propojení budov školy dálkovým datovým spojem (Osvoboditelů 380, Říční 2684 a
Postoloprtská 2636).
B) ukládá
1. Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 24. 3. 2021
2. statutárnímu orgánu příspěvkové organizace dle části A) 1 tohoto usnesení předložit
vyúčtování závazného ukazatele – účelového neinvestičního příspěvku
Termín: 30. 11. 2021
3. statutárnímu orgánu příspěvkové organizace dle části A) 1 tohoto usnesení předložit
vyúčtování závazného ukazatele – účelového investičního příspěvku
Termín: 30. 11. 2021
Usnesení č. 028/9R/2021
13.7 Stanovení příspěvku na velkou údržbu pro rok 2021 – Obchodní akademie a
Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, příspěvková organizace
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, o stanovení závazného ukazatele – příspěvku na velkou údržbu pro rok
2021, pro Obchodní akademii a Střední odbornou školu zemědělskou a ekologickou, Žatec,
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příspěvkovou organizaci, sídlo: Studentská 1354, 438 01 Žatec, IČO: 61357294, ve výši 3
500 tis. Kč, na vybudování přírodovědného centra (Svatopluka Čecha 1180).
B) schvaluje
výjimku z usnesení RÚK č. 013/91R/2020 ze dne 18. 3. 2020 (doplněno dne 1. 4. 2020
usnesením č. 012/93R/2020), kde bylo rozhodnuto o pozastavení čerpání rezervních fondů a
fondů investic příspěvkových organizací, pro Obchodní akademii a Střední odbornou školu
zemědělskou a ekologickou, Žatec, příspěvkovou organizaci, sídlo: Studentská 1354, 438 01
Žatec, IČO: 61357294, na čerpání fondu investic ve výši 298 tis. Kč, který bude primárně
čerpán na vybudování přírodovědného centra (Svatopluka Čecha 1180).
C) ukládá
1. Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 24. 3. 2021
2. statutárnímu orgánu příspěvkové organizace dle části A) tohoto usnesení předložit
vyúčtování závazného ukazatele příspěvku na velkou údržbu.
Termín: 10. 12. 2021

Usnesení č. 029/9R/2021
13.8 Souhlas zřizovatele s pronájmem části nemovitosti - Dětský domov, Základní škola
a Střední škola, Duchcov, 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 pronájmem části nemovitosti specifikované v příloze č. 1 předloženého
materiálu na dobu určitou do 31. 12. 2035 s možností opakovaného prodloužení vždy o 5 let,
ke které vykonává právo hospodaření příspěvková organizace Ústeckého kraje: Dětský
domov, Základní škola a Střední škola Duchcov, příspěvková organizace, společnosti Vantage
Towers s.r.o., IČO: 09056009, sídlo: Závišova 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4.
Usnesení č. 030/9R/2021
13.9 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. 031/9R/2021
13.13 Zadávací řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Gymnázium Kadaň –
vybavení pro aktivitu Technické kluby Kadaň“ formou zjednodušeného podlimitního
řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A) bere na vědomí
1. Protokol o jednání hodnotící komise o posouzení nabídky II na plnění veřejné zakázky na
dodávky s názvem „Gymnázium Kadaň-vybavení pro aktivitu Technické kluby Kadaň“, dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. Závazný text smlouvy z výzvy k jednotlivým částem veřejné zakázky na plnění veřejné
zakázky na dodávky s názvem „Gymnázium Kadaň-vybavení pro aktivitu Technické kluby
Kadaň“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
B) souhlasí
1. dle § 125 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) s uzavřením smlouvy s dodavatelem, který se umístil
jako 2. v pořadí, a to za podmínek uvedených v jeho nabídce a za předpokladu, že předloží
veškeré doklady a splní veškeré úkony, které zákon nebo zadavatel požadoval jako podmínku
uzavření smlouvy a že nebudou v zákonné lhůtě podány námitky proti vyloučení z účasti v
zadávacím řízení:
1.část: Astronomická laboratoř
SUPRA Praha, spol. s r.o., Zdibská 1823/45, Praha 8-Kobylisy, IČO: 26416387
Celková nabídková cena: 1 994 413,20 Kč bez DPH.
2. dle § 127 odst. 1 zákona se zrušením 2. a 5. části zakázky, neboť jediný účastník
zadávacího řízení, který podal nabídku na 2. a 5. část, byl vyloučen.
Usnesení č. 032/9R/2021
14.1 Vyúčtování účelových příspěvků zřizovatele z let 2019 a 2020 a stanovení účelových
příspěvků pro rok 2021 pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou
organizaci
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů průběh realizace a aktualizaci akcí hrazených z příspěvků pro Správu a
údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci z let 2019 a 2020 podle příloh č. 1 až
4 předloženého materiálu:
1. u účelového investičního příspěvku pro rok 2019 schváleného usnesením RÚK č.
028/93R/2020 ze dne 1. 4. 2020, č. 043/4R/2020 ze dne 16. 12. 2020 v celkové výši 136 783
tis. Kč, na přípravu staveb, rekonstrukce mostů a opěrných zdí, rekonstrukce budov a nákup
techniky, s termínem vyúčtování do 30. 6. 2021.
2. u účelového investičního příspěvku pro rok 2020 schváleného usnesením RÚK č.
019/82R/2019 ze dne 20. 11. 2019, č. 028/93R/2020 ze dne 1. 4. 2020, č. 051/106R/2020 ze
dne 19. 8. 2020, č. 052/106R/2020 ze dne 19. 8. 2020, č. 043/4R/2020 ze dne 16. 12. 2020 a
usnesením ZÚK č. 034/29Z/2020 ze dne 20. 4. 2020 a č. 022/31Z/2020 ze dne 7. 9. 2020 v
celkové výši 40 891 tis. Kč na přípravu staveb, rekonstrukce mostů a opěrných zdí,
rekonstrukce budov a nákup techniky, s termínem vyúčtování do 30. 6. 2021.
3. u příspěvku na velkou údržbu pro rok 2019 schváleného usnesením RÚK č. 027/93R/2020
ze dne 1. 4. 2020, č. 043/4R/2020 ze dne 16. 12. 2020 v celkové výši 73 450 tis. Kč na
dokončení již zahájených akcí stavebních oprav, s termínem vyúčtování do 30. 6. 2021.
4. u příspěvku na velkou údržbu pro rok 2020 schváleného usnesením RÚK č. 019/82R/2019
ze dne 20. 11. 2019, č. 027/93R/2020 ze dne 1. 4. 2020 č. 043/4R/2020 ze dne 16. 12. 2020 a
usnesením ZÚK č. 033/29Z/2020 ze dne 20. 4. 2020, č. 030/30Z/2020 ze dne 22. 6. 2020 a č.
022/31Z/2020 ze dne 7. 9. 2020 v celkové výši 202 855 tis. Kč na stavební, živičné a ostatní
opravy, s termínem vyúčtování do 30. 6. 2021;
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B) souhlasí
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci s
vyúčtováním již hotových akcí podle části A) tohoto usnesení bez finančního vypořádání.
Finanční vypořádání proběhne k datu vyúčtování účelových příspěvků zřizovatele podle části
C) tohoto usnesení k 31. 1. 2022;
C) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ((krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o stanovení příspěvků zřizovatele pro Správu a údržbu
silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci:
1. účelový investiční příspěvek pro rok 2021 ve výši 92 368 tis. Kč podle přílohy č. 6
předloženého materiálu, s termínem vyúčtování do 31. 1. 2022;
2. příspěvek na velkou údržbu pro rok 2021 ve výši 89 507 tis. Kč podle přílohy č. 7
předloženého materiálu, s termínem vyúčtování do 31. 1. 2022;
D) ukládá
Ing. Jindřichu Fraňkovi, vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci částí usnesení A), B), C);
Termín: 14. 5. 2021
Usnesení č. 033/9R/2021
14.2 Úprava obchodních podmínek užívání mobilní aplikace DÚKapka
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, úpravu Obchodních podmínek užívání mobilní aplikace DÚKapka dle přílohy č. 1
tohoto usnesení.
Usnesení č. 034/9R/2021
14.3 Dodatky s městy z důvodu úpravy či fixace referenčních tržeb, zvýšení tarifu"
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o spolupráci při zajišťování dopravní
obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou č.
18/SML5159/SoS/DS s městem Roudnice nad Labem, sídlem Karlovo náměstí 21, 413 21
Roudnice nad Labem, IČ: 00264334, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Usnesení č. 035/9R/2021
14.4 Smlouva o převodu bezkontaktních čipových karet
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o uzavření Smlouvy o převodu bezkontaktních čipových karet se společností
Autobusová doprava s.r.o. Podbořany, Dělnická 946, 441 01 Podbořany, IČ: 61325759 a s
Dopravní společností Ústeckého kraje, p. o., Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad
Labem, IČ: 06231292, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Usnesení č. 036/9R/2021
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14.6 Dopravní obslužnost autobusová – plánované změny v dopravě
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1. Výzvu k podání nabídky dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
2. Nabídku dodavatele - Dodatek č. 4 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících
veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje v oblasti
Vejprtsko dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.
3. informaci o důvodech, pro které má být v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 63 a násl.
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZZVZ“), uzavřen dodatek č. 4 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících
veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje v oblasti
Vejprtsko uzavřené dne 28. 1. 2019 mezi Ústeckým krajem a společností Autobusy Karlovy
Vary, a.s., IČ: 25332473, se sídlem Sportovní 578/4, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary (dále
jen „Smlouva“ a „AKV“), jímž by došlo k prodloužení plnění Smlouvy tak, že namísto toho,
aby platnost Smlouvy skončila dne 12.3.2021, skončí dnem bezprostředně předcházejícím
zahájení plnění smlouvy, která má být uzavřena na základě otevřeného zadávacího řízení na
dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti oblasti Vejprtsko (s tím, že nejzazším konečným
datem platnosti Smlouvy bude 31.1.2023);
B) konstatuje
že účastník, který byl vyzván v rámci uvedeného zadávacího řízení k zajištění dopravní
obslužnosti Ústeckého kraje v oblasti Vejprtsko v období od 13. 3. 2021, splnil zákonem i
zadavatelem dané zadávací podmínky;
C) rozhoduje
podle ustanovení § 122 odst. 2 ZZVZ o výběru následujícího dodavatele a o uzavření dodatku
č. 4 s následujícím dodavatelem, a to za podmínek uvedených v jeho nabídce:
Autobusy Karlovy Vary, a.s., Sportovní 578/4, 360 01 Karlovy Vary, IČO: 25332473 dle
přílohy č. 2 tohoto usnesení;
D) ukládá
1. JUDr. Marku Hrabáčovi, podepsat dodatek č. 4 s vybraným dodavatelem.
Termín: 1.3.2021
2. Ing. Jindřichu Fraňkovi, vedoucímu odboru DS, zabezpečit veškeré další úkony zadavatele
u této veřejné zakázce a připravit k uzavření dodatek č. 4 na plnění této veřejné zakázky s
vybraným dodavatelem a předložit jej k podpisu JUDr. Marku Hrabáčovi, členu Rady
Ústeckého kraje, pověřenému oblastí dopravy a silničního hospodářství.
Termín: 25.2.2021
Usnesení č. 037/9R/2021
14.7 Schválení pronájmu vozidel (autobusů) pro zajištění dopravní obslužnosti
Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
zadávací řízení Dopravní společnosti Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, pro nadlimitní
sektorovou veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Pronájem 15 vozidel pro zajištění
dopravní obslužnosti Ústeckého kraje“ ve formě jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu §
63 odst. 5 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
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(„zákon“), provedené v souladu se zadávací dokumentací, jež tvoří přílohu č. 1 předloženého
materiálu.
B) souhlasí
s uzavřením smlouvy na plnění nadlimitní sektorové veřejné zakázky na dodávky s názvem
„Pronájem 15 vozidel pro zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje“ mezi Dopravní
společností Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací a vybraným dodavatelem
TRADO-BUS, s. r. o. se sídlem Průmyslová 159, Jejkov, 674 01 Třebíč, IČ: 25503316, za
podmínek uvedených v jeho nabídce, jež tvoří přílohu č. 2 předloženého materiálu.
Usnesení č. 038/9R/2021
14.8 Ukončení smluv o nájmu vozidel pro oblast Děčínsko a Ústecko se společností
OverLine s.r.o. a ukončení podnájemní smlouvy mezi Ústeckým krajem a Dopravní
společností Ústeckého kraje, p.o.
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
oznámení ve znění dle přílohy č. 1 předloženého materiálu adresované společnosti OverLine
s.r.o., jímž Ústecký kraj vyloučí prodloužení doby nájmu vozidel ve smyslu druhé věty čl. III
odst. 1 (i) smlouvy o nájmu vozidel – Děčínsko, uzavřené se společností OverLine s.r.o. dne
31. 8. 2018, uveřejněné v registru smluv pod ID 6094587, ve znění pozdějších dodatků, a (ii)
smlouvy o nájmu vozidel – Ústecko, uzavřené se společností OverLine s.r.o. dne 31. 8. 2018,
uveřejněné v registru smluv pod ID 6095283, ve znění pozdějších dodatků.
B) schvaluje
oznámení ve znění dle přílohy č. 2 předloženého materiálu adresované Dopravní společnosti
Ústeckého kraje, p.o., jímž Ústecký kraj vyloučí prodloužení doby podnájmu vozidel ve
smyslu druhé věty čl. III odst. 1 smlouvy o podnájmu vozidel, uzavřené s Dopravní
společností Ústeckého kraje, p.o. dne 13. 9. 2018, uveřejněné v registru smluv pod ID
6200647, ve znění pozdějších dodatků.
Usnesení č. 039/9R/2021
14.9 Rozsah drážní dopravy na lince L7 v souvislosti s opatřeními přijatými v SRN
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
po dobu trvání mimořádných opatření ve Spolkové republice Německo, které neumožňují
plnohodnotný provoz linky L7 Liberec – Zittau – Varnsdorf, se zajištěním rozsahu dopravního
výkonu na lince L7 Liberec – Zittau – Varnsdorf dle varianty č. 2 přílohy č. 1 tohoto
materiálu.
Usnesení č. 040/9R/2021
14.10 Jmenování člena dozorčí rady Dopravní společnosti Ústeckého kraje, příspěvkové
organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) odvolává
v souladu s článkem XI. zřizovací listiny Dopravní společnosti Ústeckého kraje, příspěvkové
organizace
Ing. Petra Urbánka z funkce člena dozorčí rady Dopravní společnosti Ústeckého kraje,
příspěvkové organizace, a to ke dni 24. 2. 2021,
B) jmenuje
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v souladu s článkem XI. zřizovací listiny Dopravní společnosti Ústeckého kraje, příspěvkové
organizace
p. Marcela Kollmana, bytem ***************************, členem dozorčí rady
Dopravní společnosti Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, a to ke dni 25. 2. 2021.
Usnesení č. 041/9R/2021
15.1 Program pro podporu OH obcí Ústeckého kraje – Technická správa města Žatec,
s.r.o. – ukončení administrace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje podle § 36 písm. c), d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
1) vzít na vědomí informaci o odstoupení od administrace akce „Pořízení svozové techniky na
svoz separovaného odpadu v Žatci“ Technické správy města Žatec, s.r.o., dle tohoto
materiálu.
2) rozhodnout o zrušení usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 056/31Z/2020 ze dne 7. 9.
2020 v části B) o poskytnutí účelové dotace z Programu pro podporu odpadového
hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 pro Technickou správu města
Žatec, s.r.o., Čeradická 1014, 438 01 Žatec ve výši 3 980 890 Kč na projekt „Pořízení
svozové techniky na svoz separovaného odpadu v Žatci“.
B) ukládá
Mgr. Ivě Dvořákové, LL.M., člence Rady Ústeckého kraje pro oblast životního prostředí
1) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje
Termín: 26. 4. 2021
2) sdělit žadateli rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti dle bodu A.1)
tohoto usnesení,
Termín: 31. 5. 2021
Usnesení č. 042/9R/2021
15.2 Program pro podporu OH obcí Ústeckého kraje – Obec Černouček – změna
smluvního ujednání
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje dle § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů
1. vzít na vědomí informaci o žádosti obce Černouček o uzavření dodatku ke Smlouvě o
poskytnutí investiční a neinvestiční dotace č. 19/SML3052/SoPD/ZPZ dle přílohy č. 1 tohoto
materiálu,
2. rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční a neinvestiční
dotace č. 19/SML3052/01/SoPD/ZPZ uzavřené s obcí Černouček, IČ 00526428 dle přílohy č.
2 tohoto usnesení.
B) ukládá
Mgr. Ivě Dvořákové, LL.M., člence Rady Ústeckého kraje pro oblast životního prostředí
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1. předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje
Termín: 26. 4. 2021
2. sdělit obci Černouček rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti dle bodu
A.1) tohoto usnesení,
Termín: 31. 5. 2021
3. v návaznosti na rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o podané žádosti dle bodu A.1)
tohoto usnesení zajistit administraci dodatku.
Termín: 31. 5. 2021
Usnesení č. 043/9R/2021
15.4 Informace o prevenci dopadů sucha na průmyslovou výrobu v ÚK a o plánování
krizového režimu zásobování obyvatelstva - revokace usnesení č. 012/88R/2020 B) a D)
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) revokuje
Informace o prevenci dopadů sucha na průmyslovou výrobu v ÚK a o plánování krizového
režimu zásobování obyvatelstva
B) ukládá
Ing. Monice Zeman, MBA, zástupkyni ředitele KÚ pro výkon přenesené působnosti, vedoucí
odboru životního prostředí a zemědělství, zpracovat Plán pro zvládání sucha a nedostatku
vody Ústeckého kraje.
Termín 30. 6. 2022
Usnesení č. 044/9R/2021
16.1 Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 1/2021/RÚK
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 796 381 tis.
Kč na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje roku 2021 ve výši 22 597 984 tis. Kč podle
přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Usnesení č. 045/9R/2021
16.2 Uznání závazku a dohoda o splátkách u pohledávky za stipendium Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle ustanovení § 59 odst. 2 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, o uzavření „Uznání dluhu a dohody o splátkách“, k uspokojení
pohledávky ve výši 80 000,- Kč a smluvní pokuty ve výši 8 640,- Kč, tedy celkem 88 640,Kč, s dlužníkem ************************, r.č.: *************, trvale bytem
***************************************************, dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu.
1
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Usnesení č. 046/9R/2021
17.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru prodeje (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p. č. 2746/43 o výměře 8 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (pozemek byl oddělen z p. p. č. 2746/8 o výměře 573 m2 dle geometrického plánu pro
rozdělení pozemku č. 2121-2020603/2020 ze dne 13. 11. 2020)
obec Krásná Lípa, k. ú. Krásná Lípa, zapsané na LV č. 859 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, pro Ústecký kraj.
2
Usnesení č. 047/9R/2021
17.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru prodeje (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
-pozemek: p. č. 1315/8 o výměře 38 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (pozemek je sloučen z pozemku p.č. 13155/1 dílu „a“ o výměře 31 m2 a pozemku p.č.
1419/1 díl „b“ o výměře 7 m2 geometrickým plánem č. 1407-14/2020)
obec Bystřany, k.ú. Bystřany, zapsané na LV č. 1300 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj.
3
Usnesení č. 048/9R/2021
17.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru prodeje (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.č. 171/3 o výměře 69 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (oddělen z pozemku p.č. 171/1 o výměře 5628 m2 dle geometrického plánu pro
rozdělení pozemku č. 184-112/2020 ze dne 23. 10. 2020)
obec Ústí nad Labem, k.ú. Olešnice u Svádova, zapsané na LV č. 353 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj.
4
Usnesení č. 049/9R/2021
17.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru prodeje (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.č. 168/12 o výměře 52 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha,
- pozemek: p.č. 168/13 o výměře 66 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha,
- pozemek: p.č. 168/14 o výměře 84 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha,
- pozemek: p.č. 168/15 o výměře 102 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha,
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- pozemek: p.č. 168/16 o výměře 122 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha,
- pozemek: p.č. 168/17 o výměře 126 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (všechny pozemky odděleny z p.č. 168/3 o výměře 7020 m2 dle geometrického plánu
č. 1310-137/2020 ze dne 3.12.2020),
obec Spořice, k. ú. Spořice, zapsaných na LV č. 601 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj.
5
Usnesení č. 050/9R/2021
17.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
zrušit
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 029/24Z/2019 ze dne 21. 10. 2019
B) rozhoduje
o záměru prodeje (převodu) souboru nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: st. 386 o výměře 235 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
součástí je stavba: Starý Jiříkov, č. p. 617, občanská vybavenost, stavba stojí na pozemku: st.
386
- pozemek: st. 1713/1 o výměře 65 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
využití: zbořeniště
- pozemek: st. 1714 o výměře 838 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
součástí je stavba: bez čp/če, garáž, stavba stojí na pozemku: st. 1714
- pozemek: p.č. 6361/3 o výměře 378 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 6361/4 o výměře 84 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 6361/5 o výměře 287 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
obec Jiříkov, k. ú. Jiříkov, zapsaných na LV č. 1523 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Rumburk, pro Ústecký kraj.
C) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o prodeji (převodu) souboru nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje formou
veřejné dražby, a to:
- pozemek: st. 386 o výměře 235 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
součástí je stavba: Starý Jiříkov, č. p. 617, občanská vybavenost, stavba stojí na pozemku: st.
386
- pozemek: st. 1713/1 o výměře 65 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob
využití: zbořeniště
- pozemek: st. 1714 o výměře 838 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
součástí je stavba: bez čp/če, garáž, stavba stojí na pozemku: st. 1714
- pozemek: p.č. 6361/3 o výměře 378 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 6361/4 o výměře 84 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
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- pozemek: p.č. 6361/5 o výměře 287 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
obec Jiříkov, k. ú. Jiříkov, zapsaných na LV č. 1523 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Rumburk, pro Ústecký kraj, vydražiteli za následujících podmínek
prodeje souboru nemovitých věcí specifikovaných v tomto usnesení:
1. Odhadnutá obvyklá cena souboru nemovitých věcí dle znaleckého posudku č. 046/2020
znalce Ing. Miroslava Filégra ke dni 29. 12. 2020: 2.410.000,- Kč
2. Nejnižší podání: 4.500.000,- Kč
3. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
4. Dražební jistota: 10% NP
a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové organizace Krajská
majetková, příspěvková organizace, se sídlem Tolstého 1232/37, 400 03 Ústí nad Labem 3
-Střekov, IČ: 00829048.
D) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) a C) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 26. 4. 2021
6
Usnesení č. 051/9R/2021
17.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého
kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5.5.2010
2. rozhodnout o prodeji dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, o prodeji (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje
Správě železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ:
110 00, IČ: 70994234, a to:
-pozemek: p.č. 3236/2 o výměře 62 m2, druh pozemku: ostatní plocha, silnice
(oddělen z pozemku p. č. 3236 geometrickým plánem č. 2344-537/2017 ze dne 22.11.2017)
obec Duchcov, k. ú. Duchcov, zapsané na LV č. 3498 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice, pro Ústecký kraj za kupní cenu 13.903,50 Kč (dle ZP č. 2033 viz důvodová zpráva) a vyjmutí uvedené nemovitosti z hospodaření příspěvkové organizace
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí
3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 26. 4. 2021
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Usnesení č. 052/9R/2021
17.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
26

1. rozhodnout o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého
kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5. 5.
2010.
2. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o prodeji (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje
***************************************************, a to:
- pozemek: p.č. 876/8 o výměře 39 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (pozemek oddělen z p.č. 876/1 dle geometrického plánu č. 178-361/2018 ze dne
25.3.2019),
- pozemek: p.č. 876/9 o výměře 36 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (pozemek oddělen z p.č. 876/1 dle geometrického plánu č. 178-361/2018 ze dne
25.3.2019),
obec Ročov, k. ú. Břínkov, zapsaných na LV č. 451 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj za kupní cenu 9.230,- Kč (dle ZP č.
5482-159/20 ze dne 20. 10. 2020 + ostatní náklady) a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Ruská 260/13, Pozorka, 417 03 Dubí, IČO: 00080837.
3. rozhodnout o náhradě za užívání nemovitých věcí uvedených v bodě A) 2. kupující
******************** bez právního důvodu za období tří let zpětně od data účinnosti
smlouvy ve výši 2.319,- Kč.
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 26. 4. 2021
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Usnesení č. 053/9R/2021
17.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého
kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5. 5.
2010.
2. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o prodeji (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje
***************************************************************************
************ a to:
- pozemek: p.č. 1483/4 o výměře 3 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (pozemek oddělen z p.č. 1483 o výměře 14359 m2 dle geometrického plánu č.
245-5610/2018 ze dne 11.2.2019),
obec Měcholupy, k. ú. Velká Černoc, zapsané na LV č. 133 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj za kupní cenu 1.790,- Kč (dle ZP č.
5485-162/20 ze dne 20. 10. 2020 + ostatní náklady) a vyjmutí uvedené nemovité věci z
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Ruská 260/13, Pozorka, 417 03 Dubí, IČO: 00080837.
3. rozhodnout o náhradě za užívání nemovité věci uvedené v bodě A) 2. kupujícími
************************************ bez právního důvodu za období tří let zpětně od
data účinnosti smlouvy ve výši 87,- Kč.
B) ukládá
27

Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 26. 4. 2021
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Usnesení č. 054/9R/2021
17.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje městu Šluknov,
se sídlem: nám. Míru 1, 40777 Šluknov, IČO: 00261688, a to:
- pozemek: p. č. 608/8 o výměře 3 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
- pozemek: p. č. 608/9 o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
(pozemky byly odděleny z pozemku p. č. 608/2 o výměře 1813 m2 dle geometrického plánu
pro rozdělení pozemků č. 2025-218/2020 ze dne 14. 12. 2020)
- pozemek: p. č. 688/12 o výměře 119 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 688/13 o výměře 6 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
- pozemek: p. č. 688/14 o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
(pozemky byly odděleny z pozemku p. č. 688/1 o výměře 4994 m2 dle geometrického plánu
pro rozdělení pozemků č. 2025-218/2020 ze dne 14. 12. 2020)
obec Šluknov, k. ú. Šluknov, zapsaných na LV č. 39 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Rumburk, pro Ústecký kraj.
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Usnesení č. 055/9R/2021
17.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje městu Chlumec,
se sídlem Muchova 267, 403 39 Ústí nad Labem, IČO: 00391387, a to:
- pozemek: p. č. 66/6 o výměře 304 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace,
- pozemek: p. č. 66/7 o výměře 42 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace,
- pozemek: p. č. 66/8 o výměře 2 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace,
- pozemek: p. č. 66/9 o výměře 44 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace,
- pozemek: p. č. 66/10 o výměře 21 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace,
- pozemek: p. č. 66/11 o výměře 34 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace,
(pozemky byly odděleny z p.p.č. 66/1 o výměře 9935 m2 dle geometrického plánu č.
416-34/2019 ze dne 8. 4. 2019)
obec Ústí nad Labem, k. ú. Stradov u Chabařovic, zapsaných na LV č. 136 u Katastrálního
28

úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj.
11
Usnesení č. 056/9R/2021
17.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje městu Trmice, se
sídlem Fügnerova 448/29, 400 04 Trmice, IČO: 00674010, a to:
- pozemek: část p. č. 1764/1 o výměře max. 35 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
obec Trmice, k.ú. Trmice, zapsané na LV č. 216 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj.
B) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout o budoucím poskytnutí daru (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého
kraje městu Trmice, se sídlem Fügnerova 448/29, 400 04 Trmice, IČO: 00674010, a to:
- pozemek: část p.č. 1764/1 o výměře max. 35 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
obec Trmice, k.ú. Trmice, zapsané na LV č. 216 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj.
C) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu B) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 26. 4. 2021
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Usnesení č. 057/9R/2021
17.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje
obci Hrobčice, se sídlem Hrobčice 41, 417 57 Hrobčice, IČ:00266345, a to:
-pozemek: p. č. 578/7 o výměře 193 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 578/1 o výměře 9965 m2 geometrickým plánem
č. 466-50/2020 ze dne 3.6.2020)
obec Hrobčice, k.ú. Hrobčice, zapsané na LV č. 462 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovitosti z hospodaření
příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, se sídlem Ruská 260, Dubí 3,
PSČ: 417 03, IČ: 00080837.
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 26.4.2021
13
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Usnesení č. 058/9R/2021
17.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého
kraje obci Jeníkov, se sídlem Oldřichov 52, 417 24 Oldřichov, IČ:00266361, a to:
-pozemek: p. č. 505/6 o výměře 1778 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (pozemek oddělen z p.č. 505/2 o výměře 9071 m2 geometrickým plánem č.
590-14/2020 ze dne 27.5.2020)
-pozemek: p. č. 505/7 o výměře 2445 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (pozemek oddělen z p.č. 505/2 o výměře 9071 m2 geometrickým plánem č.
590-14/2020 ze dne 27.5.2020)
-pozemek: p. č. 505/8 o výměře 137 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha (pozemek oddělen z p.č. 505/2 o výměře 9071 m2 geometrickým plánem č.
590-14/2020 ze dne 27.5.2020)
-pozemek: p. č. 505/9 o výměře 127 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha (pozemek oddělen z p.č. 505/2 o výměře 9071 m2 geometrickým plánem č.
590-14/2020 ze dne 27.5.2020)
-pozemek: p. č. 538/8 o výměře 1457 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 538/5 o výměře 5730 m2 geometrickým plánem
č. 590-14/2020 ze dne 27.5.2020)
-pozemek: p. č. 538/9 o výměře 72 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha (pozemek oddělen z p.č. 538/5 o výměře 5730 m2 geometrickým plánem č.
590-14/2020 ze dne 27.5.2020)
-pozemek: p. č. 538/10 o výměře 85 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha (pozemek oddělen z p.č. 538/5 o výměře 5730 m2 geometrickým plánem č.
590-14/2020 ze dne 27.5.2020)
-pozemek: p. č. 538/11 o výměře 812 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (pozemek oddělen z p.č. 538/5 o výměře 5730 m2 geometrickým plánem č.
590-14/2020 ze dne 27.5.2020)
obec Jeníkov, k.ú. Oldřichov u Duchcova, zapsaných na LV č. 474 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených
nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, se
sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 26.4.2021
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Usnesení č. 059/9R/2021
17.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého
kraje Ředitelství silnic a dálnic ČR, 140 00 Praha 4, Na Pankráci 546/56, IČ: 65993390, a to:
30

- pozemek: p.č. 1080/4 o výměře 57 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z pozemku p.č. 1080/1 o výměře 3971 m2 dle geometrického plánu pro
rozdělení pozemku č. 2654-181826/2019 ze dne 26. 4. 2019)
- pozemek: p.č. 1514/5 o výměře 451 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z pozemku p.č. 1514/5 o výměře 454 m2 dle geometrického plánu pro
rozdělení pozemku č. 2654-181826/2019 ze dne 26. 4. 2019)
- pozemek: p.č. 1514/34 o výměře 31 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z pozemku p.č. 1514/13 o výměře 169 m2 dle geometrického plánu pro
rozdělení pozemku č. 2654-181826/2019 ze dne 26. 4. 2019)
- pozemek: p.č. 1514/7 o výměře 294 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
obec Lovosice, k. ú. Lovosice, zapsané na LV č. 299 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 26. 4. 2021
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Usnesení č. 060/9R/2021
17.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1.rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o bezúplatném převodu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého
kraje od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,
Praha 2, PSČ 128 00, a to:
-pozemek: p.č. 1079/10 o výměře 11 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek vznikl rozdělením pozemku p.č. 1033/10 o výměře 1517 m2 dle GP č.
632-185/2007),
obec Ústí nad Labem, k.ú. Předlice, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Českou republiku, příslušnost
hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a
předání uvedené nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417
03.
2.souhlasit se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým
věcem č. 83/U/Fi/2020 a doložky dle přílohy č. 3.6 tohoto usnesení, týkající se převodu
nemovité věci z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
-pozemek: p.č 1079/10 o výměře 11 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(pozemek vznikl rozdělením pozemku p.č. 1033/10 o výměře 1517 m2 dle GP č.
632-185/2007),
obec Ústí nad Labem, k.ú. Předlice, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Českou republiku, příslušnost
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hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 26. 4. 2021
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Usnesení č. 061/9R/2021
17.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru směny nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.č. 1531/52 o výměře 174 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
dálnice
obec Bitozeves, k. ú. Bitozeves, zapsaný na LV č. 117 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj
- pozemek: p.č. 546/23 o výměře 170 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
dálnice
- pozemek: p.č. 546/25 o výměře 2752 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
dálnice
obec Postoloprty, k. ú. Seménkovice, zapsané na LV č. 41 a 108 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj
za
nemovité věci ve vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem: Na Pankráci
546/56, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390, a to:
- pozemek: p.č. 1476 o výměře 17645 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek je zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
- pozemek: p.č. 1531/3 o výměře 319 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
- pozemek: p.č. 1531/17 o výměře 21745 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek je zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
obec Bitozeves, k. ú. Bitozeves, zapsané na LV č. 225 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec pro ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR
- pozemek: p.č. 546/1 o výměře 9961 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p.č. 546/7 o výměře 170 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
- pozemek: p.č. 546/8 o výměře 33 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha
- pozemek: p.č. 546/10 o výměře 3191 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
obec Postoloprty, k. ú. Seménkovice, zapsané na LV č. 191 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Louny pro ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR
- pozemek: p.č. 1868/7 o výměře 21140 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p.č. 1868/23 o výměře 754 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
- pozemek: p.č. 1868/34 o výměře 1527 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek je zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
- pozemek: p.č. 1868/51 o výměře 255 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
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silnice
obec Postoloprty, k. ú. Postoloprty, zapsané na LV č. 753 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Louny pro ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR
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Usnesení č. 062/9R/2021
17.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o směně nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.č. 1133/2 o výměře 1346 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
obec Velemín, k. ú. Bílý Újezd, zapsané na LV č. 122 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice, pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovité věci z
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837
za
nemovité věci ve vlastnictví obce Velemín, se sídlem: Velemín č.p. 96, 411 31 Velemín, IČO:
00264601, a to:
- pozemek: p.č. 129/2 o výměře 16 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
- pozemek: p.č. 1466/23 o výměře 280 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek byl oddělen z p.p.č. 1466/24 o výměře 1069 m2 a 1466/23 o výměře 81 m2
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 398-592/2018 ze dne 7. 8. 2020)
- pozemek: p.č. 1466/53 o výměře 268 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek byl oddělen z p.p.č. 1466/40 o výměře 884 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 398-592/2018 ze dne 7. 8. 2020)
obec Velemín, k. ú. Velemín, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro obec Velemín a předání uvedených nemovitých věcí k
hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 26. 4. 2021
18
Usnesení č. 063/9R/2021
17.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o uzavření nájemní smlouvy k nemovité věci dle přílohy č. 4.2 tohoto usnesení mezi
Ústeckým krajem a Povodí Ohře, s. p., se sídlem: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ:
70889988, a to:
- pozemek: část p. č. 1432/2 o výměře 404 m2, druh pozemku: vodní plocha,
obec Želenice, k. ú. Želenice u Mostu, zapsaný na LV č. 228 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most pro Povodí Ohře, s.p., na dobu určitou, a to ode dne
33

protokolárního předání staveniště nájemci za účasti zhotovitele stavby do dne vydání
kolaudačního souhlasu pro stavbu, nebo do dne právní moci rozhodnutí o uvedení stavby do
předčasného provozu a to podle toho, co nastane dříve, nejpozději však do 31. 12. 2024, za
účelem realizace stavby „Rekonstrukce mostu 256-007 Želenice“ za cenu 6,50 Kč/m2/rok, tj.
celkově za 2.626,- Kč/rok.
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Usnesení č. 064/9R/2021
17.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o výpůjčce nemovitých věcí od obce Velké Žernoseky, se sídlem: č. p. 63, 41201
Velké Žernoseky, IČO: 00264610, a to:
- pozemek: část p. č. 706/16 o výměře 21 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití:
koryto vodního toku přirozené nebo upravené
- pozemek: část p. č. 1280/2 o výměře 108 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: část p. č. 1293/2 o výměře 23 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: část p. č. 1293/4 o výměře 37 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: část p. č. 1317/2 o výměře 73 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
obec Velké Žernoseky, k. ú. Velké Žernoseky, zapsaných na listu vlastnictví č. 1 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro obec Velké
Žernoseky, na dobu určitou do 31. 12. 2030, a to ode dne protokolárního předání předmětu
výpůjčky, pro stavbu „Rekonstrukce silnice II/261 HO Mělník – Štětí – Polepy –
Libochovany - HO Ústí nad Labem“.
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Usnesení č. 065/9R/2021
17.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Soubor Meteorologická 88-022/33.2 2006 nezjištěno 2 969 792,30 890 864,30
stanice – měřící přístroj
Výrobní číslo: nezjištěno
Soubor softwarů 88-013/72.20 2006 nezjištěno 261 324,- 78 372,Meteorologická stanice
Výrobní číslo: nezjištěno
Software Visualis 200-4UP-002 2013 nezjištěno 30 003,- 0,zobrazovač emisních dat
Výrobní číslo: nezjištěno
z účetní evidence příspěvkové organizace Obchodní akademie a Střední odborná škola
zemědělská a ekologická, Žatec, příspěvková organizace, Studentská 1354, 438 01 Žatec, IČ:
61357294.
34
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Usnesení č. 066/9R/2021
17.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
o zániku věcného břemene, zapsaného do katastru nemovitostí řízením č.j. V-1501/2018-508,
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, k služebnému pozemku,
a to:
- pozemek: p. č. 395/40
obec Most, k. ú. Skyřice, zapsanému na LV č. 3778 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Most
a panujícím pozemkům, a to:
- pozemek: st. 157, st. 158, st. 159, st. 161, st. 162, st. 163, st. 164, st. 175, st. 78/15, st. 78/16,
st. 78/17, st. 78/4, p. č. 395/15, 395/16, 395/17, 395/18, 395/19, 395/2, 395/20, 395/21,
395/25, 395/26, 395/30, 395/31, 395/34, 395/35 a 396/6
obec Most, k. ú. Skyřice, zapsaným na LV č. 3733, 3772, 3778 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most.
Věcné břemeno spočívá v povinnosti vlastníka služebného pozemku strpět vjezd a vstup
vlastníků panujících pozemků.
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Usnesení č. 067/9R/2021
17.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti
mezi Ústeckým krajem a Povodí Ohře, s.p., se sídlem: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov dle
přílohy č. 4.1 tohoto usnesení k nemovité věci, a to:
- pozemek: část p. č. 1432/2 o výměře 279 m2, druh pozemku: vodní plocha,
obec Želenice, k. ú. Želenice u Mostu, zapsaný na LV č. 228 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most pro Povodí Ohře, s.p.
Budoucí povinný: Povodí Ohře, s.p., se sídlem: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČO:
70889988,
Budoucí oprávněný: Ústecký kraj, se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad
Labem, IČO: 70892156.
Věcné břemeno – služebnost spočívající v právu umístění a strpění stavby, přístupu a příjezdu
ke stavbě za účelem provozování, údržby a oprav stavby a dále právo cesty a stezky bude
zřízeno po dokončení stavby v rozsahu dle geometrického plánu, který nechá vyhotovit a
předloží budoucí oprávněný a to na dobu životnosti umístěné stavby – mostu ev. č. 256-007 v
k.ú. Želenice u Mostu. Výše jednorázové úhrady bude stanovena dle vzorce: plošná výměra
věcného břemene služebnosti x sazba nájemného za m2/rok x 5 let. Pro výpočet ocenění
věcného břemene – služebnosti bude použita sazba nájemného 11,- Kč/m2/rok. Výše úplaty v
předpokládaném rozsahu věcného břemene služebnosti 279 m2 tak činí 15.345,- Kč + DPH
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Usnesení č. 068/9R/2021
35

17.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě k
nemovitým věcem, a to:
- pozemku: p.č. 472/39 o výměře 1592 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň,
- pozemku: p.č. 559/1 o výměře 350 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemku: p.č. 559/2 o výměře 1159 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
součástí je stavba: Krásné Březno, č.p. 703, obč. vybavenost, umístěná na pozemku p.č.
559/2,
- pozemku: p.č. 559/3 o výměře 615 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemku: p.č. 559/4 o výměře 519 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň,
- pozemku: p.č. 559/5 o výměře 570 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň,
- pozemku: p.č. 559/7 o výměře 192 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemku: p.č. 559/14 o výměře 16 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň,
- pozemku: p.č. 567/2 o výměře 606 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň,
- pozemku: p.č. 582/3 o výměře 102 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
součástí je stavba: bez čp/če, tech. vybavenost, umístěná na pozemku p.č. 582/3,
- pozemku: p.č. 583/1 o výměře 212 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň,
obec Ústí nad Labem, k.ú. Krásné Březno, zapsaným na LV č. 707 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem.
Budoucí povinný: Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem,
IČO: 70892156.
Budoucí oprávněný: ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV Podmokly, IČO: 24729035.
Služebnost inženýrské sítě – zřízení a provozování kabelového vedení VN v rámci stavby
„UL-Krásné Březno, výměna kVN 22 kV“ v rozsahu dle situačního zákresu. Po dokončení
stavby dodá budoucí oprávněný geometrický plán. Výše jednorázové úhrady bude vypočtena
podle skutečného rozsahu a dle Ceníku pro výpočet jednorázových úhrad schváleného Radou
Ústeckého kraje usnesením č. 153/31R/2017 dne 18. 12. 2017.
Pozemky p.č. 472/39, 559/1, 559/2, 559/3, 559/4, 559/5, 559/7, 559/14, 567/2, 582/3, 583/1
jsou předány k hospodaření Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola
stavební a technická, Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci, Čelakovského 250/5, Krásné
Březno, 400 07 Ústí nad Labem.
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Usnesení č. 069/9R/2021
17.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o provedení stavby (č. smlouvy VIII/6011/2020/UL)
dle přílohy č. 15.1 tohoto usnesení mezi Ústeckým krajem v zastoupení Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace a obcí Chuderov, Chuderov 63, Chuderov, PSČ 400
02, IČ 00266809 pro stavbou dotčené nemovitosti, a to: pozemek p.č. 178 v k.ú. Chuderov:
ostatní plocha, způsob využití: silnice, obec Chuderov, k.ú. Chuderov, okres Ústí nad Labem,
zapsaný na LV č. 397 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad
36

Labem pro účely realizace stavby "Chuderov, novostavba chodníku u komunikace III/25373".
Stavbou bude dotčena silnice č. III/25373.
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. 070/9R/2021
17.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o provedení stavby (č. smlouvy VIII/1010/2020/Dc)
dle přílohy č. 15.2 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. 2482/6 v k.ú. Česká Kamenice: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, město
Česká Kamenice, k.ú. Česká Kamenice, okres Děčín, zapsaný na LV č. 34 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro účely realizace stavby
"Rekonstrukce ulice Smetanova, 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.
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Usnesení č. 071/9R/2021
17.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/3031/2021/LT) k pozemku p.č. 753/1,
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Chotěšov, k.ú.
Chotěšov u Vrbičan, okres Litoměřice, zapsanému na LV č. 640 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. II/247, která se nachází na
služebném pozemku a p.č. 799, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití silnice, způsob
ochrany 0, obec Chotěšov, k.ú. Chotěšov u Vrbičan, okres Litoměřice, zapsaném na LV č. 640
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikace č.
III/2472, která se nachází na služebném 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. 431-18702/2020 ze dne
27.5.2020 . Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 60.600,- Kč včetně
DPH na základě výpočtu v protokolu ze dne 6. 12. 2012.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem tétopříspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene, jejímž
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předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto usnesení.
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Usnesení č. 072/9R/2021
17.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/3006/2021/LT) k pozemku p.č.
1272/2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: chráněná
krajinná oblast-II-IV.zóna, obec Vchýnice, k.ú. Vchynice, okres Litoměřice, zapsanému na LV
č. 136 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a
komunikaci č.III/00816 , nacházející se na služebném pozemku ve prospěch oprávněného:
Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, Teplice, PSČ 415 50, IČ 49099469.
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. 237-8/2011. Náhrada za zřízení věcného břemene bude investorem uhrazena
povinnému do 60 dnů poté, kdy bude investorovi doručeno oznámení katastrálního úřadu, že
byl proveden vklad práva odpovídajícího věcnému břemenu dle této smlouvy do katastru
nemovitostí a to bezhotovostním převodem na účet.
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. 073/9R/2021
17.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/3007/2021/LT) k pozemku p.č. 723/4,
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: chráněná krajinná
oblast-II-IV.zóna, obec Vchýnice, k.ú. Boreč u Lovosic, okres Litoměřice, zapsanému na LV
č. 121 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a
komunikaci č.III/00816 , nacházející se na služebném pozemku ve prospěch oprávněného:
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem, PSČ 400 01, IČ 27295567. 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. 204-12/2011. Náhrada
za zřízení věcného břemene bude investorem uhrazena povinnému do 60 dnů poté, kdy bude
investorovi doručeno oznámení katastrálního úřadu, že byl proveden vklad práva
odpovídajícího věcnému břemenu dle této smlouvy do katastru nemovitostí a to
bezhotovostním převodem na účet.
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. 074/9R/2021
17.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/3008/2021/LT) k pozemku p.č.
2149/4, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha, způsob ochrany: rozsáhlé
chráněné území, obec Lovosice, k.ú. Lovosice, okres Litoměřice, zapsaný na LV č. 299 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č.
II/608, která se nachází na služebném pozemku, a p.p.č. 2149/5, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, obec Lovosice, k.ú.
Lovosice, okres Litoměřice, zapsaný na LV č. 299 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č. II/608, která se nachází na služebném
pozemku umístěném ve prospěch oprávněného: Cetin a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9,
PSČ 190 00, IČ 04084063. 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. 1971-83/2010. Náhrada za zřízení věcného břemene bude investorem
uhrazena povinnému do 60 dnů poté, kdy bude investorovi doručeno oznámení katastrálního
úřadu, že byl proveden vklad práva odpovídajícího věcnému břemenu dle této smlouvy do
katastru nemovitostí a to bezhotovostním převodem na účet.
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. 075/9R/2021
17.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/6001/2021/UL) k pozemku p.č. 593/2,
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: ochranné pásmo
vodního zdroje 2. stupně, rozsáhlé chráněné území, obec Řehlovice, k.ú. Dubice nad Labem,
okres Ústí nad Labem, zapsanému na LV č. 166 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a komunikaci č. III/25839, která se nachází na
služebném pozemku a p.č. 600, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití silnice, způsob
ochrany: ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně, rozsáhlé chráněné území, obec Řehlovice,
k.ú. Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem, zapsaném na LV č. 166 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a komunikace č. III/24727, která se
nachází na služebném 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 dlegeometrického plánu č. 403-1162/2019 ze dne 23.9.2020.
Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 17.545,- Kč včetně DPH na
základě výpočtu v protokolu ze dne 9.6.2020.
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,
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jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto usnesení.
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Usnesení č. 076/9R/2021
17.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/6005/2021/UL) k pozemku p.č. 593/2,
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: ochranné pásmo
vodního zdroje 2. stupně, rozsáhlé chráněné území, obec Řehlovice, k.ú. Dubice nad Labem,
okres Ústí nad Labem, zapsanému na LV č. 166 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a komunikaci č. III/25839, která se nachází na
služebném pozemku a p.č. 579/1, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití silnice, způsob
ochrany ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně, rozsáhlé chráněné území, obec Řehlovice,
k.ú. Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem, zapsaném na LV č. 166 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a komunikace č. III/24726, která se
nachází na služebném 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. 402-1159/2019 ze dne 11.9.2020.
Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 48.642,- Kč včetně DPH na
základě výpočtu v protokolu ze dne 9.6.2020.
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.
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Usnesení č. 077/9R/2021
17.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/6011/2021/UL) k pozemku p.č.
2285/1, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé
chráněné území, obec Tisá, k.ú. Tisá, okres Litoměřice, zapsanému na LV č. 473 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a komunikaci
č.III/24811, nacházející se na služebném 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. 1243-310/2019 ze dne 9.1.2020.
Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 2541,- Kč včetně DPH na základě
výpočtu v protokolu ze dne 5.3.2020.
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.
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Usnesení č. 078/9R/2021
17.2 Dodatek č. 4 k pojistné smlouvě č. 400 046 978 - pojištění majetku a odpovědnosti
Ústeckého kraje a příspěvkových organizací
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o uzavření Dodatku č. 4 k pojistné smlouvě č. 400 046 978 (č. 20/SML3102) pro pojištění
majetku a
odpovědnosti mezi pojišťovnou Allianz, a.s., Ke Štvanici 636/3, 186 00 Praha 8, IČ 47115971
a Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ 70892156, dle
přílohy č. 1 tohoto usnesení
1
Usnesení č. 079/9R/2021
17.3 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, o uzavření smlouvy o výpůjčce movitého majetku a to:
název inv. č. rok poř. PC (Kč) ZC(Kč) k 31.12.2020
AT3003X 12/05-002434 2020 126 847,35 120 237,35
FEVER SCREENING LOSUNG
Sériové číslo: B0110087
AT3003X 12/05-002435 2020 126 847,35 120 237,35
FEVER SCREENING LOSUNG
Sériové číslo: B0100587
mezi Ústeckým krajem (půjčitel), se sídlem: Velká Hradební 3114/48, 40002 Ústí nad Labem,
IČ: 70892156 a Krajským ředitelstvím policie Ústeckého kraje (vypůjčitel), se sídlem:
Lidické náměstí 9, 401 79 Ústí nad Labem, IČ: 75151537 a to do: 31. 12. 2021
Usnesení č. 080/9R/2021
18.1 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. 5 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
2. návrh dodatku č. 3 k původní Smlouvě o dílo č. 20/SML0414/SoD/INV ze dne 24. 1. 2020
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
B) rozhoduje
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. 3 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:
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a) v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona:
- Dodatečné stavební práce (vícepráce) bez DPH: 99.284,62 Kč
- Odpočty (méněpráce) bez DPH: - 0,00 Kč
b) v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona:
- Dodatečné stavební práce (vícepráce) bez DPH: 4.262.526,26 Kč
- Odpočty (méněpráce) bez DPH: - 1.053.473,09 Kč
Celkové dodatečné SP (vícepráce) dle dod. č. 3 bez DPH: 4.361.810,88 Kč
Celkové odpočty (méněpráce) dle dod. č. 3 bez DPH: - 1.053.473,09 Kč
Konečná cena díla dle dodatku č. 3 bez DPH: 375.322.299,42 Kč
Konečná cena díla dle dodatku č. 3 včetně DPH: 454.139.982,30 Kč
C) ukládá
1. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, předložit dodatek č. 3 k původní
smlouvě o dílo k podpisu.
Termín: 15. 4. 2021
2. hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat dodatek č. 3 k původní smlouvě o dílo.
Termín: 30. 4. 2021
Usnesení č. 081/9R/2021
18.2 Změna smlouvy č. 19/SML4212/SoD/INV ze dne 12. 12. 2019 na plnění veřejné
zakázky na stavební práce s názvem „Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední
pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most – rekonstrukce bazénu a
tělocvičny“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o nepodstatných změnách závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce s
názvem „Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední
zdravotnická škola Most – rekonstrukce bazénu a tělocvičny“ dodavatele Raeder & Falge
s.r.o., Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice, IČO: 287 14 989, se kterým byla uzavřena původní
smlouva o dílo dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a o uzavření dodatku č. 4 k původní
Smlouvě o dílo č. 19/SML4212/SoD/INV ze dne 12. 12. 2019, dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu.
B) ukládá
1. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, předložit dodatek č. 4 k původní
smlouvě o dílo k podpisu.
Termín: 31. 3. 2021
2. hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat dodatek č. 4 k původní smlouvě o dílo.
Termín: 15. 4. 2021
Usnesení č. 082/9R/2021
18.3 Projednání investičního záměru s výdaji nad 5 mil. Kč - I/2021
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
Investiční záměr na akci "VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf –
středoškolský kampus s novým administrativním sídlem školy" ve výši 433 183 tis. vč. DPH.
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Usnesení č. 083/9R/2021
20.1 Projekt „Komunikace II/237 - Rekonstrukce mostního objektu 237-028 Chodovlice“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s předložením žádosti o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Komunikace II/237 Rekonstrukce mostního objektu 237-028 Chodovlice" do výzvy č. 95 Integrovaného
regionálního operačního programu,
B) ukládá
Ing. Pavlu Hajšmanovi, vedoucímu odboru regionálního rozvoje, zabezpečit všechny úkony
dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 26. 2. 2021
Usnesení č. 084/9R/2021
20.2 Národní síť Zdravých měst České republiky
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout
1. o odvolání Mgr. Ing. Miroslava Andrta z pozice gestora programu „Zdravý Ústecký kraj“,
2. o pověření Drahomíry Karasové, předsedkyně výboru pro sociální věci, bezpečnost a
sociálně vyloučené lokality, gestorem programu „Zdravý Ústecký kraj“,
B) ukládá
Ing. Michalu Kučerovi, členovi Rady Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu B) tohoto
usnesení ke schválení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 26. 4. 2021
Usnesení č. 085/9R/2021
20.3 Členství Ústeckého kraje v Evropské síti chemických regionů
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) odvolává
Jaroslava Komínka z pozice zástupce Ústeckého kraje v Evropské síti chemických regionů
(ECRN),
B) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o vystoupení z Evropské sítě chemických regionů
ECRN do 31. 12. 2021,
C) ukládá
Ing. Michalu Kučerovi, členovi Rady Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu B) tohoto
usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje k projednání.
Termín: 26. 4. 2021
Usnesení č. 086/9R/2021
20.4 Změna smlouvy na dodávky v rámci projektu „Vybavení a obnova výukových
středisek IZS“
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A) bere na vědomí
1. evidenci odchylek č. 01 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu
2. návrh dodatku č. 1 k původní Kupní smlouvě č. 21/SML0007/KS/RR ze dne 26. 1. 2021
dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
B) rozhoduje
v souladu s ustanovením § 222 odst. 3, analogicky jako dle odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb. o
zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) o nepodstatných
změnách závazku při záměně položky ze smlouvy na veřejnou zakázku na dodávky s názvem
„Vybavení a obnova výukových středisek IZS – Vybavení výukových středisek ZZS
Ústeckého kraje – vybavení simulačních místností“, pro část 3. s názvem Kamerový systém,
dodavatele Dalibor Eliáš, Machuldova 593/4, 14200 Praha 4 - Kamýk, IČO: 76240703, se
kterým byla uzavřena původní kupní smlouva č. 21/SML0007/KS/RR ze dne 26. 1. 20
o uzavření dodatku č. 1 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
- Dopad na kupní cenu:
Žádný, případná vyšší cena zařízení bude uhrazena dodavatelem bez dopadu na smluvní cenu.
C) ukládá
1. Ing. Pavlu Hajšmanovi, vedoucímu odboru regionálního rozvoje, předložit dodatek č. 1 k
původní kupní smlouvě k podpisu.
Termín: 15. 03. 2021
2. Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat dodatek č. 1 k původní kupní
smlouvě.
Termín: 15. 03. 2021
Usnesení č. 087/9R/2021
20.5 Projekty Ústeckého kraje pro OPŽP, 146. výzva
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s předložením žádostí o poskytnutí dotace na realizaci projektů „OPŽP - SÚS ÚK –
Rekonstrukce správní budovy provozu Ústí nad Labem – Trmice“, „OPŽP - Gymnázium a
SOŠ, Podbořany, p. o. – rekonstrukce budovy gymnázia“ a „OPŽP - Centrum sociální pomoci
Litoměřice, Zateplení hlavního objektu DSP Skalice" do výzvy č. 146 Operačního programu
Životního prostředí 2014-2020.
B) ukládá
Ing. Pavlu Hajšmanovi, vedoucímu odboru regionálního rozvoje, zabezpečit předložení
žádostí o dotace dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 2. 3. 2021
Usnesení č. 088/9R/2021
20.6 Systém koncepční a projektové přípravy Ústeckého kraje na využívání vlastních a
vnějších zdrojů financování
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
informaci o systému koncepční a projektové přípravy Ústeckého kraje na využívání vlastních
a vnějších zdrojů financování dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Usnesení č. 089/9R/2021
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21.1 Pořízení 7ks motorových vozidel pro potřeby ÚK
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. o zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „Pořízení 7
ks motorových vozidel pro potřeby ÚK“ formou zjednodušeného podlimitního řízení podle
ustanovení § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a § 53 zákona; a za předpokladu schválení
rozpočtového opatření v RÚK 24. 2. 2021.
2. o rozdělení veřejné zakázky podle § 35 a § 101 zákona na 3 části:
1. část – osobní motorové vozidlo s objemem motoru 1400 - 2000 cm3,
2. část – osobní motorové vozidlo s objemem motoru 800 - 1000 cm3,
3. část – 5x osobní motorové vozidlo s objemem motoru 800 - 1200 cm3,
přičemž každý účastník zadávacího řízení může podat nabídku na jednu, dvě nebo všechny 3
části zakázky a každá část zakázky bude posuzována a hodnocena samostatně. Nabídka na
každou část zakázky musí být podána samostatně.
3. o způsobu hodnocení nabídek pro každou část veřejné zakázky samostatně podle
ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími kritérii hodnocení a jejich váhami:
nejnižší nabídková cena, váha 100%, přičemž hodnocena bude cena bez DPH
Zadavatel seřadí nabídky podle celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH od nabídky
s nejnižší celkovou nabídkovou cenou po nabídku s nejvyšší celkovou nabídkovou cenou
a jako nejvýhodnější nabídka bude vyhodnocena nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou
cenou bez DPH.
V případě shodných nabídkových cen účastníků na 1. – 2. místě rozhodne o pořadí náhodný
výběr losem, k němuž budou dotčení účastníci písemně nejméně 5 pracovních dní předem
přizváni.
4. o podmínkách prokázání kvalifikace:
Společně pro všechny části zakázky
základní způsobilost
- dle ustanovení § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže účastník zadávacího řízení způsobem dle
ustanovení § 75 zákona
profesní způsobilost
- dle ustanovení § 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
technická kvalifikace
Samostatně pro 1. část
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením
seznamu 3 realizovaných významných dodávek za poslední 3 roky před zahájením
zadávacího řízení včetně uvedení ceny, doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele,
spočívajících v dodávce motorových vozidel. Hodnota každé z nich musí být minimálně 350
000,00 Kč bez DPH.
(Dodávky musí být v období 3 let před zahájením zadávacího řízení skutečně dodány).
Samostatně pro 2. část
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením
seznamu 3 realizovaných významných dodávek za poslední 3 roky před zahájením
zadávacího řízení včetně uvedení ceny, doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele,
spočívajících v dodávce motorových vozidel. Hodnota každé z nich musí být minimálně 200
000,00 Kč bez DPH.
(Dodávky musí být v období 3 let před zahájením zadávacího řízení skutečně dodány).
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Samostatně pro 3. část
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením
seznamu 3 realizovaných významných dodávek za poslední 3 roky před zahájením
zadávacího řízení včetně uvedení ceny, doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele,
spočívajících v dodávce motorových vozidel. Hodnota těchto 3 realizovaných dodávek musí
být v součtu minimálně 1 500 000,00 Kč bez DPH.
(Dodávky musí být v období 3 let před zahájením zadávacího řízení skutečně dodány).
V souladu s ustanovením § 53 odst. 4 zákona prokazuje účastník zadávacího řízení ve
zjednodušeném podlimitním řízení splnění veškeré požadované kvalifikace v nabídce
předložením příslušných dokladů v prosté kopii, přičemž všechny požadované doklady k
prokázání kvalifikace může nahradit čestným prohlášením. Originály nebo ověřené kopie
dokladů o své kvalifikaci v souladu s § 122 odst. 3 písm. a) zákona a v souladu s § 122 odst. 3
písm. b) zákona doklady nebo vzorky, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy,
pokud si je zadavatel vyhradil podle § 104 zákona, předloží vybraný dodavatel před podpisem
smlouvy.
5. o využití práva zadavatele vyhradit si v zadávacích podmínkách dle ustanovení § 53 odst. 5
zákona oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení a oznámení o výběru dodavatele
uveřejnit na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem
účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.
6. podle ustanovení § 42 odst. 1 zákona o pověření hodnotící komise provedením hodnocení a
posouzení nabídek, přičemž bude postupováno v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona a
o pověření hodnotící komise kontrolou doručených dokladů vybraného dodavatele podle §
122 odst. 3 zákona
7. nepožadovat složení jistoty dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona
B) jmenuje
členy a náhradníky komise pro otevírání nabídek a členy a náhradníky hodnotící komise dle
přílohy č. 2 předloženého materiálu
C) ukládá
1. Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje podepsat Výzvu k podání nabídky
uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 15. 3. 2021
2. Mgr. Nikole Jahodové Rennerové, vedoucí odboru KR, ve spolupráci s odborem
investičním zabezpečit nezbytné úkony související se zahájením této podlimitní veřejné
zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, předložit výsledek
vyhodnocení veřejné zakázky a doporučit zadání této veřejné zakázky vybraným
dodavatelům, jejichž nabídky budou vyhodnoceny podle ekonomické výhodnosti nabídky
jako nejvýhodnější.
Termín: 31. 5. 2021
D) svěřuje
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.
E) pověřuje
Mgr. Nikolu Jahodovou Rennerovou, vedoucí odboru KR, 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
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jako osoby, které zajistí pozvání zástupců všech zastupitelských klubů a zástupce Krajské
hospodářské komory na jednání hodnotící komise.
Usnesení č. 090/9R/2021
22.1 Komise pro energetiku Rady Ústeckého kraje – Statut Komise, plán práce na 1. pol.
2021
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) vydává
Statut Komise pro energetiku Rady Ústeckého kraje, který je přílohou č. 1 předloženého
materiálu.
B) schvaluje
Plán práce a termíny zasedání Komise pro energetiku na první pololetí 2021, který je přílohou
č. 2 předloženého materiálu.
C) ukládá
Komisi pro energetiku Rady Ústeckého kraje zabývat se problematikou EPC a energetickou
pasportizací na budovách v majetku Ústeckého kraje.
Termín: 30.4.2021
Usnesení č. 091/9R/2021
22.2 „Statut a Plán práce na 1. pololetí r. 2021 Komise pro vědu, výzkum a inovace
(SmartRegion)“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) vydává
Statut Komise pro vědu, výzkum a inovace (SmartRegion), který je přílohou č. 1
předloženého materiálu.
B) schvaluje
Plán práce na první pololetí 2021 Komise pro vědu, výzkum a inovace (SmartRegion), který
je přílohou č. 2 předloženého materiálu.
Usnesení č. 092/9R/2021
22.3 Plán práce Finanční komise Rady Ústeckého kraje pro rok 2021
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
plán práce a termíny jednání Finanční komise Rady Ústeckého kraje na rok 2021 dle přílohy
č. 1 tohoto usnesení.
Seznam příloh:
bod 4.2 priloha 3.pdf

k usnesení č. 005/9R/2021

Dodatek Smlouvy o poskytnutí
investiční dotace Obci Velké Březno

bod. 4.3 Priloha 1.pdf

k usnesení č. 006/9R/2021

Program na rok 2021

bod 4.3 Priloha 2.pdf

k usnesení č. 006/9R/2021

Vzor smlouvy o poskytnutí dotace

47

bod 4.8 priloha 1.pdf

k usnesení č. 008/9R/2021

SMLOUVA PRO ZAJIŠTĚNÍ
REALIZACE PROGRAMŮ
PODPORY PODNIKATELŮ
POSTIŽENÝCH
CELOSVĚTOVÝM ŠÍŘENÍM
ONEMOCNĚNÍ COVID-19
ZPŮSOBENÉHO VIREM
SARS-CoV-2

bod 6.1 priloha 1.pdf

k usnesení č. 010/9R/2021

Dohoda o použití soukromého
silničního motorového vozidla - Ing.
Lumír Kus

bod 8.1 priloha1.pdf

k usnesení č. 011/9R/2021

Zpráva o naplnění Regionální
inovační strategie Ústeckého kraje za
rok 2020

Bod 8.2 priloha 1.pdf

k usnesení č. 012/9R/2021

Přehled žádostí ze zásobníku
doporučené ke schválení v rámci
„Dotačního programu na výměnu
zastaralých zdrojů tepla na pevná
paliva (kotlíková dotace)“ v
Ústeckém kraji.

bod 13.1 priloha 1.pdf

k usnesení č. 023/9R/2021

Výzva prevence pro krajské školy
2021

bod 13.1 priloha 2.pdf

k usnesení č. 023/9R/2021

Vzor žádosti o příspěvek

bod 13.1 priloha 3.pdf

k usnesení č. 023/9R/2021

Vzor závěrečné zprávy a finančního
vypořádání

bod 13.9 priloha 1.pdf

k usnesení č. 030/9R/2021

Přehled organizací žádajících o
souhlas s přijetím finančního daru a s
nabytím majetku do vlastnictví
příspěvkových organizací

bod 14.2 priloha 1.pdf

k usnesení č. 033/9R/2021

Celé znění obchodních podmínek

bod 14.3 priloha 1.pdf

k usnesení č. 034/9R/2021

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o
spolupráci při zajišťování dopravní
obslužnosti veřejnou linkovou
dopravou a veřejnou drážní osobní
dopravou č. 18/SML5159/SoS/DS –
Roudnice nad Labem

bod 14.4 priloha 1.pdf

k usnesení č. 035/9R/2021

Smlouva o převodu bezkontaktních
čipových karet

bod 14.6 priloha 2.pdf

k usnesení č. 036/9R/2021

Nabídka dodavatele - Dodatek č. 4 ke
smlouvě o veřejných službách v
přepravě cestujících veřejnou
linkovou dopravou k zajištění
dopravní obslužnosti Ústeckého kraje
v oblasti Vejprtsko

bod 15.2 příloha 2.pdf

k usnesení č. 042/9R/2021

Dodatek č. 1 ke smlouvě č.
19/SML3052/01/SoPD/ZPZ

bod 16.1 priloha 1.pdf

k usnesení č. 044/9R/2021

RO ÚK č. 1/2021/RÚK - usnesení

bod 17.1 priloha 3.6.pdf

k usnesení č. 060/9R/2021

smlouva

bod 17.1 priloha 4.2.pdf

k usnesení č. 063/9R/2021

smlouva

bod 17.1 priloha 4.1.pdf

k usnesení č. 067/9R/2021

smlouva
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bod 17.1 priloha 15.1.pdf

k usnesení č. 069/9R/2021

Smlouva o provedení stavby č.
VII/6011/2020/UL

bod 17.1 priloha 15.2.pdf

k usnesení č. 070/9R/2021

Smlouva o provedení stavby č.
VIII/1010/2020/Dc

bod 17.2 priloha 1.pdf

k usnesení č. 078/9R/2021

dodatek č. 4 Allianz

bod 20.4. priloha 2.pdf

k usnesení č. 086/9R/2021

návrh dodatku č.1

bod 20.6 priloha1.pdf

k usnesení č. 088/9R/2021

Systém koncepční a projektové
přípravy Ústeckého kraje na
využívání vlastních a vnějších zdrojů
financování

bod 22.3 priloha 1.pdf

k usnesení č. 092/9R/2021

Plán práce a termíny jednání Finanční
komise RÚK na rok 2021
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bod 4.2 priloha 3.pdf k usnesení č. 005/9R/2021

Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:

20/SML4273/01/SOPD/KH

DODATEK Č. 2
ke smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 16. 07. 2020, uzavřený mezi
níže uvedenými smluvními stranami:

Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Luboš Trojna, zástupce ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje
a vedoucí Odboru kancelář hejtmana
E-mail/telefon: trojna.l@kr-ustecky.cz / 475 657 777
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1630952/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce
Obec Velké Březno
Sídlo:
Děčínská 211, 403 23 Velké Březno
Zastoupený:
Karlem Jungbauerem, starostou obce
Kontaktní osoba: Karel Jungbauer, starosta
E-mail/telefon:
podatelna@velke-brezno.cz / +420412528477
IČ:
00267139
DIČ:
CZ00267139
Bank. spojení:
Česká národní banka
číslo účtu:
94-2312411/0710
Kopie dokladu o právní subjektivitě příjemce je součástí spisu č. j. KÚÚK/038825/2020,
uloženého na odboru kanceláře hejtmana Krajského úřadu Ústeckého kraje.
(dále jen ,,příjemce“)

I.
Úvodní ustanovení

strana 1 / 3

Smluvní strany uzavřely dne 16. 7. 2020 Smlouvu o poskytnutí investiční dotace evidovanou
pod číslem 20/SML4273/SOPD/KH (dále jen „smlouva“). Uvedené strany se dohodly na
následující změně smlouvy takto:
II.
Změna smlouvy
Článek II. Podmínky použití dotace, doba, v níž má být dosaženo účelu, způsob
poskytnutí dotace, odst. 4. a 5. nově zní takto:
4. Termínem ukončení realizace projektu je 30. 11. 2021. Pro příjemce je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
5. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době
od 2. 1. 2020 do 30. 11. 2021 (účinnost uznatelných nákladů).

III.
Závěrečná ujednání

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

V Ústí nad Labem dne …………………

Ve Velkém Březně dne .………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Ing. Jan Schiller
hejtman kraje

Příjemce
Obec Velké Březno
Karel Jungbauer
starosta
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Podpis

bod. 4.3 Priloha 1.pdf k usnesení č. 006/9R/2021

Program 2021
na podporu pořízení nové techniky a výstavby/rekonstrukce požárních zbrojnic pro jednotky
Sboru dobrovolných hasičů obcí z rozpočtu Ústeckého kraje.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo usnesením č. XX/XXZ/2021 ze dne XX.XX 2021 tento
„Program 2021 na podporu pořízení nové techniky a výstavby/rekonstrukce požárních zbrojnic pro
jednotky Sboru dobrovolných hasičů obcí z rozpočtu Ústeckého kraje“ (dále jen „Program“):

Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Program se řídí Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“), schválenými usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. 013/13Z/2018 dne 25. 6. 2018.
2. Poskytovatelem dotace dle Programu je Ústecký kraj (dále jen „poskytovatel“).
3. Poskytování dotací dle Programu zabezpečuje poskytovatel ze svého rozpočtu.
4. Programem se rozumí souhrn věcných, časových a finančních podmínek podpory účelu určeného
poskytovatelem v Programu.
5. Dotační program vychází z oblastí podpory definovaných v čl. I. bodu 2) písm. a) a h) Zásad.
6. Dotací pro účely tohoto Programu se rozumí peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu
poskytovatele právnické osobě na účel stanovený v Programu (dále jen „dotace“). Dotaci
lze poskytnout na základě žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy
(dále jen „žádost“).
7. Na poskytnutí dotace na základě žádosti není právní nárok.
8. O poskytnutí dotace z Programu rozhoduje Zastupitelstvo Ústeckého kraje (dále jen
„Zastupitelstvo“).
9. Dotace je účelová a poskytuje se na základě žádosti a následné veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace z Programu (dále jen „smlouva“), uzavřené mezi poskytovatelem
a příjemcem dotace (dále jen „příjemce“ nebo také „žadatel“).
10. Poskytnutá dotace nemá charakter veřejné podpory ve smyslu článku 107 Smlouvy
o fungování Evropské unie.
Článek 2
Účel dotace a důvod podpory
1

1. Důvodem podpory stanoveného účelu je zlepšení technického vybavení a celkové zdokonalení
zázemí jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí (dále jen „JSDHO“). Dotaci dle tohoto
Programu lze poskytnout pouze na účel, který je vymezen v rámci těchto Tematických zadání:
A. Tematické zadání „Krajská podpora pořízení nové cisternové automobilové stříkačky
v rámci dotačního programu Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského
záchranného sboru České republiky (dále jen „MV GŘ HZS ČR“) - Dotace pro JSDHO:
- Nákup nové cisternové automobilové stříkačky (dále jen „CAS“).
Podmínky krajské podpory pořízení nové CAS:
Poskytnutí krajské dotace je vázáno na Vyhlášení typů a maximální výše dotace obcím na
pořízení nové CAS, a současně obdržení dotace v rámci programu MV GŘ HZS ČR - Dotace
pro JSDHO v těchto oblastech podpory pro rok 2021.
Dotace se poskytuje výhradně na pořízení nových CAS do vybavení JSDHO.
Typ automobilu, na který může být dotace poskytnuta, vyhlašuje MV GŘ HZS ČR pro daný
rok v rámci programu Dotace pro JSDHO.
Nové
CAS
musí
splňovat
technické
podmínky
stanovené
vyhláškou
č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů,
a požadavky vzorových technických podmínek stanovených MV GŘ HZS ČR.

B. Tematické zadání „Krajská podpora výstavby nebo rekonstrukce požárních zbrojnic
a nákupu nového dopravního automobilu v rámci programu MV GŘ HZS ČR - Dotace pro
JSDHO v těchto oblastech podpory:
a) Výstavba nebo rekonstrukce požárních zbrojnic.
b) Nákup nového dopravního automobilu (DA).
Podmínky krajské podpory výstavby nebo rekonstrukce požárních zbrojnic a nákupu
nového dopravního automobilu:
1

Poskytnutí krajské dotace je vázáno na Vyhlášení typů a maximální výše dotace obcím na
výstavbu požárních zbrojnic a nákup dopravních automobilů, a současně obdržení dotace
v rámci programu MV GŘ HZS ČR - Dotace pro JSDHO pro rok 2021.

2

Dotace se poskytuje výhradně na pořízení nových dopravních automobilů do vybavení JSDHO

3

Typ automobilu, na který může být dotace poskytnuta, vyhlašuje MV GŘ HZS ČR pro daný
rok v rámci programu Dotace pro JSDHO.

4

Nové dopravní automobily, musí splňovat technické podmínky stanovené vyhláškou
č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů,
a požadavky vzorových technických podmínek stanovených MV GŘ HZS ČR.

5

Stavba požární zbrojnice, která bude financována z dotace, musí být v souladu s požadavky
ČSN 735710 Požární stanice a požární zbrojnice.
Vyčleněné finanční prostředky, poskytnuté formou dotace z krajského rozpočtu
dle tematických zadání uvedených v bodech A a B, jsou příspěvkem kraje k objemu alokovaných
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dotačních prostředků ze státního rozpočtu pro obce Ústeckého kraje, poskytované formou dotací
MV GŘ HZS ČR na předmětný účel v rámci programů Dotace pro JSDHO.
Poskytnutí dotace z rozpočtu MV GŘ HZS ČR na daný účel nezakládá nárok
na poskytnutí dotace z rozpočtu poskytovatele. Pokud žadatel v rámci těchto tematických zadání
neobdrží dotaci z rozpočtu kraje na danou akci/projekt, musí zajistit spolufinancování akce, nad
rámec poskytnuté dotace z rozpočtu MV GŘ HZS ČR, z vlastních nebo jiných zdrojů.
Pro všechny tematické oblasti:
2. Dotaci lze poskytnout ve formě investiční dotace. Dotaci lze použít na úhradu uznatelných
nákladů, které nejsou definovány jako neuznatelné dle odstavce 3 tohoto článku
a vyhovují zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti, vznikly Příjemci dotace v přímé
souvislosti s prováděním Projektu ve schváleném období realizace a byly skutečně vynaloženy
a zachyceny v účetnictví Příjemce dotace na jeho účetních dokladech, jsou identifikovatelné,
ověřitelné a podložené prvotními podpůrnými doklady.
3. Neuznatelný náklad je:
a) pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
b) úroky, penále, pokuty a jiné sankce,
c) opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
d) nákup pozemků a budov
e) ztráty z devizových kurzů,
f) reprezentativní pohoštění, (rautové a cateringové služby, alkohol) a slavnostní oblečení
(uniformy apod.),
g) nájemné s následnou koupí (leasing),
h) nákup PHM
i) cestovné dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
j) mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných službách a
správě,
k) náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc, svátek).

Článek 3
Objem peněžních prostředků vyčleněných na stanovený účel
1. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu poskytovatele na
podporu stanoveného účelu je 7 000.000,- Kč (slovy sedmmiliónůkorunčeských).
2. Rozdělení alokovaných finančních prostředků dle tematických zadání:
a) Krajská podpora pořízení nové CAS v rámci dotačního programu MV GŘ HZS ČR - Dotace
pro JSDHO ve výši 5 000.000,- Kč.
b) Krajská podpora výstavby nebo rekonstrukce požárních zbrojnic a nákupu nového dopravního
automobilu v rámci programu MV GŘ HZS ČR - Dotace pro JSDHO ve výši 2 000.000,- Kč.
Poskytnutí dotace, rozdělení alokovaných finančních prostředků do jednotlivých oblastí
podpory v rámci tematického zadání doporučí hodnotící komise jmenovaná Radou
s přihlédnutím k vyhlášení typů a maximální výše dotace obcím, které vydá MV GŘ HZS ČR
pro rok 2021 v rámci programu Dotace pro JSDHO.
3. V případě, že požadavky žadatelů o dotaci nedosáhnou stanovené alokace v rámci tematického
zadání, může doporučit hodnotící komise jmenovaná Radou kraje rozdělení převyšujících
alokovaných finančních prostředků žadatelům o dotaci v rámci tematických zadání. V případě,
že požadavky žadatelů přesáhnou alokovanou výši finančních prostředků, je hlavním kritériem
výše dosažených bodů. Žádosti žadatelů s nejnižším počtem bodů budou vyřazeny. Při rovnosti
3

bodů rozhoduje datum podání žádosti na podatelně Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Článek 4
Výše a charakter dotace
1. Minimální výše požadované dotace je stanovena:
A. V rámci tematického zadání „Krajská podpora pořízení nové CAS v rámci dotačního programu
MV GŘ HZS ČR - Dotace JSDHO“, v oblasti podpory:
- Nákup nové cisternové automobilové stříkačky na 1 000.000,- Kč.
B. V rámci tematického zadání „Krajská podpora výstavby nebo rekonstrukce požárních zbrojnic
a nákupu nového dopravního automobilu v rámci programu MV GŘ HZS ČR - Dotace pro
JSDHO“ v oblastech podpory:
a) Výstavba nové nebo rekonstrukce požární zbrojnice na 50.000,- Kč.
b) Nákup nového dopravního automobilu na 50.000,- Kč.
2. Maximální výše poskytnuté dotace v jednotlivém případě je stanovena:
A. V rámci tematického zadání „Krajská podpora pořízení nové CAS v rámci dotačního programu
MV GŘ HZS ČR - Dotace JSDHO“, v oblasti podpory:
- Nákup nové cisternové automobilové stříkačky na 1 500.000,- Kč.
B. V rámci tematického zadání „Krajská podpora výstavby nebo rekonstrukce požárních zbrojnic
a nákupu nového dopravního automobilu v rámci programu MV GŘ HZS ČR - Dotace pro
JSDHO“, v oblastech podpory:
c) Výstavba nové nebo rekonstrukce požární zbrojnice na 500.000,- Kč.
d) Nákup nového dopravního automobilu na 300.000,- Kč.
3. Minimální spoluúčast žadatele je stanovena na 10 % z celkových uznatelných nákladů
akce/projektu, kterou je nutno při čerpání dotace dodržet.
4. Dotace se poskytuje do výše maximálního podílu 90 % z celkových uznatelných nákladů
akce/projektu, maximálně však do výše podílu v procentech, ze skutečných uznatelných nákladů
akce/projektu, na který žadatel požadoval v žádosti o dotaci peněžní prostředky.
5.

Dotace je poskytována i na finanční náklady akce/projektu spočívající v uhrazené dani z přidané
hodnoty v souvislosti s realizací akce/projektu, a to v těchto případech:
a) není-li příjemce registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 235/2004 Sb.“),
b) je-li příjemce registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, kterému však nevznikl
v souvislosti s realizací akce/projektu nárok na odpočet uhrazené daně z přidané hodnoty dle
zákona č. 235/2004 Sb.,
c) je-li příjemce registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, kterému vznikl v souvislosti
s realizací akce/projektu pouze částečný nárok na odpočet uhrazené daně z přidané hodnoty;
v tomto případě je příjemci poskytována dotace i na finanční náklady akce/projektu
spočívající v uhrazené dani z přidané hodnoty, u níž příjemci nevznikl nárok na odpočet daně
z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb.
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6. Dotace není poskytována na finanční náklady akce/projektu spočívající v uhrazené dani z přidané
hodnoty v souvislosti s realizací akce/projektu, je-li příjemce registrovaným plátcem daně
z přidané hodnoty, kterému vznikl v souvislosti s realizací akce/projektu nárok na odpočet daně
z přidané hodnoty ve výši uhrazené daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb.
7. Žadatel před podáním žádosti důsledně analyzuje, zda se jedná o akci/projekt investičního
charakteru či neinvestičního charakteru nebo případně s investičním charakterem
a neinvestičním charakterem. Na základě této analýzy žádá o poskytnutí dotace investiční,
neinvestiční nebo s investičním a neinvestičním podílem.
8. Budou-li náklady akce/projektu nižší oproti předpokládaným, z nichž byla dotace vypočtena,
a nebyla by dodržena minimální spoluúčast příjemce ve výši 10% z celkových uznatelných
nákladů akce/projektu, příjemce vrátí alikvotní část poskytnuté dotace tak, aby byla dodržena
minimální spoluúčast příjemce ve výši 10 % z celkových uznatelných nákladů akce/projektu.
9. Pokud skutečné celkové náklady akce/projektu překročí souhrn předpokládaných nákladů
na realizaci akce/projektu, uhradí příjemce částku tohoto překročení z vlastních nebo jiných
zdrojů.
Článek 5
Lhůta pro podání žádostí, okruh způsobilých žadatelů,
způsob podání žádosti, vzor žádosti, povinné přílohy žádosti
1. Lhůta pro podání žádostí je stanovena
od 4. června 2021 od 8:00 hodin
do 22. června 2021 do 14:00 hodin
 Žádost o dotaci je nutné ve výše uvedené lhůtě podat současně:


v elektronické podobě prostřednictvím internetové aplikace na adrese http://www.krustecky.cz/program-na-podporu-jsdho-a-ostatnich-slozek-izs/ds-99873/p1=204744 a to
nejdéle do konce lhůty pro podávání žádostí, žádost musí být ve stavu ŽÁDOST PODÁNA,



v písemné podobě na formuláři vygenerovaném aplikací, a to včetně povinných příloh,
žádost musí být doručena do podatelny Krajského úřadu Ústeckého kraje,
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, a to nejdéle do konce lhůty pro podávání
žádostí.

Vzor textu usnesení zastupitelstva obce/rady obce o podání žádosti o dotace:
„Zastupitelstvo/Rada obce ……….. schvaluje podání žádosti o dotaci na akci/projekt „ ………….“
z Programu 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Ústeckého kraje a závazek spolufinancování
akce/projektu v minimální výši 10% z poskytnuté dotace akce/projektu.“
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POVINNÉ PŘÍLOHY JSOU PŘEDKLÁDÁNY V 1 PARE A MAJÍ TYTO NÁLEŽITOSTI:
 jsou očíslovány a seřazeny podle seznamu příloh uvedeném v žádosti o dotaci
 všechny přílohy společně s tištěným výstupem elektronické žádosti musí být pevně spojeny
 ŽÁDOST ANI POVINNÉ PŘÍLOHY SE NEVKLÁDAJÍ DO
„EURODESEK/EUROOBALŮ“
 žadatel předkládá JEN povinné přílohy uvedené v tomto Metodickém pokynu/formuláři
žádosti
Pokud jsou jako povinné přílohy požadovány kopie dokladů, postačí jejich prostá (neověřená)
kopie.
 Žádosti se v písemné podobě včetně všech povinných příloh zasílají na adresu:
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor kancelář hejtmana – oddělení krizového řízení
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
 Nebo prostřednictvím datové schránky Krajského úřadu Ústeckého kraje:

t9zbsva
 Osobně se žádosti podávají VÝHRADNĚ na PODATELNĚ Krajského úřadu Ústeckého kraje,
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
Provozní hodiny podatelny viz webové stránky https://www.kr-ustecky.cz
Bližší informace k podávání žádostí o dotace z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu
Ústeckého kraje v roce 2021 poskytne pracovník Odboru kancelář hejtmana, jehož jméno,
příjmení, telefon a e-mail jsou uvedeny na internetových stránkách http://www.krustecky.cz/dotace-a-granty.asp?p1=204744 a nebo http://pkr.kr-ustecky.cz/pkr/ na kterých
mohou být uvedeny pro usnadnění podávání žádostí další doplňující informace.
Kontaktní osoba:
Bc. Tomáš Štěpánek, tel.: 475 657 175, e-mail: stepanek.t@kr-ustecky.cz
Ing. Marcel Kucr, tel.: 475 657 118, e-mail: kucr.m@kr-ustecky.cz

Termínem ukončení realizace projektu v tematické oblasti:
A a B – je 30. listopadu 2022.
2. Žadatelem o dotaci může být:
A. V rámci tematického zadání „Krajská podpora pořízení nové CAS v rámci dotačního programu
MV GŘ HZS ČR - Dotace JSDHO“, v oblasti podpory:
- Nákup nové cisternové automobilové stříkačky – jen obec, která je zřizovatelem vybrané JSDHO
a která je příjemcem dotace v rámci programu MV GŘ HZS ČR - Dotace pro JSDHO pro rok 2021.
B. V rámci tematického zadání „Krajská podpora výstavby nebo rekonstrukce požárních zbrojnic
a nákupu nového dopravního automobilu v rámci programu MV GŘ HZS ČR - Dotace pro
JSDHO“ v oblastech podpory:
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a) Výstavba nové nebo rekonstrukce požární zbrojnice – jen obec, která je zřizovatelem JSDHO,
která obdrží účelovou dotaci na výstavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice v rámci
programu MV GŘ HZS ČR - Dotace pro JSDHO pro rok 2021.
b) Nákup nového dopravního automobilu – jen obec, která je zřizovatelem JSDHO
a která obdrží účelovou dotaci na pořízení dopravního automobilu v rámci programu MV GŘ
HZS ČR - Dotace pro JSDHO pro rok 2021.
3. Vzory žádostí jsou uvedeny v Přílohách č. 2a, 2b k tomuto Programu a jsou nedílnou součástí
tohoto Programu. Součástí žádosti je povinné prohlášení žadatele.
Článek 6
Kritéria pro hodnocení žádostí a lhůta pro rozhodnutí o žádosti
1. Žádosti budou hodnoceny podle kritérií. Každé kritérium bude bodově ohodnoceno a za jeho
splnění budou přiděleny níže uvedené body, přičemž bodový součet za plnění jednotlivých
kritérií v rámci tematického zadání je maximálně 100 bodů:
TEMATICKÉ ZADÁNÍ -

A

KRAJSKÁ PODPORA POŘÍZENÍ NOVÉ CAS V RÁMCI
DOTAČNÍHO PROGRAMU MV GŘ HZS ČR - DOTACE OBCÍM
NA REPRODUKCI POŽÁRNÍ TECHNIKY Z FONDU ZÁBRANY
ŠKOD
Přidělení účelové dotace obci
MV GŘ HZS ČR v rámci výzvy
JSDHO_V1_2021 Pořízení automobilové
stříkačky
Krajská podpora nákupu nové
cisternové automobilové stříkačky

max. 100 bodů

V případě nedostatečné
výše alokovaných
finančních prostředků v
Programu se při přípravě
návrhu přidělení dotace
žadatelům přihlíží k
pořadníku MV GŘ HZS
ČR pro přiznání dotací
jednotlivým žadatelům pro
příslušný rok.

BODY CELKEM
TEMATICKÉ ZADÁNÍ -

B

KRAJSKÁ PODPORA VÝSTAVBY NEBO REKONSTRUKCE
POŽÁRNÍCH ZBROJNIC A NÁKUPU NOVÉHO DOPRAVNÍHO
AUTOMOBILU V RÁMCI PROGRAMU DOTACE PRO
JEDNOTKY SDH OBCÍ MV GŘ HZS ČR
Přidělení účelové dotace obci
MV GŘ HZS ČR v rámci výzvy
JSDHO_V2_2021 Pořízení nového dopravního
automobilu
Krajská podpora nákupu nového dopravního
automobilu
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max. 100 bodů

V případě nedostatečné
výše alokovaných
finančních prostředků v
Programu se při přípravě
návrhu přidělení dotace
žadatelům přihlíží k
pořadníku MV GŘ HZS

Přidělení účelové dotace obci
MV GŘ HZS ČR v rámci výzvy
JSDHO_V3_2021 Stavba nebo rekonstrukce
požární zbrojnice
Krajská podpora výstavby nebo rekonstrukce
požárních zbrojnic

ČR pro přiznání dotací
jednotlivým žadatelům
pro příslušný rok.
max. 100 bodů

BODY CELKEM
2. Hodnotící komise je jmenována Radou.
3. Bodové hodnocení žádosti provede hodnotící komise.
4. Za řádně podanou žádost se považuje žádost podaná zároveň elektronicky a písemně v lhůtě
stanovené v tomto Programu a se všemi povinnými přílohami stanovenými v tomto Programu
a ve formuláři žádosti.
5. Odbor kancelář hejtmana – oddělení krizového řízení Krajského úřadu Ústeckého kraje (dále jen
„oddělení krizového řízení“) provede formální kontrolu podaných žádostí. Žádosti, které nebudou
řádně podány nebo nebudou odpovídat Programu, budou vyřazeny z dotačního řízení a nebudou
předloženy k hodnocení hodnotící komisi.
6. V případě formálních nedostatků řádně podaných žádostí nebo nedostatků v obsahu jejich
povinných příloh vyzve oddělení krizového řízení žadatele prostřednictvím internetové aplikace
k doplnění. Žádost musí být doplněna do 5 pracovních dnů od vyzvání. Žádosti, které nebudou
v termínu řádně doplněny, budou z dalšího hodnocení vyřazeny.
7. Oddělení krizového řízení připraví materiály pro hodnotící komisi (seznam žádostí, které splňují
formální požadavky).
8. Z dalšího hodnocení bude vždy vyřazena žádost o dotaci žadatele:
a) vůči jehož majetku probíhá, nebo v posledních 3 letech proběhlo, insolvenční řízení,
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto, že
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto,
že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních
právních předpisů, nebo na jehož majetek byla nařízena exekuce, nebo vůči kterému či
podniku ve skupině podniků (pokud je žadatel součástí skupiny podniků, se kterými je
propojen, včetně podniků zahraničních), byl vystaven inkasní příkaz pro navrácení protiprávní
a neslučitelné podpory, který dosud nebyl splacen,
b) který má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
c) který byl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti majetku, jde-li
o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem statutárního orgánu
žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby,
d) který má splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo na
pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) který má závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu poskytovatele,
f) který obdržel v předchozích 3 letech dotaci a nesplnil požadavky dle čl. VIII odst. 14)
a dle čl. XII. odst. 1), 2), 5), 6), 7) platných Zásad pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje (popř. tomuto odpovídajícím podmínkám
Zásad předešlých).
9. O poskytnutí dotace z rozpočtu poskytovatele rozhoduje v rozsahu pravomocí daných zákonem
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada nebo
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Zastupitelstvo na základě návrhu Rady. Pro jednání Rady připravuje podklady oddělení
krizového řízení na základě výsledků jednání hodnotící komise.
10. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti je stanovena od 23. června 2021 do 31. října 2021.

Článek 7
Podmínky pro poskytnutí dotace a povinnosti příjemce
1. Dotaci lze poskytnout na základě řádně podané úplné žádosti zpracované v souladu s Programem.
2. Jednu akci/projekt dle tohoto Programu:


není možné podporovat z více dotačních titulů (Fondů) poskytovatele,



je možné podporovat ze státního rozpočtu a prostředků Evropské unie (v případě povolení
spolufinancování v programech státního rozpočtu nebo Evropské unie).

3. Žadatel smí v daném roce podat v každé tematické oblasti A a B pouze jednu žádost
o poskytnutí dotace z Programu na rok 2021.
4. Dotaci lze poskytnout žadateli, který nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich splatnosti
ve vztahu k rozpočtu poskytovatele.
5. Příjemce je při čerpání dotace povinen postupovat v souladu s příslušnými platnými obecně
závaznými právními předpisy.
6. Výběr dodavatele musí být příjemcem proveden v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je povinen při zadání
veřejné zakázky dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Při
zadávacím či výběrovém řízení musí příjemce uplatnit hodnotící kritérium nabídkové ceny
s váhou minimálně 60 % u veřejných zakázek na služby a s váhou minimálně 80% u veřejných
zakázek na dodávky a na stavební práce; výjimku z tohoto ustanovení může povolit Rada na
základě žádosti příjemce, obsahující odůvodnění přiměřenosti stanovených hodnotících kritérií.
7. Příjemce je povinen zadávat veřejné zakázky malého rozsahu za cenu maximálně ve výši ceny
v místě a čase obvyklé.
U veřejných zakázek malého rozsahu s hodnotou plnění, která převýší 250.000,- Kč bez DPH, je
příjemce povinen prokázat oslovení alespoň tří dodavatelů u veřejných zakázek na dodávky a na
služby a pěti dodavatelů u veřejných zakázek na stavební práce s těmito výjimkami:
a) Příjemce neprovádí oslovení tří dodavatelů u veřejných zakázek na dodávky a na služby a pěti
dodavatelů u veřejných zakázek na stavební práce, pokud plnění veřejné zakázky malého
rozsahu může prokazatelně poskytnout pouze jeden dodavatel.
b) Pokud plnění veřejné zakázky mohou prokazatelně poskytnout pouze dva dodavatelé, osloví
příjemce pouze tyto dva dodavatele.
8. Hodnotící komise, oddělení krizového řízení a odbor kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje
(dále jen „Odbor kontroly“) si mohou od příjemce vyžádat dokumentaci zadávacího řízení na
veřejnou zakázku včetně výsledků výběrového řízení; toto ustanovení platí i pro veřejné zakázky
malého rozsahu s hodnotou plnění, která převýší 250.000,- Kč bez DPH.
9. Zaměstnanci a blízké osoby příjemce nebo osoby ovládající příjemce či osoby příjemcem
ovládané se nesmějí podílet na plnění veřejných zakázek zadávaných příjemcem, spočívajících
v poskytování dodávek, služeb a stavebních prací spojených s realizací akce/projektu, které jsou
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hrazeny z poskytnuté dotace a rovněž z vlastních zdrojů příjemce (ani působit jako subdodavatel
veřejných zakázek zadávaných příjemcem). Výjimku z tohoto ustanovení může udělit na základě
písemné žádosti příjemce Rada.
10. Majetek pořízený či zhodnocený s účastí dotace nesmí být převeden na jinou právnickou nebo
fyzickou osobu, prodán ani komerčně pronajat po dobu pěti let od data ukončení realizace
akce/projektu. Dále nesmí být v období příštích pěti let ode dne ukončení akce/projektu narušen
jinou stavební činností (výstavba a přeložky inženýrských sítí, přestavba objektu apod.). Toto
neplatí v případě havarijního stavu nebo mimořádné události dle zákona č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nebo tzv. krizové legislativy (např. zákon
č. 239/2000 Sb.). Výjimku z tohoto ustanovení může udělit na základě písemné žádosti příjemce
dotace pouze Rada.
11. Majetek pořízený či zhodnocený s účastí dotace musí sloužit po dobu pěti let od data ukončení
realizace akce/projektu k účelu, na který byla dotace poskytnuta. Výjimku z tohoto ustanovení
může udělit na základě písemné žádosti příjemce Rada.
12. Dotace se poskytuje bezhotovostním převodem na bankovní účet příjemce, u obcí je povinný
účet u ČNB.
13. Příjemce je povinen předložit v určeném termínu povinné dokumenty, které jsou součástí žádosti,
pro přípravu a podpis smlouvy. Tyto dokumenty stanoví Odbor kancelář hejtmana. V případě
nedoložení těchto dokumentů v daném termínu nebude s příjemcem smlouva uzavřena.
14. Příjemce je povinen dotaci použít jen v daném období a k účelu, na který mu byla poskytnuta.
15. Uznatelné náklady akce/projektu jsou náklady vzniklé příjemci v souvislosti s realizací
akce/projektu od 1. 1. 2021 za podmínky, že se jedná o uznatelné náklady akce/projektu,
na který byla příjemci dotace poskytnuta.
16. Akce/projekt musí být ukončena v termínu stanoveném smlouvou. O prodloužení termínu
ukončení projektu/akce rozhoduje na základě žádosti příjemce orgán kraje, který rozhodl o
poskytnutí dotace.
17. Nevyčerpané peněžní prostředky je příjemce povinen vrátit na účet poskytovatele v termínu
stanoveném smlouvou – dle účelového znaku.
18. Porušení rozpočtové kázně příjemcem bude posuzována dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a dle obsahu tohoto
Programu a uzavřené smlouvy. Porušením rozpočtové kázně se rozumí každé neoprávněné
použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace z rozpočtu poskytovatele.
19. Příjemce, který použije dotaci v rozporu s Programem a uzavřenou smlouvou, je povinen dotaci
nebo její část použitou v rozporu s Programem a uzavřenou smlouvou neprodleně odvést zpět na
účet poskytovatele a uhradit penále stanovené smlouvou.
20. Poskytovatel může ve smlouvě vymezit podmínky, jejichž porušení bude považováno
za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové kázně nižší, než odpovídá výši
neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků.
21. Příjemce dotace odpovídá za účelné, efektivní a hospodárné použití dotace v souladu
s předloženým rozpočtem projektu a za její řádné a oddělené sledování v účetnictví
jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak z hlediska nákladů celého projektu.
22. Použití dotace včetně dodržení účelu dotace, Programu, smlouvy, platných obecně závazných
právních předpisů podléhá kontrole příslušných orgánů poskytovatele, oddělení krizového řízení
a Odboru kontroly.
23. Příjemce je povinen vypracovat a předložit Dokumentaci závěrečného vyhodnocení a finančního
vypořádání dotace dle podmínek a termínu stanovených smlouvou.
24. Příjemci, který nepředloží Dokumentaci závěrečného vyhodnocení a finančního vypořádání
dotace ve stanoveném termínu a stanovené formě, bude uložen odvod za porušení rozpočtové
kázně ve výši stanovené smlouvou.
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25. Příjemce se zavazuje v průběhu i po ukončení realizace akce/projektu, pokud to povaha
akce/projektu dovoluje, označit, že akce/projekt byl realizován s přispěním poskytovatele.
Podrobnosti publicity stanoví smlouva o poskytnutí dotace.

Článek 8
Den zveřejnění
Tento Program byl zveřejněn na úřední desce poskytovatele dne 4. května 2021 a bude zveřejněn
nejméně po dobu 90 dnů ode dne zveřejnění.

Přílohy:
1) vzor smlouvy o poskytnutí dotace
2) vzory žádostí tematické oblasti – a, b
3) vzor plánovaný nákladový rozpočet
4) vzor závěrečné zprávy
5) vzor finančního vypořádání dotace
6) informace k závěrečné zprávě a finančnímu vypořádání dotace
7) vzor změnového nákladového rozpočtu podle přidělené dotace
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bod 4.3 Priloha 2.pdf k usnesení č. 006/9R/2021

Příloha č. 1 k Programu

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

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

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Luboš Trojna, zástupce ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje
a vedoucí Odboru kancelář hejtmana
E-mail/telefon: trojna.l@kr-ustecky.cz / 475 657 777
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1630952/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:
Kopie dokladu o právní subjektivitě příjemce je součástí spisu č. j. KÚÚK000000/2021,
uloženého na odboru kanceláře hejtmana Krajského úřadu Ústeckého kraje.
(dále jen ,,příjemce“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
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SMLOUVU O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE
(dále jen „smlouva“)
Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 013/13Z/2018 ze dne 25. června 2018 schváleny Zásady pro poskytování dotací
a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“).
Smlouva se uzavírá v souladu s těmito Zásadami, které jsou pro příjemce závazné ve
věcech touto smlouvou neupravených.
Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. XXXX/2021 ze dne XX. dubna 2021 byl
schválen „Program 2021 na podporu pořízení nové techniky a výstavby/rekonstrukce
požárních zbrojnic pro jednotky SDH obcí z rozpočtu Ústeckého kraje“ (dále jen
„Program“). Smlouva se uzavírá též v souladu s tímto Programem včetně jeho příloh.

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

Poskytovatel
v souladu
s usnesením
Zastupitelstva
Ústeckého
kraje
č. ………………… ze dne ………………………… poskytuje příjemci ze svého
rozpočtu investiční dotaci ve výši ………..…….. Kč (slovy: ………………..………korun
českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce uvedený v záhlaví
této smlouvy, pod UZ (účelovým znakem 00022/00024), za podmínky, že ji příjemce
stanoveným způsobem použije nejpozději do 30. listopadu 2022.

2.

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

3.

Dotace je poskytnuta na projekt - ………………………………………………………....
(dále jen projekt“)

4.

Poskytnutá dotace nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu článku 107 Smlouvy
o fungování Evropské unie.

5.

Dotace je slučitelná s dotací poskytnutou ze státního rozpočtu, pokud to pravidla pro
poskytnutí těchto dotací nevylučují.
Článek II.
Podmínky použití dotace,
doba, v níž má být dosaženo účelu,
způsob poskytnutí dotace

1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace
předloženého projektu, dle poskytovatelem odsouhlaseného rozpočtu všech
plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „plánovaný nákladový rozpočet“), a to v rozsahu
v něm uvedeného procentuálního podílu dotace na úhradě plánovaných uznatelných
nákladů za dodržení druhového členění plánovaného nákladového rozpočtu.
Plánovaný nákladový rozpočet je součástí Žádosti o poskytnutí dotace předložené
příjemcem.
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2. Změny v rámci druhového členění rozpočtu je možné provádět pouze za podmínek
stanovených čl. VIII. odst. 7 Zásad za předpokladu předchozího písemného souhlasu
odboru kancelář hejtmana krajského úřadu. V těchto případech nebude uzavírán
dodatek ke smlouvě.
3. Termínem ukončení realizace projektu je 30. listopadu 2022. Pro příjemce je tento
termín stanoven jako závazný.
4. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu vzniklých v době
od 2. ledna 2021 do 30. listopadu 2022 (účinnost uznatelných nákladů).
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu ve schváleném období
realizace,
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce na jeho účetních
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými
doklady.
Neuznatelný náklad je náklad:
a) pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
b) úroky, penále, pokuty a jiné sankce,
c) opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
d) nákup pozemků a budov
e) ztráty z devizových kurzů,
f) reprezentativní pohoštění, (rautové a cateringové služby, alkohol) a slavnostní oblečení
(uniformy apod.),
g) nájemné s následnou koupí (leasing),
h) nákup PHM
i) cestovné dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
j) mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě,
k) náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc, svátek).
5. Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet příjemce uvedený
v záhlaví této smlouvy do 21 dnů ode dne uzavření této smlouvy.
6. Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech projektu v maximální výši 90 % z uznatelných nákladů. Závazný
ukazatel musí být dodržen ve vztahu k celkovým skutečným uznatelným nákladům
projektu za dodržení druhového členění plánovaného nákladového rozpočtu.

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

Závěrečná zpráva musí obsahovat:

-

označení příjemce,

-

číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy,

-

popis realizace projektu včetně dodržování jeho harmonogramu,

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu,

-

přínos projektu pro cílové skupiny,

-

celkové zhodnocení projektu,

-

finanční vypořádání dotace, včetně účelového znaku.

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

přehled všech nákladů a výnosů projektu,

-

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

-

přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele,

-

kopii smluv o dílo včetně dodatků mezi příjemcem dotace a dodavatelem prací,
pokud již nebyly dodány, společně s dokladem o výběru zhotovitele
(dodavatele) v souladu se zákonem č. 134/2019 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vzniká-li taková povinnost, výpis
z odděleného účetnictví (případně účetnictví vedeného pod účelovým
znakem), jestliže je příjemce povinen účetnictví vést,

-

kopie dokladů o použití dotace (doklad o zaplacení v hotovosti, faktury)

7. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit
nahlížet do účetní evidence. Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak i po
ukončení realizace projektu.
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8. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor kancelář hejtmana
krajského úřadu o všech změnách týkajících se tohoto smluvního vztahu, včetně
identifikace příjemce nebo podpořeného projektu.
9. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke
skutečným nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný
ukazatel (viz čl. II odst. 7 smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace
překročen, vrátit. Tyto prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele,
z něhož mu byly poskytnuty, a to současně s předložením závěrečné zprávy.
10. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla
poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady
uvedené v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně s předložením závěrečné
zprávy.
11. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na
realizaci projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do
7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně
informovat poskytovatele o vrácení dotace.
12. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad.
13. Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se příjemce stal
dotovaným zadavatelem ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 tohoto zákona a dodržovat
v souvislosti s čerpáním dotace veškeré další obecně závazné právní předpisy.
14. Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí
o jeho likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato až po
předchozím souhlasu poskytovatele. Příjemce je povinen poskytovateli poskytnout
veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru
poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace.
15. Příjemce je povinen s poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi.

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

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

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

nedodržení povinnosti publicity neumístěním tabulky (nálepky) se „sponzorským
vzkazem“ na stavbě nebo v její bezprostřední blízkosti nebo na automobilu
pořízeném z dotace (v případě investiční dotace) – výše odvodu činí 5 %.

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

Článek V.
Výpověď a zrušení smlouvy
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1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 30 dní. Ve výpovědní lhůtě bude
pozastaveno vyplácení dotace.
2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených
v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním
vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně,
která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví
souhlas, smlouva nezaniká.
3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.
4. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správního řádu
Ministerstvo financí ČR.
Článek VI.
Publicita
1.

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

2.

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

3.

V případě, že účelem poskytnutí dotace je podpora výstavby požární zbrojnice nebo
pořízení automobilu, bude na ní nebo v její bezprostřední blízkosti nebo na
automobilu umístěna tabulka (nálepka) se „Sponzorským vzkazem“ v provedení
respektující logomanuál poskytovatele.

4.

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

5. Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, a to nejméně
po dobu trvání projektu:
a) logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na –
pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách souvisejících s akcí
(projektem),
b) viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místech konání akce
(realizace projektu) v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce
c) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách
souvisejících s konáním akce (realizací projektu).
6.

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

http://www.kr-ustecky.cz/publicita/d-1708232/p1=204744
Článek VII.
Ostatní ujednání
1. Varianta 1 - úřední deska - Tato smlouva bude zveřejněna dle §10d odst. 1 zákona č.
250/2000 Sb. na úřední desce poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup
do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy, což se týká i případných dodatků ke smlouvě,
a to po dobu nejméně 3 let ode dne zveřejnění. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti
dnem jejího uzavření. (Pozn.: U smluv nad 50 000,- Kč či přesahujících tuto částku
uzavřeným dodatkem, která je zveřejňována pouze na úřední desce)
Varianta 2 – registr smluv - Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna
prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Příjemce prohlašuje, že
souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by
jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob
uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které
by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění
v registru smluv provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace
o uveřejnění této smlouvy byla zaslána příjemci do datové schránky ID……./na e-mail:
……@....... Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv. (Pozn.: Použije se pouze v případě, že smlouva je
uveřejňována v registru smluv)
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní
vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., správního řádu, případně
příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního
řádu.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
5. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou/Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. XX/2021 ze dne XX. dubna 2021.

V Ústí nad Labem dne …………………

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

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Ing. Jan Schiller
hejtman kraje

Příjemce
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Datum
Zpracovatel
Vedoucí odboru

Jméno a příjmení

Funkce a odbor

Bc. Tomáš Štěpánek

oddělení
krizového řízení
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č. XX/2020 ze dne X. prosince 2020

bod 4.8 priloha 1.pdf k usnesení č. 008/9R/2021

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA PRO ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE PROGRAMU PODPORY PODNIKATELŮ
POSTIŽENÝCH CELOSVĚTOVÝM ŠÍŘENÍM ONEMOCNĚNÍ COVID-19 ZPŮSOBENÉHO VIREM
SARS-CoV-2 „COVID – Nájemné“
(dále jen „smlouva”)
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 14g zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve
znění pozdějších předpisů, a § 160 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů
Článek 1
Smluvní strany
Ministerstvo průmyslu a obchodu
zastoupené Ing. Martinou Tauberovou, náměstkyní pro řízení sekce 51000
Sídlo: Na Františku 1039/32, 110 15 Praha 1
IČO: 47609109
ID datové schránky: bxtaaw4
(dále jen „poskytovatel dotace“ nebo „MPO“)
a
Ústecký kraj,
Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Jan Schiller, hejtman
70892156
CZ 70892156
Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem,
č. ú.: 30189-883028399/0800

Zástupce pro věcná jednání:

Ing. Luboš Trojna, vedoucí Odboru kancelář hejtmana

E-mail/telefon:

trojna.l@kr-ustecky.cz, +420 777 495 761

(dále jen „administrátor“)
(společně dále jen „smluvní strany”)
Článek 2
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je přenesení některých činností poskytovatele dotace v rámci Programu
podpory podnikatelů postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID – 19 způsobeného virem
SARS-CoV-2 „COVID – Nájemné Výzva 3“ (dále jen “Program“ nebo „Výzva“) týkajících se řízení
o poskytování dotace na administrátora, a to v souladu s pravidly Programu a Výzvy.
Článek 3
Specifikace činností smluvních stran
A. Smluvní strany se dohodly, že administrátor bude vykonávat následující činnosti:
1. Provádění formální kontroly žádostí v Programu COVID – Nájemné v agendovém informačním
systému AIS MPO, a to konkrétně:
a) zda je uvedená osoba v žádosti skutečně oprávněná jednat za žadatele (kontrola oproti veřejně
dostupným rejstříkům na webových stránkách Ministerstva financí ČR – ARES (dále jen „ARES“)

2.

3.
4.
5.

6.

a Ministerstva spravedlnosti ČR – Justice (dále jen „Justice“) a dále zda je plná moc ověřená
v případě, že uvedená osoba jedná na základě plné moci,
b) zda žadatel spadá do okruhu oprávněných žadatelů a jestli provozovna splňuje podmínky
zařazení do Výzvy (podle čl. 4 Výzvy, s výjimkou 4.1. e) a f), které administrátor nekontroluje);
kontrola spočívá v prověření, zda byl žadateli na základě usnesení vlády ČR č. 1376 ze dne
23. prosince 2020 zakázán maloobchodní prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům
v provozovnách, a to na základě údajů vyplněných žadatelem, kontrola provozoven se provádí
v živnostenském rejstříku na webových stránkách MPO (dále jen „živnostenský rejstřík“),
c) zda je vyplněna vlastnická struktura žadatele podle čl. 9 odst. 2h) Výzvy (kontrola se provádí v
ARES a Justice),
d) zda údaje u provozovny, na kterou žádá žadatel dotaci, odpovídají údajům v živnostenském
rejstříku, zda odpovídají vyplněné částky u každé provozovny (měsíční nájemné, rozhodné
nájemné), zda je vyplněna osoba pronajímatele (kontrola oprávněné osoby jednající za
pronajímatele se provádí v Justici a ARES, popř. se provádí kontrola plné moci od pronajímatele
a ověřeného podpisu na plné moci),
e) zda žadatel u každé provozovny uhradil minimálně 50 % rozhodného nájemného (podle
čl. 7 Výzvy) – kontrola přiložených dokladů dle čl. 9 odst. 9.4 Výzvy,
f) zda žádost obsahuje za každou provozovnu podepsanou povinnou přílohu – čestné prohlášení
pronajímatele, které je v souladu s požadavky Výzvy (vygenerováno přímo z AIS MPO),
g) zda žadatel uhradil za každou provozovnu obvyklou výši nájemného za alespoň dva po sobě
jdoucí měsíce z období od 1. července 2019 do 30. září 2020 – kontrola přiložených dokladů
k žádosti dle čl. 9 odst. 9.4 Výzvy.
vrácení žádostí žadatelům k doplnění prostřednictvím AIS MPO a opravám dle čl. 13 Výzvy, pokud
žádosti nebudou splňovat náležitosti dle Výzvy. Pokud nebudou vady žádosti odstraněny ve lhůtě
dle čl. 13 odst. 13.2. Výzvy, administrátor neprodleně postoupí tyto žádosti MPO k zastavení řízení
dle čl. 13 odst. 13.3 Výzvy.
Komunikace s žadatelem je vedena prostřednictvím agendového informačního systému AIS MPO.
Administrátor sleduje zpracovávané žádosti vč. odpovědí na nástěnce.
Po formální kontrole administrátor předá prostřednictvím agendového informačního systému AIS
MPO žádosti k dalšímu řízení poskytovateli dotace.
Předání kontaktních údajů svých zaměstnanců pro zajištění jejich přístupu do informačního
systému AIS MPO. Dojde-li ke změně kontaktních údajů uvedených v předchozí větě, provede
administrátor průběžnou aktualizaci těchto údajů předáním nových nebo změněných kontaktních
údajů MPO.
V případě nejasností týkajících se veškerých činností a skutečností upravených touto smlouvou je
administrátor oprávněn požádat poskytovatele dotace o závazné písemné stanovisko; pokud
poskytovatel dotace nevydá závazné písemné stanovisko ve lhůtě dle písm. B. odst. c),
administrátor věc postoupí poskytovateli dotace k dalšímu řízení a současně není odpovědný za
ověření a správnost kontrolovaných údajů.

B. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bude za účelem řádné činnosti administrátora dle
bodu A. tohoto článku provádět následující činnosti:
a) plnit povinnosti poskytovatele dotace v souladu se schváleným Programem COVID – Nájemné
a Výzvou pro Program, zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších
předpisů;
b) provést školení zaměstnanců administrátora k provádění formální kontroly žádostí do Programu
COVID – Nájemné a průběžně poskytovat administrátorovi metodickou pomoc k Výzvě 3.
c) poskytovat administrátorovi součinnost k řádnému plnění činností administrátora dle bodu A.
tohoto článku smlouvy, včetně vydání závazného stanoviska dle bodu A. odst. 6. této smlouvy;
závazné stanovisko MPO vydá bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů od
obdržení požadavku administrátora. Kontaktní osobou na straně administrátora je Ing. Luboš
Trojna, vedoucí Odboru kancelář hejtmana.

d)

Kontaktními osobami na straně MPO jsou: Mgr. Tomáš Karlík, ministerský rada, Politických
vězňů 20, 112 49 Praha 1, Tel: +420 224 852 007, mobil: +420 724 339 779, e-mail:
karlik@mpo.cz a Ing. Lenka Kolman Sokoltová, MBA, ředitelka sekce, Dittrichova 21, 128 01
Praha
2,
tel: +420 224 907 564,
mobil:
+420 602 350 220,
e-mail:
lenka.sokoltova@czechtrade.cz.
umožnit příslušným zaměstnancům administrátora přístup do agendového informačního
systému AIS MPO a po ukončení spolupráce při administraci Programu provést likvidaci těchto
údajů a zrušení přístupů pro zaměstnance administrátora.

C. Ke konkrétním činnostem v rámci provádění formální kontroly žádostí do Programu COVID – Nájemné
v agendovém informačním systému AIS MPO a jejich postupu poskytovatel podpory všechny
pracovníky administrátora dostatečně proškolí prostřednictvím on-line konferenční platformy,
minimálně v rozsahu 1x120 minut na úvodní školení + 60 minut na návazné školení po zpracování
prvních žádostí, v případě potřeby pak 60 minut na měsíční školení (měsíční zhodnocení výsledků,
upozornění na nové zkušenosti, praktické ukázky atd.), případně na základě vzájemné domluvy je
možné provádět školení i opakovaně. Poskytovatel podpory také poskytne administrátorovi veškeré
nezbytné materiály týkající se provádění formální kontroly žádostí do Programu COVID – Nájemné,
zejména pak text Výzvy programu, dotčených usnesení vlády, na základě kterých je Výzva realizována,
apod. a to před vlastním školením, aby byl administrátor na školení teoreticky připraven.
Článek 4
Další ujednání
1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a sjednává se na
dobu určitou po dobu platnosti Výzvy 3, nejpozději však do 30. září 2021.
2. Smluvní strany se dohodly, že administrátor bude provádět činnosti dle této smlouvy bezúplatně.
3. Smluvní strany se dohodly, že administrátor odpovídá pouze za škodu vzniklou v důsledku
prokazatelně nesprávného provedení formální kontroly stanovené v čl. 3 bod A odst. 1. písm. a) nebo
v případě nesprávného postupu, který je prokazatelně v rozporu s písemným závazným stanoviskem
či písemným pokynem poskytovatele dotace. Odpovědnost za škodu vzniklou v důsledku
nesprávnosti závazného stanoviska či pokynu poskytovatele dotace nese v plném rozsahu
poskytovatel dotace.
4. Smlouva může být ukončena:
a) výpovědí jedné ze smluvních stran s výpovědní dobou v délce 1 měsíc, která počne běžet prvním
dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně, a to z důvodů uvedených
v odst. 5. a 6. tohoto článku,
b) dohodou smluvních stran,
c) zrušením smlouvy dle § 167 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“).
5. Poskytovatel dotace může smlouvu ukončit výpovědí v případě, že administrátor ani po písemné
výzvě s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě neplní své povinnosti z této smlouvy.
6. Administrátor může smlouvu ukončit výpovědí v případě, že Poskytovatel dotace ani po písemné
výzvě s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě neplní své povinnosti z této smlouvy.
7. Po ukončení smluvního vztahu výpovědí, dohodou či zrušením dle § 167 správního řádu je
administrátor povinen bezodkladně předat poskytovateli dotace veškerou dokumentaci týkající se
plnění jeho činností dle této smlouvy.
8. Běžná komunikace mezi smluvními stranami, kterou nedochází ke vzniku či změně práv a povinností
smluvních stran nebo která není způsobilá ovlivnit způsob či formu plnění práv a povinností z této
smlouvy může probíhat telefonicky, e-mailem bez kvalifikovaného elektronického podpisu nebo
osobně.

9. Odesláním písemnosti v listinné formě se podle smlouvy rozumí odeslání písemnosti prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb doporučeným dopisem. Písemnosti odesílané v listinné formě se
odesílají na adresu druhé smluvní strany, uvedenou v záhlaví smlouvy.
10. Odesláním písemnosti v elektronické formě se podle smlouvy rozumí odeslání písemnosti
prostřednictvím datové zprávy do datové schránky druhé smluvní strany označené ID uvedené
v záhlaví smlouvy nebo odeslání e-mailové zprávy opatřené kvalifikovaným elektronickým podpisem
vydaným kvalifikovanou certifikační autoritou v České republice (dle právních předpisů České
republiky).
11. Smluvní strany výslovně sjednávají, že na základě této Smlouvy bude administrátor vykonávat
činnosti v souvislosti se svými možnostmi tak, aby nijak neohrozil činnosti, které sám poskytuje. Na
základě této Smlouvy tak administrátorovi nevzniká povinnost provádět administraci a tuto povinnost
nelze ani nijak vymáhat.
Článek 5
Ochrana osobních údajů
1. Plnění této smlouvy vyžaduje mimo jiné i zpracování osobních údajů žadatelů o dotaci a zaměstnanců
administrátora (dále jen „Osobní údaje“). Smluvní strany mají dle níže uvedených definic postavení
jak Správce, tak Zpracovatele. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany zavazují dodržovat
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení
o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”) a ve spojení se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů (dále jen „zákon“). Předmětem níže uvedených ustanovení smlouvy je úprava
vzájemných práv a povinností smluvních stran při zpracování Osobních údajů.
2. Podmínky zpracování Osobních údajů, kde je administrátor v roli Správce a poskytovatel dotace v roli
Zpracovatele na základě čl. 3 bod B. smlouvy, kdy budou MPO předávány kontaktní údaje
zaměstnanců administrátora v rozsahu: jméno, příjmení a email pro možnost vytvoření přístupových
oprávnění do agendového informačního systému AIS MPO. Správce si zajistí vhodný právní titul pro
předání osobních údajů zaměstnanců. Zpracovatel se zavazuje k likvidaci všech předaných údajů
v jakékoliv podobě ihned po skončení působení zaměstnance Správce na této pracovní pozici, o čemž
bude informován Správcem (čl. 3 bod A. smlouvy) a dále zajištění pouze takových oprávnění v rozsahu
nutném pro zpracování požadovaných údajů a poskytnutí požadovaných služeb dle čl. 3 bod A.
smlouvy.
3. Podmínky zpracování Osobních údajů, kdy je MPO v roli Správce a administrátor v roli Zpracovatele
dle čl. 3 bod A. smlouvy, kdy bude mít administrátor přístup do agendového informačního systému
AIS MPO, kde budou zpracovávány Osobní údaje žadatelů o dotaci do Programu. Zpracovatel se
zavazuje, že nebude pořizovat žádné kopie či další vyhotovení dokumentů mimo stanovený
informační systém AIS MPO, popř. bude tato podpůrná dokumentace zničena ihned po skončení
programu COVID – Nájemné nebo na vyžádání MPO bude předána k archivaci. Pokud požadavek na
předání výše uvedené dokumentace k archivaci nebude vznesen do 1 měsíce od skončení smlouvy,
Zpracovatel provede likvidaci podpůrné dokumentace. Správce se zavazuje upravit skutečnosti
týkající se zpracování Osobních údajů žadatelů o dotaci do Programu ze strany Zpracovatele
v příslušné dokumentaci pro žadatele v souladu s Nařízením.
4. Předmětem zpracování Osobních údajů na základě této smlouvy nejsou citlivé údaje ve smyslu
Nařízení. Mezi zpracovávané kategorie Osobních údajů patří například údaje identifikační (např.
jméno, příjmení, adresa, sídlo, IČO) kontaktní (např. datová schránka, email, telefon) a dotační
(dokumenty a údaje potřebné pro získání dotace – např. číslo bankovního účtu, výše požadované
dotace). Zpracováním Osobních údajů ve smyslu této smlouvy se rozumí zejména jejich
shromažďování, ukládání do agendového informačního systému AIS MPO, používání, třídění nebo

5.

6.
7.

8.

9.

kombinování, blokování a likvidace s využitím manuálních a automatizovaných prostředků v rozsahu
nezbytném pro zajištění spolupráce na základě této smlouvy.
Osobní údaje budou zpracovány po dobu spolupráce dle této smlouvy. Ukončením této smlouvy
nezanikají povinnosti Zpracovatele týkající se bezpečnosti a ochrany Osobních údajů až do okamžiku
jejich protokolární úplné likvidace či protokolárnímu předání jinému zpracovateli.
Smluvní strany se dohodly, že zpracování Osobních údajů na základě této smlouvy bude bezplatné,
přičemž Zpracovatel nemá nárok na náhradu nákladů spojených s plněním této smlouvy.
Správce je při plnění této smlouvy povinen:
a) zajistit, že Osobní údaje budou zpracovány vždy v souladu s Nařízením a zákonem, že tyto údaje
budou aktuální, přesné a pravdivé, jakož i to, že tyto údaje budou odpovídat stanovenému
účelu zpracování,
b) přijmout vhodná opatření, aby poskytl subjektům údajů stručným, transparentním,
srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových
prostředků veškeré informace a učinil veškerá sdělení požadovaná Nařízením a zákonem.
Zpracovatel je při plnění této smlouvy povinen:
a) nezapojit do zpracování Osobních údajů žádného dalšího zpracovatele bez předchozího
konkrétního nebo obecného písemného povolení Správce,
b) zpracovávat Osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Správce, včetně v otázkách
předání Osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci,
c) zohledňovat povahu zpracování Osobních údajů a být Správci nápomocen pro splnění
Správcovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů, jakož i pro splnění
dalších povinností ve smyslu Nařízení a zákona,
d) zajistit, aby systémy pro automatizovaná zpracování Osobních údajů používaly pouze
oprávněné osoby, které budou mít přístup pouze k Osobním údajům odpovídajícím oprávnění
těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto
osoby,
e) zajistit, že jeho zaměstnanci budou zpracovávat Osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu
Zpracovatelem stanoveném a odpovídajícím této smlouvě,
f) na žádost Správce kdykoliv umožnit provedení auditu či inspekce týkající se zpracování
Osobních údajů.
Smluvní strany jsou při plnění této smlouvy povinny:
a) zavést technická, organizační, personální a jiná vhodná opatření ve smyslu Nařízení a zákona,
aby zajistily a byly schopny kdykoliv doložit, že zpracování Osobních údajů je prováděno v
souladu s Nařízením a zákonem tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému
přístupu k Osobním údajům a k datovým nosičům, které tyto údaje obsahují, k jejich změně,
zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož
i k jinému zneužití. Opatření dle předchozí věty jsou smluvní strany povinny podle potřeby
průběžně revidovat a aktualizovat,
b) vést a průběžně revidovat a aktualizovat záznamy o zpracování Osobních údajů ve smyslu
Nařízení a zákona,
c) řádně a včas ohlašovat případná porušení zabezpečení zpracovávaných Osobních údajů sobě
navzájem a na základě oznámení Zpracovateli Správce v případě závažnosti ohlásí porušení
zabezpečení Úřadu pro ochranu osobních údajů a spolupracovat s tímto úřadem v nezbytném
rozsahu; ohlášení na Úřad provádí vždy ta smluvní strana, která v daném zpracování
vystupuje v pozici Správce;
d) navzájem se informovat o všech okolnostech významných pro plnění předmětu této smlouvy,
e) zachovávat mlčenlivost o Osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních ze strany
zaměstnanců smluvních stran/všech osob, které přijdou do styku se zpracovávanými
Osobními údaji, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Osobních údajů, a to i po skončení
této smlouvy;
f) postupovat v souladu s dalšími požadavky Nařízení a zákona, zejména dodržovat obecné
zásady zpracování Osobních údajů, plnit své informační povinnosti, nepředávat Osobní údaje

třetím osobám bez potřebného oprávnění, respektovat práva subjektů údajů a poskytovat
v této souvislosti nezbytnou součinnost.
Článek 6
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma
smluvními stranami.
2. Dojde-li v Programu ke změnám, které budou mít dopad na vykonávání činností uvedených v Článku 3
této smlouvy, jsou strany povinny uzavřít dodatek smlouvy.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž každý má platnost originálu. Každá
ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis této smlouvy.
4. Smluvní strany prohlašují, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámily s jejím obsahem,
se kterým souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut
žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.
6. Ústecký kraj podpisem této smlouvy prohlašuje, že toto právní jednání bylo schváleno Radou
Ústeckého kraje dne 24. února 2021 usnesením č…………….

V Praze dne ……………………………

…………………………………………………
Za ČR - Ministerstvo průmyslu a obchodu

V Ústí nad Labem dne ………………………

…………………………………………
Ústecký kraj
Ing. Jan Schiller
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Příloha č. 1

Rada Ústeckého kraje
DOHODA O POUŽITÍ SOUKROMÉHO SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA
uzavřená v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů a v návaznosti na § 157 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
ve znění pozdějších předpisů

Ústecký kraj
sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
IČO:
70892156
Zastoupený:
Ing. Janem Schillerem, hejtmanem
(dále jen „Ústecký kraj“)

a

Ing. Lumír Kus
datum narození:
adresa místa trvalého pobytu:
(dále jen „Zastupitel“)
uzavírají spolu tuto
DOHODU O POUŽITÍ SOUKROMÉHO SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA
(dále jen „dohoda“):

I.
Účel a předmět dohody

1. Účelem této dohody je upravit právní vztahy mezi Ústeckým krajem a Zastupitelem
při použití soukromého silničního motorového vozidla v souladu se Zásadami
pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům Zastupitelstva
Ústeckého kraje schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. …….….……... ze dne 15. 2. 2021.
2. Strany dohody tímto potvrzují, že Zastupitel byl požádán Ústeckým krajem, aby
k uskutečnění pracovních cest v době VI. volebního období používal soukromé silniční
motorové vozidlo, pokud nebude užívat služební motorové vozidlo. Konkrétní pracovní
cesty za použití soukromého služebního vozidla budou schváleny v rámci cestovního
příkazu. Na jiné pracovní cesty nelze soukromé motorové vozidlo využít.
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3. Zastupitel souhlasí s tím, že použije k vykonání pracovních cest soukromé silniční
motorové vozidlo uvedené v čl. II. této dohody.

II.
Soukromé silniční motorové vozidlo
(dále i jako „vozidlo“)
1. Typ vozidla a registrační značka:
2. Jméno, příjmení a adresa vlastníka vozidla:

3. Číslo pojistné smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla:

4. Číslo pojistné smlouvy havarijního pojištění:
5. Pojištěno u pojišťovny:
6. Zastupitel tímto čestně prohlašuje, že:
a) na výše uvedené vozidlo je uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
provozem vozidla a havarijní pojištění, a to jak na škodu vzniklou na věci, tak
na zdraví, a že v případě pojistné události bude uplatňovat nárok na pojistné plnění
u příslušné pojišťovny. Zároveň, že žádné ujednání nebrání použití uvedeného
vozidla k pracovním cestám ve smyslu čl. I. této dohody a umožňuje případnou
přepravu spolucestujících z řad subjektů působících u Ústeckého kraje. Pojištění
bude trvat po celou dobu platnosti této dohody.
b) vozidlo je a po celou dobu trvání této smlouvy bude v řádném technickém stavu,
pravidelně předepsaným způsobem servisováno a udržováno,
c) disponuje výslovným souhlasem vlastníka shora uvedeného vozidla k využití
za účelem uvedeným v čl. I této smlouvy a taktéž souhlasem pro případnou
přepravu spolucestujících z řad subjektů působících u Ústeckého kraje.

III.
Závěrečná ustanovení
1. Osobní údaje jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů) v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl,
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a to v souvislosti s uzavřením smluvního vztahu se správcem a zpracovává je v souladu
s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce a po nezbytně
nutnou dobu stanovenou v příslušných právních předpisech.
2. Veškeré změny okolností týkající se obsahu dohody je povinen Zastupitel oznámit
nejpozději do 8 pracovních dnů vedoucímu odboru kanceláře hejtmana.
3. Ústecký kraj potvrzuje, že uzavření této dohody bylo schváleno Radou Ústeckého kraje
usnesením č. ………..….. dne 24. 2. 2021.
4. Strany dohody shodně prohlašují, že si tuto dohodu 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.

V Ústí nad Labem dne ……………………

V Ústí nad Labem dne …………………..

………………………………………………

………………………………………………

Ústecký kraj

Zastupitel
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Zpráva o naplnění Regionální inovační strategie Ústeckého kraje za rok 2020
Regionální inovační strategie Ústeckého kraje („RIS ÚK“) je nedílnou součástí (přílohou) „Národní výzkumné a
inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky“ („Národní RIS3 strategie)“. Jedná se o strategický
dokument, jehož smyslem je efektivní zacílení finančních prostředků – evropských, národních, krajských a
soukromých na aktivity vedoucí k posílení ekonomického rozvoje, tj. inovační, kapacity ČR a do prioritně
vytyčených perspektivních oblastí – tzv. domén inteligentní specializace. Základem konceptu RIS3 je nalezení
silných a perspektivních stránek regionu a jejich rozvíjení v rámci tzv. podnikatelského objevování nových
příležitostí („EDP“). Jedná se o formulaci priorit v rámci partnerství sestávajícího se ze zástupců všech sfér, tj.
výzkumných a vzdělávacích institucí, veřejné správy a především podnikatelského sektoru jako nositele
konkurenceschopnosti ekonomiky. Příprava a realizace RIS ÚK je nutnou předběžnou podmínkou pro čerpání
prostředků z evropských strukturálních a investičních fondů.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo na svém zasedání dne 26. 2. 2014 RIS ÚK. V minulých letech proběhlo
několik aktualizací, které vždy odrážely aktuální reálie a potřeby Ústeckého kraje. Poslední aktualizace proběhla
dne 7. 9. 2020 na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 030/31Z/2020 – viz https://www.krustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1749678. S ohledem na aktualizaci inovační
strategie na národní úrovni a také reflektující nadcházející změny v Evropě v následujících letech, vyvstala
potřeba intenzivnější reflexe a implementace zejména budoucích světových trendů ve směřování kraje. Tato
aktualizace tedy především zahrnuje predikovaný pohled potenciálních změn v regionu. Důležitou roli hraje také
nastupující ekonomická transformace Ústeckého kraje. Dalším důvodem pro aktualizaci byla intenzivnější
podpora internacionalizace.
Řídicí orgán pro řízení RIS3 strategie v kraji je Krajská rada pro konkurenceschopnost Ústeckého kraje („KRK“),
jmenována Radou Ústeckého kraje usnesením č. 55/43R/2014 ze dne 26. 3. 2014. V průběhu let docházelo
postupně ke změnám ve složení KRK, které vždy projednala a schválila Rada ÚK. Klíčovou charakteristikou je
složení tohoto orgánu, ve kterém jsou zastoupeni představitelé tzv. triple helix, tj. veřejné správy, inovačních
podniků a výzkumných organizací. Jejím hlavním úkolem je projednávání a plánování dalších aktivit a projektů
na půdorysu RIS ÚK, vzájemná koordinace aktivit a definování nových cílů a úkolů ve vztahu k rozhodovacím
orgánům kraje. Předsedou KRK je vždy radní odpovědný za oblast strategie, přípravy a realizace projektů. KRK
se musí scházet minimálně dvakrát ročně, reálně je to zpravidla více jak čtyřikrát ročně.
Výkonnou jednotkou pro řízení RIS ÚK je odbor strategie, přípravy a realizace projektů prostřednictvím
manažera regionální inovační strategie (RIS3 manažer) a odborného a administrativního týmu projektu
„Podpora a rozvoj inovačního prostředí v Ústeckém kraji II“ („Smart II – ÚK“). V případě RIS3 manažera se jedná
o pozici obsazenou v koordinaci Ústeckého kraje a Národního RIS3 manažera prostřednictvím Ministerstva
průmyslu a obchodu České republiky. Úkolem RIS3 manažera je sledování plnění RIS ÚK, příprava a koordinace
jednání KRK a zpracovávání Akčních plánů RIS ÚK. Akční plány jsou nástrojem pro implementaci RIS ÚK. Akční
plán se zpracovává na každý rok (schvaluje jej KRK) a zahrnuje projekty, které jsou ze strany KRK navrženy k
realizaci v daném roce. Projekty jsou zpracovány do formátu stručné projektové fiše; povinnou součástí této
fiše je nositel projektu, rozpočet, zdroj financování a harmonogram. Akční plán také obsahuje zprávu o realizaci
projektů v uplynulém období (činnost jednotlivých aktérů) a o plnění RIS ÚK.
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Poslední aktualizace dokumentu byla schválena v rámci KRK dne 17. 12. 2020 – viz https://www.kr
ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1752353.
Aktivity RIS 3 v Ústeckém kraji v roce 2020
Předem je nutno uvést, že realizace činností v rámci RIS ÚK byla od března 2020 výrazně ovlivněna situací
s pandemií COVID – 19 a řada aktivit se buď vůbec neuskutečnila, nebo proběhla v alternativním formátu, např.
online platformy apod. Následující výčet obsahuje nejdůležitější činnosti.
Jednání KRK:






26. 2. 2020 – doporučeny k podpoře 2 projekty z dotačního programu „Asistenční vouchery Ústeckého
kraje“, 1 projekt nedoporučen.
23. 6. 2020 – doporučena ke schválení aktualizace RIS ÚK orgánům Ústeckého kraje
17. 8. 2020 – doporučeny k podpoře 2 projekty z dotačního programu „Asistenční vouchery Ústeckého
kraje“.
30. 9. 2020 – doporučeno k podpoře 8 projektů z dotačního programu „Asistenční vouchery Ústeckého
kraje“, 2 projekty nedoporučeny.
17. 12. 2020 – schválen Akční plán RIS ÚK 2021, doporučen ke schválení dotační program „Asistenční
vouchery Ústeckého kraje“ – Aktualizace č. 1, doporučen 1 projekt z dotačního programu „Asistenční
vouchery Ústeckého kraje“, 1 projekt nedoporučen.

Aktualizace RIS ÚK: schválena dne 7. 9. 2020 na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
030/31Z/2020
Akční plán RIS ÚK 2021: schválen dne 17. 12. 2020 na základě usnesení č. 1/3KRK/2020 Krajskou radou pro
konkurenceschopnost Ústeckého kraje.
Inovační vouchery Ústeckého kraje: dotační program pro firmy z Ústeckého kraje, které najdou inovativní
řešení svých produktů, služeb či výrobních procesů ve spojení s výzkumnou organizací podpořený částkou až do
výše 200 000,- Kč. Viz https://icuk.cz/inovace-ve-firmach/.
Asistenční vouchery Ústeckého kraje: dotační program zaměřený na přípravu strategických projektu spadající
do klíčových oblastí RIS ÚK. Podpora činní 100 000 – 500 000,- Kč. Viz http://www.kr-ustecky.cz/asistencnivouchery-usteckeho-kraje/d-1737166/p1=204744.
Projekt „Podpora a rozvoj inovačního prostředí v Ústeckém kraji II“ („Smart II – ÚK“):
Registrační číslo:
CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0014194
Období realizace:
15. 3. 2019 – 15. 9. 2022
Financování:
Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání 85 %, Ústecký kraj 15 %
Rozpočet:
43,1 mil. Kč
Projekt „Podpora a rozvoj inovačního prostředí v Ústeckém kraji II“ navazuje svými aktivitami na projekt „Smart
Akcelerátor pro Ústecký kraj“ a má za cíl podpořit rozvoj inovační ekonomiky v Ústeckém kraji v souladu
s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky (tj. Národní RIS3 strategii)
a RIS ÚK.
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Cílem projektu je zkvalitnění prostředí pro zlepšení inovační výkonnosti kraje, podpořit ekosystém a rozšířit
kapacity a klíčové kompetence odborníků. Hlavním cílem projektu je, aby po jeho ukončení byly v Ústeckém
kraji připravené zajímavé strategické projekty k jejich realizaci, které podpoří další rozvoj v území. Součástí
projektu je navázání a prohlubování spolupráce s partnery a inovačními centry působícími v zahraničí se snahou
využít jejich poznatků v Ústeckém kraji. Jednotlivé aktivity realizuje Ústecký kraj spolu s Inovačním centrem
Ústeckého kraje, který je finančním partnerem projektu. V roce 2020 byly navzdory pandemické situaci
v nejvyšší možné míře naplňovány aktivity projektu, ačkoliv např. spolupráce se zahraničními subjekty (aktivita
Twinning) byla dočasně pozastavena.
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Pořadové Číslo
Jméno žadatele
číslo
žádosti
1

002772

Jiří

Bod 8.2 příloha 1

Příjmení
žadatele

Rok
narození

Petříček

1975

Místo realizace - obec

Libouchec

Typ nového
Místo realizace Maximální výše
zdroje (A3a,
ORP
dotace v Kč
A3r, B, C)
Ústí nad Labem

A3r

100 000,00
100 000,00

Legenda:
A3a - automatický kotel pouze na biomasu
A3r - kotle pouze na biomasu s ručním přikládáním
B - tepelné čerpadlo
C- plynový kondenzační kotel

Počet žádostí dle typu zařízení
0
1
0
0

100 000,00 Kč

100 000,00 Kč
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„Prevence pro krajské školy 2021“
Na základě schválení rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021 na jednání Zastupitelstva
Ústeckého kraje dne 25. 1. 2021 usnesením č. 044/3Z/2021 informujeme o možnosti
podání individuální žádosti o poskytnutí finančních prostředků na aktivity v oblasti
prevence rizikového chování na rok 2021. Celková výše finančních prostředků určená
pro individuální žádosti je 500 tis. Kč, příjemce je musí využít do konce roku 2021.
Žádost musí obsahovat náležitosti dle §10a odst. 3 zákona č. 250/2000Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, pro podávání žádostí je jako příloha 1
této Výzvy zasílán formulář.
K podané žádosti je třeba doložit jako povinnou přílohu Preventivní program školy
na aktuální školní rok.
Oprávněnými žadateli jsou výhradně školy a školská zařízení zřizovaná Ústeckým
krajem.
V rámci individuálních žádostí je možné žádat na tyto aktivity:
1. Začlenění programů specifické primární prevence přímo do výuky dlouhodobá práce se skupinou, kolektivem, obsahující navazující aktivity, dlouhodobé
programy specifické primární prevence s návazností na minimální preventivní program
školy
2. Zvyšování odborných znalostí a kompetencí pedagogů v problematice
primární prevence a řešení rizikových projevů chování, včetně supervizních a
mentorských činností
3. Specializační studium pro školní metodiky prevence - akreditované 250
hodinové studium)
4. Adaptační kurzy žáků – podmínkou podpory adaptačního kurzu je účast
odborného lektora nebo doporučení metodika prevence Pedagogicko-psychologické
poradny a ZDVPP k pořádání výjezdu (dle spádových oblastí). Adaptační kurz musí
být výhradně charakteru a náplně specifické primární prevence – kromě
seznamovacích aktivit musí být část výjezdu zaměřena na některé z aktuálních témat
specifické primární prevence (agrese, násilí, vandalismus, intolerance,
antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie, závislostní chování,
užívání návykových látek, netolismus, gambling, záškoláctví, šikana, kyberšikana,
bezpečné klima ve škole, prevence poruch příjmu potravy, sexuální rizikové chování).
Úhrada ubytování, stravy, cestovného je omezena na 400 Kč/1 osoba/ pobyt. Lektorné
maximálně 500 Kč/1hod.
Materiál pro využití volného času na kurzu a volnočasová náplň kurzu je neuznatelným
nákladem!

Příjem žádostí proběhne od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021. Každý žadatel může podat
maximálně 2 žádosti, v případě škol sloučených z více původních odborných škol
lze podat maximálně 1 žádost za každou původní školu. Minimální výše příspěvku je
10.000,-Kč, maximální výše 50.000,-Kč. Spoluúčast žadatele není požadována,
uznatelné náklady jsou od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. Příspěvky se poskytují jako
neinvestiční.
O poskytnutí příspěvku rozhodne Rada Ústeckého kraje.
Na příspěvek není právní nárok.
Písemnou formu žádosti v jednom podepsaném originále spolu s podepsanou
přílohou lze zaslat poštou nebo podat osobně na podatelně Krajského úřadu
Ústeckého kraje v zalepené obálce označené:
1) NEOTVÍRAT – „Prevence pro krajské školy 2021“
2) Plným názvem žadatele o příspěvek a jeho adresou (sídlem)
Adresa doručení: Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí
nad Labem
Zároveň pošle žadatel vyplněnou žádost (stačí bez podpisu ve wordu) e-mailem na
adresu:vaverkova.p@kr-ustecky.cz

Podmínkou pro zařazení žádosti k hodnocení je přiložená povinná příloha –
Preventivní program školy pro aktuální školní rok!
Kontaktní osoba:
Mgr. Petra Vaverková

e-mail: vaverkova.p@kr-ustecky.cz

telefon: 475 657 951

Ing. Klára Laňková

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

telefon: 475 657 299

Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem
- odbor školství, mládeže a tělovýchovy (budova B)

Závěrečná zpráva a finanční vypořádání dotace musí být zaslány odboru školství,
mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje nejpozději do 30. 1. 2022
na formuláři, který je přílohou 2 této výzvy.
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FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK
v rámci Prevence pro krajské školy 2021
A. ŽADATEL
Identifikace žadatele:
Název:
(u sloučených škol uveďte přesné pracoviště):
Sídlo:
IČO:
Bankovní spojení (číslo účtu):
Statutární zástupce žadatele:
Titul, jméno, příjmení:
Telefon / e-mail:
Kontaktní osoba projektu:
Titul, jméno, příjmení:
Telefon / e-mail:

B. PROJEKT
Název projektu:

Účel, na který žadatel chce příspěvek použít:

Termín zahájení realizace:
Termín ukončení realizace:
Cíl projektu:
Cílová skupina (konkrétně definovat):
Odůvodnění žádosti (zdůvodnění potřebnosti):
Místo realizace:
Popis výchozího stavu:
Navrhovaný postup realizace projektu:

1

Rámcový časový harmonogram:
Způsob hodnocení efektivity:

C. FINANCOVÁNÍ
Požadovaná výše příspěvku:

Kč

Podrobný nákladový rozpočet akce
Požadovaná výše
příspěvku

Druh nákladu

Ostatní neinvestiční výdaje ( ONIV )
1. Materiál
Částka určená na nákup materiálu
Konkrétní vymezení nakupovaného materiálu:

Kč

2. Cestovné
Částka určená na cestovné
Konkrétní vymezení cestovného:

Kč

Č Á S T K A

3. Služby
- ubytování
- stravování
- jiné
- pronájem

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

- lektorné, školení (fakturačně)

- vstupné
- doprava (fakturačně)
Konkrétní vymezení služeb:

Celkem ONIV:

Kč

Ostatní platby za provedenou práci ( OPPP )
1. Dohody o provedení práce nebo pracovní činnosti včetně odvodů

Kč

na sociální a zdravotní pojištění

Konkrétní vymezení dohod o provedení práce nebo pracovní činnosti (vykonávaná funkce v
projektu, počet odpracovaných hodin, mzdové náklady/1hod.):

Celkem OPPP:
Celkem (ONIV + OPPP):

Kč
Kč

2

D. PROHLÁŠENÍ
1. Prohlašuji, že všechny údaje jsou pravdivé.
2. Jsem si vědom(a) toho, že žádná část poskytnuté finanční podpory nesmí být použita na
jinou než určenou akci, projekt nebo činnost.
3. Zavazuji se, že po skončení akce, projektu nebo činnosti podám Odboru školství, mládeže a
tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje úplnou a podrobnou zprávu o realizaci včetně
podrobného finančního vypořádání.
4. Souhlasím se zařazením do databáze poskytovatele

V ……………………….

Dne ……………………

……………………………………………………..
podpis statutárního zástupce
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Závěrečná zpráva a finanční vypořádání příspěvku „Prevence pro krajské
školy 2021“
Příjemce
příspěvku:
IČO:
Název
projektu:
Výše
příspěvku:
Popis skutečně zúčastněné cílové skupiny (počet účastníků, věk, atd.):

Celkové zhodnocení projektu (přínos pro organizaci, přínos pro cílovou skupinu, hodnocení účastníky):

Finanční vypořádání příspěvku:
Datum
platby

Účel platby

Dodavatel

Uhrazená
částka

ONIV

OPPP

Celkem

Kč

Vratka nevyčerpané části příspěvku (Pouze v případě, že příspěvek nebyl vyčerpán v plné výši)
0,00 Kč

Celkem vráceno
Datum odesílání částky zpět na účet poskytovatele:
Datum :

Podpis statutárního zástupce:

Povinné přílohy:
1. Výpis z účetnictví, vedeného pod samostatným ÚZ
2. V případě vrácených finančních prostředků avízo
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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. Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie,
Rumburk, příspěvková organizace, IČO: 00673773, sídlo:
Rumburk 1, Františka Nohy 959/6, PSČ: 408 01

na zaplacení roční licence aplikace Psaní hravě

2. Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417,
příspěvková organizace, IČO: 00412074, sídlo: Lipová u
Šluknova č.p. 417, PSČ: 407 81

na materiál na zhotovení výrobků s velikonoční tématikou

na pořízení IT techniky (tablety, notebooky) na on-line
výuku
3. Dětský domov a Školní jídelna, Most, K.H.Borovského
1146, příspěvková organizace, IČO: 62209256, sídlo:
Most, K.H.Borovského 1146/2, PSČ: 434 01

4. Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov,
příspěvková organizace, IČO: 61515582, sídlo: Duchcov,
Školní 1, PSČ: 419 01

na projekt "Comenius" - doučování dětí a psychoterapie

11 889,00

2 000,00

42 000,00

40 000,00

256 000,00

na nákup brýlí pro Andreje Š.

4 000,00

na materiál na zhotovení výrobků s velikonoční tématikou

2 000,00

262 000,00

na podporu zdravého životního stylu dětí i jejich rodičů nebo na podporu
vzdělávání, integrace a rozvoje dětí

3 000,00

1. Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb,
Litoměřice, příspěvková organizace, IČO: 46773495, sídlo:
Litoměřice, Komenského 754/3, PSČ: 412 01

5 notebooků

5 000,00

2. Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří,
Chomutovská 459, příspěvková organizace, IČO:
47792931, sídlo: Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459,
PSČ: 431 51
3. Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417,
příspěvková organizace, IČO: 00412074, sídlo: Lipová u
Šluknova č.p. 417, PSČ: 407 81

talíře do školní jídelny

4. Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a

5 stanů

nabytí majetku formou daru

Školní jídelna, Dlažkovice 1, příspěvková organizace, IČO:
46773690, sídlo: Dlažkovice 1, Třebívlice, PSČ: 411 15

40 172,00

mobilní telefon pro Vanesu Č.

3 000,00

9 950,00

30 spacáků

29 970,00

15 karimatek

17 895,00

65 sportovních osušek

19 435,00

77 250,00

bod 14.2 priloha 1.pdf k usnesení č. 033/9R/2021

Obchodní podmínky užívání mobilní aplikace DÚKapka
Platné od 1. 12. 2021

1 Obecná ustanovení
1.1

Ústecký kraj sídlící na adrese Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem a registrovaný
pod IČO 70892156, jakožto vydavatel mobilní aplikace DÚKapka (dále jen Vydavatel)
a Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace se sídlem Velká Hradební
3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 06231292 jakožto provozovatel mobilní aplikace
DÚKapka (dále jen „Provozovatel") stanovují tyto Obchodní podmínky užívání mobilní aplikace
DÚKapka (dále jen „Podmínky“).

1.2

Mobilní aplikace DÚKapka je klientskou aplikací určenou pro odbavení cestujících ve veřejné
hromadné dopravě zapojené v integrovaném dopravním systému Doprava Ústeckého kraje,
prostřednictvím které má cestující přístup zejména k následujícím službám:
1.2.1 Vyhledávání spojení,
1.2.2 Nákup a správa elektronických jízdních dokladů pro jednotlivou jízdu,
1.2.3 Nákup a správa elektronických časových jízdních dokladů,
1.2.4 Poskytování informací o mimořádnostech a výlukách ve veřejné dopravě,
(dále jen „Služby“).

1.3

Prostřednictvím mobilní aplikace DÚKapka jsou poskytovány Služby v souladu s Tarifem
Dopravy Ústeckého kraje (dále jen „Tarif DÚK“), který v systému Doprava Ústeckého kraje
(dále jen DÚK) stanovuje výši jízdného, způsob výpočtu jízdného a podmínky uplatňování cen
jízdného na autobusových linkách veřejné linkové osobní dopravy zapojených do systému
DÚK, v městských hromadných dopravách měst zapojených v systému DÚK provozovaných
formou integrovaného dopravního systému a ve vlacích a lodích zapojených do systému DÚK.
Tarif DÚK vyhlašuje Ústecký kraj a jeho plné znění je dostupné na adrese
https://www.kr-ustecky.cz/doprava-usteckeho-kraje.asp

1.4

Právní vztah mezi Provozovatelem a klientem vzniká instalací mobilní aplikace DÚKapka a řídí
se těmito Podmínkami, jakožto rámcovou smlouvou, Tarifem DÚK a právním řádem České
republiky, zejména zákonem 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Souhlas
s těmito Podmínkami je vyžadován již při instalaci mobilní aplikace DÚKapka, neboť tímto
krokem je vůči Provozovateli učiněn návrh na uzavření smlouvy. Provozovatelův souhlas
s uzavřením smlouvy je dán v okamžiku řádného provedení instalace mobilní aplikace
DÚKapka.

1.5

Zakoupením elektronického jízdního dokladu nevzniká právní vztah přepravní smlouvy, tento
se řídí Smluvními přepravními podmínkami DÚK vyhlašovaných jednotlivými dopravci
zapojenými do systému DÚK.

1.6

Provozovatel si vyhrazuje právo zablokovat užívání mobilní aplikace DÚKapka, dílčí účet
založený v ní založený, nebo i elektronický jízdní doklad uložený v této aplikaci v případě, že
tato je použita v rozporu s těmito Podmínkami nebo zneužita pro plnění odlišné od Služeb dle
odst. 1.2 tohoto článku Podmínek. Za užívání mobilní aplikace DÚKapka v rozporu
s Podmínkami se považují také neautorizované zásahy do její funkčnosti.
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2 Definice pojmů ověřený a neověřený profil
2.1

Provozovatel mimo obecné zkratky zavedené těmito Podmínkami v jejich dílčích ustanoveních
výslovně upravuje následující vybrané pojmy životních cyklů funkcionalit mobilní aplikace
DÚKapka. Definice pojmů již obsahují práva a povinnosti klientů ve vztahu k danému pojmu
a mohou být dále doplněny nebo zpřesněny v rámci ostatních ustanovení těchto Podmínek.

2.2

„Uživatel“ představuje souhrnný pojem pro klienty, kteří si stáhli mobilní aplikaci DÚKapka do
příslušného zařízení; Uživatelé se dále člení v závislosti na objemu využívání Služeb. Tam, kde
tyto Podmínky hovoří o Uživateli obecně, se má za to, že předmětné ustanovení je platné pro
Registrované uživatele, a to jak ve stupni „neověřený profil“, tak i ve stupni „ověřený profil“
a rovněž pro Neregistrované uživatele.
2.2.1 „Neregistrovaný Uživatel“ je identifikován již instalací mobilní aplikace DÚKapka
Primárně se jedná o Uživatele, který si nevytvoří účet. V případě, že si dle doporučení
Provozovatele Uživatel vůbec nevytvoří účet v mobilní aplikaci DÚKapka, nebo se po
registraci do svého účtu při využívání Služeb nepřihlásí, či si odmítne uchovat
identifikátor instalace mobilní aplikace DÚKapka, posuzuje se jeho status jako
Neregistrovaného uživatele. Neregistrovanému uživateli je umožněn nákup vybraných
jízdních dokladů pro jednotlivou jízdu a maximálně jednodenních jízdních dokladů.
2.2.2 „Registrovaný Uživatel“ je naopak Uživatel, který přistoupil k vytvoření svého účtu.
Registrovaný uživatel získává vytvořením Uživatelského účtu další výhody (nad rámec
možností nabízených neregistrovanému uživateli) spočívající například v zasílání
daňových dokladů prostřednictvím e-mailu, zvýšení bezpečnosti Jízdenek, přenášení
Jízdenek na jiná Zařízení (ať již na Zařízení jiného Registrovaného uživatele či na jiné
Zařízení z důvodu ztráty, odcizení, či zničení Zařízení), nákup časových předplatních
dokladů s platností 7dnů a výše (tarifní kategorie závisí na konkrétní podobě registrace
– viz bod 2.3), aj.

2.3

Registrovaný uživatel může využít dvě podoby registrace – tzv. „neověřený profil“ a „ověřený
profil“.
2.3.1

Registrovaný uživatel s „neověřeným profilem“ má možnost nakupovat i časové
obyčejné jízdenky (tj. beze slevy) s platností 7dnů a více.

2.3.2

Registrovaný uživatel s „ověřeným profilem“ má možnost nakupovat i časové zlevněné
jízdenky s platností 7dnů a více. Uživateli je dovoleno nakupovat pouze takové
zlevněné jízdenky, na něž prokáže nárok (tento nárok musí být zaznamenán v systému
mobilní aplikace DÚKapka).

2.4

„Zařízení“ je hardwarový nosič Uživatele, na kterém je nainstalovaná mobilní aplikace
DÚKapka.

2.5

„Mobilní Jízdenka“ je elektronický jízdní doklad, jímž cestující prokazuje úhradu
jízdného/přepravného při přepravní kontrole, dle přepravních podmínek dopravců a Tarifu
DÚK. Za Mobilní jízdenku jsou považovány jízdní doklady DÚK pro jednotlivou jízdu – jde o
jízdní doklady s časovou platností maximálně 24 hodin, kdy platnost těchto jízdenek je udaná
v minutách až hodináchmaximálně 1 kalendářní den (tyto doklady mohou být za určitých
podmínek platné do 4hodin následujícího dne) – jde tedy o jízdní doklady pro jednotlivou jízdu
a jednodenní jízdní doklady. Za mobilní jízdenku nejsou považovány jednodenní jízdní doklady
DÚK, které jsou platné ve zvolený kalendářní den.
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2.5

„Mobilní časová jízdenka“ je elektronický jízdní doklad, jímž cestující prokazuje úhradu
jízdného/přepravného při přepravní kontrole, dle přepravních podmínek dopravců a Tarifu
DÚK. Za Mobilní časovou jízdenku jsou považovány všechny vícedenní jízdní doklady
s platností jeden kalendářní den a vícevětší než 1den.

2.6

„Neaktivovaná mobilní jízdenka“ je Mobilní jízdenka zakoupená v mobilní aplikaci DÚKapka,
která ještě nebyla Uživatelem aktivovaná.

2.7

„Aktivovaná mobilní jízdenka“ je časově omezený stav Mobilní jízdenky v mobilní aplikaci
DÚKapka, který nastane po kliknutí na tlačítko „Aktivovat“. Jedná se o Mobilní jízdenku s již
zobrazenými prvky kontroly (QR, vizuální informace). K aktivaci Jízdenky musí dojít
v okamžiku, kdy má Uživatel přístup k datovým službám.

2.8

„Mobilní jízdenka před platností“ je časově omezený stav Mobilní jízdenky v mobilní aplikaci
DÚKapka, který nastane v případě, že Uživatel předem zvolí začátek platnosti Mobilní jízdenky
v budoucnu (odložený začátek). Mobilní jízdenkou v tomto stavu uživatel prokazuje nevratnou
aktivaci jízdenky, ke které dojde v budoucnu k nastavenému času. Jízdenka v tomto stavu
obsahuje všechny prvky vedoucí k odbavení v přepravní kontrole, nicméně sama o sobě není
před nastaveným budoucím časem platným dokladem a v případě přepravní kontroly se
Uživatel musí prokázat jiným platným a aktivovaným jízdním dokladem.
Minimální doba pro odloženou platnost je 1 minuta, v souladu s bodem 2.9.
Jízdenku před platností již nelze deaktivovat.

2.9

„Platná mobilní jízdenka“ je Mobilní jízdenka obsahující všechny informace vedoucí
k úspěšnému odbavení při přepravní kontrole. Platnost Mobilní jízdenky nastává po uplynutí
ochranného období, tj. v časovém odstupu jedné (1) minuty od aktivace Mobilní jízdenky, tato
doba je mobilní aplikací DÚKapka nastavena automaticky a Provozovatel si vyhrazuje právo ji
změnit (tj. i zkrátit), nejedná-li se o Jízdenku před platností, kde je platnost nastavena
způsobem dle odst. 2.8 těchto Podmínek výše.

2.10

„Spotřebovaná mobilní jízdenka“ je stav Mobilní jízdenky po uplynutí časové platnosti Mobilní
jízdenky, bez zobrazených prvků kontroly.

2.11

„Spotřebovaná mobilní časová jízdenka“ je stav Mobilní časové jízdenky po uplynutí časové
platnosti Mobilní časové jízdenky, bez zobrazených prvků kontroly.

2.12

„Archivovaná mobilní jízdenka“ je Spotřebovaná Mobilní jízdenka uložená v systému mobilní
aplikace DÚKapka. Po uplynutí lhůty 3 měsíců již není dostupná a viditelná v mobilní aplikaci
DÚKapka.

2.13

„Archivovaná mobilní časová jízdenka“ je Spotřebovaná Mobilní časová jízdenka uložená v
systému mobilní aplikace DÚKapka. Po uplynutí lhůty 3 měsíců již není dostupná a viditelná v
mobilní aplikaci DÚKapka.

2.14

„Přenesená mobilní jízdenka“ je taková Mobilní jízdenka, kterou Registrovaný uživatel "A"
odeslal Registrovanému uživateli "B". V Zařízení původního Registrovaného uživatele, který
Jízdenku zakoupil, se tato zobrazí ve stavu, ze kterého ji nelze aktivovat a je jednoznačně
uvedeno, že se jedná o Jízdenku, která byla odeslána a přenesena na jiné Zařízení.
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2.15

„Neplatná mobilní jízdenka“ je taková Mobilní jízdenka, která:
2.15.1 Nebyla aktivována,
2.15.2 Byla použita před uplynutím ochranné doby a započetím platnosti (s výjimkou nástupu
do příměstských autobusů DÚK),
2.15.3 Nebyla platná v dané zóně (tj. byla použita mimo povolenou cestu stanovenou Tarifem
DÚK nebo mimo povolené kontrolní nadzóny stanovené Maticí povolených cest DÚK),
2.15.4 Pozbyla své časové platnosti uplynutím doby platnosti,
2.15.5 Od jejího nákupu uplynulo 6 měsíců, po které nebyla aktivovaná,
2.15.6 Byla pořízena jiným způsobem než z mobilní aplikace DÚKapka,
2.15.7 Byla neoprávněně jakkoliv pozměněna, upravena nebo zkopírována,
2.15.8 Byla použita pro jiné jízdy, než je přípustné,
2.15.9 Byla použita neoprávněnými osobami,
2.15.10 Nejedná se o originál,
2.15.11 Nelze-li z příčin na straně cestujícího ověřit její platnost (např. z důvodu vybití
mobilního telefonu),
2.15.12 Není při přepravní kontrole nalezena,
2.15.13 Nebyla při elektronické kontrole (QR kód, NFC kontrola, referenční vizuální informace)
uznána za platnou,
2.15.14 Byla zakoupena a aktivována nebo aktivována až v době provádění přepravní kontroly,
nebo až po výzvě pracovníka přepravní kontroly.

2.15

„Zneplatněná mobilní jízdenka“ je anulovaná Mobilní jízdenka na základě akce provedené
výhradně Provozovatelem buď na žádost Uživatele provedenou prostřednictvím vybraných
kontaktních míst, nebo z důvodů uvedených v odst. 1.6 těchto Podmínek. Za zneplatněnou
mobilní jízdenku je považována i jízdenka, od jejího nákupu uplynulo 6 měsíců, po které nebyla
aktivovaná. Takovou Jízdenku nelze aktivovat a nenastává její platnost.

2.16

„Platná časová mobilní jízdenka“ je Mobilní časová jízdenka obsahující všechny informace
vedoucí k úspěšnému odbavení při přepravní kontrole. Mobilní časovou jízdenku si uživatel
nakupuje pro konkrétní datum počátku platnosti a období. Mobilní časová jízdenka platí do
24:00 hodin posledního dne období, které je na ní uvedeno, s výjimkou vybraných 1denních
jízdenek DÚK, které jsou platné do 4 hodin dne následujícího po dni, pro který byly zakoupeny.
Platnost jízdenky nelze dodatečně měnit. Je-li začátek platnosti Mobilní časové jízdenky
shodný s datem nákupu časové jízdenky, je za počátek platnosti jízdenky považován čas
zakoupení. Mobilní časovou jízdenku uživatel neaktivuje.

2.17

„Neplatná mobilní časová jízdenka“ je taková Mobilní časová jízdenka, která:
2.17.1 Byla použita před počátkem platnosti,
2.17.2 Nebyla platná v dané zóně (tj. byla použita mimo povolenou cestu stanovenou Tarifem
DÚK nebo mimo povolené kontrolní nadzóny stanovené Maticí povolených cest DÚK),
2.17.3 Pozbyla své časové platnosti uplynutím doby platnosti,
2.17.4 Byla pořízena jiným způsobem než z mobilní aplikace DÚKapka,
2.17.5 Byla neoprávněně jakkoliv pozměněna, upravena nebo zkopírována,
2.17.6 Byla použita pro jiné jízdy, než je přípustné,
2.17.7 Byla použita neoprávněnými osobami,
2.17.8 Nejedná se o originál,
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2.17.9 Nelze-li z příčin na straně cestujícího ověřit její platnost (např. v případě vybití
mobilního telefonu),
2.17.10 Není při přepravní kontrole nalezena,
2.17.11 Nebyla při elektronické kontrole (QR kód, NFC kontrola, referenční vizuální informace)
uznána za platnou,
2.17.12 Byla zakoupena až v době provádění přepravní kontroly, nebo až po výzvě pracovníka
přepravní kontroly.
2.18

„Zneplatněná mobilní časová jízdenka“ je anulovaná Mobilní časová jízdenka na základě akce
provedené výhradně Provozovatelem buď na žádost Uživatele provedenou prostřednictvím
Přepážek, nebo z důvodů uvedených v odst. 1.6 těchto Podmínek.

2.19

„Uživatelský účet“ je účet Registrovaného uživatele v mobilní aplikaci DÚKapka. Uživatelský
účet může existovat ve dvou podobách – tzv. „neověřený profil“ a „ověřený profil“.
2.19.1 Uživatelský účet s „neověřeným profilem“ obsahuje mimo jiné uživatelské jméno
(emailová adresa), heslo (pro zabezpečení uživatelského účtu), jméno a příjmení
uživatele, které se nijak neověřuje, ale které musí při kontrole platnosti jízdního
dokladu odpovídat jménu a příjmení na osobním identifikačním dokladu, kterým se
uživatel na vyžádání musí prokázat. Tento typ uživatelského účtu umožnuje uživateli
využívat mobilní aplikaci DÚKapka v rozšířeném rozsahu a nakupovat tak i Mobilní
časové obyčejné jízdenky s platností 7 dnů a více.
2.19.2 Uživatelský účet s „ověřeným profilem“ obsahuje mimo jiné uživatelské jméno
(emailová adresa), heslo (pro zabezpečení uživatelského účtu) a jméno a příjmení
uživatele, datum narození uživatele a fotografii uživatele, kdy údaje jméno a příjmení,
fotografie a datum narození jsou obsluhou oproti platnému osobnímu identifikačnímu
dokladu ověřeny (v systému je změněn stav údajů na ověřeno) a kdy je do systému
zadán nárok na slevu (s definovanou platností od – do), na kterou na předprodejním
místě prokáže nárok předložením potřebných dokumentů (viz SPP DÚK), které se nijak
neověřuje, ale které musí při kontrole platnosti jízdního dokladu odpovídat jménu a
příjmení na osobním identifikačním dokladu, kterým se uživatel na vyžádání musí
prokázat. Tento typ uživatelského účtu umožňuje využívat mobilní aplikaci DÚKapka
v plném rozsahu – tj. umožní uživateli i nákup Mobilních časových zlevněných
jízdenek, na něž má nárok, s platností 7 dnů a více.

2.20

„Identifikátor instalace aplikace“ je jednoznačně unikátní řetězec znaků reprezentující a
identifikující konkrétní instalaci mobilní aplikace DÚKapka na konkrétním Zařízení.
Identifikátor instalace aplikace se Uživateli zobrazí při instalaci. Uživatel si identifikátor
instalace aplikace uchovává pro jakýkoliv budoucí úkon vztahující se k jeho instalaci mobilní
aplikace DÚKapka a poskytování Služeb. Bez znalosti tohoto identifikátoru aplikace není u
neregistrovaného uživatele možné řešit reklamace jízdenek, nebo např. převedení jízdenek
v případě ztráty/rozbití telefonu.

2.21

„Informační služby“ poskytuje Provozovatel Uživatelům a široké veřejnosti a tyto se dále člení
na následující informační kanály:
2.21.1 „Infolinka“ je Informační služba poskytovaná prostřednictvím placené telefonické
linky, dostupné na kontaktech uvedených přímo v mobilní aplikaci DÚKapka.
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2.21.2 „Web“ je Informační služba poskytovaná na internetových stránkách Vydavatele
umožňující dálkový přístup, a to na adrese www.dukapka.cz.
2.21.3 „Kontaktní místa“ jsou vybrané kanceláře Provozovatele a dalších dopravců
zapojených do integrovaného dopravního systému DÚK. Seznam těchto kontaktních
míst včetně procesů, které je možné na jednotlivých kontaktních míst řešit, je
zveřejněn na webu www.dukapka.cz.
2.22

„Osobní identifikační doklad“ je doklad cestujícího vydaný správním úřadem, který obsahuje
jméno, příjmení, datum narození a fotografii nebo digitální zpracování podoby cestujícího
(občanský průkaz, cestovní pas), v případě dítěte do 15let může zákonný zástupce předložit i
rodný list dítěte do 15let.

3 Registrace uživatele
3.1

3.2

3.3

Uživatel má možnost využívat mobilní aplikace DÚKapka v režimech „Neregistrovaný uživatel“,
„Registrovaný uživatel s neověřeným profilem“ a „Registrovaný uživatel s ověřeným
profilem“.
Výhody, které s sebou nese registrace uživatele jsou zejména následující:
3.2.1 Možnost zasílání daňových dokladů prostřednictvím e-mailu (uživatel bez
registrace/bez přihlášení k účtu může daňový doklad zobrazit pouze v aplikaci – po
odinstalaci aplikace/vymazání telefonu o tyto údaje přijde),
3.2.2 Zvýšení bezpečnosti Mobilních jízdenek a Mobilních časových jízdenek (jízdenky se
nemohou ztratit – jsou pevně svázané s uživatelským účtem),
3.2.3 Možnost přenášení Mobilních jízdenek na jiná zařízení (z důvodu ztráty, odcizení, či
zničení zařízení),
3.2.4 Možnost nákupu Mobilních časových jízdenek s platností 7dnů a více,
Registrovaný uživatel s neověřeným profilem:
3.3.1 Musí vybrat, zda do systému DÚKapka registruje osobu starší 15let, nebo osobu mladší
15let (kterou však může registrovat pouze zákonný zástupce této osoby mladší 15let).
3.3.2

Musí při registraci poskytnout jedinečnou emailovou adresu (která bude uživatelským
jménem), heslo (pro zabezpečení uživatelského účtu), jméno a příjmení uživatele.

3.3.3

Musí souhlasit s obchodními podmínkami a vzít na vědomí informaci o zpracování
osobních údajů.

3.3.4

Musí do 48hodin od registrace prokliknout aktivační email, který bude odeslán na
emailovou adresu uživatele (v případě, že je do systému DÚKapka registrována
zákonným zástupcem osoba mladší 15let, je tento email odeslán nejen na email
registrovaného dítěte, ale i na emailovou adresu zákonného zástupce – v tomto
případě je nutné prokliknout oba aktivační emaily).

3.3.5

Jméno a příjmení uživatele se v okamžiku registrace nijak neověřuje, ale v případě
kontroly mobilní časové jízdenky musí odpovídat jménu a příjmení na osobním
identifikačním dokladu uživatele, kterým se uživatel na vyžádání musí prokázat.
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3.4

3.3.6

V případě požadavku uživatele na změnu jména nebo příjmení zadaného při registraci
musí uživatel (v případě osoby mladší 15let zákonný zástupce) navštívit kontaktní
místo s daným oprávněním. V mobilní aplikaci není možné tyto údaje dodatečně
měnit.

3.3.7

Změna emailové adresy (tj. uživatelského jména) není možná (ani v mobilní aplikaci
ani na kontaktním místě).

3.3.8

Tento typ uživatelského účtu umožnuje uživateli využívat mobilní aplikaci DÚKapka
v rozšířeném rozsahu a nakupovat tak i mobilní časové obyčejné jízdenky s platností
7dnů a více.

Registrovaný uživatel s ověřeným profilem:
3.4.1 Do stupně „registrovaný uživatel s ověřeným profilem“ je možné se zaregistrovat po
spuštění mobilní aplikace – v takovém případě pro uživatele platí body 3.3.1, 3.3.2,
3.3.3 a 3.3.4. Dále je možné se do toho stupně přejít ze stupně „registrovaný uživatel
s neověřeným profilem“ a to doplněním dalších osobních údajů (viz následující
odstavec).
3.4.2

Pro získání statusu „Registrovaný uživatel s ověřeným profilem“ musí uživatel při
registraci poskytnou nad rámec údajů požadovaných při registraci v režimu
„registrovaný uživatel s neověřeným profilem“ ještě datum narození uživatele a
fotografii uživatele.

3.4.3

Zadané datum narození uživatele, fotografii uživatele a jméno a příjmení uživatele je
nutné ověřit/autorizovat na k tomu určeném kontaktním místě – za tímto účelem musí
uživatel dorazit do 5 kalendářních dnů od zadání datumu narození a fotografie
uživatele v mobilní aplikaci DÚKapka a předložit osobní identifikační doklad, případně
i další dokumenty (viz SPP DÚK). V případě osoby mladší 15 let musí tato osoba
navštívit kontaktní místo v doprovodu svého zákonného zástupce. Do doby autorizace
údajů obsluhou kontaktního místa je možné zadané datum narození a fotografii
editovat. „Registrovaným uživatelem s ověřeným profilem“ se uživatel stává až po
úspěšné autorizaci zadaných údajů obsluhou kontaktního místa.

3.4.4

Při autorizaci nároku na slevu obsluha kontaktního místa zadá do systému i nárok na
slevu, a to včetně data počátku a konce platnosti slevy. Cestující může mít evidováno
i více nároků na slevu. Nárok na slevu je možné evidovat na kontaktním místě i
dodatečně. Pro přiznání nároku na slevu je nutné předložit potřebné podklady – viz
dokument SPP DÚK.

3.4.5

V případě požadavku uživatele na změnu jména nebo příjmení zadaného při registraci
musí uživatel (v případě osoby mladší 15let zákonný zástupce) navštívit kontaktní
místo s daným oprávněním. V mobilní aplikaci není možné tyto údaje dodatečně
měnit.

3.4.6

Změna emailové adresy (tj. uživatelského jména) není možná (ani v mobilní aplikaci
ani na kontaktním místě).

3.4.7

Změnu fotografie uživatele je možné provést přímo v mobilní aplikaci. Taková
fotografie je až do doby ověření a autorizace provedené zaměstnancem kontaktního
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místa považována za neověřenou. Do doby ověření je v mobilní aplikaci používaná
dříve schválená fotografie.
3.4.8

Požadavky na fotografii jsou následující:
3.4.8.1 Fotografie musí odpovídat aktuální podobě uživatele v době registrace.
3.4.8.2 Pozadí na fotografii musí být bílé až světle modré, případně světle šedé barvy,
přičemž je přípustný plynulý přechod těchto barev.
3.4.8.3 Zobrazení v předním čelném pohledu tak, aby obličej zabíral maximální
možnou plochu; zobrazovaná osoba musí mít neutrální výraz a zavřená ústa,
oči musí být otevřené.
3.4.8.4 Zobrazení v občanském oděvu, bez brýlí s tmavými skly a bez pokrývky hlavy,
není-li její použití odůvodněno důvody náboženskými nebo zdravotními;
v takovémto případě nesmí pokrývka hlavy zakrývat obličejovou část
způsobem, který by znemožňoval identifikaci.

3.4.9

4

Tento typ uživatelské účtu umožňuje využívat mobilní aplikaci DÚKapka v plném
rozsahu – tj. umožní uživateli i nákup Mobilních časových zlevněných jízdenek, na něž
má nárok, s platností 7 dnů a více.

Nákup Mobilní jízdenky a Mobilní časové jízdenky a podmínky jejich používání

4.1

Přehled Mobilních jízdenek a Mobilních časových jízdenek dle Tarifu DÚK, které lze
prostřednictvím mobilní aplikace DÚKapka zakoupit, včetně jejich cen, je Provozovatelem
uveřejněn jak přímo v mobilní aplikaci DÚKapka, tak i v Tarifu DÚK. Provozovatel si vyhrazuje
právo portfolio a ceny těchto jízdních dokladů měnit, a to v závislosti na aktualizaci Tarifu DÚK.
Změny jsou Provozovatelem oznamovány přímo v mobilní aplikaci DÚKapka.

4.2

Uživateli (registrovanému i neregistrovanému) je v rámci jednoho nákupu umožněno koupit
až 10 ks Mobilních jízdenek. Platnost takto nakoupených a při nákupu neaktivovaných jízdenek
je 6 měsíců od okamžiku nákupu.

4.3

Zakoupené Mobilní jízdenky je možné využít nejen pro držitele mobilní aplikace, ale i jeho
spolucestující – podmínkou je, aby držitel mobilního telefonu a spolucestující cestovali vždy
společně.

4.4

Nákup jednodenních Mobilních časových jízdenek je umožněn všem uživatelům
(registrovaným i neregistrovaným uživatelům). Jednodenní Mobilní časovou jízdenku může
využít jak držitel mobilní aplikace, tak i jeho spolucestující. Podmínkou je, aby držitel mobilního
telefonu a spolucestující cestovali vždy společně.

4.5

Nákup Mobilních časových jízdenek s platností 7 dnů a více je umožněn pouze registrovaným
uživatelům – sortiment odpovídá nejen stupni registrace, ale i zaregistrovanému nároku na
slevu. Mobilní časovou jízdenku může využít pouze registrovaný uživatel mobilní aplikace
DÚKapka, a to pouze pro sebe.
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4.56

Nákup Mobilní jízdenky může být Uživatelem proveden na základě doporučení, vyplývajícího
z funkcionality vyhledávání spojení. Při vyhledávání spojení je Uživateli zobrazena doporučená
délka cesty a doporučené jízdné dle Tarifu DÚK.
Tato Služba v souladu s odst. 6.8 těchto Podmínek využívá data ze zdrojů třetích stran,
Provozovatel tak nezodpovídá za jejich přesnost, úplnost a správnost. V této souvislosti
Provozovatel výslovně upozorňuje, že v případě selhání správnosti zdrojů třetích stran může
dojít zejména k vlivu na Jízdenku před platností, jejíž automatická aktivace je vázaná na čas,
vyplývající právě z externího zdroje. V případě, kdy se reálné transportní časy prostředku
veřejné hromadné dopravy vychýlí od zdroje třetí strany (zejména jízdního řádu) tak může
dojít k opožděnému nabytí platnosti Jízdenky před platností, a to v případě předstihu
prostředku veřejné hromadné dopravy před jízdním řádem, či naopak k předčasnému nabytí
platnosti Jízdenky před platností, a to v případě zpoždění prostředku veřejné hromadné
dopravy oproti jízdním řádům. V těchto případech Provozovatel za komplikace v rámci
odbavovacího procesu neodpovídá, jelikož se nejedná o chybu v mobilní aplikaci DÚKapka, ale
odpovědnost třetí strany.

4.76

Před dokončením nákupu Mobilních jízdenek a Mobilních časových jízdenek je uživatel
povinen zkontrolovat správnost všech zadaných hodnot – územní i časová platnost, typ tarifu,
aj.

4.87

Uživatel je povinen použít Mobilní jízdenku a Mobilní časovou jízdenku pouze v souladu
s Tarifem DÚK a Smluvními přepravními podmínkami DÚK, zejména je povinen nastoupit do
dopravního prostředku nebo vstoupit do přepravního prostoru pouze s Platnou jízdenkou
uloženou pouze na Zařízení, na kterém byla aktivována, s výjimkou nástupu do příměstských
autobusů DÚK, do kterých je umožněn nástup s Aktivovanou jízdenkou.

4.98

Provozovatel výslovně upozorňuje, že pokud Uživatel používá mobilní aplikaci DÚKapka na
Zařízení, u kterého byly provedeny změny nastavení, tzv. „root“ (tj. změny, které mohou vést
k narušení bezpečnosti daného Zařízení např. snížením jeho odolnosti proti škodlivému
softwaru), ztrácí možnost obnovení nezobrazených Jízdenek, přenos Jízdenky na jiné Zařízení
v případě ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné reklamace. Provozovatel může uplatnit postup
dle odst. 1.6 těchto Podmínek.

4.109

Vrácení Mobilních jízdenek a Mobilních časových jízdenek se řídí Tarifem DÚK.Smluvními
přepravními podmínkami DÚK.

5 Přepravní kontrola
5.1 Přepravní kontrola Mobilních jízdenek a Mobilních časových jízdenek (dále jen mobilních jízdních
dokladů) probíhá ověřováním dat, které mobilní jízdní doklad obsahuje. Průběh přepravní kontroly
stanoví Smluvní přepravní podmínky DÚK. Dopravce nebo jím pověřená osoba je oprávněna
provádět přepravní kontrolu následujícími způsoby, a to buď kumulativně nebo i jen jedním z nich:
5.1.1 Kontrola NFC (bezdrátové),
5.1.2 Kontrola QR kódu,
5.1.3 Vizuální kontrola jízdního dokladu,
5.1.4 Referenční vizuální informace (barevný grafický prvek, který mění v definovaný
okamžik svou podobu),
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5.1.5
5.2

Interaktivní prvek (např. pohybující se aktuální čas, grafické zobrazení zbývající časové
platnosti jízdenky, aj.).

Uživatel, který se prokazuje při přepravní kontrole platným mobilním jízdním dokladem
zakoupeným v mobilní aplikaci DÚKapka, je povinen předložit tento jízdní doklad ke kontrole
na funkčním a nepoškozeném Zařízení tak, aby mohla být provedena řádná přepravní
kontrola. Je-li Jízdenka Uživatelem k přepravní kontrole předložena na Zařízení, které výše
uvedené parametry nesplňuje a přepravní kontrola není úspěšná, nese Účastník plnou
odpovědnost a není oprávněn takovouto Jízdenku reklamovat.

6 Platební a reklamační podmínky
6.1

Cena Mobilní jízdenky i Mobilní časové jízdenky (dále mobilního jízdního dokladu) je stanovena
Tarifem DÚK v korunách českých včetně DPH. Má-li Uživatel v souladu s Tarifem DÚK nárok na
slevu, uplatňuje ji již při nákupu Mobilní jízdenky a Mobilní časové jízdenky. Provozovatel vůči
Uživateli neúčtuje žádné další související poplatky. V ceně nákupu není zahrnuta cena
případných datových služeb, které Uživatel používá pro přístup k mobilní aplikaci DÚKapka.

6.2

Po uhrazení příslušné částky Uživatelem vystaví systém DÚKapky mobilní jízdní doklad a zašle
ho prostřednictvím datové komunikace do mobilní aplikace DÚKapka. Mobilní jízdní doklad
obsahuje informace o ceně, o časové a zónové platnosti, identifikační kód a kontrolní prvky
pro přepravní kontrolu.

6.3

Mobilní jízdenky i Mobilní časové jízdenky zakoupené prostřednictvím mobilní aplikace
DÚKapka jsou uloženy v elektronickém systému Provozovatele pro případnou pozdější
kontrolu ze strany dopravce i Uživatele.

6.4

V mobilní aplikaci DÚKapka lze platit pouze bezhotovostně platebními kartami
prostřednictvím platební brány. Provozovatel dále umožňuje platby i bezhotovostně
prostřednictvím služeb ApplePay a Google Pay (ode dne vyhlášení). Provozovatel si dále
vyhrazuje právo doplnit i další bezhotovostní platební způsoby, tyto oznámí Uživatelům a
široké veřejnosti na www.dukapka.cz

6.5

Provozovatel Uživatelům vydává za nákup Mobilní jízdenky či Mobilní časové jízdenky daňové
doklady dle zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Daňový doklad zpětně za dobu 10 let je možné vyžádat prostřednictvím e-mailu uvedeného
na www.dukapka.cz.

6.6

Provozovatel výslovně upozorňuje na výhradu práva dle odst. 1.6 čl. 1 těchto Podmínek, které
se vztahuje i na případ, kdy je Provozovatelem zjištěno, že k zakoupení Mobilní jízdenky nebo
Mobilní časové jízdenky prostřednictvím mobilní aplikace DÚKapka došlo na základě
protiprávního jednání Uživatele či třetí osoby, nebo je zakoupená Mobilní jízdenka nebo
Mobilní časová jízdenka použita Uživatelem či třetí osobou za účelem protiprávního jednání.

6.7

Uživatel je oprávněn reklamovat mobilní jízdní doklady, a to z důvodu, kdy mobilní jízdní
doklady vykazují vady v důsledku provozu mobilní aplikace DÚKapka. Za tyto vady se považuje
zejména:
6.7.1 Po zakoupení se mobilní jízdní doklad nezobrazí v mobilní aplikaci DÚKapka.
6.7.2 Jízdenku nelze aktivovat.
6.7.3 Jízdenka po aktivaci nenabyla platnosti.
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6.7.4
6.7.5

Jízdenka vykazuje všechny potřebné znaky pro řádné provedení přepravní kontroly, a
přesto nebyla kontrola úspěšná.
V mezidobí od zakoupení Jízdenky došlo ke změně ceny Jízdenky dle Tarifu DÚK.

6.8

Uživatel není oprávněn reklamovat události a úkony související s přepravou, výší ceny Mobilní
jízdenky dle Tarifu DÚK a volbu jízdního tarifu zakoupené Mobilní jízdenky, pokud byla
zakoupena na základě doporučení v rámci funkcionality vyhledávání spojení dle odst. 1.2.1
těchto Podmínek.

6.9

Uživatel uplatňuje své právo reklamace vůči Provozovateli ve lhůtě 30 dnů od vzniku
reklamačního důvodu.

6.10

Reklamaci včetně odstranění vady Provozovatel vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději
do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace
prodloužit po domluvě s Uživatelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo
nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí lhůty, resp. prodloužené lhůty se má za to, že vada
skutečně existovala a Uživatel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze
odstranit.

6.11

Provozovatel v případě uznání reklamačního nároku provede reklamaci formou vrácení celé
výše jízdného Uživateli, a to bezhotovostně na účet, ze kterého byla platba za Jízdenku
provedena.

7 Ochrana osobních údajů – informace o zpracování OÚ klientů
7.1
7.2

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?
Správcem osobních údajů je Ústecký kraj se sídlem Velka Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad
Labem, IČO 70892156.
V rámci mobilní aplikace DÚKapka je Provozovatel oprávněn shromažďovat, zpracovávat a
uchovávat osobní údaje Registrovaných Uživatelů, a to výlučně pro účely poskytování Služeb.
Detailně jsou účely zpracování osobních údajů popsány v čl. 7.8 těchto Podmínek.

7.3

Provozovatel přijal veškerá taková opatření, zejména organizační, technická a personální,
která zajišťují soulad poskytování Služeb mobilní aplikace DÚKapka s aktuálně platnou a
účinnou právní úpravou vztahující se k ochraně osobních údajů a k ochraně dalších dat, která
jsou v mobilní aplikaci DÚKapka uchovávána.

7.4

Uživatel může být osloven Provozovatelem k udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů
i pro jiné účely, tento však musí odpovídat právě aktuálně platné a účinné právní úpravě
vztahující se k ochraně osobních údajů.

7.5

Zpracovatelem osobních údajů je Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková
organizace.

7.6

Jaká data o Vás zpracováváme a za jakým účelem?
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace zpracovává data
za následujícím účelem:
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7.7

7.8

7.9

Prokázání totožnosti při autorizaci osobních údajů (v rozsahu jméno, příjmení, datum
narození a fotografie držitele) poskytnutých pro získání registrovaného účtu ve stupni –
ověřený profil;
Prokázání totožnosti při nákupu jízdného, které je dle Tarifu nepřenosné (např. zlevněné
časové jízdné);
Prokázání totožnosti cestujícího při odbavení nebo revizorské kontrole v rámci systému
DÚK;
Prokázání totožnosti pro případ reklamace a jiných nestandardních situací;
Dodržení platné legislativy, např. zákon o účetnictví.

Na základě čeho je zpracování osobních dat zákonné?
Ke zpracování osobních údajů dochází na základě:
 Smlouvy se subjektem údajů, tj. na základě článku 6 odst. 1 písm. b) NAŘÍZENÍ
EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 Na základě právních předpisů, např. zákon o účetnictví.
 Oprávněných zájmů správce a zpracovatele na uhrazení jízdného.
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace zpracovává tyto osobní údaje:
 V případě registrovaného uživatele s „neověřeným profilem“: email, jméno a příjmení
uživatele.
 V případě registrovaného uživatele s „ověřeným profilem“: email, jméno a příjmení
uživatele, datum narození a fotografie uživatele.
 V případě registrovaných uživatelů mladších 15let se shromažďují i osobní údaje
zákonného zástupce uživatele, a to v rozsahu: jméno, příjmení a emailová adresa
zákonného zástupce.
Kdo jsou další zpracovatelé osobních údajů a co provádí?
Dalšími zpracovateli osobních údajů jsou i vybraní dopravci DÚK, kteří vystupují v roli dalších
zpracovatelů, kteří jménem Správce provádějí určité činnosti zpracování za účelem:
 Prokázání totožnosti při autorizaci osobních údajů (v rozsahu jméno, příjmení, datum
narození a fotografie držitele) poskytnutých pro získání registrovaného účtu ve stupni –
ověřený profil;
 Prokázání totožnosti při nákupu jízdného, které je dle Tarifu nepřenosné (např. zlevněné
časové jízdné);
 Prokázání totožnosti cestujícího při odbavení nebo revizorské kontrole v rámci systému
DÚK;
 Dodržení platné legislativy;
 Seznam dalších zpracovatelů najdete na www.dukapka.cz (seznam dalších zpracovatelů je
povinnou přílohou nebo může být i v textu)
Příjemci osobních údajů jsou dopravci pro odbavení cestujícího, zpracovatel jako provozovatel
aplikace a dodavatel mobilní aplikace.

12

7.10

7.11

Jak dlouho budou u nás Vaše osobní údaje uloženy?
Osobní údaje jsou automaticky mazány po 3 letech od konce platnosti posledního mobilního
jízdního dokladu (neaktivované Mobilní jízdenky jsou platné 6 měsíců od nákupu). Doba
uchování je stanovena v souladu s platnou legislativou.
Jaká jsou Vaše práva?
Uživatelé mohou požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz,
případně omezení zpracování a práva na přenositelnost údajů.

7.12

V případě zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetí strany
může uživatel vznést námitku proti zpracování.

7.13

V případě zpracování osobních údajů na základě zákona není možné vymazat osobní údaje
uživatele po dobu, po kterou je správce povinen dle zákona osobní údaje zpracovávat.

7.14

Uživatel má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora
27, 170 00 Praha 7.

7.15

Poskytnutí osobních údajů je ze strany uživatele dobrovolné, nicméně nezbytné k uzavření a
plnění smlouvy.
Jaké jsou zásady ochrany osobních údajů u platforem, na kterých je DÚKapka distribuována
ke stažení?

7.16

Mobilní aplikace DÚKapka využívá pro poskytování Služeb data ze zdrojů třetích stran,
Provozovatel tak nezodpovídá za jejich přesnost, úplnost a správnost.

7.17

S ohledem na skutečnost, že mobilní aplikace DÚKapka je Vydavatelem distribuována ke
stažení na Apple Store a Google Store, je Provozovatel povinen Uživatele seznámit
s následujícími Zásadami ochrany osobních údajů poskytovatelů služeb Apple Store a Google
Store:
7.17.1 pro Apple Store přístupné na stránkách www.apple.com/legal/privacy/cz/
7.17.2 pro Google Store přístupné na stránkách policies.google.com/privacy?hl=cs

7.18

Jak můžete kontaktovat Vašeho pověřence pro ochranu osobních údajů?
Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů

správce

jsou

epodatelna@kr-ustecky.cz

8. Závěrečná ustanovení
8.1

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě Rámcové smlouvy, budou řešeny
výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

8.2

Případné spory mezi Provozovatelem a Uživatelem lze, v případě neúspěchu komunikace
s Provozovatelem, řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Uživatel – spotřebitel
může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní
inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy.
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8.3

Tyto Podmínky mohou být uveřejněny mimo verzi v českém jazyce i v dalších jazykových
mutacích. Nastane-li rozpor mezi jednotlivými jazykovými mutacemi, má výkladovou přednost
aktuálně účinná verze v českém jazyce.

8.4

Podmínky a veškerá další dokumentace související s mobilní aplikací DÚKapka jsou zveřejněny
na www.dukapka.cz.

8.5

Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Podmínky po dohodě s Vydavatelem změnit. Účinnost
změny nastane nejdříve pět (5) dní po jejím uveřejnění na www.dukapka.cz.

8.6

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1. 12. 2021.
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bod 14.3 Číslo
prilohaÚsteckého
1.pdf k usnesení
034/9R/2021
kraje: č.
18/SML5159/SoS/DS

Číslo města Roudnice nad Labem:

DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI
VEŘEJNOU LINKOVOU DOPRAVOU A VEŘEJNOU DRÁŽNÍ OSOBNÍ
DOPRAVOU
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:
1. Ústecký kraj
Sídlo:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený:

JUDr. Markem Hrabáčem, členem Rady Ústeckého kraje pro oblast
dopravy a silničního hospodářství

Kontaktní osoba: Ing. Jindřich Franěk, vedoucí odboru dopravy a pozemních komunikací
E-mail/telefon:

franek.j@kr-ustecky.cz / 475 657 526

IČ:

70892156

DIČ:

CZ70892156

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 882733379/0800
(dále jen „Kraj“)
a
2. Město Roudnice nad Labem
Sídlo:

Karlovo nám. 21 , 413 21 Roudnice nad Labem

Zastoupené:

Ing. Františkem Padělkem, starostou města Roudnice nad Labem

Kontaktní osoba: Bohuslava Jírovcová, vedoucí odboru dopravy
E-mail/telefon:

bjirovcova@roudnicenl.cz / 416 850 199,

IČ:

00 264 334

DIČ:

CZ 00 264 334

Bankovní spojení: KB a.s., č.ú. 94-3484550247/0100
(dále jen „Město“, společně s Krajem dále jen „Smluvní strany“)
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
(A) Smluvní strany mezi sebou dne 5. 12. 2018 uzavřely Smlouvu o spolupráci při
zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní

dopravou za účelem vzájemné spolupráce a koordinace Smluvních stran směřující k (i)
zajištění vzájemného uznávání jízdních dokladů vystavovaných dopravci DÚK na
straně jedné a dopravcem MHD na straně druhé opravňující cestující k využívání
služeb veřejné drážní osobní dopravy a veřejné linkové dopravy poskytovaných těmito
dopravci a (ii) nastavení principů vyrovnávání snížených tržeb (resp. zvýšené
kompenzace hrazené Městem dopravci MHD za zajišťování provozu MHD)
v důsledku vzájemného uznávání jízdních dokladů dle této smlouvy,
(B) Smluvní strany mezi sebou dne 3. 12. 2019 uzavřely dodatek č. 1 ke Smlouvě;
(C) Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 24. 9. 2020 smlouvu o kumulativní novaci
smlouvy o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou
dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou, ve které se Město zavázalo vůči Kraji
spolupodílet se na vyrovnání tržeb MHD, resp. na vzniklém propadu tržeb za období
od 1. 3. 2020 do 30. 6. 2020;
(D) z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly, že pro období 2021 a 2022
nebudou upravovány referenční tržby na 1 km dle vzorce uvedeného v čl. IV odst. 1
Smlouvy;

uzavřely spolu Smluvní strany tento dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):
Článek I.
Změna principů vyrovnávání tržeb mezi Krajem a Městem
1.

Stávající znění článku IV. odst. 1 Smlouvy se s účinností od 1. 1. 2021 v celém rozsahu
ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:
Kraj se zavazuje dorovnávat Městu za podmínek stanovených v této smlouvě referenční
tržby na 1 km, s tím, že:




referenční tržby na 1 km pro období kalendářního roku 2018 a pro leden 2019
se rovnají 10,26 Kč bez DPH, referenční tržby na 1 km pro období únor až
prosinec 2019 a kalendářní rok 2020, 2021 a 2022 se rovnají 10,73 Kč bez
DPH; v případě změny zákonné sazby DPH pro jízdné ve veřejné dopravě
Smluvní strany upraví výši referenčních tržeb na 1 km bez DPH tak, aby výše
referenčních tržeb na 1 km s DPH byla shodná před i po změně zákonné sazby
DPH s tím, že výsledek bude zaokrouhlen matematicky na 2 desetinná místa
(např. v případě změny zákonné sazby DPH pro jízdné ve veřejné dopravě z 15
% na 17 % by referenční tržby na 1 km činily 10,08 (po zaokrouhlení z
10,0846 Kč bez DPH), přičemž výše referenčních tržeb na 1 km s DPH by před
i po změně zákonné sazby DPH činila 11,80 Kč);

referenční tržby na 1 km pro období kalendářního roku 2023 a každého následujícího
kalendářního roku (Refi) se vypočítají dle vzorce:
𝑅𝑒𝑓𝑖 = 𝑅𝑒𝑓𝑖−1 ∙

𝑆𝑘𝑢𝑡𝑖−1
𝑆𝑘𝑢𝑡𝑖−2

i

je i-tý kalendářní rok,

Refi-1

jsou referenční tržby na 1 km platné pro bezprostředně předcházející
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kalendářní rok,
Skuti-1

jsou skutečné tržby dosažené v rámci příslušné části DÚK v bezprostředně
předcházejícím kalendářním roce ze všech jízdních dokladů, jejichž
počáteční nebo cílová zóna bude zóna Roudnice a

Skuti-2

jsou skutečné tržby dosažené v rámci příslušné části DÚK v kalendářním
roce bezprostředně předcházejícím předcházejícímu kalendářnímu roku ze
všech jízdních dokladů, jejichž počáteční nebo cílová zóna bude zóna
Roudnice,
[například referenční tržby na 1 km pro období kalendářního roku 2023
(Ref2023) se vypočítají jako součin referenčních tržeb na 1 km platných pro
kalendářní rok 2022 (Ref2022) a podílu skutečných tržeb na 1 km dosažených
v rámci příslušné části DÚK v kalendářním roce 2022 ze všech jízdních
dokladů, jejichž počáteční nebo cílová zóna bude zóna Roudnice (Skut2022),
a skutečných tržeb na 1 km dosažených v rámci příslušné části DÚK v
kalendářním roce 2021 (Skut2021) ze všech jízdních dokladů, jejichž
počáteční nebo cílová zóna bude zóna Roudnice, tj. dle vzorce:
𝑆𝑘𝑢𝑡

𝑅𝑒𝑓2023 = 𝑅𝑒𝑓2022 ∙ 𝑆𝑘𝑢𝑡2022.”
2021

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. (bude doplněno) ze dne
(bude doplněno) a usnesením Rady města Roudnice nad Labem č. (bude doplněno) ze dne
(bude doplněno).

2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv. 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. Město prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů
obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř.
disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních
údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly
na tom, že uveřejnění v registru smluv provede Kraj, který zároveň zajistí, aby informace
o uveřejnění této smlouvy byla zaslána Městu do datové schránky ID (bude doplněno).
Pro odstranění pochybností Smluvní strany prohlašují, že se změnami dohodnutými tímto
dodatkem řídí již od 1. 1. 2021.
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3.

Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž Kraj obdrží
1 a Město 1 vyhotovení.

4.

Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají nadále v
platnosti.

5.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavírají podle své vážné a svobodné vůle a
v absenci tísně či nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož níže připojují své
podpisy.

V Ústí nad Labem dne ........................

JUDr. Marek Hrabáč
člen Rady Ústeckého kraje pro oblast
dopravy a silničního hospodářství
na základě pověření dle usnesení
Rady Ústeckého kraje
č. 008/4R/2020 ze dne 16. 12. 2020

V Roudnici nad Labem dne.........................

Ing. František Padělek
starosta města Roudnice nad Labem
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bod 14.4 priloha 1.pdf k usnesení č. 035/9R/2021

Číslo kraje: (bude doplněno)
Číslo dosavadního dopravce:
Číslo nového dopravce:
082/2021

SMLOUVA O PŘEVODU BEZKONTAKTNÍCH ČIPOVÝCH KARET
uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:
Autobusová doprava s.r.o. Podbořany
Sídlo:
Dělnická 946, 441 01 Podbořany
Zastoupený:
Ing. Radkou Janáčkovou, jednatelkou
IČO
61325759
DIČ
CZ61325759, plátce DPH
Bank. spojení:
účet č. 43-9274210217/0100 vedený u Komerční banky a.s.
Zástupce pro věcná jednání: IIng. Radka Janáčková, jednatelka
E-mail/telefon:
info@adpodborany.cz /
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 6985
(výpis z obchodního rejstříku převodce tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě)
(dále jen „dosavadní dopravce“)
a
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem-centrum,
400 01 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Ing. Milanem Šlejtrem, ředitelem organizace
IČO
06231292
DIČ
CZ06231292, plátce DPH
Bank. spojení:
účet. č. 7475762/0800 vedený u České spořitelny, a.s.
Zástupce pro věcná jednání:
Jiří Novotný
E-mail/telefon:
novotny.j@ds-uk.cz /
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Pr,
vložka 1129
(výpis z obchodního rejstříku nabyvatele tvoří přílohu č. 2 k této smlouvě)
(dále jen „nový dopravce“)
a
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
IČO
DIČ
Bank. spojení:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
JUDr. Markem Hrabáčem, členem Rady Ústeckého
kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
70892156
CZ70892156
účet č. 882733379/0800 vedený u České spořitelny,
a.s.
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Zástupce pro věcná jednání:
E-mail/telefon:
(dále jen „kraj“)

Ing. Jakub Jeřábek, vedoucí oddělení dopravní
obslužnosti
jerabek.j@kr-ustecky.cz /

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O PŘEVODU BEZKONTAKTNÍCH
ČIPOVÝCH KARET
I.
Preambule
1.

Kraj je územním společenstvím občanů, kdy je územním samosprávným celkem
a veřejnoprávní korporací ve smyslu zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů. Mezi úkoly kraje v samostatné působnosti patří mimo jiné
povinnosti plynoucí z vytváření, organizování a kontroly funkce systému dopravní
obslužnosti, kdy zajišťuje dopravní obslužnost veřejnými službami v přepravě cestujících
veřejnou drážní osobní dopravou a veřejnou linkovou dopravou a jejich propojení
na území Ústeckého kraje podle zájmů a potřeb občanů.

2.

Dosavadní dopravce a kraj konstatují, že měli mezi sebou uzavřenou smlouvu č.
19/SML0177/OS/DS o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou
dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje (dále jen „smlouva o veřejných
službách v přepravě“). Dosavadní dopravce byl zapojen do systému integrované dopravy
Ústeckého kraje (dále jen „IDS“), kdy byl podle čl. 6 odst. 9 smlouvy o veřejných službách
v přepravě povinen v rámci IDS provádět odbavování cestujících podle touto smlouvou
stanovených principů, konkrétně uvedených v příloze č. 4. Podle přílohy č. 4 čl. 5 odst. 1
písm. i) převodce byl povinen v rámci IDS zajistit vydávání bezkontaktních čipových karet
(dále jen „BČK“) jakož i veškeré další procesy související s životním cyklem těchto karet.

3.

Dále dosavadní dopravce a kraj konstatují, že podle přílohy č. 4 čl. 9 oddíl IV odst. 3 písm.
p) smlouvy o veřejných službách v přepravě je majitelem BČK dosavadní dopravce, a že
podle přílohy č. 4 čl. 9 oddíl IV odst. 3 písm. q) smlouvy o veřejných službách v přepravě
má kraj, nebo jím pověřený třetí subjekt, v případě ukončení smluvního vztahu, nárok na
jejich převzetí a dále na převedení veškeré hotovosti ve výši celkového zůstatku
elektronických platebních prostředků vložených do BČK a dosavadním dopravcem
vedeným na zvláštním účtu.

4.

Nový dopravce a kraj konstatují, že mají mezi sebou uzavřenou smlouvu o veřejných
službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní
obslužnosti Ústeckého kraje na vybraných linkách, která je obdobného obsahu jako
smlouva o veřejných službách v přepravě. Nový dopravce je rovněž zapojen do systému
integrované dopravy Ústeckého kraje, kdy je podle čl. 6 odst. 9 smlouvy uvedené v tomto
odstavci povinen v rámci IDS provádět odbavování cestujících dle principů uvedených
v příloze č. 4. Nový dopravce je podle uvedené smlouvy povinen k odbavování cestujících
využívat výhradně elektronický odbavovací systém, který splňuje parametry zadané
krajem. Elektronický odbavovací systém zajišťuje kompletní komunikaci (čtení i zápis)
při jakékoliv operaci s bezkontaktní čipovou kartou (prodej jízdního dokladu, zobrazení
jízdních dokladů na bezkontaktní čipové kartě při nástupu cestujícího, dobití elektronické
peněženky) podle pravidel v rámci IDS. Tedy odbavovací systém nového dopravce je plně
kompatibilní pro převzetí BČK dosavadního dopravce.
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5.

Smluvní strany konstatují, že v rámci IDS vznikají vztahy mezi dosavadním dopravcem
nebo novým dopravcem a cestujícími. Pravidla a podmínky pro existenci těchto vztahů
jsou upraveny smluvními přepravními podmínkami Dopravy Ústeckého kraje a následně
Podmínkami pro vydání a užívání bezkontaktní čipové karty integrovaného dopravního
systému Dopravy Ústeckého kraje vydaných jednotlivými dopravci.

6.

Dosavadní dopravce a nový dopravce prohlašují, že jimi vydané Podmínky pro vydání
a užívání bezkontaktní čipové karty integrovaného dopravního systému Dopravy
Ústeckého kraje vycházejí plně ze smluvních přepravních podmínek Dopravy Ústeckého
kraje, a nikterak se od nich neodchylují.

II.
Předmět smlouvy
1.

Dosavadní dopravce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem BČK, uvedených v příloze č.
3 této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást, a že vlastnické právo k těmto BČK
nepozbyl převodem na jinou osobu.

2.

Dosavadní dopravce taktéž prohlašuje, že BČK nemá ve své dispozici, protože držiteli
BČK jsou cestující, a dosavadní dopravce tedy neodpovídá za fyzický stav BČK.

3.

Dosavadní dopravce taktéž prohlašuje, že vede účet č. 43-9274210217/0100 u Komerční
banky a.s. za účelem ukládání hotovosti (peněžních prostředků) zůstatku elektronických
platebních prostředků vložených do BČK.

4.

Dosavadní dopravce touto smlouvou převádí s účinností ke dni uzavření této smlouvy
BČK, uvedené v příloze č. 3, spolu s veškerými peněžními prostředky ve výši celkového
zůstatku elektronických platebních prostředků vložených do těchto BČK k datu účetního
uzavření všech transakcí na BČK v rámci clearingového centra v systému IDS
k rozvahovému dni 31. 1. 2021 do výlučného vlastnictví nového dopravce. Nový dopravce
BČK včetně peněžních prostředků ke dni uzavření této smlouvy do svého vlastnictví
přijímá a současně BČK ke stejnému datu přebírá.

5.

Výše celkových peněžních prostředků rovnající se celkovému zůstatku elektronických
platebních prostředků určených podle čl. 2 odst. 3 bude specifikována výkazem
z clearingového centra (zúčtovacího centra), který bude na náklady kraje sestaven dne
12. 2. 2021, jehož obsahem bude stav ke dni 31. 1. 2021 na převáděných BČK
uvedených v příloze č. 3. U každé jednotlivé BČK bude ve výkazu označení identifikačního
čísla (SNR), logické číslo karty pro řešení životního cyklu, určení výše zůstatku vložených
elektronických prostředků v aplikaci elektronické peněženky, informace o elektronické
jízdence (kupónu).

6.

Předání výkazu dosavadnímu dopravci a novému dopravci zajistí kraj prostřednictvím
společnosti ČSAD SVT Praha, s.r.o., která provádí služby clearingového centra v rámci
IDS nejpozději do 15. 2. 2021 v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě
do datové schránky a na elektronickou adresu (e-mail) uvedenou v záhlaví této smlouvy.

7.

Dosavadní dopravce převede celkové peněžní prostředky specifikované ve výkazu
na bankovní účet nového dopravce č. 217057403/0300 vedený u Československé
obchodní banky do 10 dnů od doručení výkazu.

8.

Dosavadní dopravce se dále zavazuje, že novému dopravci předá veškeré informace
o BČK, zejména o zůstatku elektronického platebního prostředku a o časovém jízdném
na BČK k datu 31. 1. 2021, pokud tyto informace již nebudou obsaženy ve výkazu.
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9.

Nový dopravce převzetím BČK na sebe přebírá veškeré závazky dosavadního dopravce
vyplývající ze zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších změn
a taktéž na sebe za dosavadního dopravce přebírá řešení životního cyklu BČK.

10. Zároveň s převedením BČK postupuje dosavadní dopravce na nového dopravce ke dni
1. 2. 2021 své právní postavení vydavatele BČK a s tím spojený veškerý souhrn práv
a povinností plynoucí z podmínek pro vydání a užívání bezkontaktní čipové karty
integrovaného dopravního systému Dopravy Ústeckého kraje, kdy sám se v plném
rozsahu od svých povinností v rozsahu postoupení osvobozuje. Nový dopravce
s postoupením právního postavení souhlasí.
11. Dosavadní dopravce a nový dopravce výslovně ujednávají, že chtějí být vázáni touto
smlouvou i v případě jakéhokoliv nesouhlasného projevu cestujících.
III.
Ostatní ujednání
1.

Nový dopravce je povinen dodržovat veškeré bezpečnostní procesy vyplývající
z používání BČK a jejich zabezpečení. Dále je nový dopravce povinen poskytnout kraji
veškerou součinnost při aktualizaci bezpečnostních procesů a informace týkající se jeho
odbavovacího systému.

2.

Nový dopravce se zavazuje, že BČK nepřevede na třetí osobu bez předchozího
písemného souhlasu kraje.

IV.
Závěrečná ustanovení
1.

Dosavadní dopravce tímto potvrzuje, že návrh na sjednání této smlouvy byl projednán v
jeho výkonném orgánu.

2.

Kraj tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje
dne 24. 2. 2021, a že schválila podle Článku XIII odst. 4. písm. d) Zřizovací listiny
Příspěvkové organizace (nového dopravce) bezúplatný převod BČK spolu s veškerou
peněžní hotovostí ve výši celkového zůstatku elektronických platebních prostředků
vložených do těchto BČK do vlastnictví nového nabyvatele, neboť jde o věci potřebné
k výkonu jeho činnosti, pro kterou byl zřízen.

3.

Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Pro odstranění všech pochybností
smluvní strany výslovně uvádějí, že se touto smlouvou řídí již od 1. 2. 2021.

4.

Tato smlouva je vyhotovena v 5 paré s platností originálu, přičemž dosavadní dopravce
obdrží 2 vyhotovení, nový dopravce obdrží 2 vyhotovení a kraj 1 vyhotovení.
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V.
Podpisy smluvních stran
1.

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

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

…………………………….........
Autobusová doprava s.r.o. Podbořany

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

……………..………………………….
Dopravní společnost Ústeckého
kraje, příspěvková organizace

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

……………………………….
Ústecký kraj

Příloha
1. Výpis z obchodního rejstříku převodce
2. Výpis z obchodního rejstříku nabyvatele
3. Seznam BČK
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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 6985

Datum vzniku a zápisu:
Spisová značka:
Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:
Předmět podnikání:

1. června 1994
C 6985 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Autobusová doprava s.r.o. Podbořany
Dělnická 946, 441 01 Podbořany
613 25 759
Společnost s ručením omezeným
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu
více než 9 osob včetně řidiče, - osobní provozovaná vozidly určenými pro
přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
provozování autoškoly

Statutární orgán:
jednatel:

Počet členů:
Způsob jednání:
Společníci:
Společník:

Podíl:

Základní kapitál:
Ostatní skutečnosti:

Ing. RADKA JANÁČKOVÁ, dat. nar. 25. září 1968
Stavbařů 2697, 438 01 Žatec
Den vzniku funkce: 9. srpna 2018
1
Za společnost jedná jednatel samostatně.
Ing. RADKA JANÁČKOVÁ, dat. nar. 25. září 1968
Stavbařů 2697, 438 01 Žatec
Vklad: 160 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 100%
Druh podílu: základní
Kmenový list: nebyl vydán
160 000,- Kč
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Dne 1.9.2017došlo k převodu části závodu (Středisko Jihomoravský kraj Znojemsko) na nabyvatele - společnost BDS-BUS, s.r.o., IČ 253 02 078, se
sídlem Vlkovská 334, 595 01 Velká Bíteš, na základě Smlouvy o prodeji části
závodu (Středisko Jihomoravský kraj - Znojemsko), uzavřené mezi společností,
jako převodcem, a uvedeným nabyvatelem dne 21.8.2017. Převod části závodu
byl schválen rozhodnutím jediného společníka při výkonu působnosti valné
hromady společnosti dne 29.8.2017.
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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl Pr, vložka 1129

Datum zápisu:
Datum vzniku:
Spisová značka:
Název:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:
Předmět činnosti:

2. srpna 2017
1. července 2017
Pr 1129 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem
062 31 292
Příspěvková organizace
1.Poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících v rozsahu, způsobem a za
podmínek stanovených ve smlouvách o veřejných službách v přepravě
cestujících.
2.Zabezpečení dopravní obslužnosti za krizových stavů.
3.Dispečerské řízení provozu.
4.Budování, provoz a rozvoj informačních, odbavovacích a platebních systémů
pro cestující.
5.Vydávání čipových karet či jiných médií pro odbavení cestujících, prodej
jízdních dokladů a produktů dopravce.
6.Provoz informačních kanceláří.
7.Poskytování informačních služeb dálkovým přístupem a prostřednictvím
telefonní informační linky.
8.Provoz mobiliáře dopravní telematiky.
9.Umísťování zastávkových označníků a jejich příslušenství a provádění jejich
oprav, údržby a obnovy.
10.Výlep, umisťování a obnova papírových jízdních řádů na zastávkách.

Statutární orgán:
Ředitel:

Počet členů:
Způsob jednání:

MILAN ŠLEJTR, dat. nar. 27. srpna 1969
Ježkova 3223/8, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem
Den vzniku funkce: 1. listopadu 2017
1
Ředitel jedná jménem organizace samostatně. Podepisování za organizaci se
děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu organizace (lze nahradit
razítkem), jménu a funkci připojí ředitel svůj podpis.

Zřizovatel:
Ústecký kraj, IČ: 708 92 156
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem
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1136032454759552
1136049634628736
1137316649981056
1138347442132096
1139429773890688
1139507083302016
1140605238793600
1140658134537344
1142629524526208
1142638114460800
1144837137716352
1144854317585536
1144948806866048
1145039001179264
1145094835754112
1146039728559232
1147152125088896
1147182189859968
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1148097017894016
1148187212207232
1148341831029888
1149205119456384
1149265248998528
1149295313769600
1149415572853888
1149518652068992
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1151399847744640
1151623186044032
1152422049961088
1152507949307008
1152696927868032
1152800007083136
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409372AEB5480
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1160522358281344
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1161407121544320
1163451525977216
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1163640504538240
1163773648524416
1163803713295488
1164520972833920
1164563922506880
1164624052049024
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1165915481068928
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1168223234643072
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1169241141892224
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1170211804501120
1170216099468416
1170289113912448
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1170430847833216
1170452322669696
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1172157955131520
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41F162AEB5480
41F282AEB5480
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4284D2AEB5480
4284E2AEB5480
4285F2AEB5480
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42A124A894880
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42A6B2AEB5480
42A822AEB5480
42B294A894880
42B404A894880
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42B672AEB5480
42B6A4A894880
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1173801175242112
1174820834855040
1175482259818624
1175611108837504
1175649763543168
1175989065959552
1176731564856448
1176891009091712
1176925368830080
1177024153077888
1177693637530752
1177715642812544
1178033470392448
1178170909345920
1178179499280512
1178750729930880
1179021312870528
1179109620602240
1179124392085632
1179231766268032
1179848354977152
1179995740001408
1180022040250496
1180171833660544
1180228198680704
1180923983382656
1180962638088320
1181168796518528
1181274284119424
1181357244634240
1181396429785216
1181439379458176
1182194763256960
1182238243375232
1182379446850688
1182530301151360
1183247560689792
1183303395264640
1183414533969024
1183539088020608
1183569152791680
1183573447758976
1183599748008064
1183646992648320
1184454446499968
1184514576042112
1184788923503744
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42B6B4A894880
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42C7E4A894880
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42D3F4A894880
42D8E4A894880
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42E604A894880
42E684A894880
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42F8C4A894880
430114A894880
430504A894880
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431394A894880
4315C2AEB5480
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433814A894880
434284A894880
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4344F2AEB5480
4346C2AEB5480
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434854A894880
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216,50
0,00
87,70
110,90
63,00
0,00
112,40
0,00
48,50
226,90
0,00
0,70
12,00
20,20
0,70
181,60
0,00
0,00
0,00
120,20
0,00
88,50
27,70
0,00
29,60
392,10
19,20
0,00
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1,10
143,30
32,70
298,70
0,00
0,00
3,60
0,00
0,00
194,60
0,00
11,20
0,00
0,00
0,00
11,10
0,00
27,80
0,00
0,00
18,60
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1185596377355392
1185773001459840
1185785355916416
1185914735380608
1186511735834752
1186593340213376
1186662059690112
1186741777487232
1187817405892736
1188908327585920
1189006581388416
1189037176604800
1189723840926848
1190063673788544
1190191992362112
1190287012087936
1191021451495552
1191102525428864
1191412293519488
1191919099660416
1191940574496896
1191953459398784
1192039358744704
1192094662874240
1192151027894400
1192309941684352
1192438790703232
1193005726386304
1193078210385024
1193167048562048
1193168935143552
1193207059403904
1194691896169856
1195385138268288
1196428815321216
1197717305510016
1200169731836032
1200925646080128
1201054495099008
1201217703856256
1201788934506624
1202205546334336
1202927100840064
1205173368735872
1205474016446592
1207522715846784
1209837703219328
1212075381180544
1216456247822464
1216602276710528

4364B2AEB5480
436744A894880
436772AEB5480
436954A894880
437204A894880
437334A894880
437434A894880
43755DA165580
438504A894880
4394E4A894880
439652AEB5480
4396C4A894880
43A0C2AEB5480
43A5B4A894880
43A792AEB5480
43A8F4A894880
43B3A4A894880
43B4D2AEB5480
43B954A894880
43C0B4A894880
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43C414A894880
43C664A894880
43C844A894880
43D084A894880
43D192AEB5480
43D2DDA165580
43D2E4A894880
43D372AEB5480
43E90E2165580
43F324A894880
440254A894880
441514A894880
4438C4A894880
4443C4A894880
4445A4A894880
444804A894880
445054A894880
445664A894880
4460E4A894880
448194A894880
4485F4A894880
44A3C4A894880
44C574A894880
44E604A894880
4525C4A894880
4527E4A894880
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47,60
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0,00
161,80
167,90
80,70
3,60
140,40
327,30
318,00
159,50
297,10
0,00
520,10
72,10
0,00
231,50
63,60
0,00
0,00
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0,00
156,50
0,00
41,70
161,00
38,00
0,00
199,40
47,50
145,20
130,20
259,50
186,10
67,20
21,80
165,80
0,00
231,40
82,30
0,00
38,80
288,60
20,30
20,20
0,00
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1217194982197376
1219542442726784
1219615457170816
1219995300874368
1223886541244544
1226399097112704
1226450636720256
1228351420650880
1229628912519296
1233864696157312
1239514040653184
1239660069541248
1241800849836160
1241890513704064
1247335176099200
1248332964648064
1248344493413760
1249458776524928
1251739404159104
1253842051552640
1255806073525376
1255939217511552
1255999347053696
1257124628485248
1257193347961984
1258030866584704
1258056636388480
1258172600505472
1258252982965632
1259456795726976
1259465385661568
1262755995273344
1262759625577600
1263562784461952
1264524857136256
1264610756482176
1265727447979136
1265953859327360
1266053865493632
1266982243092608
1266990833027200
1267862711388288
1268025255482496
1269094702339200
1269240731227264
1270091134751872
1270396077429888
1271435459515520
1271482704155776
1272298747942016

453084A894880
4552ADA165580
4553BDA165580
455944A894880
4591E4A894880
45B674A894880
45B734A894880
45D2DDA165580
45E574A894880
4623182EA5480
46754DA165580
46776DA165580
469694A894880
4697E2AEB5480
46E71DA165580
46F5A2AEB5480
46F5CDA165580
470604A894880
472734A894880
4745CDA165580
4762622EB5480
4764522EB5480
4765322EB5480
4775922EB5480
4776922EB5480
4782C22EB5480
4783222EB5480
4784D22EB5480
4785FDA165580
4797822EB5480
4797A22EB5480
47C784A894880
47C7922EB5480
47D3422EB5480
47E1422EB5480
47E2822EB5480
47F2C22EB5480
47F60DA165580
47F7822EB5480
480504A894880
480524A894880
4811D4A894880
4814322EB5480
4823C22EB5480
4825E22EB5480
4832422EB5480
4836B22EB5480
4845D22EB5480
4846822EB5480
4852622EB5480

116,70
399,80
201,20
0,00
167,90
0,00
60,60
215,80
196,80
205,90
56,40
652,00
37,30
10,90
0,00
36,60
40,70
95,90
5,80
0,00
0,00
0,00
97,90
0,00
18,10
286,30
0,00
0,00
0,00
525,90
0,00
0,00
65,90
0,00
93,20
0,00
0,00
149,30
0,00
123,40
0,00
258,80
78,00
0,00
150,10
161,80
174,00
276,80
0,00
0,00

ADP
ADP
ADP
ADP
ADP
ADP
celkem

1273497708480640
1274569563723136
1284697096607104
1285570861549696
1286717617817728
1295586725283968

4863D4A894880
48736DA165580
4906CDA165580
491384A894880
492434A894880
49A544A894880

0,00
8,20
201,80
171,20
30,60
0,00
20 245,10
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Krajský úřad
Číslo objednatele:
Číslo dopravce:

19/SML0178/OS/DS
______________
DODATEK Č. 4

KE SMLOUVĚ O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH
VEŘEJNOU LINKOVOU DOPRAVOU K ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI
ÚSTECKÉHO KRAJE V OBLASTI
VEJPRTSKO
(dále jen „Dodatek“) uzavřený níže zmíněného dne, měsíce a roku mezi smluvními
stranami:

Objednatel:
Ústecký kraj,
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
JUDr. Markem Hrabáčem, členem Rady Ústeckého kraje
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 882733379/0800
(dále jen „Objednatel“)
a společnost
Dopravce:
Autobusy Karlovy Vary, a.s.
Sídlo:
Sportovní 578/4, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary
Zastoupený:
Ing. Zdeňkem Suchanem, výkonným ředitelem společnosti
IČ:
25332473
DIČ:
CZ25332473
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., č.ú.: 218760862/0600
Zapsaný:
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Plzni, oddíl B, vložka 926
(dále jen „Dopravce“, společně s Objednatelem dále jen „Smluvní strany“)

PREAMBULE
Vzhledem k tomu, že:
A. Objednatel obdržel dne 3. 1. 2019 od společnosti TD BUS a.s., dopravce toho
času provozujícího veřejnou linkovou dopravu mimo jiné i v oblasti Vejprtsko,
zcela nečekaně oznámení o odstoupení od smluv o veřejných službách

v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní
obslužnosti Ústeckého kraje v oblastech Vejprtsko, Podbořansko a Lounsko –
západ a společnost TD BUS a.s. v souladu se svým oznámením o odstoupení od
uvedených smluv přestala ode dne 7. 1. 2019 provozovat veřejnou linkovou
dopravu v uvedených oblastech, tj. včetně oblasti Podbořansko;
B. Objednatel proto přijal mimořádné opatření ve smyslu čl. 7 odst. 2 nařízení č.
1370/2007 (EU) spočívající v uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě
cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti
Ústeckého kraje v oblasti Vejprtsko ze dne 28. 1. 2019 s Dopravcem (dále jen
„Smlouva“) v souladu s § 63 odst. 5 ZZVZ. Účelem Smlouvy bylo řádné a plynulé
zajištění dopravní obslužnosti části území Ústeckého kraje ve smyslu § 3 odst. 2
zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o veřejných
službách“). Trvání Smlouvy bylo sjednáno na dobu 2 let, odpovídající maximální
délce mimořádného opatření ve smyslu čl. 7 odst. 2 nařízení č. 1370/2007 (EU);
C. Objednatel začal po uzavření Smlouvy připravovat otevřené zadávací řízení, na
jehož základě by byla uzavřena nová smlouva za účelem zajištění veřejné linkové
dopravy v oblasti Vejprtsko v období po skončení Smlouvy. Příprava otevřeného
zadávacího řízení se však ukázala jako neočekávaně náročná zejména vzhledem
k nutnosti definovat zadávací podmínky s ohledem na nově připravovaný
standard vozidel a na podstatné změny fungování dispečinku Objednatele, jehož
provoz byl v plném rozsahu zahájen až v průběhu roku 2020;
D. V březnu roku 2020 vypukla pandemie nemoci COVID-19, která měla na
zajišťování veřejné dopravy na území Ústeckého kraje v roce 2020 a na
plánování a financování veřejné dopravy na území Ústeckého kraje
v následujících letech zcela mimořádné dopady, které bylo nutné bezodkladně
řešit;
E. Objednatel zahájil dne 18. 12. 2020 zadávací řízení veřejné zakázky uvedené ve
Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky Z2020-045660 s
názvem „Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými
službami v přepravě cestujících (Vejprtsko)“, jejímž předmětem je poskytování
veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou za účelem
zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje v oblasti Vejprtsko na dobu 10 let
(dále jen „Veřejná zakázka“), přičemž Objednatel v důsledku skutečností
popsaných v odstavcích C a D preambule tohoto Dodatku shora, které Objednatel
nemohl předvídat ani je nezpůsobil, nemohl zahájit zadávací řízení Veřejné
zakázky dříve;
F. Smluvní strany prodloužily platnost Smlouvy dodatkem č. 3 ke Smlouvě
uzavřeným dne 29. 1. 2021 v míře dovolené § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZZVZ“), tj. do 12. 3. 2021;
G. Objednatel dosud neuzavřel na základě zadávacího řízení na Veřejnou zakázku
smlouvu o veřejných službách, prostřednictvím níž by byla zajištěna veřejná
linková doprava v oblasti Vejprtsko v období od 13. 3. 2021. Objednatel má proto
zájem za účelem splnění své povinnosti zajistit na svém území dopravní
obslužnost veřejnými službami v přepravě cestujících stanovené v § 3 Zákona o
veřejných službách, aby Dopravce zajišťoval veřejnou linkovou dopravu v oblasti
Vejprtsko na základě Smlouvy až do okamžiku, v němž bude veřejná linková
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doprava v oblasti Vejprtsko zajištěna na základě otevřeného zadávacího řízení na
Veřejnou zakázku, nejpozději však do 31. 1. 2023, a Dopravce je ochotný
v plnění Smlouvy pokračovat;
H. Dle § 63 odst. 5 ZZVZ zadavatel může použít jednací řízení bez uveřejnění,
pokud je to nezbytné v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel
nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, a nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení,
užší řízení nebo jednací řízení s uveřejněním;
I. Objednatel se s Dopravcem dohodl na snížení Ceny na 1 km dle čl. 4 odst. 3
Smlouvy;
J. Smluvní strany se dohodly na prodloužení trvání Smlouvy i pro období od 13. 3.
2021;
uzavírají tímto Smluvní strany na základě ustanovení § 63 odst. 5 ZZVZ tento
Dodatek.
Článek 1
1. Stávající znění článku 2 odst. 3 Smlouvy se v celém rozsahu nahrazuje
následujícím zněním:
„Veřejná linková doprava dle této smlouvy bude provozována v období od 1. 2.
2019 do 31. 1. 2023. Bez ohledu na předcházející větu však provoz veřejné
linkové dopravy dle této smlouvy skončí dnem bezprostředně předcházejícím dni,
ve kterém bude zahájeno plnění veřejné zakázky uvedené ve Věstníku veřejných
zakázek pod evidenčním číslem zakázky Z2020-045660 s názvem „Dlouhodobé
zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě
cestujících (Vejprtsko)“, přičemž Objednatel je povinen doručit Dopravci
oznámení o takovém datu ukončení provozování veřejné linkové dopravy dle této
smlouvy (tj. oznámení, ve kterém bude uveden poslední den provozování veřejné
linkové dopravy Dopravcem podle této smlouvy), nejpozději 12 měsíců předem.“
2. Stávající znění druhé věty článku 4 odst. 3 Smlouvy se mění takto:
„Cena na 1 km do 12. 3. 2021 včetně činí 44,80 Kč a Cena na 1 km od 13. 3.
2021 činí 40,80 Kč.
3. Vzhledem k tomu, že se Smluvní strany dohodly na prodloužení doby trvání
Smlouvy dle čl. 1 odst. 1 tohoto Dodatku, doplňuje se tímto dosavadní znění
přílohy č. 1c Smlouvy o tabulku uvedenou v příloze č. 1c tohoto Dodatku, která
vyčísluje rozsah dopravního výkonu dle Smlouvy v období od 13. 3. 2021 do 31.
1. 2023.
Článek 2
1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží
1 vyhotovení a Dopravce obdrží 1 vyhotovení.
3. Tento Dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady Ústeckého kraje ze dne
[bude doplněno].
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4. S údaji, které Objednatel obdrží od Dopravce v souvislosti s předmětem tohoto
Dodatku, není Objednatel povinen nakládat jako s informacemi důvěrnými a
zejména za účelem zajištění transparentnosti vynakládání veřejných prostředků je
oprávněn je i bez souhlasu Dopravce zveřejnit na svých internetových stránkách
či jiným vhodným způsobem. 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. Dopravce
prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto
Dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje
souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních
údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se
dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede Objednatel, který zároveň
zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto Dodatku byla zaslána Dopravci do
datové schránky ID bv7cyfz, popř. na e-mail: akv@autobusy-kv.cz.
5. Pojmům a termínům, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, začínají velkými
písmeny a nejsou v tomto Dodatku definovány, bude přikládán stejný význam,
jaký je jim připisován ve Smlouvě.
6. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají
nadále v platnosti.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1c - Vymezení linek a spojů, která
doplňuje dosavadní přílohu č. 1c Smlouvy.
8. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavírají podle své vážné a
svobodné vůle a v absenci tísně či nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz
čehož níže připojují své podpisy.
V Ústí nad Labem dne………….

V ……………….. dne…………….

……………………………………….

……………………………………….

Ústecký kraj
JUDr. Marek Hrabáč
člen Rady Ústeckého kraje na
základě pověření dle usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 008/4R/2020 ze
dne 16. 12. 2020

Autobusy Karlovy Vary, a.s.
Ing. Zdeněk Suchan
výkonný ředitel společnosti

Objednatel

Dopravce

4

bod 15.2 příloha 2.pdf k usnesení č. 042/9R/2021

Bod 15.2 příloha 2

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: 19/SML3052/01/SoPD/ZPZ
Č. j. dodatku:
Číslo smlouvy u příjemce:

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

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Mgr. Ivou Dvořákovou, LL.M., členkou Rady Ústeckého kraje pro
oblast životního prostředí
Kontaktní osoba:
Ing. Dagmar Hyblerová, referent odboru životního prostředí a
zemědělství
E-mail/telefon:
hyblerova.d@kr-ustecky.cz/ 475 657 170
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení:
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:
4932032/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce:
Obec Černouček
Sídlo:
Černouček 50, 413 01 Černouček
Zastoupený:
Václavem Křížem, starostou
Kontaktní osoba: Jan Broft
E-mail/telefon: jan.broft@maspodripsko.cz / 728 278 647
IČ:
00526428
DIČ:
Bank. spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 94-1313471/0710
(dále jen ,,příjemce“)
Článek I.
1.
Smluvní strany se dohodly na změně Článku I. odst. 1 Smlouvy o poskytnutí investiční
a neinvestiční dotace č. 19/SML3052/SoPD/ZPZ uzavřené na základě usnesení Zastupitelstva
Ústeckého kraje ze dne 9. 9. 2019 č. 043/22Z/2019, kterým bylo rozhodnuto o poskytnutí
dotace obci Černouček z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém
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kraji na období 2017 až 2025 na realizaci projektu „Obec Černouček – sběrný dvůr“ (dále
jen „Smlouva“) takto:
Článek I odst. 1 Smlouvy nově zní:
Poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 043/22Z/2019 ze dne
9. 9. 2019 poskytuje příjemci ze svého rozpočtu investiční dotaci ve výši 305 930 Kč (slovy:
ttřistapěttisícdevětsettřicet korun českých) a neinvestiční dotaci ve výši 29 470 Kč (slovy:
dvacetdevěttisícčtyřistasedmdesát korun českých), která bude převedena bezhotovostně na
účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, pod UZ (účelovým znakem) 00271, za
podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději do 31. 12. 2020.
2.

Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změn.
Článek II.

1.

Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho uzavření.

2.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ….

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Mgr. Iva Dvořáková, LL.M.
členka Rady Ústeckého kraje pro oblast
životního prostředí na základě pověření dle
usnesení Rady Ústeckého kraje č.
034/2R/2020 ze dne 25. 11. 2020

Příjemce
Obec Černouček
Václav Kříž
starosta

Příloha: položkový rozpočet
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Datum
Zpracovatel
Vedoucí odboru

Číslo příslibu / správce rozpočtu

Jméno a příjmení

Funkce a odbor

Ing. Dagmar Hyblerová

referent životního prostředí a zemědělství

Ing. Monika Zeman, MBA

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

Olga Zapotučná

referent ekonomického odboru

Podle
střednědobého
výhledu
rozpočtu 2020
- 2024

Právně posouzeno

Dle vzoru

Předchozí souhlas dle kompetence

není požadován

Zveřejněno v registru smluv
ID záznam uveřejnění smlouvy

nepodléhá zveřejnění

Odkaz na usnesení orgánu kraje

usnesení č.:
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Podpis

bod 16.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 044/9R/2021
Příloha č. 1

Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 1/2021/RÚK ze dne 24. 2. 2021
– zvýšení rozpočtu Ústeckého kraje o částku 796 381 tis. Kč na celkový objem rozpočtu
Ústeckého kraje 22 597 984 tis. Kč – obsahují následující rozpočtová opatření:
1)

zvýšení o částku 13 640 tis. Kč
financování
prostředky minulých let – zvýšení o částku 13 640 tis. Kč:
 zůstatek na bankovním účtu Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje z roku
2020, 13 633 tis. Kč
 neinvestiční dotace od Ministerstva vnitra ČR z r. 2020 – UZ 14 034, zvýšení o 7
tis. Kč
běžné výdaje
odbor kancelář hejtmana – zvýšení o částku 13 640 tis. Kč:
 Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje, 13 633 tis. Kč:
 rezerva na řešení krizových situací, částka 10 000 tis. Kč
 nespecifikovaná rezerva, částka 2 550 tis. Kč
 služby, částka 967 tis. Kč
 náhrady, částka 115 tis. Kč
 bankovní poplatky, částka 1 tis. Kč
 UZ 14 034 – zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů veřejné správy, škol
a školských zařízení v roce 2020 - ostatní osobní výdaje, 7 tis. Kč

2)

zvýšení o částku 5 625 tis. Kč
financování
prostředky minulých let – zvýšení o částku 5 625 tis. Kč – zůstatek na bankovním účtu
Fondu zaměstnavatele z roku 2020
běžné výdaje
odbor kancelář ředitele, Fond zaměstnavatele – zvýšení o částku 5 625 tis. Kč – příspěvek
podle Kolektivní smlouvy pro období 2019 –
2021 (dodatek č. 4)

3)

zvýšení o částku 10 260 tis. Kč
financování
prostředky minulých let – zvýšení o částku 10 260 tis. Kč – nevyčerpané účelové
finanční prostředky z roku 2020
běžné výdaje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy – zvýšení o částku 387 tis. Kč:
 pojistné plnění pro příspěvkové organizace ve výši 87 tis. Kč:
 Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace, částka 66 tis.
Kč
 Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková
organizace, částka 10 tis. Kč
 Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec, příspěvková organizace,
částka 6 tis. Kč
 Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice,
příspěvková organizace, částka 5 tis. Kč
 neinvestiční účelový příspěvek (UZ 209) pro příspěvkové organizace ve výši 285
tis. Kč:
 Dětský domov a Školní jídelna, Mašťov, příspěvková organizace - prořez,
kácení a nová výsadba stromů, částka 195 tis. Kč
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Příloha č. 1

 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem,
Palachova 35, příspěvková organizace - náklady spojené se zajištěním
praktické výuky a odborné praxe žáků zdravotnických škol Ústeckého kraje v
Krajské zdravotní, a.s. v roce 2020 - II. pololetí, částka 90 tis. Kč
 vratka mylně zaslaných finančních prostředků od Města Louny ve výši 15 tis. Kč
kapitálové výdaje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy – zvýšení o částku 9 873 tis. Kč:
 rezerva z prodeje nemovitého majetku – částka 8 974 tis. Kč
 investiční účelový příspěvek pro Střední školu řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská
147, příspěvková organizace na dovybavení oboru Mechanik opravář motorových
vozidel (Čsl. mládeže 32), částka 899 tis. Kč
4)

zvýšení o částku 2 821 tis. Kč
financování
prostředky minulých let – zvýšení o částku 2 821 tis. Kč – převod účelových finančních
prostředků z roku 2020
běžné výdaje
odbor kultury a památkové péče – zvýšení o částku 2 336 tis. Kč:
 UZ 54 – účelové příspěvky na velkou údržbu pro příspěvkové organizace:
 Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace,
na opravu podokapní římsy, okapního systému a vyřešení odvodu dešťové
vody – částka 700 tis. Kč
 Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková
organizace, na odvlhčení prostoru expozice Gotika – částka 700 tis. Kč
 UZ 190 – udržitelnost projektu „Evropský hospodářský prostor/Norsko – Zámek
Nový Hrad - oprava a obnova severního křídla a věže, restaurování záklopových
stropů východního křídla Zámku Nový Hrad v Jimlíně“ – částka 477 tis. Kč
 UZ 209 – účelový neinvestiční příspěvek pro Oblastní muzeum v Litoměřicích,
příspěvkovou organizaci na restaurování oltáře s Proměněním Krista na hoře
Tábor a oboustranné sošky s Pannou Marií a sv. Barborou – částka 400 tis. Kč
 UZ 17 051 – transfer pro Oblastní muzeum a galerii v Mostě, příspěvkovou
organizaci na projekty:
 Hračkářský průmysl v Krušnohoří, dvě země - dvě cesty – částka 22 tis. Kč
 Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří – částka 37 tis. Kč
kapitálové výdaje
odbor kultury a památkové péče – zvýšení o částku 485 tis. Kč – účelové investiční
příspěvky pro příspěvkové organizace:
 Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace, na nákup akvizic –
částka 400 tis. Kč
 Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace, na rozšíření využitelnosti
lodního simulátoru v kormidelně motorové nákladní lodě – částka 85 tis. Kč

5)

zvýšení o částku 287 tis. Kč
financování
prostředky minulých let – zvýšení o částku 287 tis. Kč – převod účelových finančních
prostředků z roku 2020
běžné výdaje
odbor sociálních věcí – UZ 13 013 - zvýšení o částku 287 tis. Kč – transfer pro Město
Česká
Kamenice
na
projekt
2
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"Koordinované řešení sociálního vyloučení
v České Kamenici"
6)

zvýšení o částku 211 tis. Kč
financování
prostředky minulých let – zvýšení o částku 211 tis. Kč – nevyčerpané účelové finanční
prostředky z roku 2020
kapitálové výdaje
odbor dopravy a silničního hospodářství – zvýšení o částku 211 tis. Kč – rezerva z prodeje
nemovitého majetku

7)

zvýšení o částku 821 tis. Kč
financování
prostředky minulých let – zvýšení o částku 821 tis. Kč – nevyčerpané účelové finanční
prostředky z roku 2020
běžné výdaje
odbor životního prostředí a zemědělství – zvýšení o částku 821 tis. Kč:
 naplňování Koncepce ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) - účelový
neinvestiční příspěvek pro Vyšší odbornou školu obalové techniky a Střední školu,
Štětí, příspěvkovou organizaci, na výrobu osvětového materiálu EVVO, částka 441
tis. Kč
 finanční dary - Skleněná popelnice, částka 380 tis. Kč

8)

zvýšení o částku 153 589 tis. Kč
financování
prostředky minulých let – zvýšení o částku 153 589 tis. Kč – zůstatek na bankovních
účtech Fondu vodního hospodářství
a životního prostředí Ústeckého kraje
k 31. 12. 2020:
 oblast vodního hospodářství – částka 71 424 tis. Kč
 oblast životního prostředí – částka 82 165 tis. Kč
kapitálové výdaje
odbor životního prostředí a zemědělství, Fond vodního hospodářství a životního prostředí
Ústeckého kraje – zvýšení o částku
153 589 tis. Kč:
 oblast vodního hospodářství – rezerva, částka 71 424 tis. Kč
 oblast životního prostředí – rezerva, částka 82 165 tis. Kč

9)

zvýšení o částku 23 907 tis. Kč
financování
prostředky minulých let – zvýšení o částku 23 907 tis. Kč – zůstatek na účtu Fondu
Ústeckého kraje z roku 2020
běžné výdaje
odbor strategie, přípravy a realizace projektů, Fond Ústeckého kraje – individuální dotace
- zvýšení o 7 367 tis. Kč:
 oblast kanceláře hejtmana:
 UZ 26 – Podpora nejvýznamnějších kulturních tradic v ÚK, 552 tis. Kč
 UZ 59 – Podpora vzdělávání Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
Labem, 77 tis. Kč
3
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oblast školství, mládeže a tělovýchovy:
 UZ 207 – Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v
ÚK, 472 tis. Kč
 UZ 235 – Výkonnostní sport, 452 tis. Kč
oblast strategie, přípravy a realizace projektů:
 UZ 222 – individuální dotace – rezerva, 4 814 tis. Kč
 UZ 317 – Mobility Innovation Hub, 1 000 tis. Kč

kapitálové výdaje
odbor strategie, přípravy a realizace projektů, Fond Ústeckého kraje, oblast dopravy a
silničního hospodářství – UZ 318 - zvýšení
o 16 540 tis. Kč - dopravní terminály
10)

zvýšení o částku 28 476 tis. Kč
financování
prostředky minulých let – zvýšení o částku 28 476 tis. Kč – zůstatek na účtu Regionálního
podpůrného fondu Ústeckého kraje
k 31. 12. 2020 – dotační programy
běžné výdaje
odbor strategie, přípravy a realizace projektů, Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje
– zvýšení o částku 18 176 tis. Kč – rezervy
dotačních programů po oblastech:
 kanceláře hejtmana:
 UZ 024, Program pro činnost ostatních složek integrovaného záchranného
systému, částka 21 tis. Kč
 regionálního rozvoje:
 UZ 101, Program obnovy venkova Ústeckého kraje - neinvestiční dotace obcím,
částka 7 996 tis. Kč
 školství, mládeže a tělovýchovy:
 UZ 91, program Sport, částka 1 154 tis. Kč
 UZ 92, program Prevence rizikového chování v ÚK, částka 1 047 tis. Kč
 UZ 223, program Stipendijní program Ústeckého kraje pro vysokoškoláky,
částka 1 399 tis. Kč
 kultury a památkové péče:
 UZ 95, Program podpory regionální kulturní činnosti, částka 45 tis. Kč
 UZ 102, Program na záchranu a obnovu kulturních památek, částka 360 tis. Kč
 sociálních věcí:
 UZ 193, program Podpora Ústeckého kraje na sociální služby - malý dotační
program, částka 635 tis. Kč
 zdravotnictví:
 UZ 227, program Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků v ÚK
(stipendijní program), částka 300 tis. Kč
 UZ 403, program Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí,
částka 725 tis. Kč
 UZ 411, program Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v ÚK
(stipendijní program), částka 1 034 tis. Kč
 UZ 432, program Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu
obyvatel ÚK, částka 103 tis. Kč
 UZ 464, program Podpora regionálního zdravotnictví, částka 1 319 tis. Kč
 UZ 470, program Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí
zdravotnického personálu u poskytovatelů lůžkové péče na území ÚK, částka
423 tis. Kč
4
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 životního prostředí a zemědělství:

 UZ 202, Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období
2017 - 2021 - oblast podpory včelařství, částka 16 tis. Kč
 strategie, přípravy a realizace projektů:
 UZ 103, Program inovační vouchery, částka 1 237 tis. Kč
 UZ 333, program Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji, částka
362 tis. Kč
kapitálové výdaje
odbor strategie, přípravy a realizace projektů, Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje
– zvýšení o částku 10 300 tis. Kč – rezervy
dotačních programů po oblastech:
 kanceláře hejtmana:
 UZ 022, Program pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí, částka 300 tis.
Kč
 regionálního rozvoje:
 UZ 101, Program obnovy venkova Ústeckého kraje - investiční dotace obcím,
částka 10 000 tis. Kč
11)

zvýšení o částku 124 894 tis. Kč
financování
prostředky minulých let – zvýšení o částku 92 944 tis. Kč – zůstatek finančních
prostředků Regionálního podpůrného
fondu Ústeckého kraje z roku 2020 na
projekty:
 projekt „Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva
(kotlíková dotace)“ – 3. výzva Ministerstva životního prostředí (MŽP),
 projekt „Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva
v rodinných domech (kotlíková dotace)“ - 3. výzva MŽP_ Nová zelená úsporám
– Adaptační a mitigační opatření (NZÚ-AMO)
příjmy
investiční přijaté transfery – UZ 15 974 – zvýšení o částku 31 950 tis. Kč – dotace od
MŽP ČR – kotlíková dotace – 3. výzva
MŽP_NZÚ-AMO
běžné výdaje
odbor strategie, přípravy a realizace projektů, Regionální podpůrný fond Ústeckého
kraje – UZ 15 011 – zvýšení o částku
693 tis. Kč – projekt „kotlíková dotace 3. výzva MŽP“ - rezerva
kapitálové výdaje
odbor strategie, přípravy a realizace projektů, Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje
– UZ 15 974 – zvýšení o částku
124 201 tis. Kč – projekt „kotlíková
dotace“:
 3. výzva MŽP – rezerva, 60 298 tis. Kč
 3. výzva MŽP_NZÚ-AMO – rezerva, 63 903 tis. Kč

12) zvýšení o částku 429 079 tis. Kč
financování
prostředky minulých let – zvýšení o částku 429 079 tis. Kč – zůstatek na bankovních
účtech Fondu investic a oprav Ústeckého
kraje k 31. 12. 2020
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běžné výdaje
Fond investic a oprav Ústeckého kraje – zvýšení o částku 55 027 tis. Kč, z toho:
 oblast kancelář ředitele, 9 210 tis. Kč
 oblast školství, mládeže a tělovýchovy, 18 832 tis. Kč
 oblast kultury a památkové péče, 13 888 tis. Kč
 oblast sociálních věcí, 13 097 tis. Kč
kapitálové výdaje
Fond investic a oprav Ústeckého kraje – zvýšení o částku 374 052 tis. Kč, z toho:
 odbor majetkový – zvýšení o částku 28 814 tis. Kč,
 odbor investiční – zvýšení o částku 345 238 tis. Kč, z toho:
 oblast kancelář ředitele, 21 809 tis. Kč
 oblast školství, mládeže a tělovýchovy, 113 851 tis. Kč
 oblast kultury a památkové péče, 10 740 tis. Kč
 oblast sociálních věcí, 41 775 tis. Kč
 oblast zdravotnictví, 54 012 tis. Kč
 oblast dopravy a silničního hospodářství, 103 051 tis. Kč
Konkrétní akce jsou uvedeny v příloze č. 8 předloženého materiálu.
13)

zvýšení o částku 2 136 tis. Kč
příjmy
neinvestiční transfery ze zahraničí – zvýšení o částku 2 136 tis. Kč – z operačního
programu INTERREG EUROPE na projekt
Recapture Fortress Cities (RFC) – podíl EU
běžné výdaje
odbor regionálního rozvoje, Fond rozvoje Ústeckého kraje – zvýšení o částku 2 136 tis.
Kč na projekt „INTERREG EUROPE – RFC“
(evropský podíl) pro partnery projektu:
 PP2 Antwerp, BE – 527 tis. Kč
 PP4 Regional Agency, RO – 293 tis. Kč
 PP5 Prešov, SK – 292 tis. Kč
 PP6 Teruel, ES – 652 tis. Kč
 PP7 Magdeburg, DE - 372 tis. Kč

14)

zvýšení o částku 635 tis. Kč
příjmy
neinvestiční přijaté transfery – UZ 33 354 - zvýšení o částku 635 tis. Kč – dotace
z Ministerstva
školství,
mládeže
a
tělovýchovy ČR
běžné výdaje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy – UZ 33 354 - zvýšení o částku 635 tis. Kč pro
Podkrušnohorské
gymnázium,
Most,
příspěvkovou organizaci v rámci Podpory
přípravy sportovních talentů na školách s
oborem vzdělávání gymnázium se sportovní
přípravou

15)

přesun ve výši 3 000 tis. Kč
běžné výdaje
odbor ekonomický – snížení o 2 250 tis. Kč – centrální rezerva
odbor majetkový – snížení o 750 tis. Kč – operativní leasing automobilů
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kapitálové výdaje
odbor kancelář ředitele – zvýšení o 3 000 tis. Kč:
 obnova vozového parku – zastupitelstvo, 2 300 tis. Kč,
 obnova vozového parku – úřad, 700 tis. Kč,
16)

přesun ve výši 6 618 tis. Kč za podmínky schválení závazných ukazatelů radou kraje
běžné výdaje
odbor ekonomický – snížení o 6 618 tis. Kč – centrální rezerva
odbor školství, mládeže a tělovýchovy – zvýšení o 6 618 tis. Kč:
 UZ 54 - příspěvek na velkou údržbu pro Obchodní akademii a Střední odbornou
školu zemědělská a ekologická, Žatec, příspěvkovou organizaci ve výši 3 798 tis.
Kč na vybudování přírodovědného centra (Svatopluka Čecha 1180)
 UZ 209 - neinvestiční účelové příspěvky pro zřízené příspěvkové organizace:
 Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková
organizace, na vybavení nově zrekonstruované budovy (Sukova 870/6,
Rumburk), 899 tis. Kč,
 Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace, na
vybavení nově zrekonstruované budovy (Sukova 870/6, Rumburk), 735 tis.
Kč,
 Speciální základní škola, Speciální mateřská škola a Praktická škola, Děčín,
příspěvková organizace, na vybavení nově zrekonstruované budovy
(Sukova 870/6, Rumburk), 456 tis. Kč
 Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse,
Děčín - Libverda, příspěvková organizace na vybavení nově
zrekonstruované budovy (Březiny 75), 730 tis. Kč
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19096/U/2020-HMSU
Čj.: UZSVM/U/17459/2020-HMSU

Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2,
za kterou právně jedná Ing. Karel Pekárek, ředitel odboru Hospodaření s majetkem státu,
Územního pracoviště Ústí nad Labem, na základě Příkazu generálního ředitele č. 6/2019 v platném
znění,
IČO: 69797111
(dále jen „převodce“),
a
Ústecký kraj
se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem,
který zastupuje Ing. Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje
IČO: 70892156, DIČ: CZ70892156,
(dále jen „nabyvatel“),
uzavírají podle ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 89/2012 Sb.“), a podle ustanovení § 22 zákona č. 219/2000
Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 219/2000 Sb.“), tuto

SMLOUVU O BEZÚPLATNÉM PŘEVODU
VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITÉ VĚCI
Č. 83/U/Fi/2020
Čl. I.
1. Česká republika je vlastníkem níže uvedených nemovitých věcí:
Pozemek:


parcela číslo 1033/10, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha

zapsaný na listu vlastnictví č. 60000 pro katastrální území Předlice, obec Ústí nad Labem, v
katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, katastrálním pracovištěm
Ústí nad Labem.
2. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je na základě Smlouvy o předání majetku
státu (§ 55 odst. 3 zák. č. 219/2000 Sb.) č.j. UZSVM/U/20656/2018-HMSU (č. j. 15811/21/1821630 Ba) ze dne 12.2.2019 příslušný hospodařit s nemovitými věcmi dle odst. 1, a to ve
smyslu § 9 zákona č. 219/2000 Sb.
3. Převodce převádí touto smlouvou nabyvateli vlastnické právo k parcele č. 1079/10 o výměře
11 m2 v katastrálním území Předlice, obec Ústí nad Labem (dále jen „převáděný majetek“).
Převáděný majetek byl oddělen z pozemku uvedeného v odst. 1 geometrickým plánem číslo
632-185/2007 ze dne 17.10.2007 vypracovaným společností Geodézie Sever spol. s r.o. S
rozdělením vyslovil souhlas místně příslušný stavební úřad Magistrátu města Ústí nad Labem
dne 1.12.2020 pod č. j. MMUL/OÚPSŘ/S/360354/2020/Te. Tento geometrický plán je nedílnou
součástí této smlouvy.

Čl. II.
1. Převodce touto smlouvou bezúplatně převádí nabyvateli vlastnické právo k převáděnému
majetku se všemi součástmi a s příslušenstvím, právy a povinnostmi, a nabyvatel je do svého
výlučného vlastnictví přijímá.
2. Vlastnické právo k převáděnému majetku se bezúplatně převádí podle ustanovení § 22 odst. 3
zákona č. 219/2000 Sb. v souladu s ustanovením § 9 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
3. Nabyvatel prohlašuje, že se seznámil s faktickým stavem převáděného majetku.
4. Účetní hodnota převáděného majetku činí 5.280,00 Kč.

Čl. III.
1. Převodce i nabyvatel shodně prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by
uzavření této smlouvy bránily.
2. Převodce prohlašuje, že mu není známo, že by na převáděném majetku vázla nějaká omezení,
závazky či právní vady.

Čl. IV.
1. Vlastnické právo k převáděnému majetku nabývá nabyvatel zápisem do katastru nemovitostí.
Právní účinky zápisu nastanou k okamžiku podání návrhu na vklad katastrálnímu úřadu. Tímto
dnem na nabyvatele přecházejí veškerá práva a povinnosti spojené s vlastnictvím a užíváním
převáděného majetku.
2. Smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad vlastnického práva nabyvatele podle této smlouvy
do katastru nemovitostí podává převodce.
3. Pokud by příslušným katastrálním úřadem byl návrh na vklad vlastnického práva nabyvatele
podle této smlouvy pravomocně zamítnut, účastníci této smlouvy se zavazují k součinnosti
směřující k naplnění vůle obou smluvních stran.

Čl. V.
1. Smlouva je uzavřena a nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu poslední smluvní
stranou.
2. Tato smlouva nepodléhá uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 písm.
h) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou svými projevy vázány od okamžiku podpisu této
smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly, že není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti
smluvních stran zákonem č. 89/2012 Sb. a zákonem č. 219/2000 Sb.
5. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze
písemnou formou, v podobě oboustranně uzavřených, vzestupně číslovaných dodatků
smlouvy.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom
vyhotovení. Jedno vyhotovení bude použito k zápisu vlastnického práva vkladem do katastru
nemovitostí.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je:


doložka dle zákona č. 129/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů



geometrický plán č. 632-185/2007 ze dne 17.10.2007

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

V Ústí nad Labem dne

V Ústí nad Labem dne

Česká republika – Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových

Ústecký kraj

………………………………………….
Ing. Karel Pekárek
ředitel odboru
Hospodaření s majetkem státu

………………………………………….
Ing. Jan Schiller
hejtman

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

Ústecký kraj ve smyslu ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb. potvrzuje, že
u právních úkonů obsažených ve Smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovitým věcem č. 83/U/Fi/2020, kterou se převádí

Pozemek:

parcela čís. 1079/10, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
který byl oddělen z parcely číslo 1033/10 geometrickým plánem číslo 632-185/2007 ze dne
17.10.2007 vypracovaným společností Geodézie Sever spol. s r.o., s rozdělením vyslovil souhlas
místně příslušný stavební úřad Magistrátu města Ústí nad Labem dne 1.12.2020 pod č. j.
MMUL/OÚPSŘ/S/360354/2020/Te, zapsaný na listu vlastnictví č. 60000, pro katastrální území
Předlice, obec Ústí nad Labem, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký
kraj, Katastrálním pracovištěm Ústí nad Labem,
byly ze strany nabyvatele splněny veškeré zákonem č. 129/2000 Sb., či jinými obecně závaznými
právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení
či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.
Předmětná Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem
č. 83/U/Fi/2020 byla schválena usnesením č. …….………………………….…. ze zasedání
zastupitelstva Ústeckého kraje dne …………….....

V Ústí nad Labem dne

………………………………………
Ing. Jan Schiller
hejtman Ústeckého kraje

bod 17.1 priloha 4.2.pdf k usnesení č. 063/9R/2021

NÁJEMNÍ SMLOUVA
č. 658/2020
uzavřena podle § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen
„občanský zákoník“)
I. SMLUVNÍ STRANY
Pronajímatel:
Povodí Ohře, státní podnik,
se sídlem:
statutární orgán:
zastoupený ve věcech smluvních:
Kontaktní osoba:

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel
Ing. Radkem Jelínkem, ekonomickým ředitelem

tel.: 474 636 690
IČO:
70889988
DIČ:
CZ70889988
bankovní spojení: Komerční banka, a. s, pobočka Chomutov
číslo účtu: 9137441/0100
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 13052
Nájemce:
Ústecký kraj
se sídlem:
zastoupen:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení, č. účtu:
Zástupce pro věcná jednání:

1.

2.

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s., 882733379/0800
Mgr. Ing. Jindřich Šimák, vedoucí majetkového odboru
Krajského úřadu Ústeckého kraje

II. PŘEDMĚT NÁJMU
Pronajímatel prohlašuje, že má právo hospodařit s majetkem státu, a to s pozemkem p. č. 1432/2
v k. ú. Želenice u Mostu, o celkové výměře 54 117 m2, zapsaného na LV č. 228, druh pozemku –
vodní plocha. Pozemek je veden pro katastrální území Želenice u Mostu, obec Želenice, u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most
Pronajímatel pronajímá nájemci části pozemku o celkové výměře 404 m2 (dále jen „předmět
nájmu“).

III. ÚČEL NÁJMU
Předmět nájmu je nájemci pronajímán za účelem stavby „Rekonstrukce mostu 256-007 Želenice“
(dále jen „stavba“).
1.

2.

IV. DOBA NÁJMU
Pronajímatel pronajímá nájemci předmět nájmu uvedený v článku II. na dobu určitou, a to ode
dne nabytí účinnosti této smlouvy do dne vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, nebo do dne
právní moci rozhodnutí o uvedení stavby do předčasného provozu, a to podle toho, co nastane
dříve, nejpozději však do 31. 12. 2024.
Nájem může být ukončen:
a) Uplynutím sjednané doby nájmu.
b) Dohodou smluvních stran.

c) Výpovědí ze strany pronajímatele:
 z provozních důvodů
 v případě, že předmět nájmu bude užíván v rozporu s dohodnutým účelem nebo dojdeli ze strany nájemce k porušování obecně platných právních předpisů a nařízení úřadů
nebo poruší-li nájemce některé z ustanovení této smlouvy, zejména povinnosti
uvedené v čl. III., V. a VI.
 v případě, že nájemce ztratí způsobilost k činnosti, k jejímuž výkonu je předmět nájmu
určen.
d) Výpovědí ze strany nájemce.
e) Smluvní strany jsou dále oprávněny písemně vypovědět nájem pronajatého pozemku
z důvodů uvedených v občanském zákoníku.
3. Ustanovením odst. 2 tohoto článku této smlouvy není vyloučeno právo kterékoliv smluvní strany
písemně
vypovědět
nájem
předmětu
nájmu
pro
důvody
uvedené
v občanském zákoníku.
4. Při ukončení nájmu jakýmkoliv způsobem je nájemce povinen předmět nájmu vyklidit a uvést
do původního stavu a ke dni ukončení nájmu ho odevzdat zástupci pronajímatele, pokud
se nedohodnou jinak.
5. Výpovědní doba je stanovena dohodou smluvních stran pro obě strany v délce 3 měsíců.
6. Smluvní strany si výslovně ujednaly právo pronajímatele písemně odstoupit od smlouvy, vedle
zákonem upravených důvodů také pro tyto důvody:
a) s ohledem na pravomocné rozhodnutí příslušného státního orgánu je třeba předmět nájmu
vyklidit,
b) nájemce dá předmět nájmu do pronájmu třetí osobě bez písemného souhlasu
pronajímatele, to neplatí pro zhotovitele stavby ve smyslu čl. VIII. odst. 2 této smlouvy,
c) je vydáno soudní rozhodnutí, že je nájemce v úpadku,
d) nájemce bude způsobem užívání předmětu nájmu ohrožovat dobré jméno a pověst
(goodwill) pronajímatele,
e) dojde k prokazatelnému porušení takové povinnosti nájemce, o jejímž porušení si
smluvní strany v této smlouvě ujednaly, že je považováno za podstatné porušení smlouvy.
7. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím pronajímatele písemně odstoupit od smlouvy dle
písm. e) odst. 6 tohoto článku této smlouvy je:
a) prodlení nájemce s placením nájemného či jeho částí delším než 1 měsíc od doručení
výzvy nájemci k úhradě dlužného nájmu,
b) porušení jakékoliv povinnosti dané právními předpisy či smlouvou v oblasti PO, BOZP
a OŽP ze strany nájemce,
c) opakované (tj. více než dvakrát) porušování jiné povinnosti, než je uvedena pod. písm. a),
b) odst. 7 tohoto článku této smlouvy, nájemcem vyplývající pro něj ze smlouvy či
právních předpisů.
8. Odstoupení od smlouvy je účinné datem jeho doručení druhé smluvní straně.
9. Odstoupení od smlouvy, výpověď nájmu či jiný způsob zániku smlouvy se nedotýká práva
příslušné smluvní strany na zaplacení smluvních pokut, úroků z prodlení a náhrady škody, na
které smluvní straně vznikne nárok dle této smlouvy či právních předpisů
10. Smluvní strany si výslovně ujednaly vyloučení automatického znovu uzavření této smlouvy tak,
že tato smlouva se znovu neuzavírá za podmínek ujednaných původně dle pravidel uvedených
v ust. § 2230 odst. 1 občanského zákoníku, užívá-li nájemce předmět nájmu i po uplynutí nájemní
doby či ukončení nájemního vztahu a pronajímatel ho do jednoho měsíce nevyzval, aby mu
předmět nájmu odevzdal.
11. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že pronajímatel má právo na náhradu ve výši ujednaného
nájemného, neodevzdá-li nájemce předmět nájmu pronajímateli v den skončení nájmu až do dne,
kdy nájemce pronajímateli předmět nájmu předá.
1.

V. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Nájem pozemku bude v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění považován
za plnění od daně osvobozené.
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1.
2.

3.

4.

Výše nájmu za předmět nájmu o celkové výměře 404 m2 se stanovuje na 6,50 Kč/m2/rok. Celkové
roční nájemné činí 2.626 Kč.
V případě předčasného ukončení nájmu z jakéhokoliv důvodu bude nájemci vyúčtována poměrná
část ročního nájemného i za každý započatý měsíc; při kratším období pronájmu činí nájemné
min. 600 Kč.
Cenu za užívání pozemku bude nájemce hradit ročně jednou splátkou na účet pronajímatele na
základě daňového dokladu vystaveného pronajímatelem do 15 dnů ode dne uskutečnění
osvobozeného plnění se splatností 30 dnů od data vystavení.
Úhradu provede nájemce převodem na účet pronajímatele.
Datum uskutečnění osvobozeného plnění je pro rok započetí užívání pozemku stanoven na den
podepsání protokolu o převzetí staveniště. Nájemce se zavazuje, že protokol doručí pronajímateli
do sedmi dnů od jeho podpisu.
V dalších letech je datum uskutečnění osvobozeného plnění stanoven buď na den protokolárního
převzetí pozemku pronajímatelem při ukončení užívání pozemku, nebo na 31. 12. kalendářního
roku, a to na den, který nastane dříve.
Neuhradí-li nájemce cenu ročního nájemného ve lhůtě splatnosti, bude mu účtován úrok
z prodlení ve výši 0,1 % z částky včas nezaplacené za každý den prodlení.
VI. COMPLIANCE DOLOŽKA
Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy
jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při
plnění této smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.
Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke
vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně
formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena
odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti
nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního
zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně
jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.
Nájemce prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí
Ohře, s.p. (viz http://www.poh.cz/protikorupcni-a-compliance-program/d-1346/p1=1458), dále s
Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní
podnik. Nájemce se při plnění této smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat
zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.
Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně
možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu
korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné
platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

VII. OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto
zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních
údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování
osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/informace-ozpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459
1.

1.

VIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
Stavba bude realizována v souladu s vyjádřením pronajímatele zn. č. POH/23355/2020-2/032100
ze dne 29. 5. 2020, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
Po skončení nájmu je nájemce povinen vrátit předmět nájmu ve stavu odpovídajícímu
sjednanému způsobu užívání a účelu nájmu, ve stavu, v jakém jej převzal s přihlédnutím
k obvyklému opotřebení. Nájemce se zavazuje, že v souvislosti s realizací stavby bude do
vlastnických práv a oprávněných zájmů pronajímatele zasahovat pouze v nezbytné míře a bude si
3
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počínat tak, aby na majetku pronajímatele nedocházelo ke škodám. Dojde-li přesto nájemcem,
případně jím pověřenými třetími osobami k zásahu do dotčených nemovitých věcí nad smluvně
sjednaný rámec, případně ke vzniku škody na majetku pronajímatele, zavazuje se nájemce pro
takový případ k uvedení dotčených nemovitých věcí do původního stavu a v případě vzniku
majetkové újmy k její úhradě, pokud nebude dohodnuto jinak.
Nájemce je oprávněn přenechat předmět nájmu bezúplatně k užívání subjektu, který bude stavbu
realizovat, k čemuž pronajímatel tímto výslovně uděluje svůj nezpochybnitelný souhlas.
Pronajímatel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí, zejména zatopením při povodních a při
poškození ledem.
IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tuto nájemní smlouvu lze měnit jen na podkladě písemných vzájemně odsouhlasených dodatků.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem protokolárního předání
staveniště nájemci, za účasti zhotovitele stavby. Nájemce tuto skutečnost pronajímateli sdělí
neprodleně, nejpozději však do 7 dnů od protokolárního předání staveniště písemně na adresu:
Povodí Ohře, státní podnik, Spořická 4949, 430 46 Chomutov, e-mail:
tel: 474 636 690. Nebude-li takové písemné oznámení pronajímateli
doručeno do konce roku 2024, pak tato smlouva účinnosti nenabude.
Tato nájemní smlouva je sepsána dle příslušných ustanovení občanského zákoníku včetně
předpisů souvisejících.
Dle ustanovení čl. 6, odst. 6, bodu 7 statutu Povodí Ohře, státního podniku, v platném znění není
k této smlouvě nutný písemný souhlas zakladatele Povodí Ohře, státního podniku, tj. Ministerstva
zemědělství ČR.
O uzavření této smlouvy rozhodla Rada Ústeckého kraje usnesením č. ………………... ze dne
………………………..
Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, seznámily se
s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují.
Tato smlouva je vyhotovena 4x, nájemce si ponechá 1 vyhotovení a pronajímatel 3 vyhotovení.

V Chomutově dne ….............…..

…...................................................................
pronajímatel
Ing. Radek Jelínek
Povodí Ohře, státní podnik

V Ústí nad Labem dne …...................

…...............................................................
nájemce
Ing. Jan Schiller
hejtman Ústeckého kraje

Přílohy:
1. vyjádření č. j. POH/23355/2020-2/032100 ze dne 29. 5. 2020
2. zákres výměr pronajímané části pozemku
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657/2020 SBS
Most, VT Bílina

Smlouva č. 657/2020
o uzavření budoucí smlouvy o věcném břemenu – služebnosti
uzavřená podle ust. § 1785 a násl. v návaznosti na ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku
mezi:
Povodí Ohře, státní podnik
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č.13052
se sídlem: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán: Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Radkem Jelínkem, ekonomickým ředitelem
IČO: 70889988
DIČ:
CZ70889988
bankovní spojení: KB Chomutov, č. účtu: 9137441/0100
Kontaktní osoba:
tel.: 474 636 690
dále jen „budoucí povinný“
a
Ústecký kraj
se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
zastoupen: Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje
IČO: 70892156
DIČ:
CZ70892156
bankovní spojení, č. účtu: 882733379/0800
dále jen „budoucí oprávněný“

I.
Prohlášení o právním a faktickém stavu
1.

Budoucí povinný prohlašuje, že má právo hospodařit s majetkem státu, a to s pozemkem p. č.
2
1432/2 v k. ú. Želenice o celkové výměře 54 117 m , zapsaného na LV č. 228, druh pozemku –
vodní plocha. Pozemek je veden pro katastrální území a obec Želenice u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most (dále jen „služebný pozemek“).

2.

Budoucí oprávněný prohlašuje, že je vlastníkem a provozovatelem stavby „Rekonstrukce mostu
256-007 Želenice“ (dále jen „stavba“).

II.
Předmět smlouvy
1.

2.

3.

4.
5.

Podle ustanovení § 1785 a násl. v návaznosti na § 1257 a následujících znění občanského
zákoníku uzavírají účastníci budoucí smlouvu o zřízení věcného břemena služebnosti, podle
které bude zřízeno věcné břemeno služebnosti mostu ve prospěch budoucího oprávněného (dále
jen „věcné břemeno služebnosti“). Most bude křížit VT Bílina v ř. km 41,272. Akce bude
realizována v souladu s vyjádřením budoucího povinného zn.: POH/23355/2020-2/032100 ze dne
29. 5. 2020.
Smluvní strany shodně prohlašují, že právo odpovídající věcnému břemenu služebnosti přejde
jako právo i jako povinnost na nového nabyvatele služebného pozemku až do doby zániku
stavby. Z obsahu práva sjednaného touto smlouvou rovněž bude vyplývat povinnost povinného
zdržet se jakýchkoliv zásahů do integrity umístěné stavby.
Tato smlouva o smlouvě budoucí je smluvními stranami uzavírána za účelem vydání územního,
vodoprávního a stavebního povolení, na jehož základě bude stavba realizována na služebném
pozemku za splnění podmínek uvedených ve vyjádření budoucího povinného zn.:
POH/23355/2020-2/032100 ze dne 29. 5. 2020, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
Budoucí povinný souhlasí se vstupem na služebný pozemek uvedený v čl. I. této smlouvy, a to
pouze v nezbytné míře, umožňující splnění účelu této smlouvy.
Budoucí povinný se zavazuje, že nejpozději do 60 dnů od učinění prokazatelné výzvy budoucím
oprávněným, učiněné jím ve lhůtě do 6 kalendářních měsíců ode dne právní moci kolaudačního
rozhodnutí/vydání kolaudačního souhlasu, jímž se povoluje užívání stavby, nejpozději však do 5
let od uzavření této smlouvy, uzavře s budoucím oprávněným, za podmínek sjednaných touto
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smlouvou, vlastní smlouvu o zřízení věcného břemena služebnosti, jejímž obsahem bude právo
umístění a strpění stavby na služebném pozemku společně s právem budoucího oprávněného
spočívajícím v právu přístupu a příjezdu ke stavbě za účelem provozování, údržby a oprav výše
uvedené stavby a dále pak právo cesty a stezky (dále jen „vlastní smlouva“).

III.
Cena a platební podmínky
1. Věcné břemeno služebnosti specifikované v čl. II smlouvy bude dle dohody smluvních stran
zřízeno za úplatu.
2. Výše jednorázové úhrady za zřízení věcného břemena služebnosti na služebném pozemku,
kterou se budoucí oprávněný zavazuje uhradit, je cena smluvní. Smluvní cena nesmí být nižší než
cena stanovená výnosovým způsobem podle vzorce:
2
sazba nájemného za m x výměra věcného břemene x 5 let.
2
Pro výpočet ocenění věcného břemena bude použita sazba nájemného 11 Kč/m , celková cena
pak bude minimálně 900 Kč. Výměra VB bude určena na základě předloženého geometrického
2
plánu budoucím oprávněným po ukončení realizace stavby (předpokládaný rozsah je 279 m ).
K ceně bude připočtena DPH podle platné sazby. Povinný vystaví daňový doklad do 15 dnů ode
dne uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den poskytnutí
služby, tj. den vzniku věcného břemena nebo den vystavení daňového dokladu podle toho, který
den nastane dříve. Splatnost bude stanovena na 30 dnů od data vystavení daňového dokladu.
3. Pokud oprávněný nezaplatí povinnému jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemena
služebnosti v dohodnutém termínu splatnosti, zavazuje se oprávněný zaplatit smluvní úrok ve výši
0,3 % z včas nezaplacené částky za každý započatý den prodlení.
4. Jako náhradu nákladů spojených s uzavřením této smlouvy zaplatí budoucí oprávněný budoucímu
povinnému částku 600 Kč plus DPH podle platné sazby. Dohodnutá částka bude uhrazena na
základě daňového dokladu, který budoucí povinný vystaví do 15 dnů ode dne uskutečnění
zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude datum podpisu této smlouvy.
Splatnost bude stanovena na 30 dnů od data vystavení daňového dokladu. Faktura bude
vystavena na adresu budoucího oprávněného.
5. Pokud budoucí oprávněný nezaplatí budoucímu povinnému celou úhradu za náhradu nákladů
spojených s uzavřením této smlouvy v dohodnutém termínu splatnosti, zavazuje se budoucí
oprávněný zaplatit smluvní úrok ve výši 0,3 % z včas nezaplacené částky za každý započatý den
prodlení.

IV.
Compliance doložka
1.
2.

3.

4.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy
jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při
plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.
Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke
vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně
formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena
odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení
proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle
trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních
stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.
Budoucí oprávněný prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance
programu Povodí Ohře, s.p. (viz http://www.poh.cz/protikorupcni-a-compliance-program/d1346/p1=1458), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním
programem Povodí Ohře, státní podnik. Budoucí oprávněný se při plnění této Smlouvy zavazuje
po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech,
pokud to jejich povaha umožňuje.
Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně
možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu
korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti;
obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.
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V.

Ochrana a zpracování osobních údajů
V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto
zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních
údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování
osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/informace-ozpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459

VI.
Ostatní ujednání
1. Budoucí oprávněný se zavazuje podat návrh na vklad věcného břemena služebnosti do katastru
nemovitostí a uhradit náklady spojené s vkladem věcného břemena.
2. Budoucí oprávněný se zavazuje, že výkonem práv vyplývajících z věcného břemena služebnosti
bude do práv budoucího povinného zasahovat jen v nezbytné míře v rámci účelu, pro který bude
věcné břemeno zřízeno.
3. Budoucí oprávněný je povinen při jakékoliv činnosti na služebném pozemku uvést vždy pozemek
do předešlého stavu a nahradit případnou škodu způsobenou buď svou činností, nebo
způsobenou v rámci havárie, a to i v případě, že tyto práce bude provádět nebo zajišťovat jiný
subjekt, než je oprávněný.
4. Budoucí povinný nezodpovídá za škody způsobené vodou včetně škod způsobené ledovými jevy,
a to jak v průběhu stavby, tak při jejím užívání.
5. Podpisem této smlouvy budoucí povinný udílí budoucímu oprávněnému souhlas k vybudování
výše uvedené stavby na služebném pozemku za podmínek, stanovených při projednávání stavby
ve všech stupních řízení.
6. Budoucí oprávněný bere na vědomí, že budoucí povinný nepřebírá do své správy či majetku nově
budované konstrukce a nebude na nich provádět údržbu.
7. Most bude nedílnou součástí navazující komunikace.
8. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada Ústeckého kraje usnesením č. ………………... ze dne
……………………..
9. Nedílnou součástí smlouvy je situační snímek se zákresem dotčeného pozemku budoucího
povinného, který tvoří přílohu č. 2
10. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž budoucí oprávněný i budoucí povinný obdrží po
dvou výtiscích.
11. Smluvní strany prohlašují, že v obsahu smlouvy je zhmotněna jejich smluvní vůle, což stvrzují
svými podpisy a zároveň nepovažují žádné ustanovení této smlouvy za obchodní tajemství.
Příloha č. 1: vyjádření POH/23355/2020-2/032100,
Příloha č. 2: koordinační situační výkres
za budoucího povinného:

za budoucího oprávněného:

V Chomutově, dne ……………

V Ústí nad Labem, dne………………

……………………………………….
Ing. Radek Jelínek
ekonomický ředitel

……………………………………….
Ing. Jan Schiller
hejtman Ústeckého kraje
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Příloha č. 2.
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bod 17.1 priloha 15.1.pdf k usnesení č. 069/9R/2021

bod 17.1 priloha 15.2.pdf k usnesení č. 070/9R/2021

bod 17.2 priloha 1.pdf k usnesení č. 078/9R/2021

Pojistná smlouva č. 400 046 978 - dodatek č. 4
Allianz pojišťovna, a.s.
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika
IČ: 47115971
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1815

(dále jen „pojistitel”)
a

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48, 40002 Ústí nad Labem-město, Ústí nad Labem-centrum
IČ: 70892156
zastoupený Ing Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje

(dále jen „pojistník“)

Za období 19.11.2020 - 19.02.2021 se sjednávají následující úpravy pojistné smlouvy:
1)

S účinností od 12.12.2020 se v oddílu A. Pojištění živelní („Sdružený živel“) navyšuje pojistná částka
Souboru vlastních a cizích věcí movitých o 6 000 000 Kč.
Poměrné pojistné 12.12.2020 - 19.05.2021 činí 986,- Kč.

2)

S účinností od 16.12.2020 se do pojistné smlouvy zařazuje:
Odchylné ujednání
Ujednává se, že v případě odcizení data projektorů, interaktivních tabulí a podobných zařízení
sloužících k výuce či přednáškové činnosti, která jsou upevněna/uchycena ke stavební konstrukci
(zdi, stropu či jiné stavební součásti), se za dostatečné zabezpečení považuje překonání
konstrukčního upevnění tj. destrukční narušení spoje za použití síly nebo rozebrání za použití
ručního nářadí.

3)

S účinností od 09.01.2021 se do seznamu nemovitostí Ústeckého kraje zařazuje:
Cetrum sociální pomoci
Barákova 819/2,
Litoměřice, příspěvková
chráněné bydlení RD
11 770 000 Kč
Lovosice
organizace

Celkový doplatek pojistného za tento dodatek ve výši 986,- Kč bude pojistníkem uhrazen na účet
pojišťovacího makléře RESPECT, a.s., číslo účtu u Raiffeisenbank a
Příloha č. 02 – Seznam nemovitostí Ústeckého kraje

Pojistník tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením Rady Ústeckého
kraje č. ……………………….. ze dne ……….

Podpisy smluvních stran:

…………………………..…………………..…..

pojistník

…………………………………………

pojistitel

bod 20.4. priloha 2.pdf k usnesení č. 086/9R/2021

Krajský úřad
Číslo prodávajícího:
Číslo kupujícího: 21/SML0007/01/KS/RR

KUPNÍ SMLOUVA – DODATEK Č. 1
uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:
Prodávající:
Název/Jméno:
Sídlo/Bydliště:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:
Zástupce pro věcná jednání:
E-mail/telefon:
zapsaný v obchodním rejstříku živnostenským úřadem Praha pod ev.č.:310012-38310021
(výpis z živnostenského rejstříku evidence prodávajícího tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě).
(dále jen „prodávající“)
a
Kupující:
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 3305192/0800
Zástupce pro věcná jednání:
Jarmila Ženíšková, referent odboru regionálního rozvoje
Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon:
zeniskova.j@kr-ustecky.cz/ + 420 475 657 202
Zástupce
pro
technická Ing. Milan Voříšek, odborný garant Zdravotnické
jednání:
záchranné služby Ústeckého kraje, p.o.
E-mail/telefon:
vorisek.milan@zzsuk.cz/ +420 724 370 427
(dále jen „kupující“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
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DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ:
Smluvní strany se z důvodu nemožnosti dodání kamery CANON VB-H45 PTZ NETWORK
CAMERA do 60 dnů od data účinnosti smlouvy dohodly na změně kupní smlouvy č.:
21/SML0007/KS/RR ze dne 26. 1. 2021 na akci: „Vybavení a obnova výukových
středisek IZS - Vybavení výukových středisek ZZS Ústeckého kraje – vybavení
simulačních místností“, část č. 3 kamerový systém, a to takto:
I.
Předmět smlouvy a koupě
Dle bodu 3., čl. I v plném znění:
3. Přesná specifikace předmětu koupě veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 2 této
smlouvy.
Součástí předmětu koupě je i příslušenství a doklady, které se k němu vztahují a jsou
potřebné k jeho převzetí a užívání.
se ruší původní příloha č. 2 a nahrazuje se novou přílohou č. 2, která je nedílnou
součástí tohoto dodatku a stává se tak nedílnou součástí Kupní smlouvy.
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
II.
Závěrečná ustanovení
1.

Kupující tímto potvrzuje, že o uzavření dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě bylo rozhodnuto
Radou Ústeckého kraje usnesením č. ……….. ze dne ……....

2. Pokud v kupní smlouvě, vč. jejích dodatků není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy
z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Kupní smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
4. Kupní smlouva, vč. jejích jednotlivých dodatků je vyhotovena ve 4 paré s platností
originálu, přičemž kupující obdrží 3 vyhotovení a prodávající 1 vyhotovení.
5. Tento dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv. 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. Prodávající prohlašuje, že
souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak
podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob
uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by
jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru
smluv provede kupující, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy
byla zaslána prodávajícímu do datové schránky ID 7r5vdr/na e-mail:
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III.
Podpisy smluvních stran
1.

Prodávající i kupující shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě před jeho
podpisem přečetli, že byl uzavřen 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.

V Praze dne:

V Ústí nad Labem dne:

…………………………………………….
Prodávající

………………………………………………
Kupující
Ústecký kraj
Ing. Jan Schiller, hejtman

Přílohy:
Příloha č. 2 – Technická specifikace předmětu koupě
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bod 20.6 priloha1.pdf k usnesení č. 088/9R/2021

Systém koncepční a projektové přípravy Ústeckého kraje na využívání
vlastních a vnějších zdrojů financování

Shrnutí
1. Základními rozvojovými dokumenty Ústeckého kraje jsou Strategie a Program rozvoje.
2. Na projektové úrovni je základním nástrojem systému přípravy Akční plán Programu
rozvoje Ústeckého kraje, který soustřeďuje projektové záměry a další rozvojové aktivity
Ústeckého kraje.
3. Projektové záměry jsou po provedení dotačního auditu zařazovány na základě návrhu
Pracovní skupiny Fondu rozvoje Ústeckého kraje do zásobníku projektů způsobilých k
financování z vnějších zdrojů.
4. Financování přípravy a realizace všech projektů, které jsou způsobilé pro poskytnutí
dotace z evropských a národních programů, probíhá prostřednictvím Fondu rozvoje
Ústeckého kraje.
5. Projekty, na které nelze využít vnější zdroje, jsou na základě investičního plánu
financovány z prostředků Fondu investic a oprav Ústeckého kraje.
6. Údaje o projektech jsou již od fáze záměru zadávány a vedeny elektronicky
v ekonomickém systému NAVISION.
7. Koordinaci a řízení koncepční a projektové přípravy zajišťuje ve své gesci odbor
regionálního rozvoje v úzké součinnosti s ostatními odbory.
Koncepční příprava
Základním středně až dlouhodobým strategickým rozvojovým dokumentem je Strategie
rozvoje Ústeckého kraje (Strategie), schválená Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 23.
4. 2018. SRÚK stanovuje hlavní cíle a priority rozvoje územního obvodu kraje ve smyslu
zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. S ohledem na dopady pandemie
Covid-19, zřízením Modernizačního fondu, Fondu pro spravedlivou transformaci a dalších
nástrojů je v letošním roce plánována aktualizace této Strategie.
Střednědobým realizačním (prováděcím) a koordinačním rozvojovým dokumentem je
Program rozvoje Ústeckého kraje (Program), který již obsahuje konkrétní plánovaná
opatření. Usnesením č. 064/55R/2018 ze dne 12. 12. 2019 uložila Rada Ústeckého kraje odboru
regionálního rozvoje zajistit zpracování Programu rozvoje Ústeckého kraje pro období 2021 –
2027 a zabezpečit tím přípravu Ústeckého kraje na efektivní čerpání finančních prostředků v
programovém období politiky soudržnosti po roce 2020.
Program je zaměřen na rozvojové oblasti v přímé gesci Ústeckého kraje v členění podle činnosti
odborů a dále podle věcné působnosti oddělení. Cílem návrhové části Programu, která je
aktuálně v pokročilém stavu zpracování, je zpracování všech existujících a nových
projektových záměrů a jejich zasazení do časového a finančního rámce. Návrhová část je
vytvářena v souladu s programovacím obdobím evropské regionální politiky na období 202127 a reflektuje věcné zaměření jak operačních programů financovaných z Evropských
strukturálních a investičních fondů, tak dalších nástrojů jako Národní plán obnovy,
Modernizační fond, REACT-EU, a další. Ke všem záměrům je uváděn finanční rámec po
letech, zdroj financování a příp. další položky zpřesňující informace o daném záměru.

Na přelomu prvního a druhého čtvrtletí je plánováno dokončení ucelené pracovní verze
návrhové části Programu, která bude projednána v komisích, výborech a následně Radě a
Zastupitelstvu Ústeckého kraje. Poté bude zpracován celkový finanční rámec Programu a jeho
implementace. Schválení Programu je plánováno do konce roku 2021.
Projektová příprava
Na projektové úrovni je základním nástrojem systému přípravy na využívání vlastních i
vnějších zdrojů financování Akční plán Programu rozvoje Ústeckého kraje (Akční plán),
který soustřeďuje všechny projektové záměry, projekty, dotační programy a další rozvojové
aktivity Ústeckého kraje. Návrh Akčního plánu je zpracováván jednotlivými odbory
v prvním čtvrtletí každého roku jako věcný podklad pro sestavení střednědobého
rozpočtového výhledu, přičemž odbor regionálního rozvoje zajištuje koordinaci a
metodické vedení tohoto procesu. Vkládání novým záměrů je dle potřeby možné i v průběhu
roku.
Zpracování Akčního plánu probíhá v příslušném modulu ekonomického systému NAVISION,
což umožňuje snadný přístup k údajům, generování sestav a nastavení vazeb na další moduly
(veřejné zakázky, smlouvy, apod.) v následných fázích projektového cyklu. Návrh Akčního
plánu již mj. obsahuje podrobné údaje o zdrojích financování jednotlivých záměrů a průběhu
financování v pětiletém návrhovém období. Finální návrh Akčního plánu je předkládán
k projednání Radě Ústeckého kraje.
Kromě přípravy rozpočtového výhledu je Akční plán využíván jako nástroj pro ověření
absorpční kapacity, provedení základního dotačního auditu a následné plnění zásobníku
projektů Ústeckého kraje způsobilých k financování z vnějších zdrojů. Zásobník projektů
je podmnožinou Akčního plánu. Projektové záměry vhodné pro vnější zdroje financování
projednává Pracovní skupina Fondu rozvoje Ústeckého kraje, která navrhuje Radě
Ústeckého kraje zařazení záměrů do zásobníku. Činnost a složení pracovní skupiny schválila
Rada Ústeckého kraje usnesením č. 161/7R/2021 ze dne 27. 1. 2021. Členy pracovní skupiny
jsou Ing. Michal Kučera, pro oblast regionální rozvoj a zemědělství, Mgr., Bc. Tomáš Rieger,
pro oblast majetku a investic, Ing. Jan Růžička, pro oblast finanční, Ing. Lubomíra Mejstříková,
CSc., MBA, pro oblasti strategie přípravy a realizace projektů - Fond spravedlivé transformace,
fondy MŽP, MMR a jiných, a vedoucí odborů regionálního rozvoje, investic, majetku,
ekonomického a odboru strategie, přípravy a realizace projektů.
Projekty, na které nelze využít vnější zdroje, jsou zpracovány v rámci investičního plánu
v gesci odboru investic a financovány z prostředků Fondu investic a oprav Ústeckého
kraje.
Po zařazení projektů do zásobníku zajištuje odbor regionálního rozvoje ve spolupráci
s dalšími odbory (zejména investičním) vlastní projektovou přípravu směřující
k úspěšnému předložení žádosti o poskytnutí dotace a vlastní realizaci projektu. Ke
každému projektu je sestaven tým složený z projektového a finančního manažera, zástupce
gesčně příslušného odboru a dalších pracovníků dle povahy projektu. Údaje o projektech jsou
nadále vedeny v ekonomickém systému NAVISION, ze kterého je patrný stav připravenosti,
průběh realizace, financování, apod.

Postup projednání a zařazení projektů spolufinancovaných z vnějších zdrojů financování
do rozpočtu je upraven v Rozpočtových pravidlech Ústeckého kraje.
Výše popsaný systém byl aplikován v programovém období 2014 – 2020 s tím, že od roku 2019
začal být ke vládání dat k jednotlivým projektových záměrů a zpracování Akčního plánu nově
využíván systém NAVISION.
Financování
Financování přípravy a realizace všech projektů, které jsou způsobilé pro poskytnutí
dotace z evropských a národních programů, probíhá prostřednictvím Fondu rozvoje
Ústeckého kraje (FRÚK). Správcem FRÚK je odbor regionálního rozvoje, který ve
spolupráci s ekonomickým odborem sestavuje rozpočet FRÚK a zajišťuje financování
jednotlivých projektů.
Z FRÚK je financována jak vlastní realizace, tak i příprava projektů. Příjmy FRÚK tvoří
především příděl z rozpočtu na příslušný kalendářní rok, dále nevyčerpaný zůstatek fondu
z minulého období a proplacené dotace, které jsou pak využívány na financování další projektů.
Organizační zajištění
Koordinaci a řízení koncepční a projektové přípravy zajišťuje ve své gesci odbor
regionálního rozvoje v úzké součinnosti s ostatními odbory. Odbor regionálního rozvoje
zabezpečuje proces zpracování a projednání Strategie a Programu rozvoje Ústeckého kraje a je
správcem FR ÚK. Na projektové úrovni koordinuje odbor regionálního rozvoje zpracování
Akčního plánu, přípravu podkladů pro jednání o zařazení projektů do Zásobníku. U projektů
spolufinancovaných z vnějších zdrojů (poskytnutých dotací) administruje odbor
regionálního rozvoje proces projektového a finančního řízení realizace projektů do fáze
proplacení dotace a zajištuje udržitelnosti projektů dle podmínek poskytovatele dotace.
Závěr
Pro zajištění informovanosti vedení kraje o čerpání vlastních i vnějších prostředků a
stavu přípravy a realizace všech projektů lze navrhnout, aby byla tato agenda soustředěna
v jednom místě, např. na odboru regionálního rozvoje, který by zároveň garantoval
koordinaci všech činností souvisejících koncepční a projektovou přípravou.
Zároveň se navrhuje vytvoření jednotného zásobníku projektů financovaných jak
z vlastních tak vnějších zdrojů, který by kromě základních údajů obsahoval podrobné
informace o stavu a průběhu přípravy. K tomuto zásobníku by byla příslušná rozšířená
pracovní skupina složená z příslušných členů Rady a vedoucích odborů. Takto by byla
garantována vzájemná koordinace a informovanost o všech připravovaných projektech
od prvotních záměrů až po vlastní realizaci. V případě implementace tohoto opatření je
v rámci jednání Rady Ústeckého kraje nezbytné rozhodnout o přidělení gesce k této
agendě jak na úrovni samosprávy, tak úřadu.

Jako další možné opatření k zajištění maximálního využívání vnějších zdrojů je
navrhováno, aby všechny materiály předkládané Radě Ústeckého kraje, ve kterých bude
uveden požadavek na financování projektů z rozpočtu (vč. rozpočtu Fondu investic a
oprav), konzultovány s odborem regionálního rozvoje, který prověří moznost financování
z vnějších zdrojů např. formou dotace.

Zpracoval: Pavel Hajšman, ORR.
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Plán práce a termíny jednání Finanční komise RÚK na rok 2021
Termíny
Finanční
komise RÚK

Termíny RÚK

Termíny ZÚK
Hlavní materiály k projednání

úterý od
14:00 hod

středa od
10:00 hod

pondělí od
10:00 hod

12. 01. 2021

13. 01. 2021

25. 01. 2021

09. 02. 2021

24. 02. 2021

 Rozpočet ÚK na rok 2021
 Rozpočtová opatření ÚK

10. 03. 2021
09. 03. 2021

24. 03. 2021

23. 03. 2021

07. 04. 2021

20. 04. 2021

05. 05. 2021

04. 05. 2021

19. 05. 2021

18. 05. 2021

02. 06. 2021

 Rozpočtová opatření ÚK
 Finanční tok ÚK na rok 2021
26. 04. 2021

21. 06. 2021












Rozpočtová opatření
Rozdělení volných prostředků z hospodaření roku 2020
Přehled pohledávek ÚK k 31. 12. 2020
Rozpočtová opatření
Metodika finančních podkladů příspěvkových organizací
ÚK
Střednědobý výhled rozpočtu ÚK na období 2022 – 2026
Příprava a priority rozpočtu ÚK na rok 2022
Rozpočtová opatření ÚK
Hospodaření příspěvkových organizací ÚK za rok 2020 –
účetní závěrky a rozdělení výsledků hospodaření
Závěrečný účet a účetní závěrka ÚK za rok 2020

30. 06. 2021
29. 06. 2021

14. 07. 2021

 Rozpočtová opatření ÚK

04. 08. 2021
03. 08. 2021

18. 08. 2021

31. 08. 2021

15. 09. 2021

06. 09. 2021






Rozpočtová opatření ÚK
Rozpočtová opatření ÚK
Finanční hospodaření ÚK k 30. 06. 2021
Přehled pohledávek ÚK k 30. 06. 2021

29. 09. 2021
28. 09. 2021

13. 10. 2021

01. 11. 2021

 Rozpočtová opatření ÚK

10. 11. 2021
09. 11. 2021

24. 11. 2021

30. 11. 2021

15. 12. 2021

13. 12. 2021

 Rozpočtová opatření ÚK
 Rozpočty na rok 2022 a střednědobé výhledy rozpočtu
příspěvkových organizací ÚK na období 2023 – 2024
 Rozpočet ÚK na rok 2022
 Rozpočtová opatření ÚK
 Finanční hospodaření ÚK k 30. 09. 2021

Na každém jednání komise mohou být předloženy materiály odborů: stanovení výše odpisů, odvody z odpisů,
změny závazných ukazatelů, převod z rezervního do fondu investic apod.

Zpracoval: ekonomický odbor, dne 9. 2. 2021

