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 26. schůze Rady Ústeckého kraje - VI. volební období 2020 - 2024, konané dne 15.09.2021
od 10:06 hodin do 11:50 hodin, v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební
3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 001/26R/2021
1.1 Zahájení - určení ověřovatelů zápisu a usnesení
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
a) průběh schůze Rady Ústeckého kraje dne 15. 9. 2021 ve videokonferenčním režimu. To
znamená, že část členů Rady Ústeckého kraje je přítomna fyzicky a část členů Rady
Ústeckého kraje prostřednictvím videokonferenčního systému.
b) pořízení obrazového a zvukového záznamu ze schůze Rady Ústeckého kraje dne 15. 9.
2021, který slouží pouze pro vyhotovení zápisu a usnesení a bude po vyhotovení zápisu a
usnesení smazán.
c) podepsání zápisu a usnesení z této schůze rady všemi přítomnými členy Rady Ústeckého
kraje.
Usnesení č. 002/26R/2021
1.1 Zahájení - určení ověřovatelů zápisu a usnesení
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
ověřovatele zápisu a usnesení z 26. zasedání Rady Ústeckého kraje:
PaedDr. Jiřího Kulhánka,
Ing. Radima Laibla.
Usnesení č. 003/26R/2021
2.1 Schválení programu
Rada Ústeckého kraje po projednání
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schvaluje
upravený program 26. schůze Rady Ústeckého kraje v VI. volebním období 2020 - 2024.
Usnesení č. 004/26R/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 VI. volebního období 2020 –
2024:
1. Usnesení RÚK č. 047/4R/2020 z 16.12.2020 C)2. Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky na služby s názvem „Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje
veřejnými službami v přepravě cestujících (Vejprtsko)“ formou otevřeného řízení v
nadlimitním režimu
2. Usnesení RÚK č. 022/11R/2021 z 24.03.2021 Logopedická základní škola, Měcholupy 1,
příspěvková organizace – personální záležitosti
3. Usnesení RÚK č. 068/12R/2021 z 07.04.2021 Nová dohoda o spolupráci Ústeckého kraje a
společnosti EKO-KOM, a.s.
4. Usnesení RÚK č. 069/12R/2021 z 07.04.2021 Dodatek č. 6 k Dohodě o spolupráci
Ústeckého kraje a společnosti ELEKTROWIN a.s.
5. Usnesení RÚK č. 070/12R/2021 z 07.04.2021 Dodatek č. 11 k Dohodě o partnerství a
vzájemné spolupráci Ústeckého kraje a společnosti ASEKOL a.s.
6. Usnesení RÚK č. 071/12R/2021 z 07.04.2021 C)2. Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky na služby s názvem "Zajištění péče o lokality Natura 2000 v Ústeckém kraji v letech
2020 - 2023" formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu
7. Usnesení RÚK č. 087/12R/2021 z 07.04.2021 C)2. Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky na stavební práce s názvem „REKO mostu ev.č. 1981-002 přes železnice Kadaň“
formou otevřeného řízení v podlimitním režimu
8. Usnesení RÚK č. 028/15R/2021 z 05.05.2021 Logopedická základní škola, Měcholupy 1,
příspěvková organizace – personální záležitosti
9. Usnesení RÚK č. 112/15R/2021 z 05.05.2021 C)2. Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky na stavební práce s názvem „Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov,
p.o. – úprava dvora a parkovacích míst (T. G. Masaryka 580)“ formou zjednodušeného
podlimitního řízení
10. Usnesení RÚK č. 026/16R/2021 z 19.05.2021 D)1. Dotační program „Podpora aktivit
zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“ – vyhodnocení 2021, I.
lhůta
11. Usnesení RÚK č. 030/16R/2021 z 19.05.2021 C)1. Výzva 30_21_011 Operačního
programu potravinové a materiální pomoci MPSV – uzavření smluv o partnerství s finančním
příspěvkem
12. Usnesení RÚK č. 032/16R/2021 z 19.05.2021 Dotační program „Sport 2021“ – rozdělení
dotací
13. Usnesení RÚK č. 034/16R/2021 z 19.05.2021 B)1. Výzva „Prevence pro krajské školy
2021“ – rozdělení příspěvků
14. Usnesení RÚK č. 056/16R/2021 z 19.05.2021 C)2. Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky na stavební práce s názvem „SŠSS, Teplice, p. o. - rekonstrukce bývalého internátu
(Na Příkopě 77, Krupka)“ formou zjednodušeného podlimitního řízení
15. Usnesení RÚK č. 048/17R/2021 z 02.06.2021 Návrh zaměření Dotačního programu
„Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v Ústeckém kraji“
16. Usnesení RÚK č. 071/17R/2021 z 02.06.2021 C)2. Stipendijní program Ústeckého kraje
pro vysokoškolské studenty – vyhlášení 17. ročníku programu od akademického roku
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2021/2022
17. Usnesení RÚK č. 205/17R/2021 z 02.06.2021 C)1.,2. Vyhodnocení zadávacího řízení
veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Podkrušnohorské gymnázium, Most –
Rekonstrukce elektroinstalace a datových rozvodů (Břežanská 9, Bílina) zadávané formou
zjednodušeného podlimitního řízení
18. Usnesení RÚK č. 206/17R/2021 z 02.06.2021 C)1.,2. Vyhodnocení zadávacího řízení
veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Střední škola lodní dopravy a technických
řemesel, Děčín VI, p. o. - Domov mládeže Křešice - rekonstrukce skleníku z boletického
panelu“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení
19. Usnesení RÚK č. 207/17R/2021 z 02.06.2021 C)1.,2. Vyhodnocení zadávacího řízení
veřejné zakázky na stavební práce s názvem „III/25817 - Rekonstrukce mostního objektu
25817-2 Rtyně nad Bílinou“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení
20. Usnesení RÚK č. 209/17R/2021 z 02.06.2021 C)1.,2. Vyhodnocení zadávacího řízení
veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Střední lesnická škola a Střední odborná škola,
Šluknov, p.o. – úprava dvora a parkovacích míst (T. G. Masaryka 580)“ zadávané formou
zjednodušeného podlimitního řízení
21. Usnesení RÚK č. 041/20R/2021 z 30.06.2021 Logopedická základní škola, Měcholupy 1,
příspěvková organizace – personální záležitosti
22. Usnesení RÚK č. 042/20R/2021 z 30.06.2021 Školské rady
23. Usnesení RÚK č. 046/20R/2021 z 30.06.2021 Souhlas zřizovatele s pokračováním v
základním vzdělávání
24. Usnesení RÚK č. 047/20R/2021 z 30.06.2021 Zřízení přípravné třídy základní školy
25. Usnesení RÚK č. 064/20R/2021 z 30.06.2021 Finanční podpora na výměnu zastaralých
zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) – 4. Výzva Ústeckého kraje – ukončení
smlouvy
26. Usnesení RÚK č. 160/20R/2021 z 30.06.2021 C)1. Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky na stavební práce s názvem „Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o. –
výstavba garáží výjezdové základny v Mostě“ formou zjednodušeného podlimitního řízení
27. Usnesení RÚK č. 162/20R/2021 z 30.06.2021 C)1. Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce silnice II/263 hranice okresu Česká Lípa Česká Kamenice“ formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu
28. Usnesení RÚK č. 164/20R/2021 z 30.06.2021 C)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“
29. Usnesení RÚK č. 170/20R/2021 z 30.06.2021 C)1.,2. Vyhodnocení zadávacího řízení
veřejné zakázky na stavební práce s názvem „VOŠ ekon., soc. a zdravotnická, OA, Stř. pedag.
škola a SZŠ, Most - rekonstrukce bazénu a tělocvičny – dostavba“ zadávané formou
otevřeného řízení v podlimitním režimu
30. Usnesení RÚK č. 010/21R/2021 z 14.07.2021 SPZ Triangle - Aktualizace odpisového
plánu u SPZ Triangle, příspěvkové organizace pro rok 2021
31. Usnesení RÚK č. 011/21R/2021 z 14.07.2021 SPZ Triangle - Převod části prostředků
rezervního fondu k posílení fondu investic u SPZ Triangle, příspěvkové organizace pro rok
2021
32. Usnesení RÚK č. 019/21R/2021 z 14.07.2021 B)1.,2. Návrh na proúčtování
nevymahatelných pohledávek do nákladů organizace – Domovy sociálních služeb Kadaň a
Mašťov, p. o. a Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o.
33. Usnesení RÚK č. 024/21R/2021 z 14.07.2021 Platové výměry ředitelů škol a školských
zařízení zřizovaných Ústeckým krajem
34. Usnesení RÚK č. 026/21R/2021 z 14.07.2021 B)1. Stanovení účelového investičního
příspěvku pro rok 2021 – Speciální základní škola, Speciální mateřská škola a Praktická
škola, Děčín, příspěvková organizace
35. Usnesení RÚK č. 027/21R/2021 z 14.07.2021 B)1. Stanovení účelového investičního
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příspěvku pro rok 2021 – Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace
36. Usnesení RÚK č. 028/21R/2021 z 14.07.2021 B)1. Stanovení účelového investičního
příspěvku pro rok 2021 – Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola,
Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace
37. Usnesení RÚK č. 029/21R/2021 z 14.07.2021 B)1. Stanovení účelového investičního
příspěvku pro rok 2021 – Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková
organizace
38. Usnesení RÚK č. 030/21R/2021 z 14.07.2021 B)1. Stanovení účelového neinvestičního
příspěvku pro rok 2021 - Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí
nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace
39. Usnesení RÚK č. 031/21R/2021 z 14.07.2021 Převod části prostředků rezervního fondu k
posílení fondu investic – Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková
organizace
40. Usnesení RÚK č. 039/21R/2021 z 14.07.2021 Žádosti o změny v uzavřených smlouvách o
poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje
41. Usnesení RÚK č. 046/21R/2021 z 14.07.2021 Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky
na stavební práce s názvem „SŠSS, Teplice, p. o. - rekonstrukce bývalého internátu (Na
Příkopě 77, Krupka)“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení
42. Usnesení RÚK č. 047/21R/2021 z 14.07.2021 C)1. Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky na stavební práce s názvem „SŠSS, Teplice, p. o. - rekonstrukce bývalého internátu
(Na Příkopě 77, Krupka)“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení
43. Usnesení RÚK č. 005/23R/2021 z 04.08.2021 Projednání dopisů adresovaných Radě
Ústeckého kraje
44. Usnesení RÚK č. 017/23R/2021 z 04.08.2021 C)3.a),c) Změna závazného ukazatele –
příspěvku na provoz a dofinancování příspěvkových organizací v oblasti sociální
45. Usnesení RÚK č. 018/23R/2021 z 04.08.2021 B)3.a),b) Účelové příspěvky zřizovatele pro
příspěvkové organizace v oblasti sociální
46. Usnesení RÚK č. 019/23R/2021 z 04.08.2021 Souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy
na operativní leasing
47. Usnesení RÚK č. 033/23R/2021 z 04.08.2021 Platový výměr ředitelky Logopedické
základní školy, Měcholupy 1, příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem
48. Usnesení RÚK č. 041/23R/2021 z 04.08.2021 Zajištění veřejných služeb v přepravě
cestujících veřejnou drážní osobní dopravou na vybraných železničních turistických linkách v
období kalendářních let 2022 – 2026
49. Usnesení RÚK č. 048/23R/2021 z 04.08.2021 Podpora a stabilizace mladých vědeckých
pracovníků Ústeckého kraje – přidělení/nepřidělení dotací
50. Usnesení RÚK č. 049/23R/2021 z 04.08.2021 Memorandum o spolupráci s
Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s.
51. Usnesení RÚK č. 050/23R/2021 z 04.08.2021 Přistoupení Ústeckého kraje do nově
utvářeného „Regionálního pilíře” Hydrogen Europe
52. Usnesení RÚK č. 054/23R/2021 z 04.08.2021 Změny pověření k zastupování statutárního
orgánu příjemce dotace v projektech realizovaných v rámci odboru strategie, přípravy a
realizace projektů Krajského úřadu Ústeckého kraje
53. Usnesení RÚK č. 057/23R/2021 z 04.08.2021 C)1.,2. Zadání veřejné zakázky malého
rozsahu na služby: „Odborná podpora při přípravě a implementaci Mechanismu pro
spravedlivou transformaci v Ústeckém kraji“
54. Usnesení RÚK č. 118/23R/2021 z 04.08.2021 C)1. Změna smlouvy č.
19/SML2096/SoD/INV ze dne 19. 7. 2019 na plnění veřejné zakázky na stavební práce s
názvem „Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov
55. Usnesení RÚK č. 120/23R/2021 z 04.08.2021 C)1. Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky na dodávky s názvem „Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - dostavba
areálu školy – dodávky (výpočetní technika)“ formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu
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56. Usnesení RÚK č. 024/24R/2021 z 18.08.2021 Hodnocení ředitelů příspěvkových
organizací Ústeckého kraje v oblasti sociální za 1. pololetí 2021
57. Usnesení RÚK č. 049/24R/2021 z 18.08.2021 C)1.,2. Aktualizace odpisového plánu a
odvodu z fondu investic k 30. 6. 2021 - Střední škola technická, Most, příspěvková
organizace
58. Usnesení RÚK č. 050/24R/2021 z 18.08.2021 Aktualizace rozpočtu pro rok 2021 –
Střední škola technická, Most, příspěvková organizace
59. Usnesení RÚK č. 061/24R/2021 z 18.08.2021 Přijetí dotace a uzavření dotační smlouvy s
poskytovatelem Statutární město Teplice na dopravně preventivní akci Safety road
60. Usnesení RÚK č. 063/24R/2021 z 18.08.2021 Plná moc pro advokátní kancelář Skils s.r.o.
61. Usnesení RÚK č. 064/24R/2021 z 18.08.2021 Žádosti o změny v uzavřených smlouvách o
poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje
62. Usnesení RÚK č. 080/24R/2021 z 18.08.2021 Program pro rozvoj eko-agro oblastí v
Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020 – tisková oprava
B) schvaluje
změnu termínů plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje:
1. Usnesení RÚK č. 179/74R/2019 z 07.08.2019 Nakládaní s majetkem na 31.3.2022
2. Usnesení RÚK č. 008/110R/2020 z 30.09.2020 Datové centrum Ústeckého kraje, p.o. –
organizační záležitosti na 31.3.2022
3. Usnesení RÚK č. 084/12R/2021 z 07.04.2021 C)2. Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky na stavební práce s názvem „Domov "Bez zámků" Tuchořice – Výstavba nového
objektu“ formou otevřeného řízení na 30.11.2021
4. Usnesení RÚK č. 111/15R/2021 z 05.05.2021 C)2. Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky na stavební práce s názvem „ZUŠ Teplice – oprava střechy a venk. opěrných zdí
(Chelčického 4)“ formou zjednodušeného podlimitního řízení na 31.3.2022
5. Usnesení RÚK č. 059/16R/2021 z 19.05.2021 C)1. Vyhodnocení zadávacího řízení na
služby s názvem „SPZ Triangle - odstavná stání pro kamiony“ zadávané formou
zjednodušeného podlimitního řízení na 30.9.2021
6. Usnesení RÚK č. 056/17R/2021 z 02.06.2021 Mimořádná kontrola hospodaření s
veřejnými prostředky – Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace na 27.10.2021
7. Usnesení RÚK č. 024/20R/2021 z 30.06.2021 C)1. Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky na služby s názvem „Implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji, 4.
etapa 2019-2022“ formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu na 31.10.2021
8. Usnesení RÚK č. 163/20R/2021 z 30.06.2021 C)1.,2. Vyhodnocení zadávacího řízení
veřejné zakázky na stavební práce s názvem „REKO mostu ev.č. 1981-002 přes železnice
Kadaň“ zadávané formou otevřeného řízení v podlimitním režimu na 30.9.2021
9. Usnesení RÚK č. 165/20R/2021 z 30.06.2021 C)1.,2. Změna smlouvy č.
19/SML2220/PS/INV ze dne 19. 7. 2019 na plnění veřejné zakázky na služby s názvem
„Nová komunikace u města Roudnice nad Labem - TDS“ na 30.9.2021
10. Usnesení RÚK č. 083/24R/2021 z 18.08.2021 C)1. Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky na dodávky s názvem „Zodolnění výjezdových základen ZZS Ústeckého kraje garážová vrata“ formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu na 30.9.2021
Usnesení č. 005/26R/2021
3.3 Projednání dopisů adresovaných Radě Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1. Žádost o individuální dotaci projekty pro děti a mládež č.j. KUUK/110367/2021
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2. Vzdání se pracovního místa ředitele školy KUUK/113289/2021
3. Žádost o prominutí úhrady smluvních pokut KUUK/117477/2021
B) ukládá
1. Ing. Romanu Kovářovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, odpovědět na
dopis Žádost o individuální dotaci projekty pro děti a mládež č.j. KUUK/110367/2021
Termín: 29. 9. 2021
2. Ing. Jindřichu Fraňkovi, vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství, odpovědět
na Žádost o prominutí úhrady smluvních pokut KUUK/117477/2021
Termín: 29. 9. 2021
Usnesení č. 006/26R/2021
4.1 Čerpání finančních prostředků z Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje humanitární pomoc pro občany města Kryry (Stebno) a obce Liběšice (Klůček)
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí finančních prostředků ve výši 1.000.000,- Kč dle čl. 1 odst. 1) písm. j) „Zásad
pro používání finančních prostředků z Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje“
obyvatelům města Kryry (Stebno) a obce Liběšice (Klůček) dle přílohy č. 2 tohoto materiálu a
uzavření darovacích smluv dle vzoru uvedeném ve směrnici 2017_S_02 kterou se vydávají
standartní vzory smluv tím, že ostatní identifikační údaje jednotlivých příjemců budou
doplněny ve smlouvách dle přílohy č. 3 tohoto materiálu
Usnesení č. 007/26R/2021
4.2 Poskytnutí finančních dotací z rozpočtu odboru kancelář hejtmana z darů
společnosti Česká spořitelna, a.s. (2. část)
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů
o poskytnutí dotace a o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace , dle vzoru uvedeném ve
Směrnici 2017_S_02, kterou se vydávají standardní vzory smluv a to na základě předložené
žádosti uvedené v příloze 2 tohoto materiálu s žadatelem
1. Terezínská černá flotila z.s.
Sídlo: Pod Hradbami 390, 412 01 Terezín
IČO: 9954015
částka: 100.000,- Kč
projekt: Pirátská války
B) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého dle § 36 odst. 2 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů rozhodnout o poskytnutí dotace a o uzavření Smlouvy
o poskytnutí dotace , dle vzoru uvedeném ve Směrnici 2017_S_02, kterou se vydávají
standardní vzory smluv a to na základě předložené žádosti uvedené v příloze 2 tohoto
materiálu s žadatelem:
1. Salestiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže
Sídlo: Rovná 277, 415 01 Teplice
IČO: 56507368
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částka: 400.000,- Kč
projekt: Živý dům - projekční činnost
C) ukládá
hejtmanovi Ústeckého kraje, Ing. Janu Schillerovi, předložit usnesení dle bodu B) do jednání
Zastupitelstva Ústeckého kraje.
Termín: 1. 11. 2021
Usnesení č. 008/26R/2021
4.4 Tisková oprava usnesení Rady Ústeckého kraje č. 007/23R/2021 ze dne 4. 8. 2021 v
části C) bod 59 a 60
Rada Ústeckého kraje po projednání
mění
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 007/23R/2021 ze dne 4. 8. 2021 v části C) body 59 a 60
takto:
Rada Ústeckého kraje navrhuje
C) Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout dle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o poskytnutí dotace a o uzavření
veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. 009/6Z/2021 ze dne 26. dubna 2021 na základě podaných
žádostí s těmito žadateli, respektive schválení přerozdělení finančních prostředků v
jednotlivých tematických oblastech Programu:
59) Město Litvínov
Sídlo: náměstí Míru č. p. 11, 436 01 Litvínov,
IČO: 00266027,
Částka: 100.000,- Kč,
Projekt: Nákup služebních zbraní pro Městskou polici Litvínov.
60) Město Rumburk
Sídlo: Třída 9. května, 408 01 Rumburk,
IČO: 00261602,
Částka: 150.000,- Kč,
Projekt: Pořízení ochranné výstroje pro strážníky MP Rumburk a výměna dohledového a
záznamového serveru pro kamerový systém Rumburk.
Usnesení č. 009/26R/2021
4.5 Zlatý erb 2021 - peněžité dary pro výherce
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí finančních darů vítězům krajského kola soutěže Zlatý erb
2021 takto:
I. za kategorii SMART CITY A NEJLEPŠÍ ELEKTRONICKÁ SLUŽBA
1. místo - Obec Velemín ve výši 30 000,- Kč
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IČO: 00264601
Sídlo: Obecní úřad Velemín č. p. 96, 411 31 Velemín
2. místo Obec Dobroměřice ve výši 20 000,- Kč
IČO: 00831786
Sídlo: Pražská čp. 53, 440 01 Dobroměřice
3. cena – Statutární město Most ve výši 10 000,- Kč
IČO: 00266094
Sídlo: Radniční 1/2, 434 01 Most 1
II. za kategorii NEJLEPŠÍ WEBOVÁ STRÁNKA OBCE
1. místo Obec Tisá ve výši 30 000,- Kč
IČO: 00267082
Sídlo: Tisá 205, 403 36 Tisá
2. místo Obec Modlany ve výši 20 000,- Kč
IČO: 00266493
Sídlo: Modlany 34, 417 13 Modlany
3. místo Obec Chotiměř ve výši 10 000,- Kč
IČO: 00556211
Sídlo: Chotiměř 66, 410 02 Lovosice 2
III. Za kategorii NEJLEPŠÍ WEBOVÁ STRÁNKA MĚSTA
1. cena – Město Bílina ve výši 30 000,- Kč
IČO: 00266230
Sídlo: Břežánská 50/4, 418 31 Bílina
2. cena - Město Dubí ve výši 20 000,- Kč
IČO: 00266281
Sídlo: Ruská 264, 417 01 Dubí
3. místo Město Litoměřice ve výši 10 000,- Kč
IČO: 00263958
Sídlo: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice
B) ukládá
Bc. Janu Jelínkovi, vedoucímu odboru informatiky a organizačních věcí, zabezpečit veškeré
potřebné úkony související s přímým poskytnutím darů na bankovní účet obdarovaných dle
bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 10. 2021
Usnesení č. 010/26R/2021
4.6 Změna usnesení č. 006/24R/2021 ze dne 18. 8. 2021
Rada Ústeckého kraje po projednání
mění
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usnesení číslo 006/24R/2021 ze dne 18. 8. 2021 tak, že v původních přílohách č. 1 a č. 3
usnesení číslo 006/24R/2021 se mění částka poskytnutého finančního daru z 15.000 Kč na
10.000 Kč dle smluv č. 3 a č. 4 tohoto materiálu.
Usnesení č. 011/26R/2021
6.1 SPZ Triangle – informace o investičních záměrech na plochách „B“ a „L“
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
informaci o investičních záměrech společností FOR H2ENERGY s.r.o. na ploše „B“ a Data
centre Triangle a.s. na ploše „L“.
Usnesení č. 012/26R/2021
6.2 Prohlášení zájmu – Vodíkový projekt
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informace o projektu „Společný vodíkový projekt – H2HUB”
B) ukládá
Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat dokument Prohlášení o zájmu na
realizaci a výsledcích projektu dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.
Termín 30. 9. 2021
Usnesení č. 013/26R/2021
7.1 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení EIA záměru „Farma chovu
skotu Všestudy“ oznamovatele Jiřího Kejře
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 6 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, k oznámení EIA záměru „ Farma chovu skotu Všestudy“ oznamovatele
Jiřího Kejře takto:
Rada Ústeckého kraje nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení č. 014/26R/2021
7.2 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení EIA záměru „Projekt terénních
úprav a závěrečné rekultivace na pozemku č. 424/5, 424/16 a 424/18 v k.ú. Dolejší
Hůrky“ oznamovatele Jany Honzové
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 6 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, k oznámení EIA záměru „Projekt terénních úprav a závěrečné
rekultivace na pozemku č. 424/5, 424/16 a 424/18 v k.ú. Dolejší Hůrky“ oznamovatele Jany
Honzové takto:
Rada Ústeckého kraje nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
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Usnesení č. 015/26R/2021
7.3 Program pro podporu OH obcí Ústeckého kraje – Obec Bílence – změna smluvního
ujednání
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje dle § 36 písm. c) d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů
1) vzít na vědomí informaci o žádosti obce Bílence o prodloužení termínu ukončení projektu
„Zkvalitnění odpadového hospodářství v obci Bílence“ dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
2) rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční a neinvestiční
dotace č. 20/SML5750/01/SoPD/ZPZ uzavřené s Obcí Bílence, č. p. 45, 430 01 Bílence, IČ
00261793, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.
B) ukládá
Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA, 1. náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje pro plnění
úkolů v oblasti životního prostředí
1. předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje
Termín: 1. 11. 2021
2. sdělit obci Bílence rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti dle bodu A)
tohoto usnesení,
Termín: 30. 11. 2021
3. v návaznosti na rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o podané žádosti dle bodu A)
tohoto usnesení zajistit administraci dodatku.
Termín: 30. 11. 2021
Usnesení č. 016/26R/2021
7.4 Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání –
Obec Chlumčany
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 Chlumčany o změnu termínu ukončení realizace
projektu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu;
2. rozhodnout v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje o
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 20/SML1159/SoPD/ZPZ,
uzavřené s obcí Chlumčany, IČ: 00264997, dle přílohy č. 4 tohoto usnesení.
B) ukládá
Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA, 1. náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje pro plnění
úkolů v oblasti životního prostředí
1. předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje;
Termín: 1. 11. 2021
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2. sdělit obci Chlumčany rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti;
Termín: 30. 11. 2021
3. v návaznosti na bod A) zajistit administraci dodatku.
Termín: 31. 12. 2021
Usnesení č. 017/26R/2021
7.5 Poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku pro Vyšší odbornou školu obalové
techniky a Střední školu, Štětí, příspěvkovou organizaci, pro rok 2021 – výroba
osvětového materiálu EVVO
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 poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku pro rok 2021 (UZ 209)
pro Vyšší odbornou školu obalové techniky a Střední školu, Štětí, Kostelní 134, příspěvkovou
organizaci, ve výši 470 799,00 Kč na pokrytí nákladů spojených se zpracováním a tiskem
výukových materiálů v počtu 1 350 kusů knih a 1 350 kusů sad kvartet s tematikou ptáci v
krajině v grafické úpravě odpovídající náhledu v příloze č. 1 tohoto usnesení v termínu do 31.
12. 2021 pro potřeby environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty prováděné Ústeckým
krajem;
B) ukládá
1. Ing. Ireně Jeřábkové, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení včetně stanovení požadavků na konkrétní
obrazový a textový obsah výukových materiálů.
Termín: 30. 9. 2021
2. řediteli příspěvkové organizace dle části A) tohoto usnesení předložit vyúčtování účelového
neinvestičního příspěvku.
Termín: 31. 12. 2021
C) svěřuje
dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, Ing. Ireně Jeřábkové, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, rozhodnutí
o bezúplatném nabytí majetku – výukových materiálů dle bodu A) tohoto usnesení
zhotovených v rámci hlavního účelu činnosti příspěvkové organizace pro zřizovatele z
účelového neinvestičního příspěvků uvedeného v bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2021
Usnesení č. 018/26R/2021
8.1 Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o. – projednání záměru
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
Přednesenou informaci o záměru p.o. Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov dle přílohy
č. 1 tohoto materiálu.
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B) souhlasí
dle § 59 odst. 3) Sb., zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s realizací záměru p.o. Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov dle přílohy č. 1
tohoto materiálu.
C) ukládá
Ing. Petře Lafkové, MPA, vedoucí odboru sociálních věcí informovat p.o. Domovy sociálních
služeb Kadaň a Mašťov o výsledku jednání Rady Ústeckého kraje.
Termín: 30.9.2021
Usnesení č. 019/26R/2021
8.2 Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem v
sociální oblasti
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu zřizovací listiny příspěvkové
organizace Ústeckého kraje
č. j. 230/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace
sídlo: Kadaň, Březinova č. p. 1093, PSČ 432 01
IČO: 46789910
dodatkem č. 39 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
B) ukládá
PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit Zastupitelstvu
Ústeckého kraje návrh dle bodu A) tohoto usnesení
Termín: 01. 11. 2021
Usnesení č. 020/26R/2021
8.3 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 Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace,
a) formou věcného daru od:
- Petr Klouček, 436 01 Klíny 19, IČO: 49874713
- 2 dospělé živé ovce v hodnotě 3 000,- Kč (1 500,- Kč/ks)
- 2 ks nových ohradníkových sítí v hodnotě 4 200,- Kč (2 100,- Kč/ks)
- 1 ks ohradníkového zdroje impulzů s příslušenstvím v hodnotě 4 300,- Kč
k využití pro činnost a terapii uživatelů Domova Na Pustaji Křešice, který je součástí
příspěvkové organizace
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- ***********************************************************
- Snoezelen trampolína Louka v hodnotě cca 15 000,- Kč
pro uživatele Domova Na Svobodě Čížkovice, který je součástí příspěvkové organizace
- **************************************************
- televizor Grundig v hodnotě cca 6 500,- Kč
- televizor Sencor v hodnotě cca 6 500,- Kč
pro uživatele Domova Na Svobodě Čížkovice, který je součástí příspěvkové organizace
b) formou finančního daru od:
- Santeo Emise s.r.o., Erbenova 2783, 413 01 Roudnice nad Labem, IČO: 22792601, ve výši
10 000,- Kč na zájmovou a kulturní činnost uživatelů Domova Na Pustaji Křešice, který je
součástí příspěvkové organizace
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 Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace,
formou finančního daru od:
- Nadace bpd partners, Evropská 2758/11, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO: 24235423, ve výši
30 000,- Kč na nákup zdravotnických pomůcek pro uživatele Domova pro seniory a Domova
pro osoby se zdravotním postižením Mašťov, které jsou součástí příspěvkové organizace
- *********************************************************** ve výši 10 000,Kč na kulturní a sociální účely, aktivizační činnosti uživatelů Domova pro seniory a Domova
pro osoby se zdravotním postižením Mašťov, které jsou součástí příspěvkové organizace
Usnesení č. 021/26R/2021
8.4 Přehled pohledávek příspěvkových organizací oblasti sociální zřizovaných Ústeckým
krajem k 30. 6. 2021
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
předložený přehled pohledávek po lhůtě splatnosti příspěvkových organizací oblasti sociální
zřizovaných Ústeckým krajem k 30. 6. 2021.
Usnesení č. 022/26R/2021
8.5 Informace o vyúčtování účelového investičního příspěvku pro rok 2020 Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, p. o.
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
vyúčtování účelového investičního příspěvku příspěvkové organizace Podkrušnohorské
domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, p. o., ve výši 800 tis. Kč na vybudování systému
sestra/klient v objektu Ruská 37/130, Dubí (příloha č. 1 předloženého materiálu)
poskytnutého na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 085/112R/2020 ze dne 27. 10.
2020. Příspěvek byl nedočerpán ve výši 92 tis. Kč;
B) rozhoduje
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o změně účelu čerpání nedočerpaného účelového investičního příspěvku příspěvkové
organizace Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, p. o., v celkové výši
800 tis. Kč na vybudování systému sestra/klient v objektu Ruská 37/130, Dubí (schváleno
usnesením Rady Ústeckého kraje č. 085/112R/2020 ze dne 27. 10. 2020), a to ve výši cca 92
tis. Kč na nákup 1 ks lůžka s antidekubitní matrací;

C) ukládá
1. Ing. Petře Lafkové, MPA, vedoucí odboru sociálních věcí, zabezpečit veškeré potřebné
úkony k realizaci části A) a B) tohoto usnesení.
Termín: 30. 09. 2021
2. Statutárnímu orgánu příspěvkové organizace dle části B) tohoto usnesení předložit
vyúčtování účelového investičního příspěvku.
Termín vyúčtování: do 30. 11. 2021
Usnesení č. 023/26R/2021
8.6 Informace o vyúčtování účelového investičního příspěvku pro rok 2021, změna účelu
čerpání nedočerpaného účelového investičního příspěvku pro Domovy sociálních služeb
Litvínov, příspěvkovou organizaci
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
vyúčtování účelového investičního příspěvku příspěvkové organizace Domovy sociálních
služeb Litvínov, p. o., ve výši 400 tis. Kč na vybudování a rozšíření elektronické požární
signalizace (příloha č. 3 předloženého materiálu) poskytnutého na základě usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 073/12R/2021 ze dne 7. 4. 2021. Příspěvek byl nedočerpán ve výši 101 tis.
Kč;
B) rozhoduje
o změně účelu nedočerpaného účelového investičního příspěvku příspěvkové organizace
Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o., z roku 2021 ve výši 400 tis. Kč na vybudování a
rozšíření elektronické požární signalizace (schváleno usnesením RÚK č. 073/12R/2021 ze
dne 7. 4. 2021), a to ve výši 101 tis. Kč na pořízení chladící vitríny pro pracoviště Husova
104, Litvínov (sociálně terapeutická dílna);
C) ukládá
1. Ing. Petře Lafkové, vedoucí odboru sociálních věcí, zabezpečit veškeré potřebné úkony k
realizaci tohoto usnesení.
Termín: 30. 9. 2021
2. Statutárnímu orgánu příspěvkové organizace předložit vyúčtování nedočerpaného
účelového investičního příspěvku dle části B) tohoto usnesení.
Termín vyúčtování: 31. 12. 2021
Usnesení č. 024/26R/2021
8.7 Změna závazných ukazatelů pro rok 2021 příspěvkových organizací
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
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pozdějších předpisů:
1. pro Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, příspěvkovou organizaci:
a) o snížení závazného ukazatele – příspěvku na provoz pro rok 2021, o 2 234 tis. Kč na
celkovou částku 24 706 tis. Kč, z důvodu plnění usnesení RÚK č. 017/23R/2021 ze dne 4. 8.
2021 a z důvodu převodu na příspěvek na velkou údržbu, za podmínky vyrovnaného
hospodaření;
b) o stanovení závazného ukazatele – příspěvku na velkou údržbu pro rok 2021 o částku ve
výši 607 tis. Kč na akci „Oprava Wi-Fi sítě pro středisko Šluknov i Krásná Lípa“, s termínem
vyúčtování: do 30. 6. 2022;
c) o stanovení závazného ukazatele – účelového investičního příspěvku pro rok 2021 ve výši
3 480 tis. Kč na akci „Přístavba výtahu na pavilonu C - Krásná Lípa“, s termínem vyúčtování:
do 31. 12. 2022;
2. pro Domov Brtníky, příspěvkovou organizaci:
a) o snížení závazného ukazatele – příspěvku na provoz pro rok 2021, o 1 175 tis. Kč na
celkovou částku 39 117 tis. Kč, z důvodu plnění usnesení RÚK č. 017/23R/2021 ze dne 4. 8.
2021;
b) o stanovení závazného ukazatele – účelového investičního příspěvku pro rok 2021 ve výši
300 tis. Kč na akci „Pořízení průmyslové sušičky prádla“, s termínem vyúčtování: do 31. 12.
2021;
3. pro Domov Severka Jiříkov, příspěvkovou organizaci:
a) o snížení závazného ukazatele – příspěvku na provoz pro rok 2021, o 250 tis. Kč na
celkovou částku 16 206 tis. Kč, z důvodu převodu na účelový neinvestiční příspěvek, za
podmínky vyrovnaného hospodaření;
b) o stanovení závazného ukazatele – účelového neinvestičního příspěvku pro rok 2021 ve
výši 250 tis. Kč na akci „Oprava dveří a obložek dveří“, s termínem vyúčtování: do 30. 6.
2022;
c) o zvýšení závazného ukazatele - objem prostředků na platy v absolutní výši pro rok 2021 o
800 tis. Kč na celkový objem 33 439 tis. Kč bez nároku na rozpočet Ústeckého kraje a za
podmínky vyrovnaného hospodaření;
4. pro Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, příspěvkovou
organizaci:
a) o snížení závazného ukazatele – příspěvku na provoz pro rok 2021, o 450 tis. Kč na
celkovou částku 7 861 tis. Kč, z důvodu převodu na účelový investiční příspěvek, za
podmínky vyrovnaného hospodaření;
b) o stanovení závazného ukazatele – účelového investičního příspěvku pro rok 2021 ve výši
450 tis. Kč na akci „Modernizace vjezdových vrat – Stará Oleška“, s termínem vyúčtování: do
30. 6. 2022;
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5. pro Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvkovou organizaci:
a) o snížení závazného ukazatele – příspěvku na provoz pro rok 2021, o 2 050 tis. Kč na
celkovou částku 29 622 tis. Kč, z důvodu plnění usnesení RÚK č. 017/23R/2021 ze dne 4. 8.
2021;
b) o stanovení závazného ukazatele – účelového investičního příspěvku pro rok 2021 ve výši
400 tis. Kč na akci „Pořízení konvektomatu – Mašťov“, s termínem vyúčtování: do 31. 12.
2021;
c) o stanovení závazného ukazatele – příspěvku na velkou údržbu pro rok 2021 ve výši 1 375
tis. Kč na akci „Sanace vlhkosti poškozených povrchů – Kadaň, Dvořákova 1128“, s
termínem vyúčtování: do 30. 6. 2022;
d) o stanovení závazného ukazatele – účelového neinvestičního příspěvku pro rok 2021 ve
výši 275 tis. Kč na akci „Oprava oplocení, revitalizace zahrady Chráněného bydlení – Kadaň,
Poštovní 951“, s termínem vyúčtování: do 30. 6. 2022;
6. pro Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvkovou organizaci:
o stanovení závazného ukazatele – účelového investičního příspěvku pro rok 2021 ve výši
690 tis. Kč na akci „Vybudování plošiny na vyhlídku v areálu zahrady ve Snědovicích“, s
termínem vyúčtování: do 30. 6. 2022;
7. pro Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvkovou organizaci:
a) o snížení závazného ukazatele – příspěvku na provoz pro rok 2021, o 1 499 tis. Kč na
celkovou částku 19 928 tis. Kč, z důvodu plnění usnesení RÚK č. 017/23R/2021 ze dne 4. 8.
2021 a z důvodu převodu na účelový investiční příspěvek, za podmínky vyrovnaného
hospodaření;
b) o stanovení závazného ukazatele – účelového investičního příspěvku pro rok 2021 ve výši
300 tis. Kč na akci „Pořízení 1 ks elektrického zvedáku“, s termínem vyúčtování: do 31. 12.
2021;
c) o stanovení závazného ukazatele – účelového investičního příspěvku pro rok 2021 ve výši
360 tis. Kč na akci „Pořízení 2 ks myček podložních mís“, s termínem vyúčtování: do 31. 12.
2021;
d) o stanovení závazného ukazatele – účelového investičního příspěvku pro rok 2021 ve výši
300 tis. Kč na akci „Pořízení 1 ks průmyslové pračky“, s termínem vyúčtování: do 31. 12.
2021;
8. pro Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvkovou organizaci:
a) o snížení závazného ukazatele – příspěvku na provoz pro rok 2021, o 2 551 tis. Kč na
celkovou částku 38 825 tis. Kč, z důvodu převodu na účelový investiční příspěvek, za
podmínky vyrovnaného hospodaření;
b) o stanovení závazného ukazatele – účelového investičního příspěvku pro rok 2021 ve výši
661 tis. Kč na akci „Pořízení 1 ks elektrické multifunkční pánve – Zátiší 177“, s termínem
vyúčtování: do 31. 12. 2021;
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c) o stanovení závazného ukazatele – účelového investičního příspěvku pro rok 2021 ve výši
630 tis. Kč na akci „Pořízení 7 ks ošetřovatelských lůžek – Zátiší 177“, s termínem
vyúčtování: do 31. 12. 2021;
d) o stanovení závazného ukazatele – účelového investičního příspěvku pro rok 2021 ve výši
1 260 tis. Kč na akci „Rekonstrukce oplocení – Zátiší 177“, s termínem vyúčtování: do 30. 6.
2022;
9. pro Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvkovou organizaci:
o snížení závazného ukazatele – příspěvku na provoz pro rok 2021, o 883 tis. Kč na celkovou
částku 16 373 tis. Kč, z důvodu plnění usnesení RÚK č. 017/23R/2021 ze dne 4. 8. 2021;
10. pro Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvkovou
organizaci,
a) o snížení závazného ukazatele – příspěvku na provoz pro rok 2021, o 901 tis. Kč na
celkovou částku 29 920 tis. Kč, z důvodu převodu na účelový investiční příspěvek, za
podmínky vyrovnaného hospodaření;
b) o změně závazného ukazatele – navýšení účelového investičního příspěvku pro rok 2021 o
částku ve výši 901 tis. Kč na celkovou částku 6 101 tis. Kč na dofinancování akce
„rekonstrukce nemovitosti ul. Bratří Čapků 437/28, Ústí nad Labem“, s termínem vyúčtování:
30. 6. 2022.
B) souhlasí
pro Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci,
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, se změnou termínu čerpání závazného ukazatele – účelového
investičního příspěvku pro rok 2021 – „rekonstrukce nemovitosti ul. Bratří Čapků 437/28,
Ústí nad Labem“ schváleného usnesením Rady Ústeckého kraje č. 049/7R/2021 ze dne 27. 1.
2021 ve výši 3 900 tis. Kč a usn. č. 033/17R/2021 ze dne 2. 6. 2021 ve výši 1 300 tis. Kč, v
celkové částce 5 200 tis. Kč s termínem vyúčtování k 31. 12. 2021, nově s termínem
vyúčtování celé akce do 30. 06. 2022;
C) ukládá
1. statutárním orgánům výše jmenovaných příspěvkových organizací dle části A) a části B)
tohoto usnesení předložit vyúčtování závazných ukazatelů ve stanovených termínech.
2. Ing. Petře Lafkové, MPA, vedoucí odboru sociálních věcí, zabezpečit veškeré potřebné
úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 09. 2021
Usnesení č. 025/26R/2021
8.8 Transformace služeb pobytových zařízení sociální péče – změna složení pracovní
skupiny
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) odvolává
Z pozice členů pracovní skupiny pro transformaci služeb pobytových zařízení sociální péče v
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Ústeckém kraji:
a) Mgr. Ing. Miroslava Andrta,
b) Bc. Miladu Černíkovou (změna příjmení, původně Jírovcová), samostatnou referentku
oddělení plánování a registrace sociálních služeb, odboru sociálních věcí.
B) jmenuje
Nového člena pracovní skupiny:
PaedDr. Jiřího Kulhánka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje (oblast sociálních věcí,
bezpečnosti a sociálně vyloučených lokalit).
Usnesení č. 026/26R/2021
8.9 Individuální dofinancování sociálních služeb
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informace obsažené v příloze č. 1 tohoto usnesení a 2 a 3 předloženého materiálu, a to
zejména Přehled subjektů navržených k podpoře včetně výše dotace dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení,
B) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. vzít na vědomí
informace obsažené v příloze č. 1 tohoto usnesení a 2 a 3 předloženého materiálu, a to
zejména Přehled subjektů navržených k podpoře včetně výše dotace dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení,
2. rozhodnout
dle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení) ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s § 10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí neinvestiční dotace poskytovateli
sociálních služeb DŮM ROMSKÉ KULTURY, o.p.s. ve výši uvedené v příloze č. 1 tohoto
usnesení a o uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu
sociálních služeb dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
3. uložit
PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k uzavření dodatku ke smlouvě.
Termín: do 26. 11. 2021
C) ukládá
PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit Zastupitelstvu
Ústeckého kraje návrh dle bodu B) tohoto usnesení.
Termín: 1. 11. 2021
Usnesení č. 027/26R/2021
8.10 Projekt POSOSUK 2 – výzva k vrácení části dotace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
předloženou informaci o doručené výzvě k vrácení části dotace dle důvodové zprávy a příloh
č. 1-5 předloženého materiálu.
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B) souhlasí
s navrženým postupem neakceptace Výzvy k vrácení části dotace projektu Podpora sociálních
služeb v Ústeckém kraji 2, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0005703 v částce 66 720,85 Kč.
C) ukládá
Ing. Petře Lafkové, vedoucí odboru sociálních věcí, učinit veškeré nezbytné úkony dle části
B) tohoto usnesení.
Termín: 27. 9. 2021
Usnesení č. 028/26R/2021
8.11 Změna závazného ukazatele u příspěvkové organizace Dětský domov a Školní
jídelna Most na provoz Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc „Mosťáček“ pro
rok 2021
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 zvýšení závazného ukazatele – účelového neinvestičního příspěvku
(UZ 00209) pro rok 2021 pro Dětský domov a Školní jídelnu, Most, K. H. Borovského 1146,
IČO: 62209256, příspěvkovou organizaci, se sídlem Most, K. H. Borovského 1146, PSČ: 434
01, o částku ve výši 1 300 tis. Kč na konečnou částku ve výši 2 308 tis. Kč na provoz Zařízení
pro děti vyžadující okamžitou pomoc „Mosťáček“,
B) ukládá
1. Ing. Petře Lafkové, MPA, vedoucí odboru sociálních věcí, zabezpečit veškeré potřebné
úkony k realizaci bodu A) tohoto usnesení
Termín: 30. 9. 2021
2. statutárnímu orgánu příspěvkové organizaci dle části A) tohoto usnesení předložit
vyúčtování účelově určeného příspěvku.
Termín: 31. 12. 2021
Usnesení č. 029/26R/2021
10.1 Přehled pohledávek příspěvkových organizací v působnosti odboru kultury a
památkové péče k 30. 6. 2021
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
předložený přehled pohledávek příspěvkových organizací Ústeckého kraje v působnosti
odboru kultury památkové péče k 30. 6. 2021.
Usnesení č. 030/26R/2021
11.1 Přehled pohledávek po splatnosti příspěvkových organizací Ústeckého kraje oblasti
zdravotnictví k 30. 06. 2021
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
předložený přehled pohledávek po lhůtě splatnosti příspěvkových organizací oblasti
zdravotnictví zřizovaných Ústeckým krajem k 30. 06. 2021
Usnesení č. 031/26R/2021
11.2 Výkon zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací Ústeckého kraje oblasti
zdravotnictví
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Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s nabytím majetku do vlastnictví
příspěvkové organizace:
- Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, IČ: 00829013
formou věcného daru od Nadační fond Kryštůfek, IČ: 03038637, Vlněna 526/3, 602 00 Brno
– 160 ks plyšových figurek Kryštůfků ve finanční hodnotě 28 336,96 Kč,
- Kojeneckých ústavů Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, IČ: 00830577 formou
věcného daru od Nadační fond ALBER, IČ: 28967496, Radlická 117, 158 00 Praha 5 – Nové
Butovice – 170 ks stavebnice LEGO v hodnotě 2 369,80 Kč.
Usnesení č. 032/26R/2021
11.3 Činnost příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví za 1. pololetí roku 2021 –
hodnocení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) stanoví
v souladu § 59 odstavce 1 písmene i) zákona číslo 129/2000 Sb., o krajích, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění,
po vyhodnocení 1. pololetí 2021 odměnu:
a) PhDr. Miladě Šilhové, ředitelce Kojeneckých ústavů Ústeckého kraje, příspěvkové
organizace
ve výši uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu
b) Ing. Ladislavu Henlínovi, řediteli Psychiatrické léčebny Petrohrad, příspěvkové organizace
ve výši uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu
c) MUDr. Ilju Deylovi, řediteli Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové
organizace
ve výši uvedené v příloze č. 3 předloženého materiálu
B) ukládá
Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru zdravotnictví, zabezpečit veškeré potřebné úkony
části A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 9 2021
Usnesení č. 033/26R/2021
11.4 Zajištění lékařské pohotovostní služby v roce 2021 - žádost o dotaci od Statutárního
města Mostu
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informace o způsobu zajištění financování provozu stanoviště lékařské pohotovostní služby v
roce 2022 ve spádové oblasti Mostecka
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B) souhlasí
s předložením žádosti Statutárnímu městu Most o poskytnutí dotace na zajištění financování
provozu stanoviště lékařské pohotovostní služby v roce 2022 ve spádové oblasti Mostecka dle
přílohy č. 2 tohoto materiálu
C) ukládá
Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru zdravotnictví, zabezpečit veškeré potřebné úkony k
realizaci bodu B) tohoto usnesení
Termín: 30. 9. 2021
Usnesení č. 034/26R/2021
12.1 Platové výměry ředitelů škol zřizovaných Ústeckým krajem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) stanoví
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů a s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
Ing. Miloši Holopírkovi, zástupci ředitele Střední odborné školy energetické a stavební,
Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy, Chomutov, příspěvkové organizace, plat od
1. 9. 2021 (platový výměr č. 5690),
Mgr. Lence Kořínkové, ředitelce Logopedické základní školy, Měcholupy 1, příspěvkové
organizace, plat od 1. 10. 2021 (platový výměr č. 5691) a
Ing. Jitce Francírkové, ředitelce Střední odborné školy, Litvínov – Hamr, příspěvkové
organizace, plat od 1. 10. 2021 (platový výměr č. 5692).
B) ukládá
Mgr. Romanu Kovářovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu.
Termín: 8. 10. 2021
Usnesení č. 035/26R/2021
12.2 Vnitřní platový předpis pro školy a školská zařízení zřizované Ústeckým krajem –
dodatek č. 1
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) stanoví
Dodatek č. 1 k Vnitřnímu platovému předpisu pro školy a školská zařízení zřizované
Ústeckým krajem s účinností od 1. 9. 2021 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
B) ukládá
Mgr. Romanu Kovářovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Termín: 8. 10. 2021
Usnesení č. 036/26R/2021
12.3 Školské rady
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A) bere na vědomí
1. vzdání se funkce člena školské rady jmenovaného za zřizovatele, a to v souladu s § 167
odst. 9 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, následovně:
Školská rada Hotelové školy, Obchodní akademie a Střední průmyslové školy, Teplice,
Benešovo náměstí 1
***************, nar. **************, bytem ***********************************,
ke dni 14. 6. 2021, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. ukončení tříletého funkčního období člena školské rady jmenovaného za zřizovatele, a to v
souladu s § 167 odst.
6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, následovně:
Školská rada Střední odborné školy energetické a stavební, Obchodní akademie a Střední
zdravotnické školy, Chomutov
*********************,
nar.
**************,
bytem
**************************************, ke dni 31. 10. 2021.
B) jmenuje
dle § 59 odst. 1 písm. m) zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, člena školské rady, následovně:
Školská rada Hotelové školy, Obchodní akademie a Střední průmyslové školy, Teplice,
Benešovo náměstí 1
**************************,
nar.
***************,
bytem
****************************************************,
s účinností od 1. 10. 2021.
Školská rada Střední odborné školy energetické a stavební, Obchodní akademie a Střední
zdravotnické školy, Chomutov
*********************,
nar.
**************,
bytem
**************************************,
s účinností od 1. 11. 2021.
C) ukládá
Mgr. Romanu Kovářovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci částí A) a B) tohoto usnesení.
Termín: 1. 10. 2021.
Usnesení č. 037/26R/2021
12.4 Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední
zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace – personální záležitosti
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
vzdání se pracovního místa ředitele Střední odborné školy energetické a stavební, Obchodní
akademie a Střední zdravotnické školy, Chomutov, příspěvkové organizace, Mgr. Jana
Mareše, MBA ke dni 31. 8. 2021, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
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B) rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, dle § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a
konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, o vyhlášení konkursního řízení na
obsazení pracovního místa ředitele Střední odborné školy energetické a stavební, Obchodní
akademie a Střední zdravotnické školy Chomutov, příspěvkové organizace, dle přílohy č. 2
tohoto usnesení.
C) ukládá
Mgr. Romanu Kovářovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) a B) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2021
Usnesení č. 038/26R/2021
12.5 Dotační program Sport 2021 – dodatky ke smlouvě
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
žádosti o prodloužení termínu ukončení realizace projektu v rámci dotačního programu Sport
2021:
CK JH Lovosice, z.s., smlouva č. 21/SML1382/SoPD/SMT, dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu,
"PRO - AKTIV z. s.", smlouva č. 21/SML1417/SoPD/SMT, dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu.
B) rozhoduje
o nevyhovění žádostem o prodloužení termínu ukončení realizace projektu v rámci dotačního
programu Sport 2021 výše uvedených žadatelů. Obě žádosti byly doručeny po termínu
ukončení realizace projektu.
C) ukládá
Mgr. Romanu Kovářovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, informovat
žadatele o přijatém usnesení dle části B) tohoto usnesení.
Termín: 31. 10. 2021
Usnesení č. 039/26R/2021
12.6 Dotační program Sport 2021/2 – rozdělení dotací
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů:
1. o poskytnutí neinvestiční dotace, za podmínky předložení rozpočtu projektu upraveného v
závislosti na výši poskytnuté dotace, na projekty právnickým osobám dle přílohy 1 tohoto
usnesení a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného
usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 053/7Z/2021 ze dne 21. 6. 2021,
2. o neposkytnutí neinvestiční dotace žadatelům dle přílohy 2 tohoto usnesení.
B) ukládá
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Mgr. Romanu Kovářovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2021
Usnesení č. 040/26R/2021
12.7 Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu „ÚK – obědy do škol III“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. 30_21_011_59 k projektu „ÚK-obědy do školy III“ dle
přílohy č. 1 tohoto usnesení, vydaným Ministerstvem práce a sociálních věcí, se sídlem Na
Poříčním právu 1, 128 01 Praha 1, IČO: 00551023, na základě kterého bude Ústecký kraj
čerpat dotaci z Operačního programu potravinové a materiální pomoci.
B) ukládá
Mgr. Romanu Kovářovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony související s částí A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 3. 2022
Usnesení č. 041/26R/2021
12.8 Motivační program „Dobrá škola - Moderní škola 4.0“ – změna termínu
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
dodatek č. 1 k Motivačnímu programu “Dobrá škola – Moderní škola 4.0“ dle přílohy č. 1
tohoto usnesení.
B) ukládá
Mgr. Romanu Kovářovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 10. 2021
Usnesení č. 042/26R/2021
12.9 Dotační program „Volný čas 2021“ – rozdělení dotace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů:
1. o poskytnutí neinvestiční dotace právnickým osobám na projekty dle přílohy 1 tohoto
usnesení, za podmínky předložení rozpočtu projektu upraveného v závislosti na výši
poskytnuté dotace a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s těmito žadateli.
2. o neposkytnutí neinvestiční dotace právnickým osobám na projekty dle přílohy 2 tohoto
usnesení.
B) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o vyhovění žádosti o poskytnutí
neinvestiční dotace na projekty obcím dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, za podmínky
předložení rozpočtu projektu upraveného v závislosti na výši poskytnuté dotace, a o uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s těmito příjemci.
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C) ukládá
1. Mgr. Romanu Kovářovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 1. 11. 2021
2. Ing. Jindře Zalabákové, člence Rady Ústeckého kraje předložit návrh dle části B) tohoto
usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 1. 11. 2021
Usnesení č. 043/26R/2021
12.10 Dotační program „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2021“ –
rozdělení dotace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí neinvestiční dotace právnickým osobám na projekty dle
přílohy 1 tohoto usnesení, za podmínky předložení rozpočtu projektu upraveného v závislosti
na výši poskytnuté dotace a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s těmito
žadateli.
B) ukládá
1. Mgr. Romanu Kovářovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 1. 11. 2021
2. Statutárním orgánům organizací dle části A) tohoto usnesení předložit vyúčtování
neinvestiční dotace.
Termín: 30. 1. 2022
Usnesení č. 044/26R/2021
12.12 Přehled pohledávek příspěvkových organizací Ústeckého kraje k 30.6. 2021–
oblast školství
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
přehled pohledávek příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti školství k 30. 6.
2021, dle přílohy č. 1. a 2. předloženého materiálu.
Usnesení č. 045/26R/2021
12.13 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. 046/26R/2021
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12.14 Odměna ředitele školy zřizované Ústeckým krajem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) stanoví
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů, řediteli Střední odborné školy energetické a stavební, Obchodní
akademie a Střední zdravotnické školy, Chomutov, příspěvkové organizace, zřizované
Ústeckým krajem, Mgr. Janu Marešovi, MBA, za období od dubna 2021 do srpna 2021
odměnu za úspěšné plnění pracovních úkolů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
B) ukládá
Mgr. Romanu Kovářovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu.
Termín: 30. 9. 2021
Usnesení č. 047/26R/2021
13.1 Hodnocení ředitelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti dopravy za
1. pololetí 2021
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) stanoví
v souladu s § 59 odst. 1 písmeno i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů,
Ing. Liboru Tačnerovi, řediteli Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové
organizace,
odměnu ve výši uvedené v upravené příloze č. 1 tohoto materiálu;
B) ukládá
Ing. Jindřichu Fraňkovi, vedoucímu odboru DS, zabezpečit veškeré úkony potřebné k
realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 9. 2021
Usnesení č. 048/26R/2021
13.2 Aktualizace odpisového plánu a zvýšení příspěvku zřizovatele na provoz pro Správu
a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci pro rok 2021
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
1. upravený odpisový plán příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace pro rok 2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. V případě
navýšení odpisového plánu o odpisy z movitého majetku jde o navýšení bez nároku na
rozpočet Ústeckého kraje a za podmínky vyrovnaného hospodaření,
2. úpravu rozpočtu na rok 2021 na celkový objem ve výši 1 345 750 tis. Kč pro Správu a
údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci z důvodu zvýšení odpisů o odpisy
nemovitého majetku v části B) bod 1, 2 tohoto usnesení, a dále navýšení v souvislosti se
zapojením rezervního fondu k posílení provozu. Úprava rozpočtu byla dále ovlivněna i
uzavřením smlouvy a dodatku o poskytnutí prostředků z rozpočtu SFDI na financování oprav
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silnic II. a III. tříd schválené usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje 048/6Z/2021 ze dne
26. 4. 2021 a 061/7Z/2021 ze dne 21. 6. 2021,
B) rozhoduje
1. dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o zvýšení závazného ukazatele příspěvek zřizovatele na provoz pro rok
2021 u příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, o 1 327 tis. Kč na celkový objem 719 073 tis. Kč, z důvodu zvýšení odpisů o
odpisy nemovitého majetku,
2. dle § 28 odst. 9 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o zvýšení povinného odvodu z odpisů majetku z
fondu investic pro rok 2021 u příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace ve výši 1 327 tis. Kč na celkový objem 213 183 tis. Kč.
C) ukládá
Ing. Jindřichu Fraňkovi, vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství
1. připravit a doručit příspěvkové organizaci písemné rozhodnutí zřizovatele o úpravě
uloženého odvodu odpisů;
Termín: 30. 9. 2021
2. aktualizovat finanční tok příspěvku na provoz a odvodu z fondu investic příspěvkové
organizace.
Termín: 30. 9. 2021
Usnesení č. 049/26R/2021
13.3 Předložení pohledávek po splatnosti k 30. 6. 2021 Dopravní společnosti Ústeckého
kraje, příspěvkové organizace a Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové
organizace pro rok 2021
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
1. soupis pohledávek po lhůtě splatnosti k 30. 6. 2021 v celkové hodnotě 820 905,01 Kč
příspěvkové organizace Dopravní společnost Ústeckého kraje,
2. soupis pohledávek po lhůtě splatnosti k 30. 6. 2021 v celkové hodnotě 524 241 Kč
příspěvkové organizace Správy a údržby silnic Ústeckého kraje.
Usnesení č. 050/26R/2021
13.4 Schválení dodatků ke Smlouvám o nájmu a podnájmu vozidel mezi Ústeckým
krajem a OverLine s.r.o. a Ústeckým krajem a Dopravní společností Ústeckého kraje,
p.o.
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. 3 ke Smlouvě o nájmu vozidel, uzavřené mezi Ústeckým
krajem a OverLine s.r.o. dne 13. 12. 2018, uveřejněna v registru smluv pod ID smlouvy:
7128039 a o uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o podnájmu vozidel, uzavřené mezi Ústeckým
krajem a Dopravní společností Ústeckého kraje, p.o. dne 13. 12. 2018, uveřejněna v registru
smluv pod ID smlouvy: 7128043, dle příloh č. 1 a 2 tohoto materiálu;
Usnesení č. 051/26R/2021
13.5 Schválení veřejné zakázky na „Pronájem odbavovacích zařízení a zajištění IT
služeb“
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Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
1) s přímým zadáním sektorové veřejné zakázky na dodávky s názvem „„Pronájem
odbavovacích zařízení a zajištění IT služeb“ s dodavatelem EM TEST ČR spol. s. r. o.,
Jiráskova 1284, 755 01 Vsetín, IČO: 62322771, na základě cenové nabídky uvedené v příloze
č. 1 předloženého materiálu.
2) s uzavřením Smlouvy o nájmu a poskytování služeb s dodavatelem EM TEST ČR spol. s. r.
o., Jiráskova 1284, 755 01 Vsetín, IČO: 62322771, uvedené v příloze č. 2 předloženého
materiálu.
Usnesení č. 052/26R/2021
13.6 Vyhodnocení zadávacího řízení sektorové veřejné zakázky na dodávky s názvem
„Bezhotovostní odběr pohonných hmot formou karet“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o důvodech zrušení původního zadávacího řízení a zahájení úkonů pro přípravu
nového zadávacího řízení;
B) souhlasí
se zrušením zadávacího řízení sektorové veřejné zakázky na dodávky s názvem
„Bezhotovostní odběr pohonných hmot formou karet“ zadávaného formou jednacího řízení s
uveřejněním v nadlimitním režimu podle § 3 písm. d), § 60 a § 161 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon“),
zadavatelem Dopravní společností Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací.
Usnesení č. 053/26R/2021
13.7 Schválení zadávacího řízení na „Subdodávku dopravní oblasti Podbořansko“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1. zadávací dokumentaci dle přílohy č. 1 předloženého materiálu;
2. seznam jmenovaných členů a náhradníků komise pro posouzení žádostí o účast, komise pro
otevírání předběžných nabídek a nabídek a komise pro hodnocení předběžných nabídek a
nabídek dle přílohy č. 2 předloženého materiálu;
B) souhlasí
1. se zahájením zadávacího řízení sektorové veřejné zakázky na služby s názvem
„Subdodávka dopravní oblasti Podbořansko“ formou jednacího řízení s uveřejněním v
nadlimitním režimu podle § 3 písm. d), § 60 a § 161 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon“), zadavatelem
Dopravní společností Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací.
2. s požadavky na kvalifikaci účastníků, kdy zadavatel požaduje v rámci podání žádosti o
účast prokázat splnění kvalifikace takto:
základní způsobilost
dle § 74 odst. 1 až 3 zákona ji prokáže účastník zadávacího řízení způsobem (dále také jen
„účastník“) způsobem dle § 75 zákona
profesní způsobilost
dle § 77 odst. 1 zákona ji prokáže účastník doložením výpisu z obchodního rejstříku nebo z
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jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje
technická kvalifikace
dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona prokáže účastník předložením seznamu významných služeb
poskytnutých účastníkem v posledních třech letech. Zadavatel konkrétně požaduje praxi
účastníka spočívající v realizaci minimálně 1 (jedné) zakázky spočívající v provozování
veřejné linkové dopravy v rozsahu plnění minimálně 500 000 km za jeden kalendářní rok,
realizované v posledních třech letech, nebo více zakázek spočívajících v provozování veřejné
linkové dopravy realizovaných v posledních třech letech, jejichž rozsah plnění za jeden
kalendářní rok (tedy 12 po sobě následujících měsíců) dosáhne v součtu alespoň výše uvedené
hodnoty 500 000 km.
3. se způsobem hodnocení nabídek, které bude dle § 114 a § 115 zákona provedeno podle
ekonomické výhodnosti nabídek s tímto dílčím kritériem hodnocení a jeho váhou:
Cena dopravního výkonu na 1 km v Kč bez DPH, váha 100 %
Popis způsobu hodnocení:
Zadavatel seřadí nabídky vzestupně od nejvýhodnější s nejnižší cenou dopravního výkonu po
nabídku s nejvyšší cenou dopravního výkonu.
V případě, že cena dopravního výkonu bude u účastníků na 1. a 2. místě shodná, rozhodne o
pořadí účastníků náhodný výběr losem, k němuž budou písemně přizváni zástupci dotčených
účastníků nejméně 5 pracovních dnů předem.
4. s požadavkem zadavatele, aby účastníci k zajištění splnění svých povinností vyplývajících
z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu dle § 41 zákona.
Jistoty je stanovena ve výši: 1 mil. Kč bez DPH Kč (slovy: jeden milion korun českých).
Jistota může být složena jednou z těchto forem:
- složením peněžní částky na účet zadavatele („peněžní jistota“), nebo
- poskytnutím bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo
- pojištěním záruky ve prospěch zadavatele.
Zadavatel vrátí peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem i originály
záručních listin a písemných prohlášení pojistitelů (nebo odešle účastníkovi údaje či doklady
nezbytné k uvolnění jistoty) ve lhůtách stanovených v § 41 odst. 6 zákona.
Jistotu budou skládat účastníci po ukončení jednání o předběžných nabídkách jako součást
konečné nabídky v termínu pro podání této konečné nabídky.
5. se jmenováním členů a náhradníků hodnotící komise dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu a jejím pověřením kromě hodnocení nabídek otevíráním žádostí o účast a
posouzením splnění kvalifikace, jednáním v rámci jednacího řízení, otevíráním předběžných
nabídek a konečných nabídek a posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, a v
souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona s právem hodnotící komise provést posouzení
splnění podmínek účasti v zadávacím řízení až po hodnocení nabídek, přičemž posouzení
splnění podmínek účasti v zadávacím řízení musí být provedeno minimálně u vybraného
dodavatele
Usnesení č. 054/26R/2021
13.8 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Dlouhodobé
zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě
cestujících (Chomutovsko)“ formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. o zahájení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Dlouhodobé
zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících
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(Chomutovsko)“ podle ustanovení § 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) v otevřeném řízení v nadlimitním
režimu (dále jen „zadávací řízení“).
2. o způsobu hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek podle následujících kritérií
hodnocení, obsahující také podíl jednotlivých kritérií hodnocení na celkovém hodnocení:
- Základní cena dopravního výkonu na 1 km v Kč bez DPH – váha 90%
- Cena dopravního výkonu za každý 1 km realizovaný nad rámec předpokládaného rozsahu
veřejných služeb uvedeného v čl. 5. odst. 4. zadávací dokumentace v Kč bez DPH – váha 5%
- Úspora za každý 1 km nerealizovaný z předpokládaného rozsahu veřejných služeb
uvedeného v čl. 5. odst. 4. zadávací dokumentace v Kč bez DPH – váha 5%
3. o podmínkách prokázání kvalifikace:
a. základní způsobilost:
- dle ustanovení § 74 zákona prokáže účastník zadávacího řízení způsobem dle ustanovení §
75 zákona.
b. 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.
- dle ustanovení § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením
platného oprávnění k podnikání v oboru „silniční motorová doprava - osobní provozovaná
vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče“ dle přílohy č. 3 zákona č.
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění
- dle ustanovení § 77 odst. 2 písm. c) zákona prokáže účastník zadávacího řízení předložením
osvědčení o odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy velkými vozidly podle § 8a
zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění, prostřednictvím osvědčení o
odborné způsobilosti pro provozování dopravy vydané účastníkovi řízení nebo jeho
odpovědnému zástupci příslušným dopravním úřadem nebo orgánem jiného členského státu.
c. technická kvalifikace:
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením
seznamu významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením tohoto
zadávacího řízení, včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele
prostřednictvím řádně vyplněného formuláře obsahujícího seznam významných služeb
poskytnutých účastníkem zadávacího řízení, který tvoří přílohu E zadávací dokumentace.
Účastník zadávacího řízení splní technickou kvalifikaci, pokud z vyplněného formuláře
tvořícího přílohu E a seznamu významných zakázek bude jednoznačně vyplývat, že účastník
zadávacího řízení v období 3 let před zahájením tohoto zadávacího řízení plnil jednu nebo
více zakázek na základě smlouvy či smluv o veřejných službách spočívajících v provozování
linkové osobní dopravy ve smyslu ustanovení § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 111/1994 Sb., o
silniční dopravě, jejichž souhrnný rozsah plnění v období jednoho roku (12 bezprostředně po
sobě následujících kalendářních měsících) dosáhl v součtu alespoň 340 000 km;
Zadavatel nepřipouští nahradit předložení dokladů čestným prohlášením v jiných případech,
než ve kterých je prokázání způsobilosti čestným prohlášením výslovně připuštěno zákonem
nebo zadávací dokumentací.
V souladu s § 45 odst. 1 zákona může účastník zadávacího řízení předložit v nabídce příslušné
doklady k prokázání kvalifikace v prosté kopii. Originály nebo ověřené kopie dokladů o své
kvalifikaci předloží v souladu s § 122 odst. 3 písm. a) zákona vybraný dodavatel před
podpisem Smlouvy.
4. o pověření hodnotící komise podle § 42 odst. 1 zákona provedením hodnocení a posouzení
nabídek, přičemž bude postupováno v souladu s § 39 odst. 4 zákona
5. o pověření hodnotící komise kontrolou doručených dokladů vybraného dodavatele podle §
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122 odst. 3 zákona;
6. o pověření komise pro otevírání nabídek posouzením předložených jistot dle § 41 zákona a
vyřazením nabídky, která podmínky na předložení jistoty nesplní
7. o povinnosti účastníků zadávacího řízení poskytnout k zajištění splnění svých povinností
vyplývajících z účasti v zadávacím řízení jistotu dle § 41 zákona. Výše jistoty je stanovena na
částku 2.160.000,00 Kč. Jistota může být složena jednou z těchto forem:
- složení peněžní částky na účet zadavatele („peněžní jistota“), nebo
- poskytnutím bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo
- pojištění záruky ve prospěch zadavatele.
Pokud účastník zvolí peněžní jistotu, zašle ji na depozitní účet zadavatele číslo:
2141552/0800, variabilní symbol: číslo zakázky přidělené Věstníkem veřejných zakázek
(posledních 6 čísel), specifický symbol IČO účastníka, tak, aby byla připsána na účet
zadavatele nejpozději před koncem lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel vrátí peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, písemné
prohlášení pojistitele nebo originál záruční listiny ve lhůtách stanovených v § 41 odst. 6
zákona.
8. o uzavření dohody o mlčenlivosti dle vzoru uvedeného v příloze Q přílohy č. 4 Smlouvy
tvořící Přílohu A zadávací dokumentace (dále jen „Dohoda o mlčenlivosti“) s každým
účastníkem zadávacího řízení, který (i) požádá postupem podle čl. 20 a 22 zadávací
dokumentace prostřednictvím elektronického nástroje TENDER ARENA o poskytnutí příloh
D-H přílohy č. 4 Smlouvy tvořící Přílohu A zadávací dokumentace tvořících důvěrnou část
zadávací dokumentace a (ii) ke své žádosti přiloží Dohodu o mlčenlivosti podepsanou
uznávaným elektronickým podpisem ze strany předmětného účastníka zadávacího řízení ve
smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce, ve znění pozdějších předpisů, ve které nesmí být ze strany účastníka řízení
provedeny žádné změny s výjimkou doplnění identifikačních údajů účastníka řízení;
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 zadávací dokumentaci
uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 31. 10. 2021
2. Ing. Jindřichu Fraňkovi, vedoucímu odboru DS ve spolupráci s odborem INV, oddělením
veřejných zakázek, zabezpečit nezbytné úkony související se zahájením této veřejné zakázky
na služby zadávané v otevřeném řízení v nadlimitním režimu, předložit Radě Ústeckého kraje
výsledek vyhodnocení veřejné zakázky a doporučit zadání této veřejné zakázky vybranému
dodavateli, jehož nabídka bude vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
Termín: 31. 3. 2022
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
zadávacím řízení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže;
E) pověřuje
Ing. Jindřicha Fraňka, vedoucího odboru DS, jako gestora, a pracovníky oddělení veřejných
zakázek odboru investičního jako administrátory této veřejné zakázky coby osoby, které jsou
za zadavatele oprávněné činit v zadávacím řízení elektronické úkony, zejména poskytovat
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zadávací dokumentaci, žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a zveřejňovat údaje o této
veřejné zakázce na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.
Usnesení č. 055/26R/2021
13.9 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Dlouhodobé
zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě
cestujících (Mostecká pánev)“ formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. o zahájení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Dlouhodobé
zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících
(Mostecká pánev)“ podle ustanovení § 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) v otevřeném řízení v
nadlimitním režimu (dále jen „zadávací řízení“).
2. o způsobu hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek podle následujících kritérií
hodnocení, obsahující také podíl jednotlivých kritérií hodnocení na celkovém hodnocení:
- Základní cena dopravního výkonu na 1 km v Kč bez DPH – váha 90%
- Cena dopravního výkonu za každý 1 km realizovaný nad rámec předpokládaného rozsahu
veřejných služeb uvedeného v čl. 5. odst. 4. zadávací dokumentace v Kč bez DPH – váha 5%
- Úspora za každý 1 km nerealizovaný z předpokládaného rozsahu veřejných služeb
uvedeného v čl. 5. odst. 4. zadávací dokumentace v Kč bez DPH – váha 5%
3. o podmínkách prokázání kvalifikace:
a. základní způsobilost:
- dle ustanovení § 74 zákona prokáže účastník zadávacího řízení způsobem dle ustanovení §
75 zákona.
b. 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.
- dle ustanovení § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením
platného oprávnění k podnikání v oboru „silniční motorová doprava - osobní provozovaná
vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče“ dle přílohy č. 3 zákona č.
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění
- dle ustanovení § 77 odst. 2 písm. c) zákona prokáže účastník zadávacího řízení předložením
osvědčení o odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy velkými vozidly podle § 8a
zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění, prostřednictvím osvědčení o
odborné způsobilosti pro provozování dopravy vydané účastníkovi řízení nebo jeho
odpovědnému zástupci příslušným dopravním úřadem nebo orgánem jiného členského státu.
c. technická kvalifikace:
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením
seznamu významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením tohoto
zadávacího řízení, včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele
prostřednictvím řádně vyplněného formuláře obsahujícího seznam významných služeb
poskytnutých účastníkem zadávacího řízení, který tvoří přílohu E zadávací dokumentace.
Účastník zadávacího řízení splní technickou kvalifikaci, pokud z vyplněného formuláře
tvořícího přílohu E a seznamu významných zakázek bude jednoznačně vyplývat, že účastník
zadávacího řízení v období 3 let před zahájením tohoto zadávacího řízení plnil jednu nebo
více zakázek na základě smlouvy či smluv o veřejných službách spočívajících v provozování
linkové osobní dopravy ve smyslu ustanovení § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 111/1994 Sb., o
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silniční dopravě, jejichž souhrnný rozsah plnění v období jednoho roku (12 bezprostředně po
sobě následujících kalendářních měsících) dosáhl v součtu alespoň 320 000 km;
Zadavatel nepřipouští nahradit předložení dokladů čestným prohlášením v jiných případech,
než ve kterých je prokázání způsobilosti čestným prohlášením výslovně připuštěno zákonem
nebo zadávací dokumentací.
V souladu s § 45 odst. 1 zákona může účastník zadávacího řízení předložit v nabídce příslušné
doklady k prokázání kvalifikace v prosté kopii. Originály nebo ověřené kopie dokladů o své
kvalifikaci předloží v souladu s § 122 odst. 3 písm. a) zákona vybraný dodavatel před
podpisem Smlouvy.
4. o pověření hodnotící komise podle § 42 odst. 1 zákona provedením hodnocení a posouzení
nabídek, přičemž bude postupováno v souladu s § 39 odst. 4 zákona
5. o pověření hodnotící komise kontrolou doručených dokladů vybraného dodavatele podle §
122 odst. 3 zákona;
6. o pověření komise pro otevírání nabídek posouzením předložených jistot dle § 41 zákona a
vyřazením nabídky, která podmínky na předložení jistoty nesplní
7. o povinnosti účastníků zadávacího řízení poskytnout k zajištění splnění svých povinností
vyplývajících z účasti v zadávacím řízení jistotu dle § 41 zákona. Výše jistoty je stanovena na
částku 1.950.000,00 Kč. Jistota může být složena jednou z těchto forem:
- složení peněžní částky na účet zadavatele („peněžní jistota“), nebo
- poskytnutím bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo
- pojištění záruky ve prospěch zadavatele.
Pokud účastník zvolí peněžní jistotu, zašle ji na depozitní účet zadavatele číslo:
2141552/0800, variabilní symbol: číslo zakázky přidělené Věstníkem veřejných zakázek
(posledních 6 čísel), specifický symbol IČO účastníka, tak, aby byla připsána na účet
zadavatele nejpozději před koncem lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel vrátí peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, písemné
prohlášení pojistitele nebo originál záruční listiny ve lhůtách stanovených v § 41 odst. 6
zákona.
8. o uzavření dohody o mlčenlivosti dle vzoru uvedeného v příloze Q přílohy č. 4 Smlouvy
tvořící Přílohu A zadávací dokumentace (dále jen „Dohoda o mlčenlivosti“) s každým
účastníkem zadávacího řízení, který (i) požádá postupem podle čl. 20 a 22 zadávací
dokumentace prostřednictvím elektronického nástroje TENDER ARENA o poskytnutí příloh
D-H přílohy č. 4 Smlouvy tvořící Přílohu A zadávací dokumentace tvořících důvěrnou část
zadávací dokumentace a (ii) ke své žádosti přiloží Dohodu o mlčenlivosti podepsanou
uznávaným elektronickým podpisem ze strany předmětného účastníka zadávacího řízení ve
smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce, ve znění pozdějších předpisů, ve které nesmí být ze strany účastníka řízení
provedeny žádné změny s výjimkou doplnění identifikačních údajů účastníka řízení.
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 zadávací dokumentaci
uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 31. 10. 2021
2. Ing. Jindřichu Fraňkovi, vedoucímu odboru DS ve spolupráci s odborem INV, oddělením
veřejných zakázek, zabezpečit nezbytné úkony související se zahájením této veřejné zakázky
na služby zadávané v otevřeném řízení v nadlimitním režimu, předložit Radě Ústeckého kraje
výsledek vyhodnocení veřejné zakázky a doporučit zadání této veřejné zakázky vybranému
dodavateli, jehož nabídka bude vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
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Termín: 31. 3. 2022
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
zadávacím řízení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže;
E) pověřuje
Ing. Jindřicha Fraňka, vedoucího odboru DS, jako gestora, a pracovníky oddělení veřejných
zakázek odboru investičního jako administrátory této veřejné zakázky coby osoby, které jsou
za zadavatele oprávněné činit v zadávacím 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;
Usnesení č. 056/26R/2021
13.10 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Dlouhodobé
zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě
cestujících (Kadaň - Žatec)“ formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. o zahájení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Dlouhodobé
zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících
(Kadaň - Žatec)“ podle ustanovení § 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) v otevřeném řízení v nadlimitním
režimu (dále jen „zadávací řízení“).
2. o způsobu hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek podle následujících kritérií
hodnocení, obsahující také podíl jednotlivých kritérií hodnocení na celkovém hodnocení:
- Základní cena dopravního výkonu na 1 km v Kč bez DPH – váha 90%
- Cena dopravního výkonu za každý 1 km realizovaný nad rámec předpokládaného rozsahu
veřejných služeb uvedeného v čl. 5. odst. 4. zadávací dokumentace v Kč bez DPH – váha 5%
- Úspora za každý 1 km nerealizovaný z předpokládaného rozsahu veřejných služeb
uvedeného v čl. 5. odst. 4. zadávací dokumentace v Kč bez DPH – váha 5%
3. o podmínkách prokázání kvalifikace:
a. základní způsobilost:
- dle ustanovení § 74 zákona prokáže účastník zadávacího řízení způsobem dle ustanovení §
75 zákona.
b. 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.
- dle ustanovení § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením
platného oprávnění k podnikání v oboru „silniční motorová doprava - osobní provozovaná
vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče“ dle přílohy č. 3 zákona č.
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění
- dle ustanovení § 77 odst. 2 písm. c) zákona prokáže účastník zadávacího řízení předložením
osvědčení o odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy velkými vozidly podle § 8a
zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění, prostřednictvím osvědčení o
odborné způsobilosti pro provozování dopravy vydané účastníkovi řízení nebo jeho
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odpovědnému zástupci příslušným dopravním úřadem nebo orgánem jiného členského státu.
c. technická kvalifikace:
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením
seznamu významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením tohoto
zadávacího řízení, včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele
prostřednictvím řádně vyplněného formuláře obsahujícího seznam významných služeb
poskytnutých účastníkem zadávacího řízení, který tvoří přílohu E zadávací dokumentace.
Účastník zadávacího řízení splní technickou kvalifikaci, pokud z vyplněného formuláře
tvořícího přílohu E a seznamu významných zakázek bude jednoznačně vyplývat, že účastník
zadávacího řízení v období 3 let před zahájením tohoto zadávacího řízení plnil jednu nebo
více zakázek na základě smlouvy či smluv o veřejných službách spočívajících v provozování
linkové osobní dopravy ve smyslu ustanovení § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 111/1994 Sb., o
silniční dopravě, jejichž souhrnný rozsah plnění v období jednoho roku (12 bezprostředně po
sobě následujících kalendářních měsících) dosáhl v součtu alespoň 480 000 km;
Zadavatel nepřipouští nahradit předložení dokladů čestným prohlášením v jiných případech,
než ve kterých je prokázání způsobilosti čestným prohlášením výslovně připuštěno zákonem
nebo zadávací dokumentací.
V souladu s § 45 odst. 1 zákona může účastník zadávacího řízení předložit v nabídce příslušné
doklady k prokázání kvalifikace v prosté kopii. Originály nebo ověřené kopie dokladů o své
kvalifikaci předloží v souladu s § 122 odst. 3 písm. a) zákona vybraný dodavatel před
podpisem Smlouvy.
4. o pověření hodnotící komise podle § 42 odst. 1 zákona provedením hodnocení a posouzení
nabídek, přičemž bude postupováno v souladu s § 39 odst. 4 zákona
5. o pověření hodnotící komise kontrolou doručených dokladů vybraného dodavatele podle §
122 odst. 3 zákona;
6. o pověření komise pro otevírání nabídek posouzením předložených jistot dle § 41 zákona a
vyřazením nabídky, která podmínky na předložení jistoty nesplní
7. o povinnosti účastníků zadávacího řízení poskytnout k zajištění splnění svých povinností
vyplývajících z účasti v zadávacím řízení jistotu dle § 41 zákona. Výše jistoty je stanovena na
částku 2.740.000,00 Kč. Jistota může být složena jednou z těchto forem:
- složení peněžní částky na účet zadavatele („peněžní jistota“), nebo
- poskytnutím bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo
- pojištění záruky ve prospěch zadavatele.
Pokud účastník zvolí peněžní jistotu, zašle ji na depozitní účet zadavatele číslo:
2141552/0800, variabilní symbol: číslo zakázky přidělené Věstníkem veřejných zakázek
(posledních 6 čísel), specifický symbol IČO účastníka, tak, aby byla připsána na účet
zadavatele nejpozději před koncem lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel vrátí peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, písemné
prohlášení pojistitele nebo originál záruční listiny ve lhůtách stanovených v § 41 odst. 6
zákona.
8. o uzavření dohody o mlčenlivosti dle vzoru uvedeného v příloze Q přílohy č. 4 Smlouvy
tvořící Přílohu A zadávací dokumentace (dále jen „Dohoda o mlčenlivosti“) s každým
účastníkem zadávacího řízení, který (i) požádá postupem podle čl. 20 a 22 zadávací
dokumentace prostřednictvím elektronického nástroje TENDER ARENA o poskytnutí příloh
D-H přílohy č. 4 Smlouvy tvořící Přílohu A zadávací dokumentace tvořících důvěrnou část
zadávací dokumentace a (ii) ke své žádosti přiloží Dohodu o mlčenlivosti podepsanou
uznávaným elektronickým podpisem ze strany předmětného účastníka zadávacího řízení ve
smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce, ve znění pozdějších předpisů, ve které nesmí být ze strany účastníka řízení
provedeny žádné změny s výjimkou doplnění identifikačních údajů účastníka řízení.
B) jmenuje
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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 zadávací dokumentaci
uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 31. 10. 2021
2. Ing. Jindřichu Fraňkovi, vedoucímu odboru DS ve spolupráci s odborem INV, oddělením
veřejných zakázek, zabezpečit nezbytné úkony související se zahájením této veřejné zakázky
na služby zadávané v otevřeném řízení v nadlimitním režimu, předložit Radě Ústeckého kraje
výsledek vyhodnocení veřejné zakázky a doporučit zadání této veřejné zakázky vybranému
dodavateli, jehož nabídka bude vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
Termín: 31. 3. 2022
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
zadávacím řízení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže;
E) pověřuje
Ing. Jindřicha Fraňka, vedoucího odboru DS, jako gestora, a pracovníky oddělení veřejných
zakázek odboru investičního jako administrátory této veřejné zakázky coby osoby, které jsou
za zadavatele oprávněné činit v zadávacím 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.
Usnesení č. 057/26R/2021
13.11 Záměr uzavření smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní
dopravě k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje na lince T11 (Kozí dráha)
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů:
1. o uzavření Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní
dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje na turistické lince č. T11 s
účinností od 2. dubna 2022 s dopravcem KŽC Doprava, s.r.o., sídlem Meinlinova 336, 190 16
Praha 9 – Koloděje, IČO: 27423069, DIČ: CZ27423069, společnost zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 112125, dle přílohy č. 1
tohoto usnesení;
2. o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce odbavovacího zařízení pro dopravce DÚK
se společností KŽC Doprava, s. r. o., sídlem Meinlinova 336, 190 16 Praha 9 – Koloděje,
IČO: 27423069, DIČ: CZ27423069, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze, spisová značka C 112125, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.
Usnesení č. 058/26R/2021
13.12 Dodatek č. 26 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní
dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
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rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o uzavření Dodatku č. 26 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné drážní
osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Ústeckého kraje
se společností České dráhy, a.s. sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, 11015, IČO:
70994226, DIČ: CZ70994226, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu
v Praze, oddíl B, vložka 8039 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Usnesení č. 059/26R/2021
13.13 Přímé zadání veřejné zakázky – „Oprava autobusu zn. Scania po dopravní
nehodě“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1. Cenovou nabídku poskytovatele BusLine Technics s.r.o. se sídlem Na Rovinkách 211,
Podmoklice, 513 01 Semily, IČO: 05666520 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu;
2. Vyjádření a cenovou nabídku společnosti Scania Czech Republic s.r.o. se sídlem Sobínská
186, 252 19 Chrášťany, IČO: 61251186 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu;
B) souhlasí
s přímým zadáním veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Oprava autobusu zn.
Scania po dopravní nehodě“ společnosti Scania Czech Republic s.r.o. (dále jen „Scania“) se
sídlem Sobínská 186, 252 19 Chrášťany, IČO: 61251186, na základě cenové nabídky (příloha
č. 2 předloženého materiálu).
Usnesení č. 060/26R/2021
14.1 Podání projektové žádosti KAP III.
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „KAP – Ústecký Kraj III.“ se spolufinancováním
projektu ve výši 5% z celkových způsobilých výdajů.
B) ukládá
Ing. Ivě Tomešové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru strategie, přípravy a
realizace projektů KÚ ÚK zabezpečit veškeré potřebné úkony k zajištění podání žádosti o
dotaci na realizaci projektu „KAP – Ústecký Kraj III.“
Usnesení č. 061/26R/2021
14.2 „Podpora na zmírnění dopadu koronaviru pro OSVČ“ – prominutí povinnosti
vyplývající ze smlouvy
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1. žádost o prominutí nedodržení podmínek smlouvy Evy Žaludové,
KUUK/107560/2021, dle přílohy č. 2 tohoto materiálu

JID

2. žádost o prominutí nedodržení podmínek smlouvy Miroslava Koníčka, JID
KUUK/117127/2021, dle přílohy č. 4 tohoto materiálu
B) rozhoduje
1. o prominutí povinnosti dle čl. III. Smlouvy o poskytnutí dotace č.
20/SML3434/SoPD/SPRP, ze dne 21. 9. 2020 uzavřené v rámci dotačního programu "Podpora
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na zmírnění dopadu koronaviru pro OSVČ" s příjemcem dotace Evou Žaludovou, IČO
44259361
2. o prominutí povinnosti dle čl. III. Smlouvy o poskytnutí dotace č.
20/SML2727/SoPD/SPRP, ze dne 24. 6. 2020 uzavřené v rámci dotačního programu "Podpora
na zmírnění dopadu koronaviru pro OSVČ" s příjemcem dotace Miroslavem Koníčkem, IČO
12062740
C) ukládá
Ing. Ivě Tomešové pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru strategie, přípravy a
realizace projektů Krajského úřadu Ústeckého kraje zabezpečit veškeré potřebné úkony k
zajištění realizace části B) tohoto usnesení.
Termín 31. 10. 2021
Usnesení č. 062/26R/2021
14.3 Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková
dotace) – 4. Výzva Ústeckého kraje – ukončení smlouvy
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. o ukončení Smlouvy o poskytnutí investiční dotace v rámci „Dotačního programu na
výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) – 4. Výzva Ústeckého
kraje“ s příjemcem Zdeňkem Komrskou - číslo smlouvy 20/SML0948 a to formou Dohody o
ukončení smlouvy o poskytnutí investiční dotace dle vzoru, který je přílohou č. 1 tohoto
usnesení.
2. o ukončení Smlouvy o poskytnutí investiční dotace v rámci „Dotačního programu na
výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) – 4. Výzva Ústeckého
kraje“ s příjemcem Janem Smetanou - číslo smlouvy 21/SML0863 a to formou Dohody o
ukončení smlouvy o poskytnutí investiční dotace dle vzoru, který je přílohou č. 2 tohoto
usnesení.
3. o ukončení Smlouvy o poskytnutí investiční dotace v rámci „Dotačního programu na
výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) – 4. Výzva Ústeckého
kraje“ s příjemcem Martinem Vladykou - číslo smlouvy 20/SML1314 formou Výpovědi
smlouvy o poskytnutí investiční dotace.
4. o ukončení Smlouvy o poskytnutí investiční dotace v rámci „Dotačního programu na
výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) – 4. Výzva Ústeckého
kraje“ s příjemcem Janem Jančim - číslo smlouvy 21/SML1555 formou Výpovědi smlouvy o
poskytnutí investiční dotace.
B) ukládá
Ing. Ivě Tomešové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru strategie, přípravy a
realizace projektů, zabezpečit veškeré potřebné úkony k zajištění realizace tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2021
Usnesení č. 063/26R/2021
14.4 Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková
dotace) – 4. Výzva Ústeckého kraje – změna usnesení
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Rada Ústeckého kraje po projednání
A) mění
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 019/80R/2019 ze dne 30. 10. 2019 tak, že:
místo původně uvedeného tepelného zdroje typu B – tepelné čerpadlo bude dotace použita na
nový zdroj typu C – kotel plynový kondenzační, příjemce Marie Princová, číslo žádosti
000451. Maximální výše dotace je 95 000 Kč. Ostatní údaje se nemění.
B) mění
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 013/85R/2020 ze dne 8. 1. 2020 tak, že:
1. místo původně uvedeného tepelného zdroje typu B – tepelné čerpadlo bude dotace použita
na nový zdroj typu A3r – kotel na pevná paliva s ručním přikládáním 100% biomasa, příjemce
Kamila Stropková, číslo žádosti 000436. Maximální výše dotace je 100 000 Kč. Ostatní údaje
se nemění.
2. místo původně uvedeného tepelného zdroje typu A3a – automatický kotel na pevná paliva –
100% biomasa bude dotace použita na nový zdroj typu B – tepelné čerpadlo, příjemce Ing.
Vratislav Kawik, číslo žádosti 001423. Maximální výše dotace ani ostatní údaje se nemění.
C) mění
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 013/110R/2020 ze dne 30. 9. 2020 tak, že:
1. místo původně uvedeného tepelného zdroje typu A3a – automatický kotel na pevná paliva –
100% biomasa bude dotace použita na nový zdroj typu B – tepelné čerpadlo, příjemce Nataša
Vorreiterová, číslo žádosti 001977. Maximální výše dotace ani ostatní údaje se nemění.
2. místo původně uvedeného tepelného zdroje typu A3r – kotel na pevná paliva s ručním
přikládáním – 100% biomasa bude dotace použita na nový zdroj typu A3a – automatický
kotel na pevná paliva – 100% biomasa, příjemce Helena Čížková, číslo žádosti 002859.
Maximální výše dotace ani ostatní údaje se nemění.
D) mění
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 013/15R/2021 ze dne 5. 5. 2021 tak, že:
místo původně uvedeného tepelného zdroje typu A3a – automatický kotel na pevná paliva –
100% biomasa bude dotace použita na nový zdroj typu B – tepelné čerpadlo, příjemce Radek
Štaffen, číslo žádosti 004230. Maximální výše dotace ani ostatní údaje se nemění.
E) rozhoduje
1. o uzavření Dodatku č. 1. ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č.19/SML3476 –
příjemce Marie Princová, kterým se mění maximální výše dotace z částky 120 000 Kč na 95
000 Kč dle vzoru, který je přílohou č. 1. tohoto usnesení.
2. o uzavření Dodatku č. 1. ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č.20/SML0691 –
příjemce Kamila Stropková, kterým se mění maximální výše dotace z částky 120 000 Kč na
100 000 Kč dle vzoru, který je přílohou č. 1. tohoto usnesení.
F) ukládá
Ing. Ivě Tomešové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru strategie, přípravy a
realizace projektů, zabezpečit veškeré potřebné úkony k zajištění realizace tohoto usnesení.
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Termín: 31. 12. 2021
Usnesení č. 064/26R/2021
14.5 Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
výjimku ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého
kraje (bod 4.7) - maximální výše osobních nákladů u projektu s pořadovým číslem 4 bude 100
% z celkových uznatelných nákladů.
B) bere na vědomí
informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle předloženého materiálu.
C) rozhoduje
1. dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Radou Ústeckého kraje:
· žadatel č. 1: KŽC, s.r.o.
IČ: 27210481
sídlo: Meinlinova 336/1a, Koloděje, 190 16 Praha
výše neinvestiční dotace: 80 000 Kč
název projektu (akce): Oprava zdi a vyčištění svahů na sklářské lokálce
· žadatel č. 2: DIApozitiv, z. s.
IČ: 07608543
sídlo: Hrdlovská 649, 417 05 Osek
výše neinvestiční dotace: 20 440 Kč
název projektu (akce): Edukační odpoledne - Cukrovky ani čertů se nebojíme
· žadatel č. 3: Svaz tělesně postižených v České republice z. s. okresní organizace Louny
IČ: 64018539
sídlo: Pod Nemocnicí 2503, 440 01 Louny
výše neinvestiční dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Pohybem a zábavou podpořme zdr. postižené a seniory
· žadatel č. 4: Síť pro rodinu, z.s.
IČ: 26545136
sídlo: Truhlářská 1121/24, Nové Město, 110 00 Praha
výše neinvestiční dotace: 30 025 Kč
podíl osobních nákladů na celkových nákladech projektu: 100 %
název projektu (akce): Síť pro rodinu v Ústeckém kraji 2021
· žadatel č. 5: Petr Drahoš
datum narození: *************
sídlo: *********************, 400 10 Ústí nad Labem
výše neinvestiční dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): CZECH PARA ALPINE SKI TEAM - Petr Drahoš
· žadatel č. 6: doc. PhDr. Jan Kilián, Ph. D.
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datum narození: *************
sídlo: **************, 250 70 Postřižín
výše neinvestiční dotace: 80 000 Kč
název projektu (akce): Výměna stropních konstrukcí na zámku Krásný Les
· žadatel č. 7: Mozaika z.s.
IČ: 22833404
sídlo: Přívozní 1036/9, 410 02 Lovosice
výše neinvestiční dotace: 30 000 Kč
název projektu (akce): Podpora rodin 2021
· žadatel č. 8: Tempo Team Prague s.r.o.
IČ: 25107615
sídlo: Františka Křížka 461/11, Holešovice, 170 00 Praha
výše neinvestiční dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): 1/2 Maraton Ústí nad Labem 2021
· žadatel č. 9: Traktory a samoděly Drahobuz z.s.
IČ: 09981951
sídlo: Drahobuz 58, 411 45 Drahobuz
výše neinvestiční dotace: 20 000 Kč
název projektu (akce): Retrojízda Drahobuz
· žadatel č. 10: Záchranná brigáda kynologů Ústeckého kraje
IČ: 44553978
sídlo: Alešova 1520, 431 11 Jirkov
výše neinvestiční dotace: 25 000 Kč
název projektu (akce): Terénní pohár ZTV3
· žadatel č. 11: POST BELLUM, z. ú.
IČ: 26548526
sídlo: Španělská 1073/10, Vinohrady, 120 00 Praha
výše neinvestiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Pamětníci Ústeckého kraje vyprávějí
· žadatel č. 12: "Trautzlova umělecká společnost, z.s."
IČ: 22770224
sídlo: Mostecká 1436/8, 415 01 Teplice
výše neinvestiční dotace: 200 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100 %
název projektu (akce): Nádech věčnosti
2. dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje dále
uvedených žadatelů:
· žadatel č. 13: Zámecký spolek Krásný Dvůr, z. s.
IČ: 05444721
sídlo: Nepomyšl 234, 439 71 Nepomyšl
výše dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Jablečný den 2021 (10. ročník)
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· žadatel č. 14: MASTERS EUROPA LOVOSICE, z.s. (MAELO, z.s.)
IČ: 10876561
sídlo: 8.května 155/13, 410 02 Lovosice
výše dotace: 43 000 Kč
název projektu (akce): Mezinárodní mítink MAELO 2021
· žadatel č. 15: Jaroslav Pém
IČ: 87075288
sídlo: Masarykova 1474/86, 400 01 Ústí nad Labem
výše dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Ústecké Vánoce 2021
· žadatel č. 16: HOBBY RACING klub v AČR
IČ: 70937257
sídlo: Sídliště 144, 435 22 Braňany
výše dotace: 36 400 Kč
název projektu (akce): Triola Cup - Závody do vrchu
· žadatel č. 17: Spolek přátel ESOZ Chomutov
IČ: 02815265
sídlo: Na Průhoně 4800, 430 03 Chomutov
výše dotace: 32 500 Kč
název projektu (akce): Plastování s ESOZ - 5. ročník
D) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. vzít na vědomí informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle
předloženého materiálu.
2. rozhodnout dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje:
· žadatel č. 18: Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s.
IČ: 25466119
sídlo: Budovatelů 2830, 434 37 Most
výše neinvestiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Oprava střechy - III. etapa
· žadatel č. 19: SH ČMS - Krajské sdružení hasičů Ústeckého kraje
IČ: 71173811
sídlo: Stroupežnického 1326/16, 400 01 Ústí nad Labem
výše neinvestiční dotace: 700 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100 %
název projektu (akce): Celoroční činnost dobrovolných hasičů v ÚK
· žadatel č. 20: Marek Korbélyi
IČ: 65658469
sídlo: Alešova 168/16, 400 01 Ústí nad Labem
výše neinvestiční dotace: 125 000 Kč
název projektu (akce): Virtuosi per musica di pianoforte
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3. rozhodnout dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje:
· žadatel č. 21: Obec Žalhostice
IČ: 00264709
sídlo: Žalhostice 120, 411 01 Žalhostice
výše investiční dotace: 255 928,31 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100 %
název projektu (akce): Cyklostezka - Labská stezka
· žadatel č. 22: Obec Strupčice
IČ: 00262145
sídlo: Strupčice 51, 431 14 Strupčice
výše neinvestiční dotace: 80 000 Kč
název projektu (akce): Strupčické Slavnosti česneku - Svatováclavská pouť
4. rozhodnout dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje dále
uvedených žadatelů:
· žadatel č. 23: Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s.
IČ: 27009441
sídlo: Vrchlického 270/5, 412 01 Litoměřice
výše dotace: 250 000 Kč
název projektu (akce): SCM v basketbale pro Ústecký kraj
· žadatel č. 24: Krajská rada seniorů Ústeckého kraje, p.s.
IČ: 02254867
sídlo: Dobětická 2333/10, 400 01 Ústí nad Labem
výše dotace: 300 000 Kč
název projektu (akce): Seniorské listy - Ústecký kraj, Senior story
· žadatel č. 25: BK Teplice, z.s.
IČ: 61515264
sídlo: Dr. Vrbenského 1430, 415 01 Teplice
výše dotace: 250 000 Kč
název projektu (akce): SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA V BASKETBALU U6 - U15
5. rozhodnout dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje dále
uvedených žadatelů:
· žadatel č. 26: Statutární město Most
IČ: 00266094
sídlo: Radniční 1/2, 434 01 Most
výše dotace: 92 000 Kč
název projektu (akce): Dílny 2021/2022
E) ukládá
Mgr. Ivě Dvořákové LL. M , člence Rady Ústeckého kraje, předložit návrh Zastupitelstvu
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Ústeckého kraje dle bodu D) tohoto usnesení.
Termín: 1. 11. 2021
Usnesení č. 065/26R/2021
15.1 Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 13/2021/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 částku 320
926 tis. Kč na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje 26 304 311 tis. Kč podle přílohy č. 1
tohoto usnesení.
Usnesení č. 066/26R/2021
15.2 Finanční hospodaření Ústeckého kraje k 30. 06. 2021
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
finanční hospodaření Ústeckého kraje k 30. 6. 2021 dle předloženého materiálu, včetně jím
zřízených příspěvkových organizací.
1
Usnesení č. 067/26R/2021
16.1 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 nemovité věci ve vlastnictví Ústeckého kraje Statutárnímu městu Ústí
nad Labem, se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem, IČO: 00081531, a to:
- pozemek: část p.č. 2431/7 o výměře 68 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
obec Ústí nad Labem, k. ú. Ústí nad Labem, zapsané na LV č. 11236 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, pro Ústecký kraj, na dobu neurčitou
s platností ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce, za účelem zřízení a provozování PĚŠÍ
ZÓNY „POD VANOU“, Pivovarská ulice Ústí nad Labem s možností přenechat předmět
výpůjčky třetím osobám za podmínky vymýcení stávajících křovin, vybudování travnaté
plochy a udržování čistoty a pořádku
2
Usnesení č. 068/26R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
1. o výjimce z „Ceníku pro výpočet jednorázových úhrad za zřízení věcných břemen k
nemovitým věcem ve vlastnictví Ústeckého kraje“ schváleného usnesením Rady Ústeckého
kraje č. 153/31R/2017 ze dne 18. 12. 2017.
2. dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o zřízení věcného břemene k nemovitým věcem, a to:
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- pozemku: p. č. 1411/10 o výměře 659 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemku: p. č. 1411/16 o výměře 30 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
obec Libochovany, k. ú. Libochovany zapsaným na LV č. 90 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice
- pozemku: p. č. 1316/38 o výměře 15 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemku: p. č. 1316/40 o výměře 90 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
obec Velké Žernoseky, k. ú. Velké Žernoseky zapsaným na LV č. 235 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice
Služebnost vedení kabelové trasy 6kV a dálkového optického kabelu vč. práva přístupu,
zřizovat, mít a udržovat na pozemku obslužné zařízení a právo provádět na kabelové síti
úpravy za účelem modernizace a oprav, to vše na dobu neurčitou a bezúplatně.
3. dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o zřízení věcného břemene k nemovitým věcem, a to:
- pozemku: p. č. 1330/3 o výměře 315 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemku: p. č. 1334 o výměře 1156 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemku: p. č. 1411/10 o výměře 659 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemku: p. č. 1411/12 o výměře 274 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemku: p. č. 1411/13 o výměře 50 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemku: p. č. 1411/16 o výměře 30 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
obec Libochovany, k. ú. Libochovany zapsaným na LV č. 90 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice
- pozemku: p. č. 85/2 o výměře 287 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
- pozemku: p. č. 1316/38 o výměře 15 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemku: p. č. 1316/40 o výměře 90 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemku: p. č. 1316/41 o výměře 32 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemku: p. č. 1316/42 o výměře 57 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemku: p. č. 1316/43 o výměře 17 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
obec Velké Žernoseky, k. ú. Velké Žernoseky zapsaným na LV č. 235 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice.
Služebnost vstupu a vjezdu, a to jakýmikoliv vozidly převodce, zejména vozidly
mechanizace, vč. vozidel integrovaného záchranného systému, to vše na dobu neurčitou a
bezúplatně. Služebnost se zřizuje v celkovém rozsahu 2982 m2.
Povinný (nabyvatel pozemků): Ústecký kraj, se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí
nad Labem, IČO: 70892156.
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Oprávněný (převodce): Správa železnic, státní organizace, se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110
00 Praha 1 - Nové Město, IČO: 709 94 234.
3
Usnesení č. 069/26R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
1. o výjimce z „Ceníku pro výpočet jednorázových úhrad za zřízení věcných břemen k
nemovitým věcem ve vlastnictví Ústeckého kraje“ schváleného usnesením Rady Ústeckého
kraje č. 153/31R/2017 ze dne 18. 12. 2017.
2. dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o zřízení věcného břemene k nemovitým věcem, a to:
- pozemku: p. č. 1032/3 o výměře 42 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
obec Děčín, k. ú. Děčín-Staré Město zapsaném na LV č. 166 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín
- pozemku: p. č. 397/10 o výměře 87 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
obec Benešov nad Ploučnicí, k. ú. Benešov nad Ploučnicí, zapsaným na LV č. 1720 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín
- pozemku: p. č. 76/7 o výměře 110 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
- pozemku: p. č. 76/18 o výměře 137 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemku: p. č. 76/21 o výměře 50 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
- pozemku: p. č. 76/22 o výměře 5 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
- pozemku: p. č. 76/23 o výměře 17 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
obec Starý Šachov, k. ú. Starý Šachov, zapsaným na LV č. 44 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín
- pozemku: p. č. 110/20 o výměře 74 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemku: p. č. 110/21 o výměře 16 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemku: p. č. 110/23 o výměře 15 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemku: p. č. 110/24 o výměře 35 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemku: p. č. 557/2 o výměře 65 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
- pozemku: p. č. 557/3 o výměře 109 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
obec Františkov nad Ploučnicí, k. ú. Oldřichov nad Ploučnicí, zapsaným na LV č. 90 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín.
Povinný (nabyvatel): Ústecký kraj, se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad
Labem, IČO: 70892156.
Oprávněný (převodce): Správa železnic, státní organizace, se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110
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00 Praha 1 - Nové Město, IČO: 709 94 234.
Služebnost přístupu a příjezdu k nosné konstrukci mostu (TÚ 0861 v km 4,103), umístění sítě
dálkového komunikačního kabelu vč. práva přístupu a příjezdu za účelem provádět údržbu,
opravy, úpravy a modernizace, to vše na dobu neurčitou a bezúplatně. Služebnost se zřizuje v
rozsahu 762 m2.
4
Usnesení č. 070/26R/2021
16.1 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 zřízení věcného břemene, služebnost cesty a stezky k nemovité věci, a to:
- pozemku: p. č. 301/4 o výměře 27 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
obec Záluží, k. ú. Záluží u Roudnice nad Labem, zapsané na LV č. 532 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice.
Povinný (vlastník pozemků): CEMEX Czech Republic, s. r. o., se sídlem: Laurinova 2800/4,
Stodůlky, 15500 Praha 5, IČO: 27892638
Oprávněný: Ústecký kraj, se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČO:
70892156.
Služebnost strpět umístění a užívání cyklistické stezky na dobu neurčitou, vstup (rozumí se
vstup i vjezd) oprávněného na služebný pozemek v rozsahu věcného břemene za účelem
provádění nezbytných prací spojených s opravami a revizemi, resp. rekonstrukcí cyklostezky
nebo s odstraněním její havárie po celou dobu její fyzické i právní existence. Služebnost se
zřizuje v rozsahu 27 m2, to vše bezúplatně
Usnesení č. 071/26R/2021
16.2 Odměna ředitelce Krajské majetkové, příspěvkové organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) stanoví
dle ust. § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
ve znění pozdějších předpisů odměnu Ing. Miluši Srbkové, MBA, ředitelce Krajské
majetkové, příspěvkové organizace, Ústí nad Labem, Tolstého 1232/37, za úspěšné plnění
pracovních úkolů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
B) ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, zabezpečit veškeré potřebné
úkony k realizaci části A) tohoto usnesení dle předloženého materiálu.
Termín: 15.10.2021
Usnesení č. 072/26R/2021
16.3 Dodatek č. 7 k pojistné smlouvě č. 400 046 978 (20/SML3102) - pojištění majetku a
odpovědnosti Ústeckého kraje a příspěvkových organizací
Rada Ústeckého kraje po projednání
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rozhoduje
o uzavření Dodatku č. 7 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
Usnesení č. 073/26R/2021
16.4 Vyúčtování pojistného č. 1 – pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu
způsobenou zaměstnavateli
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o uzavření Vyúčtování pojistného č. 1 - pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu
způsobenou zaměstnavateli mezi Pojišťovnou VZP, a.s., Lazarská 1718/3, 110 00 Praha 1, IČ
27116913 a Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ
70892156, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
Usnesení č. 074/26R/2021
16.5 Objekty vytipované pro rekonstrukci na bytové jednotky pro zaměstnance Krajské
zdravotní, a.s.
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
- vytipované objekty pro rekonstrukci na bytové jednotky pro zaměstnance Krajské zdravotní,
a. s., a to:
1. objekt č. p. 2797, 2798 a 2799 na p. č. 5074, 5075 a 5076 k. ú. Most II
2. objekt č. p. 3587 na p. č. 2445/1 k. ú. Chomutov I
3. jednotky č. 750/6, 750/7 a 750/8 na p. č. 313/3 k. ú. Bukov
4. objekt bez čp/če na p. č. 4312 k. ú. Most II
5. zbořeniště na p. č. 4071/48 k. ú. Chomutov I
Usnesení č. 075/26R/2021
17.2 Změna smlouvy o dílo č. 18/SML4494/SOD/INV ze dne 13.9.2018 na plnění veřejné
zakázky na stavební práce s názvem „Nová komunikace u města Chomutova – 2. Část:
II. etapa Spojka Zadní Vinohrady – silnice III/00732“ – Dodatek č. 3
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1. změnový list č. 4 a 5 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
2. návrh dodatku č. 3 k původní Smlouvě o dílo č. 18/SML4494/SOD/INV ze dne 13. 9. 2018
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
B) rozhoduje
o nepodstatných změnách závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce s
názvem „Nová komunikace u města Chomutov – 2. část: II. etapa Spojka Zadní Vinohrady –
silnice III/00732“ dodavatele EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1, doruč.
adresa: Odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Ústí nad Labem, U Dálnice 261, 403 39
Chlumec, IČO: 45274924, se kterým byla uzavřena původní smlouva o dílo a o uzavření
dodatku č. 3 k původní Smlouvě o dílo č. 18/SML4494/SOD/INV ze dne 13. 9. 2018, ve
smyslu změnového listu č. 4 a 5 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu předloženého
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materiálu:
Dodatek č. 3:
a) v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona:
Dodatečné stavební práce (vícepráce) bez DPH: 6 114 111,36 Kč
b) v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona:
Dodatečné stavební práce (vícepráce) bez DPH: 2 619 351,94 Kč
Dodatečné stavební práce (méněpráce) bez DPH: - 1 843 144,15 Kč
Rekapitulace:
Původní cena dle SoD bez DPH: 62 120 585,35 Kč
Konečná cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH: 76 883 377,55 Kč
Konečná cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH: 83 130 931,97 Kč
Konečná cena díla dle dodatku č. 3 bez DPH: 90 021 251,12 Kč
Konečná cena díla dle dodatku č. 3 včetně DPH: 108 925 713,86 Kč
C) ukládá
1. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, předložit dodatek č. 3 k původní
smlouvě o dílo k podpisu.
Termín: 30. 9. 2021
2. Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat dodatek č. 3 k původní
smlouvě o dílo.
Termín: 15. 10. 2021
Usnesení č. 076/26R/2021
17.3 Změna smlouvy o dílo č. 18/SML4497/SOD/INV ze dne 13.9.2018 na plnění veřejné
zakázky na stavební práce s názvem „Nová komunikace u města Chomutov – 3. část:
III. etapa Spojka silnice III/00732- silnice I/13“ – Dodatek č. 4
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1. změnový list č. 7 - 11 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
2. návrh dodatku č. 4 k původní Smlouvě o dílo č. 18/SML4497/SOD/INV ze dne 13. 9. 2018
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
B) rozhoduje
o nepodstatných změnách závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce s
názvem „Nová komunikace u města Chomutov – 3. část: III. Etapa Spojka silnice III/00732 –
silnice I/13“ dodavatele „Společnost Nová komunikace u města Chomutov-3.část“ Společník
1 – Správce: EUROVIA CS, a.s, Národní 138/10, 10 00 Praha 1- Nové Město, IČO:
45274924; Společník 2: HERKUL a.s, Obrnice č. p. 228, 435 21 Obrnice, IČO: 25004638;
Společník 3: SILNICE GROUP a.s., Na Florenci 2116/15, 110 01 Praha 1, IČO: 62242105;
Společník 4: SMP CZ, a.s. Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4- Michle, IČO: 27195147, se
kterým byla uzavřena původní smlouva o dílo a o uzavření dodatku č. 4 k původní Smlouvě o
dílo č. 18/SML4497/SOD/INV ze dne 13. 9. 2018, ve smyslu změnových listů č. 7 - 11 dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu předloženého materiálu:
Dodatek č. 4:
a) v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona:
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Dodatečné stavební práce (vícepráce) bez DPH: 49 641 913,32 Kč
Dodatečné stavební práce (méněpráce) bez DPH: - 2 034 251,40 Kč
b) v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona:
Dodatečné stavební práce (vícepráce) bez DPH: 13 027 367,68 Kč
Dodatečné stavební práce (méněpráce) bez DPH: - 10 348 705,72 Kč
Rekapitulace:
Původní cena dle SoD bez DPH: 373 213 083,90 Kč
Konečná cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH: 376 602 981,71 Kč
Konečná cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH: 402 345 945,92 Kč
Konečná cena díla dle dodatku č. 3 bez DPH: 481 157 738,22 Kč
Konečná cena díla dle dodatku č. 4 bez DPH: 531 444 062,10 Kč
Konečná cena díla dle dodatku č. 4 včetně DPH: 643 047 315,14 Kč
C) ukládá
1. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, předložit dodatek č. 4 k původní
smlouvě o dílo k podpisu.
Termín: 30. 9. 2021
2. Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat dodatek č. 4 k původní
smlouvě o dílo.
Termín: 15. 10. 2021
Usnesení č. 077/26R/2021
17.4 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem ,,SŠ řemesel a
služeb, Děčín IV, Ruská 147 -rekonstrukce domova mládeže včetně nádvoří PD+IČ+AD" formou zjednodušeného podlimitního řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „SŠ řemesel a služeb,
Děčín IV, Ruská 147 -rekonstrukce domova mládeže včetně nádvoří - PD+IČ+AD“ 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 ustanovení §
53 zákona.
2. o způsobu hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími
kritérii hodnocení a jejich váhami:
celková nabídková cena v Kč včetně DPH – váha 90 %
termín realizace v týdnech od nabytí účinnosti smlouvy - váha 10 %
V případě, že dojde k rovnosti v bodovém ohodnocení účastníků na 1. - 2. místě, bude o
pořadí rozhodovat výše jejich nabídkové ceny.
V případě, že dojde ke shodě i ve výši nabídkových cen těchto účastníků, bude o pořadí
účastníků na 1. - 2. místě rozhodovat náhodný výběr losem, k němuž budou dotčení účastníci
písemně nejméně 5 pracovních dní předem přizváni.
3. o podmínkách prokázání kvalifikace:
základní způsobilost:
- dle ustanovení § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže účastník zadávacího řízení způsobem dle
ustanovení § 75 zákona
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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
- dle ustanovení § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením
dokladu o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud
jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, a to živnost vázanou „Projektová činnost ve
výstavbě“
technická kvalifikace:
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením
seznamu realizovaných významných služeb, a to minimálně 3 realizovaných zakázek
poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny, doby
jejich poskytnutí a identifikace objednatele, spočívajících ve zpracování projektové
dokumentace včetně inženýrské činnosti na výstavbu, opravu či rekonstrukci pozemních
staveb, z toho 2 na opravu, výstavbu či rekonstrukci objektu občanské vybavenosti charakteru
budov např. pro školství, vědu, administrativu, zdravotnictví nebo kulturu.
Hodnota každé služby musí být min. 1 000 000,00 Kč bez DPH.
(V seznamu musí být výslovně uvedeno u každé realizované služby, že realizovaná PD
obsahuje i inženýrskou činnost. Služby musí být v období 3 let před zahájením zadávacího
řízení skutečně dokončeny).
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. d) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením
osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osoby (dle ustanovení § 158 odst. 1 a ustanovení §
160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění) odpovědné za vedení
realizace příslušných služeb, a to doložením osvědčení autorizovaného technika, inženýra,
nebo stavitele (nebo osoby usazené nebo hostující) v oboru pozemní stavby- rozsah oboru pro
autorizované inženýry, techniky a stavitele (IP00,TP00, SP00), vydaného ČKAIT podle
zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění,
(Zároveň spolu s osvědčením bude předloženo prohlášení u této autorizované osoby, zda se
jedná o osobu odpovědnou za vedení realizace příslušných služeb a uvedení, zda jde o
zaměstnance účastníka zadávacího řízení, jinou osobu, prostřednictvím které dodavatel
prokazuje kvalifikaci nebo o zaměstnance této osoby s tím, že u jiných osob je nutno doložit i
doklady vyžadované v § 83 zákona)
4. 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.
5. 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
ustanovení § 122 odst. 3 zákona.
6. 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. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, podepsat Výzvu k podání nabídky
uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 15. 10. 2021
2. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, zabezpečit nezbytné úkony související se
zahájením této podlimitní veřejné zakázky na služby zadávané ve zjednodušeném
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podlimitním řízení, předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky a doporučit zadání této
veřejné zakázky vybranému dodavateli, jehož nabídka bude vyhodnocena podle ekonomické
výhodnosti nabídky jako nejvýhodnější.
Termín: 31. 12. 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
Ing. Pavlu Svítilovou, vedoucí odboru investičního, jako gestora a pracovníky oddělení
veřejných zakázek odboru investičního jako administrátory této veřejné zakázky jako osoby,
které jsou za zadavatele oprávněné činit v tomto zadávací řízení elektronické úkony, zejména
poskytovat zadávací dokumentaci, žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a zveřejňovat
údaje o této veřejné zakázce na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek a dále
jako osoby, které zajistí pozvání zástupců všech zastupitelských klubů a zástupce Krajské
hospodářské komory na jednání komisí pro posouzení nabídek a hodnotící komise.
Usnesení č. 078/26R/2021
17.6 Změna smlouvy č. 19/SML2096/SoD/INV ze dne 19. 7. 2019 na plnění veřejné
zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa – Velký
Šenov“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
- návrh dodatku č. 4 k původní Smlouvě o dílo č. 19/SML2096/SoD/INV ze dne 19. 7. 2019,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
- změnový list č. 22, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
B) rozhoduje
1) o nepodstatných změnách závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce s
názvem „Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov“ dodavatele EUROVIA CS,
a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO: 45274924, se kterým byla uzavřena
původní smlouva o dílo a o uzavření dodatku č. 4 k původní Smlouvě o dílo č.
19/SML2096/SoD/INV ze dne 19. 7. 2019, ve smyslu změnového listu č. 22, dle přílohy č. 2
předloženého materiálu předloženého materiálu:
Původní cena díla dle SoD bez DPH: 173 119 929,15 Kč
Původní cena díla dle SoD včetně DPH: 209 475 114,35 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH: 186 182 865,22 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 včetně DPH: 225 281 266,92 Kč
Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH: 197 709 485,91 Kč
Cena díla dle dodatku č. 2 včetně DPH: 239 228 477,95 Kč
Cena díla dle dodatku č. 3 bez DPH: 198 345 809,70 Kč
Cena díla dle dodatku č. 3 včetně DPH: 239 998 429,74 Kč
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Dodatek č. 4:
Dle § 222 odst. 5 zákona:
Dodatečné stavební práce (vícepráce) bez DPH: 125 460,50 Kč
Odpočty (méněpráce) bez DPH: - 0,00 Kč
Navýšení ceny celkem bez DPH: 125 460,50 Kč
Dle § 222 odst. 6 zákona:
Dodatečné stavební práce (vícepráce) bez DPH: 7 326 615,69 Kč
Odpočty (méněpráce) bez DPH: - 1 564 316,94 Kč
Navýšení ceny celkem bez DPH: 5 762 298,75 Kč
Konečná cena díla dle dodatku č. 4 bez DPH: 204 233 568,95 Kč
Konečná cena díla dle dodatku č. 4 včetně DPH: 247 122 618,43 Kč
C) ukládá
1. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, předložit dodatek č. 4 k původní
smlouvě o dílo k podpisu.
Termín: 24. 9. 2021
2. Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat dodatek č. 4 k původní
smlouvě o dílo.
Termín: 30. 9. 2021
Usnesení č. 079/26R/2021
17.7 Změna smlouvy č. 19/SML0685/PS/INV ze dne 19. 3. 2019 na plnění veřejné
zakázky na služby s názvem „Rekonstrukce silnice II/265 a II/266; část: Rekonstrukce
silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov“ TDS
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1. návrh dodatku č. 1 k původní příkazní smlouvě č. 19/SML0685/PS/INV ze dne 19. 3. 2019
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
2. žádost o projednání navýšení odměny příkazníka za výkon TDS na stavbě „Rekonstrukce
silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
B) rozhoduje
podle ustanovení § 222 odst. 5 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 služby s názvem „Rekonstrukce silnic II/265 a II/266“ TDS pro 1. část s
názvem „Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov“ dodavatele FRAM Consult
a.s., Husitská 42/22, 130 00 Praha 3, IČO: 64948790, se kterým byla uzavřena původní
příkazní smlouva a o uzavření dodatku č. 1 k původní Příkazní smlouvě č.
19/SML0685/PS/INV ze dne 19. 3. 2019, ve smyslu žádosti o projednání navýšení odměny
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu:
a) v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona:
Dodatečné služby bez DPH: 239 082,50 Kč
Původní cena dle smlouvy bez DPH: 992 200,00 Kč
Původní cena dle smlouvy včetně DPH: 1 200 562,00 Kč
Dodatečné služby dle dod. č. 1 bez DPH: 239 082,50 Kč
Konečná cena dle dodatku č. 1 bez DPH: 1 231 282,50 Kč
Konečná cena dle dodatku č. 1 včetně DPH: 1 489 851,83 Kč
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C) ukládá
1. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, předložit dodatek č. 1 k původní
příkazní smlouvě k podpisu.
Termín: 15. 10. 2021
2. Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat dodatek č. 1 k původní
příkazní smlouvě.
Termín: 31. 10. 2021
Usnesení č. 080/26R/2021
17.8 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, p.o. – oprava fasády
(Komenského 562)“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1. Protokol z otevírání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, p.o. – oprava fasády
(Komenského 562)“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. Zprávu o hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, p.o. – oprava fasády
(Komenského 562)“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
3. Zápis o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení na plnění veřejné zakázky
na stavební práce s názvem „Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň,
p.o. – oprava fasády (Komenského 562)“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.
4. Závazný text smlouvy z výzvy na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, p.o. – oprava fasády
(Komenského 562)“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.
5. Výpis z evidence skutečných majitelů vybraného dodavatele dle přílohy č. 5 předloženého
materiálu.
B) rozhoduje
podle ustanovení § 122 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) o výběru dodavatele VOBAS s.r.o., Prokopa Holého
2005, 434 01 Most, IČO: 25417045 a o uzavření smlouvy s tímto dodavatelem, který jako
jediný podal nabídku, 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:
celková nabídková cena v Kč bez DPH: 16 576 931,97 Kč
celková nabídková cena v Kč včetně DPH: 20 058 087,68 Kč
termín realizace v týdnech od předání staveniště: 20 týdnů
C) ukládá
1. Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat smlouvu s vybraným
dodavatelem;
Termín: 30. 11. 2021
2. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí investičního odboru, zabezpečit veškeré další úkony
zadavatele u této veřejné zakázky a připravit k uzavření smlouvu na plnění této veřejné
zakázky s vybraným dodavatelem a předložit ji k podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje;
Termín: 31. 10. 2021
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Usnesení č. 081/26R/2021
17.9 Zrušení usnesení č. 111/15R/2021 ze dne 5. 5. 2021
Rada Ústeckého kraje po projednání
zrušuje
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 111/15R/2021 ze dne 5. 5. 2021
Usnesení č. 082/26R/2021
19.1 Schválení podání žádosti o dotaci k projektu „Ekologická likvidace mezideponií v
Ústeckém kraji“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Ekologická likvidace mezideponií v Ústeckém
kraji“ v rámci Národního programu Životní prostředí.
B) ukládá
Ing. Pavlovi Hajšmanovi, vedoucí odboru regionálního rozvoje, zabezpečit veškeré potřebné
úkony k realizaci bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 11. 2021
Usnesení č. 083/26R/2021
20.1 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Zajištění úklidu
na všech budovách Krajského úřadu Ústeckého kraje – 2. část – mytí oken“ formou
otevřeného řízení v nadlimitním režimu.
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. o zahájení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Zajištění
úklidu na všech budovách Krajského úřadu Ústeckého kraje – mytí oken“ formou otevřeného
řízení v nadlimitním režimu, podle ustanovení § 3 písm. b), ustanovení § 56 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
a to za podmínky, že bude naplněno rozhodnutí zadavatele o zrušení 2. části - mytí oken
předchozí veřejné zakázky s názvem „Zajištění úklidu na všech budovách Krajského úřadu
Ústeckého kraje“.
2. o způsobu hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími
kritérii hodnocení a jejich váhami:
• Celková nabídková cena za jednu periodu mytí (tedy např. jarní mytí) v Kč bez DPH - váha
100 %
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
přizvání.
3. o podmínkách prokázání kvalifikace:
základní způsobilost
• dle ustanovení § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže účastník zadávacího řízení způsobem dle §
75 zákona
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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
• dle ustanovení § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením
dokladu o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud
jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, a to živnost volnou Výroba, obchod a služby
neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona – „Nákup, prodej, správa a údržba
nemovitosti“ nebo „Výroba, obchod a služby jinde nezařazené“;
technická kvalifikace
• dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením
seznamu 3 realizovaných významných služeb za poslední 3 roky před zahájením zadávacího
řízení včetně uvedení ceny, doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele, spočívajících v
mytí oken. Hodnota každé z nich musí být minimálně 100 000,00 Kč bez DPH.
(Služby musí být v období 3 let před zahájením zadávacího řízení skutečně realizovány);
4. o pověření hodnotící komise podle § 42 odst. 1 zákona provedením posouzení nabídek a
hodnocení nabídek, přičemž bude postupováno v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona a
o pověření hodnotící komise kontrolou doručených dokladů vybraného dodavatele podle
ustanovení § 122 odst. 3 zákona;
5. 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 Zadávací dokumentaci
uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 30. 9. 2021
2. Mgr. Nikole Jahodové Rennerové, zástupci ředitele KÚÚK a vedoucí odboru KR, ve
spolupráci s odborem investičním zabezpečit nezbytné úkony související se zahájením této
nadlimitní veřejné zakázky na služby zadávané v otevřeném řízení v nadlimitním režimu,
předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky a doporučit zadání této veřejné zakázky
vybranému dodavateli, jehož nabídka bude vyhodnocena podle ekonomické výhodnosti
nabídky jako nejvýhodnější.
Termín: 31. 12. 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, zástupce ředitele KÚÚK a vedoucí odboru KR, jako
gestora a pracovníky oddělení veřejných zakázek odboru investičního jako administrátory této
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veřejné zakázky jako osoby, které jsou za zadavatele oprávněné činit v tomto zadávacím
řízení elektronické úkony, zejména poskytovat zadávací dokumentaci, žádosti o vysvětlení
zadávací dokumentace a zveřejňovat údaje o této veřejné zakázce na profilu zadavatele a ve
Věstníku veřejných zakázek a dále jako osoby, které zajistí pozvání zástupců všech
zastupitelských klubů a zástupce Krajské hospodářské komory na jednání hodnotící komise.
Usnesení č. 084/26R/2021
20.2 Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Zajištění úklidu na
všech budovách Krajského úřadu Ústeckého kraje – 2. část – mytí oken“ zadávané
formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu.
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1. Protokol z otevírání nabídek na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Zajištění
úklidu na všech budovách Krajského úřadu Ústeckého kraje“ dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu.
2. Zprávu o hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Zajištění
úklidu na všech budovách Krajského úřadu Ústeckého kraje“ dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu.
3. Protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení I. na plnění veřejné
zakázky na služby s názvem „Zajištění úklidu na všech budovách Krajského úřadu Ústeckého
kraje“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.
B) rozhoduje
podle ustanovení § 127 odst. 2 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (dále jen „zákon“)
o zrušení 2. části zadávacího řízení, když je v zadávacím řízení jediný účastník zadávacího
řízení.
C) ukládá
1. Mgr. Nikole Jahodové Rennerové, zástupci ředitele KÚÚK a vedoucí odboru KR,
zabezpečit nezbytné úkony související se zrušením 2. části této veřejné zakázky.
Termín: 30. 9. 2021
Usnesení č. 085/26R/2021
20.3 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Zajištění
úklidu na všech budovách Krajského úřadu Ústeckého kraje – 1. část – běžný úklid a 3.
část – praní koberců a čištění čalouněného nábytku“ zadávané formou otevřeného řízení
v nadlimitním režimu.
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1. Protokol o otevírání nabídek na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Zajištění
úklidu na všech budovách Krajského úřadu Ústeckého kraje“ dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu.
2. Zprávu o hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Zajištění
úklidu na všech budovách Krajského úřadu Ústeckého kraje“ dle přílohy č. 2 předloženého
materiálu.
3. Protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení I. na plnění veřejné
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zakázky na služby s názvem „Zajištění úklidu na všech budovách Krajského úřadu Ústeckého
kraje“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.
4. Protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení II. na plnění veřejné
zakázky na služby s názvem „Zajištění úklidu na všech budovách Krajského úřadu Ústeckého
kraje“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.
5. Závazný text smlouvy ze zadávací dokumentace pro část 1 na plnění veřejné zakázky na
služby s názvem „Zajištění úklidu na všech budovách Krajského úřadu Ústeckého kraje“ dle
přílohy č. 5 předloženého materiálu.
6. Závazný text smlouvy ze zadávací dokumentace pro část 3 na plnění veřejné zakázky na
služby s názvem „Zajištění úklidu na všech budovách Krajského úřadu Ústeckého kraje“ dle
přílohy č. 6 předloženého materiálu.
7. Výpis z evidence skutečných majitelů vybraných dodavatelů pro část 1 dle přílohy č. 7
předloženého materiálu.
8. Výpis z evidence skutečných majitelů vybraných dodavatelů pro část 3 dle přílohy č. 8
předloženého materiálu.
B) rozhoduje
Pro 1 část. - běžný úklid
podle ustanovení § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) o výběru dodavatele Raamar, s.r.o., Praha 9, Prosek,
Litoměřická 582/16, IČO: 260 24 705 a o uzavření smlouvy s tímto dodavatelem, který podal
ekonomicky nejvýhodnější nabídku, 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:
• cena standardního úklidu za 1 měsíc v Kč bez DPH: 190 079,11 Kč
• cena za 1 m2 mimořádného úklidu v Kč bez DPH: 14,13 Kč
Pro 3. část – praní koberců a čištění čalouněného nábytku
podle ustanovení § 122 odst. 1 zákona o výběru dodavatele ZENOVA services s.r.o., Praha 1,
Nové Město, Purkyňova 2121/3, IČO: 250 51 865 a o uzavření smlouvy s tímto dodavatelem,
který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku, 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:
• cena za 1m2 praní a čistění v Kč bez DPH: 162,00 Kč
C) ukládá
Mgr. Nikole Jahodové Rennerové, zástupce ředitele KÚÚK a vedoucí odboru kancelář
ředitele, zabezpečit veškeré další úkony zadavatele u této veřejné zakázky, zejména připravit
k uzavření smlouvu na plnění předmětu této veřejné zakázky s vybraným dodavatelem a
podepsat ji v případě, že vybraný dodavatel předloží originály nebo úředně ověřené kopie
dokladů a informací podle ustanovení § 122 odst. 3 zákona.
Termín: 31. 10. 2021
Seznam příloh:
bod 7.3 příloha 2.pdf

k usnesení č. 015/26R/2021 Dodatek č. 1 ke smlouvě č.
20/SML5750/01/SoPD/ZPZ

Bod 7.4 priloha 4.pdf

k usnesení č. 016/26R/2021 Dodatek č. 1

Bod 7.5 priloha 1.pdf

k usnesení č. 017/26R/2021 Náhled grafické úpravy výukových
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Bod 8.2 priloha 1.pdf

k usnesení č. 019/26R/2021 Dodatek č. 39 ke zřizovací listině č. j.
230/2002

Bod 8.9 Priloha 1.pdf

k usnesení č. 026/26R/2021 Přehled subjektů navržených k
podpoře, včetně výše dotace

bod 12.2 priloha 1.pdf

k usnesení č. 035/26R/2021 Dodatek č. 1 k Vnitřnímu platovému
předpisu pro školy a školská zařízení
zřizované Ústeckým krajem

bod 12.4 priloha 2.pdf

k usnesení č. 037/26R/2021 Náležitosti vyhlášení konkursního
řízení

bod 12.6 priloha 1.pdf

k usnesení č. 039/26R/2021 Seznam žádostí doporučených k
podpoře dotací

bod 12.6 priloha 2.pdf

k usnesení č. 039/26R/2021 Seznam žádostí nedoporučených k
podpoření

bod 12.7 priloha 1.pdf

k usnesení č. 040/26R/2021 Rozhodnutí o poskytnutí dotace z
Ministerstva práce a sociálních věcí

bod 12.8 priloha 1.pdf

k usnesení č. 041/26R/2021 Dodatek č. 1

bod 12.9 priloha 1.pdf

k usnesení č. 042/26R/2021 Seznam žádostí doporučených k
podpoře dotací

bod 12.9 priloha 2.pdf

k usnesení č. 042/26R/2021 Seznam žádostí nedoporučených k
podpoře dotací

bod 12.10 priloha 1.pdf

k usnesení č. 043/26R/2021 Seznam žádostí doporučených k
podpoře dotací

bod 12.13 priloha 1.pdf

k usnesení č. 045/26R/2021 Přehled organizací žádajících o
souhlas s přijetím finančního daru a s
nabytím majetku do vlastnictví
příspěvkových organizací

bod 13.11 priloha 1.pdf

k usnesení č. 057/26R/2021 Návrh Smlouvy o veřejných službách
v přepravě cestujících veřejnou
drážní osobní dopravou k zajištění
dopravní obslužnosti Ústeckého kraje
na turistické lince č. T11

bod 13.11 priloha 2.pdf

k usnesení č. 057/26R/2021 Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce
odbavovacího zařízení pro dopravce
DÚK

bod 13.12 priloha 1.pdf

k usnesení č. 058/26R/2021 Dodatek č. 26 ke Smlouvě o závazku
veřejné služby ve veřejné drážní
osobní dopravě k zajištění základní
dopravní obslužnosti územního
obvodu Ústeckého kraje

Bod 14.3 priloha 1.pdf

k usnesení č. 062/26R/2021 Dohoda o ukončení Smlouvy o
poskytnutí dotace financované z
prostředků EU

Bod 14.3 priloha 2.pdf

k usnesení č. 062/26R/2021 Dohoda o ukončení Smlouvy o
poskytnutí dotace financované z
NZÚ-AMO

Bod 14.4 priloha 1.pdf

k usnesení č. 063/26R/2021 Vzor Dodatku ke smlouvě o
poskytnutí dotace

bod 15.1 priloha 1.pdf

k usnesení č. 065/26R/2021 RO ÚK č. 13/2021/RÚK - usnesení

bod 16.3 priloha 1.pdf

k usnesení č. 072/26R/2021 DODATEK 7 ALL
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bod 16.4 priloha 1.pdf

k usnesení č. 073/26R/2021 Vyúčtování VZP
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bod 7.3 příloha 2.pdf k usnesení č. 015/26R/2021

bod 7.3 příloha 2

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: 20/SML5750/01/SoPD/ZPZ
Č. j. dodatku: KUUK/115571/2021
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
Ing. Lubomírou Mejstříkovou, CSc., MBA, 1. náměstkyní hejtmana
Ústeckého kraje pro plnění úkolů v oblasti životního prostředí
Kontaktní osoba:
Ing. Dagmar Hyblerová, referent odboru životního prostředí a
zemědělství
E-mail/telefon:
hyblerova.d@kr-ustecky.cz/475657170
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení:
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:
4932032/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce
Obec Bílence
Sídlo:
č. p. 45, 430 01 Bílence
Zastoupený:
Mgr. Petrou Kubánikovou, starostkou
Kontaktní osoba: Rostislav Mareš
E-mail/telefon: projekty@rostislavmares.com/722091410
IČ:
00261793
DIČ:
Bank. spojení:
Komerční banka, a. s.
číslo účtu:
8329441/0100
Článek I.
1.
Smluvní strany se dohodly na změně Článku II. odst. 3 a 4 Smlouvy o poskytnutí
investiční a neinvestiční dotace č. 20/SML5750/SoPD/ZPZ uzavřené na základě usnesení
Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 7. 9. 2020 č. 056/31Z/2020, kterým bylo rozhodnuto o
poskytnutí dotace obci Bílence z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí
v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 na realizaci projektu „Zkvalitnění odpadového
hospodářství v obci Bílence“ (dále jen „Smlouva“) takto:
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Článek II. odst. 3 Smlouvy nově zní:
Termínem ukončení realizace projektu je 31. 10. 2021. Pro příjemce je tento termín stanoven
jako závazný ukazatel.
Článek II. odst. 4 Smlouvy nově zní:
Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) na úhradu uznatelných nákladů přímo
souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od 23. 7. 2020 do 31. 10. 2021 (účinnost
uznatelných nákladů).
2.

Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změn.
Článek II.

1.

Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho uzavření.

2.

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

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

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Ing. Lubomíra Mejstříková, CSc., MBA
1. náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje
pro plnění úkolů v oblasti životního
prostředí na základě pověření dle usnesení
Rady Ústeckého kraje č. 018/16R/2021 ze
dne 19. 5. 2021
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Příjemce
Obec Bílence
Mgr. Petra Kubániková
starostka

Datum

Jméno a příjmení

Funkce a odbor

Ing. Dagmar Hyblerová

referent odboru životního prostředí a zemědělství

Vedoucí odboru

Ing. Irena Jeřábková

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Číslo příslibu / správce rozpočtu

Dagmar Pošívalová

referent ekonomického odboru

Zpracovatel

Právně posouzeno

Dle vzoru

Předchozí souhlas dle kompetence

není požadován

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

usnesení č.:

…
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Podpis

Bod 7.4 priloha 4.pdf k usnesení č. 016/26R/2021

Bod 7.4 příloha 4

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: 20/SML1159/01/SoPD/ZPZ
Číslo jednací:

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

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Lubomírou Mejstříkovou, CSc., MBA, 1. náměstkyní hejtmana
Ústeckého kraje pro plnění úkolů v oblasti životního prostředí
Kontaktní osoba: Ing. Michaela Sattlerová, referent odboru životního prostředí a zemědělství
E-mail/telefon: sattlerova.m@kr-ustecky.cz/ 475 657 268
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:
40184-883028399/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce
Obec Chlumčany
Sídlo:
Chlumčany 154, 439 03 Chlumčany
Zastoupený:
Pavlem Sachrem, starostou obce
Kontaktní osoba: Jana Svítková, jana.svitkova@provod.cz, 474 720 563
E-mail/telefon: obec.chlumcany@seznam.cz, 415 691 023
IČ (RČ):
00264997
DIČ:
Bank. spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 94-1919481/0710
(dále jen ,,příjemce“)
Článek I.
1. Smluvní strany se dohodly na změně Článku I. odst. 1, Článku II. odst. 3. a 4. Smlouvy o
poskytnutí investiční dotace č. 20/SML1159/SoPD/ZPZ uzavřené na základě usnesení
Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 27. 1. 2020 č. 028/26Z/2020, kterým bylo
rozhodnuto o poskytnutí dotace obci Chlumčany z Fondu vodního hospodářství Ústeckého
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kraje na realizaci projektu „Chlumčany, Vlčí - výstavba ČOV a kanalizace“ (dále jen
„Smlouva“) takto:
Stávající čl. I. odst. 1. Smlouvy nově zní:
1. Poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraj č 028/26Z/2020. ze
dne 27. 1. 2020 poskytuje příjemci ze svého rozpočtu investiční dotaci ve výši 4 998 060,00
Kč (slovy: čtyřimilionydevětsetdevadesátosmtisícšedesátkorun českých), která bude
převedena bezhotovostně na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, za podmínky,
že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději do 31. 7. 2022.
Stávající čl. II. odst. 3. a 4. Smlouvy nově znějí:
3.

Termínem ukončení realizace projektu je den splnění závazného technického
ukazatele dle čl. II odst. 7., nejpozději 31. 7. 2022. Pro příjemce je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.

4.

Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od 14.
1. 2019 do 31. 7. 2022 (účinnost uznatelných nákladů).

2. Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změn.
Článek II.
1. Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho uzavření.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. xxx/xxZ/2021 ze dne xx. xx. 2021.

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Ing. Lubomíra Mejstříková, CSc., MBA,
1. náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje
pro plnění úkolů v oblasti životního
prostředí, na základě pověření dle
usnesení Rady Ústeckého kraje č.
018/16R/2021 ze dne 19. 5. 2021

Příjemce
Obec Chlumčany
Pavel Sachr
starosta obce
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Datum
Zpracovatel

Jméno a příjmení

Funkce a odbor

Ing. Michaela Sattlerová

referent životního prostředí a zemědělství

Vedoucí odboru

Ing. Irena Jeřábková

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Číslo příslibu / správce rozpočtu

Dagmar Pošívalová

referent ekonomického odboru

Předchozí souhlas dle kompetence

není požadován

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

usnesení č.:

xxx/xxZ/2021 ze dne xx. xx. 2021
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Podpis

Dle SVR 2021-2025

Bod 7.5 priloha 1.pdf k usnesení č. 017/26R/2021

Bod 7.5 příloha 1

Bod 8.2 priloha 1.pdf k usnesení č. 019/26R/2021

Příloha č. 1

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

DODATEK Č. 39
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 230/2002
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace
se sídlem v Kadani, Březinova čp. 1093, PSČ 432 01, IČO: 46789910
(dále jen organizace)
vydané Okresním úřadem Chomutov dne 14.12.1992, ve znění jejích změn a doplňků
(dodatek č. 1 ze dne 7. 12. 1995, dodatek č. 2 ze dne 24. 11. 1997),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.180/49/2002 ze dne 4.12. 2002 (dodatek č. 3),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.180/68/2003 ze dne 6.8.2003 (dodatek č. 4),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 80/91/2004 ze dne 7.4.2004 (dodatek č. 5),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.167/102/2004 ze dne 21.7.2004 (dodatek č. 6),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.135/105/2004 ze dne 13.10.2004 (dodatek č. 7),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.350/4/2005 ze dne 16.2.2005 (dodatek č. 8),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 138/23R/2005 ze dne 7.12.2005 (dodatek č. 9),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 65/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 10),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 195/52R/2006 ze dne 16.8.2006 (dodatek č. 11),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 202/66R/2006 ze dne 6.12.2006 (dodatek č. 12),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 150/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 13),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 154/106R/2008 ze dne 12.3.2008 (dodatek č. 14),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 20/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 15),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 16),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 17),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 21/44R/2010 ze dne 7.4.2010 (dodatek č. 18),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/72R/2011 ze dne 9.3.2011 (dodatek č. 19),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 23/76R/2011 ze dne 27.4.2011 (dodatek č. 20),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 20/90R/2011 ze dne 23.11.2011 (dodatek č. 21),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/99R/2012 ze dne 21.3.2012 (dodatek č. 22),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 23),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/110R/2012 ze dne 7.8.2012 (dodatek č. 24),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 148/10R/2013 ze dne 13.3.2013 (dodatek č. 25),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 26),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 58/16R/2013 ze dne 22.5.2013 (dodatek č. 27),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 90/10Z/2013 ze dne 30.10.2013 (dodatek č. 28),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 101/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 29),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 30),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 93/18Z/2014 ze dne 3.9.2014 (dodatek č. 31),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 14/20Z/2014 ze dne 15.12.2014
a č. 78/26Z/2015 ze dne 14.12.2015 (dodatek č. 32),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 017/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 33),

Příloha č. 1
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 014/14Z/2018 ze dne 10.9.2018 (dodatek č. 34),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 015/16Z/2018 ze dne 10.12.2018 /dodatek č. 35),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 018/19Z/2019 ze dne 29.4.2019 (dodatek č. 36),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 104/25Z/2019 ze dne 9.12.2019 (dodatek č. 37),
ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 085/29Z/2020 ze dne 20.4.2020 (dodatek č. 38),
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/19Z/2021 ze dne 1. listopadu 2021 se
výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
V příloze č. 1 – „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací listiny se
doplňují následující položky majetku svěřeného organizaci k hospodaření:
Katastrální území: Kadaň
Parcela:
výměra (m2)
druh pozemku
způsob využití
448/1
346
zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Kadaň, č. p. 118, rod. dům
Stavba stojí na pozemku p. č. 448/1
448/2
44
ostatní plocha
ostatní komunikace

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1. listopadu 2021
V Ústí nad Labem dne 1. listopadu 2021

PaedDr. Jiří Kulhánek,
náměstek hejtmana Ústeckého kraje,
na základě pověření dle usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 020/3R/2020 ze dne 9. 12. 2020

Bod 8.9 Priloha 1.pdf k usnesení č. 026/26R/2021

Přehled subjektů navržených k podpoře, včetně výše dotace

Poskytovatel

IČ

DŮM ROMSKÉ KULTURY, o.p.s.

25441892

Příloha č. 1

ID

Druh služby

Částka o dofincování ze žádosti

3960446 terénní programy
5153749 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

160 000 Kč
160 000 Kč
ALOKACE
ROZDĚLENO
NEROZDĚLENO

DOFINANCOVÁNÍ

160 000 Kč
160 000 Kč
320 000 Kč
320 000 Kč
0 Kč

bod 12.2 priloha 1.pdf k usnesení č. 035/26R/2021

RADA ÚSTECKÉHO KRAJE

bod 12.2 příloha 1

STANOVÍ
DODATEK Č. 1
K
VNITŘNÍMU PLATOVÉMU PŘEDPISU
PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÉ ÚSTECKÝM KRAJEM
(dále jen „VPP“)

ze dne 13. ledna 2021, usnesení č. 034/5R/2021 Rady Ústeckého kraje
Na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. xx/xxR/2021 ze dne 15. září 2021 se výše
uvedený VPP mění takto:
1. Čl. 4 se nahrazuje zněním:
Čl. 4
Zvláštní příplatek
1. Ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných krajem se poskytuje zvláštní
příplatek v souladu s § 129 zákoníku práce a s § 8 nařízení vlády následovně:
A. a) pro I. skupinu prací podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek, odst. 2. (viz
příloha č. 5 nařízení vlády) přímá pedagogická činnost spojená s dohledem nad
žáky nebo studenty, u kterých hrozí zvýšené riziko úrazu z důvodu používání
strojů, nástrojů nebo přístrojů v rámci praktického vyučování nebo praktické
přípravy, a to měsíčně 900 Kč,
b) pro II. skupinu prací podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek, odst. 2.1.
(viz příloha č. 5 nařízení vlády) přímá pedagogická činnost, diagnostická činnost
nebo sociální práce s dětmi, žáky nebo studenty se speciálními vzdělávacími
potřebami ve školách, třídách, odděleních nebo studijních skupinách samostatně
zřízených pro tyto děti, žáky nebo studenty, a ve školách při zdravotnických
zařízeních, a to měsíčně 1 700 Kč,
c) pro II. skupinu prací podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek, odst. 2.2.
(viz příloha č. 5 nařízení vlády) přímá pedagogická činnost, diagnostická činnost
nebo sociální práce s dětmi, žáky nebo studenty se speciálními vzdělávacími
potřebami ve výchovných skupinách školských zařízení samostatně zřízených pro
tyto děti, žáky nebo studenty, ve třídách nebo ve výchovných skupinách školských
zařízení samostatně zřízených pro tyto děti, žáky a studenty, a to měsíčně 1 700
Kč,
d) pro II. skupinu prací podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek, odst. 2.3.
(viz příloha č. 5 nařízení vlády) přímá pedagogická činnost, diagnostická činnost
nebo sociální práce s dětmi, žáky nebo studenty se speciálními vzdělávacími
potřebami ve speciálně pedagogickém centru nebo ve školských zařízeních pro
výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči,
a to měsíčně 1 700 Kč.
B.
pro skupinu prací vykonávaných pedagogickými pracovníky se zvýšenou mírou
zvláštní neuropsychické zátěže (viz příloha č. 5 nařízení vlády) práce třídního

učitele, vedoucího oddělení na konzervatoři nebo základní umělecké škole nebo
vedoucího studijní skupiny na vyšší odborné škole, a to měsíčně 2 300 Kč.
2. Zvláštní příplatek navrhuje odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu
Ústeckého kraje v souladu s pravidly uvedenými v předchozím odstavci.
3. Řediteli školy, který soustavně vykonává práci třídního učitele, vedoucího oddělení na
konzervatoři nebo základní umělecké škole nebo vedoucího studijní skupiny na vyšší
odborné škole, náleží zvláštní příplatek za podmínky, že tyto práce nelze personálně
zajistit jiným pedagogickým pracovníkem školy.
4. V souladu s § 8 odst. 4 nařízení vlády zaměstnanci přísluší pouze jeden z příplatků
stanovených ve skupinách prací I. až II. Výši zvláštního příplatku navrhne odbor
školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje v rámci rozpětí, které
je při splnění stanovených podmínek pro zaměstnance nejvýhodnější.

2. Příloha č. 7 se nahrazuje novým zněním.

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1. 9. 2021

………………………………………
Ing. Jan Schiller
hejtman Ústeckého kraje
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Příloha č. 7

Barevná políčka nevyplňovat !

Podklady pro stanovení zvláštního příplatku
podle VPP Krajského úřadu Ústeckého kraje v souladu s přílohou č. 5 k NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
Jméno a příjmení ředitele školy,
školského zařízení
Název a adresa školy, školského
zařízení podle zřizovací listiny
Část A
2.

2.

I. skupina

500 - 1 300 Kč

Přímá pedagogická činnost spojená s dohledem nad žáky nebo
studenty, u kterých hrozí zvýšené riziko úrazu z důvodu používání strojů,
nástrojů nebo přístrojů v rámci praktického vyučování nebo praktické
přípravy
II. skupina
Přímá pedagogická činnost, diagnostická činnost nebo sociální
práce s dětmi, žáky nebo studenty se speciálními vzdělávacími
potřebami
2.1. ve školách, třídách, odděleních nebo studijních skupinách samostatně
zřízených pro tyto děti, žáky nebo studenty, a ve školách při
zdravotnických zařízeních,
2.2. ve výchovných skupinách školských zařízení samostatně zřízených
pro tyto děti, žáky nebo studenty, ve třídách nebo ve výchovných
skupinách školských zařízení samostatně zřízených pro tyto děti,
žáky a studenty,
2.3. ve speciálně pedagogickém centru nebo ve školských zařízeních
pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně
výchovnou péči.

Část B
Práce třídního učitele, vedoucího oddělení na konzervatoři nebo
základní umělecké škole nebo vedoucího studijní skupiny
na vyšší odborné škole

900 Kč
Ano

Ne

750 - 2 500 Kč
1 700 Kč
odůvodnění
Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

1 500 - 3 000 Kč
2 300 Kč
Ano

Ne

Upozornění:
Zaměstnanci přísluší pouze jeden zvláštní příplatek ve výše uvedených skupinách.

Datum:
Podpis ředitele:
Razítko školy:
Celková výše zvláštního příplatku Kč:

Zpracoval:
oddělení správní dne:

…………………..
…………………..

bod 12.4 priloha 2.pdf k usnesení č. 037/26R/2021

Rada Ústeckého kraje vyhlašuje

bod 12.4 příloha 2

dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, dle § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou
č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších
předpisů
konkursní řízení na obsazení pracovního místa ŘEDITELE / ŘEDITELKY
Střední odborné školy energetické a stavební, Obchodní akademie a
Střední zdravotnické školy, Chomutov, příspěvkové organizace
Předpoklady:
 odborná kvalifikace a předpoklady pro činnost ředitele/ředitelky školy podle zákona
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů,
 prokázání znalosti českého jazyka fyzickou osobou, která získala příslušnou odbornou
kvalifikaci v jiném vyučovacím jazyce než českém,
 morální a občanská bezúhonnost,
 zdravotní způsobilost,
 znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů,
 osobnostní předpoklady pro pracovní místo ředitele/ředitelky školy (zejména řídící
a organizační schopnosti).
K přihlášce doložte originály nebo úředně ověřené kopie následujících písemností:
 doklady o získání odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost podle zákona
č. 563/2004 Sb. (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dodatku
k diplomu a případně doklady o dalším vzdělání),
 doklady o délce praxe (včetně uvedení pracovního zařazení) spočívající ve výkonu přímé
pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného
zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji (např. doklady o vzniku a
skončení pracovního poměru, potvrzení zaměstnavatelů),
 strukturovaný profesní životopis,
 lékařské potvrzení o způsobilosti pro pracovní místo ředitele/ředitelky školy ne starší
2 měsíců,
 výpis z evidence Rejstříku trestů ČR ne starší 3 měsíců nebo doklad o jeho vyžádání,
 koncepci vedení školy v návaznosti na aktuální dlouhodobé záměry kraje a České republiky
v rozsahu max. 4 normostrany.
Předpokládaný termín nástupu na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace:
od 1. 1. 2022.
Přihlášku s uvedenými doklady zašlete do 15. 10. 2021 na adresu: Ústecký kraj - Krajský úřad,
odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, obálku
označte „Konkurs: SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov - neotvírat“.
Informace o zpracování osobních údajů:
Poskytnuté osobní údaje bude správce (Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, IČO: 70892156) zpracovávat v souladu s Obecným
nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování
je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí
osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21
obecného nařízení garantovaná svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového
orgánu.
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seznam žádostí navržených k podpoření dotací

Číslo
projektu

DC
DC
DC

DC

DC

Název žadatele

DĚČÍN
TJ Spartak Boletice
1
n.L., z.s.

IČO

Sídlo

Název projektu

Hrdinů 367, 407 11 Letní soustředění v Poličce
Děčín
2021
Moravská 2688,
Letní fotbalový kemp
4 FK Varnsdorf, z.s. 64707369
407 47 Varnsdorf
Varnsdorf 2021
KARATE SPORT
Příčná 350/4, 405
5
69292272
Soustředění karate mládeže
RELAX Děčín z.s.
02 Děčín
Děčínská kotva "O Pohár
Sportovní klub dětí
Riegrova 1352/10,
Věry Čáslavské" ve
6 a mládeže Děčín, 00527076
405 02 Děčín
sportovní gymnastice žen,
z.s.
juniorek a žákyň
8

DC 13

HC Děčín z.s.

69387605

SK Šluknov, z.s.

64707571

DC 15 TJ Slavoj Děčín, z.s.
DC 17

14868156

FK JUNIOR Děčín
z.s.

40229734
66105609

Oblouková 638/21,
Tréninkové dresy pro žáky
405 02 Děčín

Požadov
Návrh
aná
podpory
dotace (v
(v Kč)
Kč)

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

42 000

42 000

50 000

50 000

Žižkova 1051, 407 Náborový den pro kopanou
36 000
77 Šluknov
v SK Šluknov
Reprezentace dětí a
Vilsnická 37/39,
37 180
materiálně technické
405 02 Děčín
vybavení
Ústecká 1961/3,
LETNÍ KEMP MLADŠÍCH
50 000
405 02 Děčín
ŽÁKŮ

36 000
37 000
50 000
365 000

CHOMUTOV
CV

Fotbalový klub
1 Klášterec nad Ohří, 47792957
spolek

CV

2

FBC DDM Kadaň,
z.s.

68429126

CV

3

ATLETIKA Kadaň
z.s.

26592347

CV

6

Kajak klub z.s.

CV

7

Spolek Hokejový
klub Klášterec nad
Ohří

CV

8

CV 10
CV 11
CV 12
CV 13

SK Kadaň - hokej
z.s.
JUNIOR
CHOMUTOV, z.s.
CZECH WRESTLING
Chomutov z.s.
FC CHOMUTOV,
s.r.o.
Street Hard
Workers, z.s.

CV 14 JUDO KADAŇ, z. s.

Stadion 356, 431
Letní soustředění mládeže
51 Miřetice u
(mladší a starší žáci)
Klášterce nad Ohří

50 000

50 000

Jana Roháče 1381,
432 01 Kadaň

50 000

50 000

Materiálně technické
vybavení - florbal

Klubové soustředění +
U Stadionu 1378,
technické vybavení pro děti 50 000
432 01 Kadaň
a mládež.
Strmá 2032, 432 01
09072543
Začínáme na vodě
50 000
Kadaň
47792981

40230449
26640651
69898049

50 000

Stadion 356, 431
51 Miřetice u
Klášterce nad Ohří

Hokejové a tréninkové
vybavení na soustředění
dětí a mládeže

50 000

50 000

Na Průtahu 1854,
432 01 Kadaň
Mostecká 5886,
430 01 Chomutov

Multisportovní turnaje
2021

40 000

40 000

Fotbalové prázdniny 2021

50 000

50 000

ZÁPASNICKÁ MLÁDEŽ

50 000

50 000

Na Bělidle 848/2,
430 01 Chomutov

Mostecká 5886, Podpora fotbalové mládeže
50 000
430 01 Chomutov
2021
Čechova 340, 431 Podpora street workoutu a
04806506
50 000
45 Březno
parkouru
náměstí Dr. Beneše
Pořízení sportovního
22844791
3836, 430 01
vybavení pro tréninky dětí a 37 100
Chomutov
mládeže
25024329

50 000

50 000
50 000
37 000

CV 16

TJ Pohyb a my
Kadaň, z.s.

46787372

Chomutovská 1283,
Gymnastické soustředění
432 01 Kadaň

TJ Slávie Chomutov,
18380280
z.s.

Mostecká 5887,
430 01 Chomutov

CV 18 Piráti Chomutov z.s. 43222889

Mostecká 5773,
430 01 Chomutov

CV 17

CV 19

TJ Vodní sporty
Kadaň, z.s.

14865769

Jana Švermy 1716,
432 01 Kadaň

50 000

50 000

50 000

50 000

Vybavení hokejové střelnice
pro trénink dětí a mládeže 50 000
klubu Piráti Chomutov

50 000

Letní soustředění TJ Slávie
Chomutov

Pádla a dresy pro děti TJ

40 000

40 000
717 000

LITOMĚŘICE
LT

1

SK Štětí, z.s.

LT

2

SK Štětí, z.s.

LT

6

Atletická přípravka
při ZŠ Ladova
Litoměřice, z.s.

LT

8

LT

9

Sportovní Klub
Roudnice nad
Labem
Fotbalový klub
Vchynice, z.s

Tělocvičná jednota
LT 10
Sokol Litoměřice

Zlepšení materálně
21 959
technického vybavení kladina 5 m
Zlepšení materiálně
Čs. armády 51, 411
00556076
technického vybavení týmu 50 000
08 Štětí
mládeže - jachting
00556076

Čs. armády 51, 411
08 Štětí

Ladova 413/5, 412
01 Litoměřice

00483443

Pod Lipou 297, 413 Podpora nově založeného
01 Vědomice
dívčího fotbalového týmu.

46772014

Vchynice

41326334

Osvobození
191/17, 412 01
Litoměřice

LT 11 FK Litoměřicko, z.s. 46771361

LT 12

Okresní fotbalový
svaz Litoměřice

22882499

LT 13

HC Roudnice nad
Labem, z.s.

46771794

U Stadionu 1980/2,
412 01 Litoměřice

LT 16

TJ Dobříň z.s.

41326130

LT 17

Spolek Stáje
Čeřeniště

27035832

Fügnerova 1137/1,
412 01 Litoměřice

46772766

Horní Beřkovice

07367619

Dlouhá 573/52, 410
02 Lovosice

43225675

Akademická 409,
411 55 Terezín

TJ Slovan Horní
Beřkovice z.s.
BOGI SPORT klub,
LT 22
z.s.
CYKLISTICKÝ KLUB
LT 24 SLAVOJ TEREZÍN,
zapsaný spolek

Fotbalový kemp mládeže
2021
Rozvoj volejbalového
oddílu, příprava v krajské
soutěži.
Bezpečnost pro nejmenší

49 000

50 000

50 000

50 000

50 000

35 000

35 000

30 000

30 000

Sportovní soustředění
fotbalového mládežnického
35 500
družstva (starších žáků) TJ
Dobříň z.s.
Podzimní jezdecké
soustředění
Fotbalové soustředění
mládeže 2021
Nové sportovní vybavení
pro děti.
Závod míru juniorů 2021

50 000

49 000

Lodní náměstí
Materiální vybavení
1093/7, 412 01 mládeže U11 a U12 okresní 50 000
Litoměřice
výběry svazu
Roudnice nad
Labem, Třída T.G.
Obnova dresů družstev
50 000
Masaryka 2498,
žáků a dorostu
Areál zimního
stadionu
č.ev. 31, 413 01
Dobříň

LT 20

LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ
Atletická přípravka
Litoměřice 2021

01282051

21 000

50 000

50 000

35 000

30 000

30 000

27 100

27 000

50 000

50 000

50 000

50 000

LT 25

TJ KVS Štětí, z.s.

LT 26

Jezdecká stáj U
ryzáčka, z.s.

LT 19 TT Litoměřice, z.s.

LT 14

Sport judo
Litoměřice, z.s.

Nábřežní 835, 411 Sportovní akce TJ KVS Štětí
08 Štětí
2021
Straškov 32, 411 84
62770535
Sportovní vybavení pro děti
StraškovVodochody
Alfonse Muchy
09985603
Sport 2021
429/15, 412 01
Litoměřice
kvalifikační turnaje JUDO a
Ladova 413/5, 412
62768514
tréninkové srazy krajských
01 Litoměřice
výběrů
18383939

50 000

50 000

30 000

30 000

50 000

50 000

49 000

49 000
756 000

LOUNY
LN

3

HC Slovan Louny,
z.s.

LN

4

ČAM AMK Krásný
Dvůr

Cukrovarská
zahrada 480, 440
01 Louny
Malměřice 26, 441
75013681
01 Blatno
00556823

Soustředění pro děti a
mládež 2021

50 000

50 000

Motokrosové závody pro
děti a mládež do 26 let

50 000

50 000
100 000

MOST
MO 1

MO 2

Tělovýchovná
Hamerská 166, 435
47326930
jednota Kopisty, z.s.
42 Litvínov
HKC Akademie
motorsportu,
zapsaný spolek

22748261

MO 4 H-KART CLUB V AČR 68455151

Čsl. armády
339/96, 434 01
Most
Čsl. armády
339/96, 434 01
Most

FOTBAL PRO DĚTI A
MLÁDEŽ 2021

50 000

50 000

Soustředění Akademie
mládeže a juniorů 2021

50 000

50 000

Mistrovství České republiky
50 000
v kartingu 2021

50 000

MO 6

Šachový klub Most
z.s.

27034607

K. J. Erbena 220/7,
434 01 Most

Mistrovství Čech v šachu
pro děti 8 a 10 let 2021

38 000

38 000

MO 8

Klub sportovní
gymnastiky
Litvínov, z.s.

62209752

Jiráskova 413, 436
01 Litvínov

Pořízení speciálního
gymnastického nářadí

46 000

46 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

45 000

45 000

50 000

50 000

50 000

50 000

MO 9

Tenisový klub Most
00483176
z.s.

MO 10

Czech in-line alpine,
26998408
z.s.

MO 11

TJ Baník Meziboří

62209400

MO 13

SPORTUNION z.s.

02257858

MO 14

Krasokolečkování
Most, z.s.

10835288

MO 3

FŠ Litvínov z.s.

42140072

Pod Koňským
Sportovní vybavení pro děti
vrchem 1159/5,
a mládež TK Most
434 01 Most
Zátopkova 100/2,
Účast závodníků Ústeckého
Břevnov, 169 00
kraje na ME a závodech SP
Praha 6
Podpora dětské a
Okružní 223, 435
mládežnické základny TJ
13 Meziboří
Baník Meziboří
Sportovní vybavení pro
Dolní Litvínov 4,
závodící děti
436 01 Litvínov
snowboardového oddílu
J. A. Komenského
"Krasokolečkování" Nový
321, 435
sport pro všechny
13 Meziboří
Podkrušnohorská Nákup bezpečných branek
1677, 436 01
pro družstva mládeže FŠ
Litvínov
Litvínov

529 000
TEPLICE
TP

1

LTK Teplice, z.s.

66113059

Na Letné 412/7,
415 01 Teplice

Nymburk 2021

50 000

50 000

2

SK Baník Modlany
z.s.

49086740

č.p. 109, 417 13
Modlany

TP

3

Spolek Leónidas
Gym Muay Thai
Dubí

02890283

Tovární 51/90, 417
02 Dubí

TP

4

TJ Lokomotiva
Teplice, z.s

47767553

TP

5

FD Teplice, z.s.

68954743

TP

7

Tělocvičná jednota
Sokol Duchcov

46069593

TP 10

HC Teplice Huskies
z.s.

07630972

TP 12

Fight club Duchcov,
04833953
z. s.

TP

TP 13

SK Junior Teplice
z.s.

Tělovýchovná
TP 14 jednota Oldřichov,
spolek

Tyršova 559/13,
419 01 Duchcov
Duchcovská
395/100, 415 03
Teplice
Nemocniční
1175/6, 419 01
Duchcov

50 000

Sport 2021

50 000

50 000

Vybavení pro pořádání
závodů

50 000

50 000

Nové dresy a klubový textil 50 000

50 000

Vracíme se po roce aktivně
50 000
ke kuželkám

50 000

Sportovní soustředění v
Poděbradech

50 000

50 000

Nové sportovní vybavení

50 000

50 000

Pořízení přenosných branek
a dalšího materiálně
50 000
technického vybavení

50 000

49089994

Oldřichov 52, 417 Pořízení přenosných branek
50 000
24 Jeníkov
pro mládež

50 000

Kyselská 391, 418 Pořízení bezpečných branek
50 000
01 Bílina
a dalšího materiálu

50 000

44223706

TP 15

Fotbalový klub
Bílina z.s.

22833978

TP

Sportovní stáj
Svobodová, z.s.

22842896

9

Emilie Dvořákové
1630, 415 01
Teplice
U Stadionu 626,
417 41 Krupka

materiálně technické
50 000
vybavení pro děti a mládež

Proboštovská 1987,
415 01 Teplice

Úpořiny 26, 415 01
Bystřany

Tréninkové vybavení

38 000

38 000
588 000

ÚL

ÚL

ÚSTÍ NAD LABEM
Krajský svaz lyžařů
1 Ústeckého kraje,
z.s.
TJ Chemička Ústí
nad Labem-oddíl
2
rychlostní
kanoistika p.s.
Taneční skupina
Freedom z.s.

22890971

Vaníčkova 902/11,
400 01 Ústí nad
Labem

Materiální vybavení pro
závody

50 000

50 000

05780853

Vaňov 157, 400 01
Ústí nad Labem

Soustředění mladých
kajakářů

40 000

40 000

ÚL

3

22670904

ÚL

4

ÚL

5

Chlumecká
sportovní, z.s.

07921446

ÚL

8

"Klub orientačního
běhu Ústí nad
Labem z.s."

05059810

ÚL

9

Sportovní klub
policie Sever Ústí
nad Labem z.s.

44226306

ÚL 10

SK KAMURA RYU
SHOTOKAN z.s.

66110351

FK Ústí nad Labem 27048128
mládež, z.s.

Rabasova 3197/4,
Mistrovství České republiky
45 000
400 11 Ústí nad
v tanečním sportu
Labem
Pařížská 1290/5,
400 01 Ústí nad Fotbalové turnaje přípravek 35 000
Labem
Stradov 111, 403
Soustředění fotbalové
50 000
39 Chlumec
mládeže
Strážky 54, 403 40
Ústí nad Labem
Bělehradská
2992/41, 400 11
Ústí nad Labem
Lisztova 2407/4,
400 11 Ústí nad
Labem

45 000

35 000
50 000

Kufrování s KOBULem

48 000

48 000

Materiální vybavení
družstva žactva

50 000

50 000

Letní sportovní soustředění
50 000
dětí a mládeže v r.2021

50 000

ÚL 11

Ústecká sportovní,
z.s.

05579414

ÚL 12

TJ Chlumec, z.s.

44552912

BOGI SPORT Ústí
ÚL 13 nad Labem klub, z.
s.

08455783

Pařížská 1290/5,
400 01 Ústí nad
Labem
č.p. 409, 403 39
Chlumec
Velká Hradební
484/2, 400 01 Ústí
nad Labem

ÚL 14

Athletic club Ústí
nad Labem z.s.

27043584

Pod Skalou 67, 403
40 Ústí nad Labem

ÚL 15

Ústecký krajský
šachový svaz

72063769

Brandtova
3271/22, 400 11
Ústí nad Labem

ÚL

TJ Saně Ústí, z. s.

04265688

1. máje 12/15, 400
07 Ústí nad Labem

7

Materiální vybavení na
MINILIGU malých fotbalistů 45 000
v Ústeckém kraji

45 000

Pořízení materiálního
vybavení pro mládež

50 000

50 000

Sportovní pomůcky pro
děti.

50 000

50 000

Atletika mládeže AC Ústí
2021

50 000

50 000

Reprezentace šachové
mládeže kraje s přípravným 50 000
soustředěním

50 000

Pořízení tréninkových
pomůcek

50 000

50 000
663 000

Celkem

3 718 000
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seznam žádostí navržených k nepodpoření

IČO

Sídlo

Název projektu

Návrh
podpor
y (v Kč)

Důvod nepodpoření žádosti

TJ Slovan
Varnsdorf z.s.

00524361

Západní 2984,
407 47 Varnsdorf

Sportovní soustředění
pro děti a mládež TJ
Slovan Varnsdorf z.s.

0

Chybějící příloha: čestné prohlášení o
odpočtu DPH

TJ Sokol Bělá

Obnova materiálního
vybavení pro oddíl
46797831 405 02 Děčín Bělá
,,Horolezecké školy pro
děti a mládeže"

0

Chybějící přílohy: projekt a výpis z
rejstříku skutečných majitelů

Nákup sportovních
pomůcek

0

Chybějící příloha: výpis z rejstříku
skutečných majitelů

Tour de Zeleňák 2021

0

Chybějící příloha: výpis z rejstříku
skutečných majitelů

0

Chybějící příloha: výpis z rejstříku
skutečných majitelů

Číslo
Název žadatele
projektu

DĚČÍN
DC 10

DC 11

Fotbalový klub
Kamenec 42, 405
14867788
Jiskra Modrá, z.s.
02 Jílové

DC

2

DC

3

Mandavan, z.s.

03732363

Studánka 334,
407 52 Varnsdorf

DC 12

HC TS Varnsdorf,
z.s.

46717331

Sportovní soustředění
Poštovní 3126,
pro děti a mládež HC TS
407 47 Varnsdorf
Varnsdorf

DC 14 TJ Kajak Děčín z.s. 00554472

U Přívozu 18/4,
405 02 Děčín

Příprava mládeže a
závod ČP na MČR v
maratonu

0

Chybějící příloha: výpis z rejstříku
skutečných majitelů

Fotbalová
DC 16 akademie Petra
Voříška

Jindřichova 134,
405 05 Děčín

PODZIMNÍ KEMP
PŘÍPRAVEK

0

Chybějící příloha: výpis z rejstříku
skutečných majitelů

DC

7

TJ Gymnastika
Děčín, z.s.

DC

9

SK Březiny, z.s

22893849

Zásady pro poskytování dotací a
návratných finančních výpomocí
Ústeckým krajem Čl. IX, odst. 5, písm.
g)
Zásady pro poskytování dotací a
návrtaných finančních výpomocí
Ústeckým krajem Čl. IX, odst. 5, písm.
g)

Riegrova
46797696 1360/22, 405 02
Děčín

Závod "O Děčínského
medvěda"

0

46717161

Březiny č.194

Letní soustředění 2021

0

Háj 210, 431 91
Loučná pod
Klínovcem
Mlýnská č.ev.
1127, 431 11
Jirkov

Materiálové vybavení
družstva ve
snowboardingu

0

Chybějící příloha: čestné prohlášení o
odpočtu DPH

soustředění mládeže
2021

0

Chybějící příloha: výpis z rejstříku
skutečných majitelů

0

Chybějící příloha: výpis z rejstříku
skutečných majitelů

Vybavení mládeže SK
Ervěnice-Jirkov

0

Chybějící příloha: výpis z rejstříku
skutečných majitelů

Revitalizace
horolezeckých trenažérů

0

Chybějící příloha: čestné prohlášení o
odpočtu DPH

Revitalizace lodního
parku

0

Chybějící příloha: čestné prohlášení o
odpočtu DPH

CHOMUTOV
CV

9

Sport Club 2000,
z.s.

26584816

CV

4

Volejbalový klub
Jirkov, z.s.

46789804

CV

5

Tenisový klub
Lázně Evženie

CV 15

Sk ErvěniceJirkov z.s.

Kyselka 105, 431
Nákup sportovního
26994313 51 Klášterec nad vybavení mládeže klubu
Ohří
TK Evženie
47797967

Žižkova 1399,
431 11 Jirkov

LITOMĚŘICE
LT

3

Slavoj Litoměřice,
14866170
z.s.

LT

4

Slavoj Litoměřice,
14866170
z.s.

Písečný ostrov
1928/1, 412 01
Litoměřice
Písečný ostrov
1928/1, 412 01
Litoměřice

Písečný ostrov
1928/1, 412 01
Litoměřice
Mládežnická 406,
00554464 411 19 Mšenélázně

Slavoj Litoměřice,
14866170
z.s.

LT

5

LT

18

LT

15

LT

7

SK Parta
Litoměřicko z.s.

23

TJ Sokol
Pokratice Litoměřice z.s.

21

Asociace
sportovních
klubů Lovosice
z.s.

Tělocvičná
jednota Sokol
Mšené lázně
SH ČMS - Sbor
dobrovolných
hasičů Křešice

62770993

65082354

Nádražní 161,
411 48 Křešice

Revitalizace tenisových
kurtů

0

Chybějící příloha: čestné prohlášení o
odpočtu DPH

Podpora sportující
mládeže Ústeckým
krajem

0

Chybějící příloha: čestné prohlášení o
odpočtu DPH

Materiální zajištění
hasičských soutěží

0

Chybějící příloha: výpis z rejstříku
skutečných majitelů

0

Chybějící přílohy: výpis z rejstříku
skutečných majitelů, čestné
prohlášení o odpočtu DPH

0

žádost nebyla podána v souladu s
podmínkami dotačního programu nebyla zaslána prostřednictvím
elektronického systému

č.p. 198, 411 47 Sportovní soustředění SK
Polepy
Parta Litoměřicko z.s.

00524280

Pokratická
80/44, 412 01
Litoměřice

Fotbalový kemp

18380468

U Stadionu
1022/2, 410 02
Lovosice

Podzimní
krasobruslařské
soustředění

0

pozdní vyúčtování za rok 2020;
špatně vyplněný statutární zástupce;
chybí č.p. o DPH; chybí výpis z
rejstříku skutečných majitelů

00526193

Rybalkova 2673,
440 01 Louny

Příměstský tábor 2021 v
Lounech

0

Chybějící přílohy: výpis z rejstříku
skutečných majitelů, čestné
prohlášení o odpočtu DPH

K Velodromu
1592, 440 01
Louny

Seriál lounských
cyklokrosů

0

Chybějící příloha: výpis z rejstříku
skutečných majitelů

Markův kopec
401, 435 13
Meziboří

Soustředění pro mládež

0

Chybějící příloha: čestné prohlášení o
odpočtu DPH

OKRESNÍ
Podpora sportujících
Zdeňka Fibicha
MO 12 FOTBALOVÝ SVAZ 65660773
dětí a mládeže kvalitním
282, 434 01 Most
MOST
vybavením

0

Chybějící příloha: výpis z rejstříku
skutečných majitelů, nedoložena plná
moc pro osobu zastupující subjekt

LT

LT

LOUNY
LN

1

LN

2

TJ Lokomotiva
Louny, spolek

TJ Stadion Louny,
44223714
z. s.

MOST
MO 7

MO 5

Sportovní
fotbalový klub
Meziboří, z.s.

43223141

FK Baník Most 09203958
Souš mládež, z.s.

U Rybníka 151,
434 01 Most

Vybavení posilovny

0

Chybějící příloha: výpis z rejstříku
skutečných majitelů

TEPLICE
TP 11

TP

TP

6

8

Kuželkářský klub
Hvězda
Trnovany, z. s.

70582777

Masarykova třída
202, 415 10
Teplice

Sportovní soustředění
mládeže

0

Chybějící příloha: doklad o
ustanovení statutárního zástupce

Fotbalový klub
Hostomice, z.s.

49087002

Jiráskova 303,
417 52 Hostomice

Sportem ku zdraví

0

Chybějící příloha: výpis z rejstříku
skutečných majitelů

0

žádost nebyla podána v souladu s
podmínkami dotačního programu nebyla zaslána prostřednictvím
elektronického systému

0

Chybějící příloha: výpis z rejstříku
skutečných majitelů

TJ Proboštov, z.s. 46070541

Proboštovská
267/3, 417 12
Proboštov
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Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

bod 12.7 příloha 1

Sekce evropských fondů a mezinárodní spolupráce
Na Poříčním právu 1
128 01 Praha 2
Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 30_21_011_59
(dále jen „Rozhodnutí“)
vydané na základě § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
Na základě žádosti o podporu z Operačního programu potravinové a materiální pomoci (dále
jen „OP PMP“) rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „poskytovatel“)
o poskytnutí dotace na realizaci projektu ÚK – obědy do škol III, registrační číslo
CZ.30.X.0/0.0/0.0/21_011/0000059, specifický cíl I (dále jen „projekt“), takto:
Část I – Obecné vymezení dotace
1. Specifikace příjemce dotace (dále jen „příjemce“)
Název příjemce: Ústecký kraj
Adresa: Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 70892156
jehož jménem jedná: Ing. Jan Schiller, hejtman
Bankovní účet příjemce pro poskytování platby: 000094-0008423411/0710
2. Výše dotace a režim financování
2.1 Dotace je poskytována do maximální výše uvedené v řádku „Dotace“ v následující
tabulce:
Finanční rámec projektu
Celkové způsobilé náklady
Dotace
• z toho z Fondu evropské pomoci
nejchudším osobám, tj. z prostředků
poskytnutých na předfinancování výdajů,
které mají být kryty prostředky z rozpočtu
Evropské unie kromě prostředků
z Národního fondu (§ 44 odst. 2 písm. h)
rozpočtových pravidel;
•

z toho státní rozpočet, tj. prostředky ze
státního rozpočtu na část národního
spolufinancování (§ 44 dost. 2 písm. j)
rozpočtových pravidel

Částka
(v Kč)
7 999 851,30 Kč
7 999 851,30 Kč

6 799 873,60 Kč

1 199 977,70 Kč

Podíl na celkovém
rozpočtu
(v %)
100%
100%

85%

15%

2.2 Dotace je poskytována na způsobilé výdaje projektu, které nejsou nebo nebudou kryty
z jiných zdrojů příjemce.
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2.3 Skutečná výše dotace, která bude příjemci poskytnuta, bude určena na základě skutečně
vzniklých, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů. Všechny způsobilé
výdaje musí být v souladu s Pravidly OP PMP a právními předpisy ČR a EU.
2.3.1. V návaznosti na skutečné čerpání za první pololetí a dle relevantního odhadu čerpání
na druhé pololetí je možné vrátit nadbytečné finanční prostředky ŘO OP PMP dle
postupu uvedeného v Pravidlech pro žadatele a příjemce SC I.
2.4 Režim financování projektu: ex-ante.
2.5 Projekt bude realizován prostřednictvím partnerů s finančním příspěvkem dle podmínek
stanovených ve výzvě.
3. Účel dotace
V rámci realizace projektu identifikovaného názvem a registračním číslem v úvodní části
tohoto Rozhodnutí je účelem dotace zajištění nákupu potravin, příprava hotových jídel a jejich
poskytování partnerskými organizacemi (školy a zařízení školního stravování, dále jen partner
s finančním příspěvkem), které zajišťují stravování dětem (v souladu s platnou právní
úpravou), které zde navštěvují vzdělávání v rámci povinné školní docházky či předškolního
vzdělání.
4. Lhůta, v níž má být dosaženo účelu
Účelu dotace musí být dosaženo ve lhůtě:
• datum zahájení realizace projektu: 1. 9. 2021
• datum ukončení fyzické realizace projektu nejpozději do: 31. 7. 2022
5. Vzájemná komunikace poskytovatele a příjemce
Příjemce a poskytovatel budou v případě doručování písemností, které musí být opatřeny
podpisem osoby oprávněné jednat za daný subjekt, přednostně používat informační systém
MS2014+. Příjemce je povinen seznámit se se všemi zprávami, které mu budou od
poskytovatele prostřednictvím MS2014+ doručeny.
Část II – Obecné povinnosti příjemce
1. Užití dotace
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.

Při použití dotace je příjemce povinen dodržovat podmínky stanovené právními
předpisy ČR a EU, tímto Rozhodnutím a Pravidly pro žadatele a příjemce v rámci OP
PMP pro SC I (dále jen „Pravidla OP PMP“).
Pravidla OP PMP jsou uveřejněna na webovém portálu poskytovatele
www.fead.mpsv.cz.
Příjemce je povinen řídit se při realizaci projektu podmínkami upravenými v Pravidlech
OP PMP, nestanoví-li toto Rozhodnutí jinak.
Pravidla OP PMP jsou pro příjemce závazná ve verzi platné v den učinění příslušného
úkonu souvisejícího s realizací projektu, nebo v den porušení příslušného ustanovení
plynoucího z právních předpisů.
O vydání nové verze Pravidel OP PMP uvědomí poskytovatel příjemce bez zbytečného
odkladu elektronickou formou prostřednictvím informačního systému MS2014+.
V případě rozporu obsahu tohoto Rozhodnutí a obsahu Pravidel OP PMP má přednost
obsah tohoto Rozhodnutí.
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2. Splnění účelu a realizace projektu
2.1.
2.2.

Příjemce je povinen splnit účel dotace uvedený v části I. bodě 3 tohoto Rozhodnutí.
Příjemce je povinen realizovat projekt v souladu s Informacemi o projektu, které jsou
přílohou č. 1 tohoto Rozhodnutí, ve znění jejich případných změn, ke kterým je
příjemce oprávněn dle Pravidel OP PMP bez souhlasu poskytovatele, anebo ve znění
změn, které poskytovatel dle Pravidel OP PMP schválil.

3. Způsobilé výdaje
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Příjemce je oprávněn použít dotaci pouze na výdaje, které souvisejí s realizací
projektu. Výdaje budou brány za způsobilé i v případě, že vznikly dříve, než začala
skutečná realizace projektu, nejdříve však od data zahájení realizace projektu
uvedeného v Žádosti o podporu.
Všechny výdaje jsou uvedeny ve schváleném rozpočtu projektu, příp. v rozpočtu, který
příjemce upravil v souladu s Pravidly OP PMP, a je možné je dle Pravidel OP PMP
považovat za způsobilé.
Příjemce se zavazuje zajistit prostřednictvím partnera s finančním příspěvkem nákup
surovin a přípravu hotových jídel pro podporované osoby v souladu s platnou
legislativou.
Příjemce je povinen zajistit úhradu veškerých výdajů projektu, které nejsou kryty výše
uvedenou dotací (např. nezpůsobilé výdaje), aby byl dodržen účel poskytnutí dotace
na daný projekt.
V případě, že projekt bude zahájen před podpisem Rozhodnutí, budou zálohové platby
partnerům s finančním příspěvkem zaslány z finančních prostředků příjemce. Po
obdržení zálohové platby z prostředků poskytovatele budou finanční prostředky
refundovány zpět do rozpočtu příjemce.

4. Udržitelnost projektu
U projektu není po jeho skončení vyžadována udržitelnost.
5. Vedení účetnictví
5.1.

5.2.

Příjemce je povinen řádně účtovat o veškerých příjmech a výdajích, resp. výnosech
a nákladech, které vzniknou v rámci projektu, a vykazovat je v účetnictví pod účelovým
znakem 13014. Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vést příjmy a výdaje s jednoznačnou
vazbou na projekt, s výjimkou výdajů, které jsou financovány jakožto paušální výdaje
dle § 14 odst. 6 rozpočtových pravidel. Příslušné doklady vztahující se k projektu musí
splňovat náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., a aby
předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené
chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvanlivost a aby uskutečněné výdaje byly
s výjimkou výdajů, které jsou financovány jakožto paušální výdaje dle § 14 odst. 6
rozpočtových pravidel, vedeny s jednoznačnou vazbou na projekt.
Příjemce je povinen předat poskytovateli ve lhůtě stanovené poskytovatelem na jeho
vyžádání účetní záznamy a další doklady (relevantní doklady partnera s finančním
příspěvkem) vztahující se k projektu převedené do digitální podoby.
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6. Plnění politik Evropské unie
Při realizaci projektu je příjemce povinen dodržovat politiky Evropské unie, zejména pravidla
hospodářské soutěže, principy udržitelného rozvoje a prosazování rovných příležitostí.
7. Kontrola a audit
Příjemce je povinen, za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z tohoto Rozhodnutí,
vytvořit podmínky k provedení kontroly a auditu vztahující se k realizaci projektu, poskytnout
oprávněným osobám veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné
ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se
skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným
k provádění kontroly a auditu. Těmito oprávněnými osobami jsou poskytovatel (Řídicí orgán),
územní finanční orgány, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise
a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly nebo auditu (např.
Certifikační orgán OP PMP, Auditní orgán OP PMP).
8. Informační a komunikační opatření
8.1.
Příjemce je povinen zajistit provádění informačních a komunikačních opatření projektu
v souladu s Pravidly OP PMP a s dalšími dokumenty platnými pro danou výzvu1.
8.2.
Příjemce je povinen zajistit nápravu nedostatku týkajícího se provádění informačních
a komunikačních opatření projektu ve lhůtě a způsobem specifikovaným ve výzvě
k provedení této nápravy, kterou příjemci adresuje poskytovatel.
9. Poskytování údajů o realizaci projektu
Příjemce je povinen na základě žádosti poskytovatele nebo Ministerstva financí poskytnout
těmto písemně jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu (zejména má
v této souvislosti povinnost poskytnout veškeré informace o výsledcích kontrol a auditů, včetně
kontrolních protokolů z kontrol provedených v souvislosti s projektem), a to ve lhůtě stanovené
poskytovatelem, resp. Ministerstvem financí.
10. Oznamovací povinnost
Příjemce je povinen poskytovatele neprodleně informovat o změnách svého majetkoprávního
postavení, jako je např. přeměna organizace. Příjemce je povinen dodržet Pravidla OP PMP
upravující oznamování změn týkajících se projektu.
11. Zákaz čerpání jiných podpor
Příjemce nesmí na výdaje projektu uhrazené z prostředků této dotace čerpat prostředky
z jiných finančních nástrojů Evropské unie či z jiných veřejných zdrojů. Pokud byl určitý výdaj
uhrazen z dotace pouze z části, týká se zákaz podle předchozí věty pouze této části výdaje.
12. Vypořádání projektu
Příjemce je povinen dotaci finančně vypořádat v souladu s rozpočtovými pravidly a vyhláškou
č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem,
státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání).

1www.fead.mpsv.cz
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13. Uchovávání dokumentů
Příjemce je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací projektu v souladu
s platnými právními předpisy ČR, zejména v souladu s § 44a odst. 11 rozpočtových pravidel2
a Pravidly OP PMP.
14. Partnerství3
14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.
14.6.

Příjemce je povinen zajistit, aby vztahy mezi příjemcem a jeho partnery s finančním
příspěvkem, jejichž seznam je součástí Informace o projektu v příloze č. 1 tohoto
Rozhodnutí, po celou dobu realizace projektu odpovídaly Pravidlům OP PMP.
Příjemce je povinen uzavřít s partnery s finančním příspěvkem smlouvu, která
vymezuje vzájemné vztahy a role jednotlivých partnerů s finančním příspěvkem
v projektu.
Ve smlouvě s partnery s finančním příspěvkem je příjemce povinen zavázat partnery
povinnostmi podle části II Rozhodnutí. Příjemce odpovídá za dohled nad plněním
všech povinností partnerů s finančním příspěvkem podle části II Rozhodnutí. Pokud
některý z partnerů poruší některou z povinností, učiní příjemce veškeré kroky, které
vyplývají z porušení partnerské smlouvy. Dále se partner ve Smlouvě o partnerství
zavazuje umožnit provedení kontrol a auditů subjekty definovanými v článku II. bodu 7.
Příjemce podpory zašle partnerům s finančním příspěvkem finanční podporu
prostřednictvím bankovního účtu zřizovatele, pokud jím není sám příjemce, nebo
v dalších specifických případech (např. církevní školy atd.)
Převod prostředků od zřizovatele k partnerovi včetně bankovních účtů je uveden ve
Smlouvě o partnerství.
Povinným partnerem projektu je Úřad práce ČR. Úřad práce ČR je partnerem
bez finančního příspěvku.

Část III – Specifické povinnosti příjemce týkající se realizace projektu
1. Vazba na výzvu k předkládání žádostí o podporu
Příjemce je povinen během realizace projektu respektovat tyto podmínky, jež vycházejí
z výzvy k předkládání žádostí o podporu, na základě které byl projekt vybrán k poskytnutí
dotace:
a) Cílovou skupinou projektu mohou být pouze:
Děti ve věku 3 - 15 let navštěvující školu (základní nebo mateřskou školu či víceleté
gymnázium), které se jako společně posuzované osoby z hlediska nároku na příspěvek na
živobytí nacházely v rozhodném období v hmotné nouzi.
.
b) Aktivity projektu musí spadat do vymezení:
Definice uvedené v bodě 4.1.výzvy číslo 31_21_011
c) Územní vymezení:
Ústecký kraj

§ 44a odstavce 11 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, stanovuje, že odvod a penále lze vyměřit
do 10 let od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž došlo k porušení rozpočtové kázně. Po tuto dobu by
měly být dokumenty archivovány. Pokud příjemce neprokáže, jak byly prostředky použity, je to považováno za
neoprávněné použití peněžních prostředků dle § 3 písmena e) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech.
3 Ustanovení se použije, pouze pokud má příjemce v projektu alespoň jednoho partnera s finančním příspěvkem.
2
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2. Podmínky monitorování projektu
2.1. Celková cílová hodnota indikátorů výstupů je orientační (zakládá se na kvalifikovaném
odhadu partnerských organizací), v případě nenaplnění závazného indikátorů platí
bezsankčnost.
2.2. Příjemce je povinen předávat poskytovateli údaje nezbytné ke sledování přínosů
projektu (monitorování projektu), a to prostřednictvím Závěrečné zprávy o realizaci
projektu (dále jen „Závěrečná zpráva“). Závěrečnou zprávu je příjemce povinen předložit
do konce druhého měsíce následujícího po ukončení monitorovacího období.
Vymezení monitorovacího období projektu, za které je příjemce povinen předložit
Závěrečnou zprávu o realizaci projektu: září 2021 – červenec 2022.
2.3. Dále je příjemce povinen podat hodnocení přínosu projektu formou evaluace, pokud
bude zapojení do evaluace vyžadováno poskytovatelem (např. formou vyplnění
evaluačního dotazníku).
2.4. Příjemce je povinen předložit Závěrečnou zprávu ve formátu, který poskytovatel pro
projekt nastaví, v informačním systému ISKP14+.
2.5. Nápravy nedostatků žádostí o změnu projektu, Závěrečné zprávy (včetně spolu s ní
předloženou Žádostí o platbu) a případně další dokumentace vyžádané poskytovatelem
je příjemce povinen předkládat v termínech stanovených poskytovatelem.
Část IV – Platební podmínky
1. Žádost o platbu
1.1. Příjemce je povinen pro účely vyúčtování prostředků dotace předložit poskytovateli spolu
se Závěrečnou zprávou řádně vyplněnou Žádost o platbu podloženou příslušnými
doklady dle Pravidel OP PMP.
1.2. Příjemce je povinen předložit Žádost o platbu ve formátu, který poskytovatel pro projekt
nastaví v informačním systému MS2014+.
2. Převod prostředků dotace
Poskytovatel poskytne dotaci specifikovanou v části I Rozhodnutí příjemci ve dvou splátkách
formou záloh. Dotace bude poskytována bezhotovostním bankovním převodem na bankovní
účet uvedený v části I Rozhodnutí. Dnem poskytnutí se rozumí den odepsání částky z účtu
poskytovatele.
•
•

První zálohová platba bude poskytnuta do 20 pracovních dnů od vydání právního aktu,
a to bez Žádosti o platbu, na základě právního aktu.
Druhá zálohová platba bude poskytnuta do 31. 1. 2022, rovněž bez nutnosti podávat
Žádost o platbu.

3. Proplácení dotace
Dotace ve výši 7 999 851,30 Kč bude příjemci proplacena ve formě záloh:
• První zálohová platba ve výši 3 999 925,65 Kč,
• Druhá zálohová platba ve výši 3 999 925,65 Kč.
4. Paušální výdaje
Paušální výdaje projektu se vyjadřují v jednotkách procent vztahujících se k celkovým
způsobilým přímým nákladům projektu.
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Procento paušálních výdajů platných pro projekt činí celkem 5 % přímých způsobilých nákladů
projektu. Tyto paušální výdaje jsou určeny výhradně na úhradu administrativních výdajů
partnerů, nikoliv příjemce.
5. Finanční vypořádání dotace
V případě, že celková dotace poukázaná ve prospěch účtu uvedeného v úvodu tohoto
Rozhodnutí převyšuje částku, která by dle celkových způsobilých výdajů projektu stanovených
na základě závěrečného vyúčtování výdajů v Závěrečné zprávě měla být z dotace poskytnuta,
musí být rozdíl vrácen poskytovateli. Příjemce se zavazuje provést finanční vypořádání dotace
v termínu a způsobem stanoveným v Pravidlech OP PMP.
Část V – Sankce
1. Diferenciace odvodu za porušení rozpočtové kázně dle závažnosti porušení
podmínek4
1.1. V případě porušení podmínek týkajících se účelu (uvedených v části II bodě 2) bude
vyměřen odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši celkové dosud vyplacené částky
dotace podle § 44a odst. 4 písm. b) rozpočtových pravidel.
1.2. V případě porušení podmínek, u kterých lze vyčíslit výši porušení rozpočtové kázně
(tj. porušení má jednoznačnou vazbu na způsobilé výdaje), bude vyměřen odvod podle
§ 44a odst. 4 písm. b) rozpočtových pravidel ve výši nezpůsobilých výdajů uhrazených
z dotace.
1.3. V případě, že:
• dojde k porušení povinnosti předložit poskytovateli Závěrečnou zprávu (včetně
Žádosti o platbu) nebo povinnosti předložit poskytovateli vyžádanou informaci
(uvedených v části II bodě 5.2, v části III v bodech 2.2 až 2.4) a prodlení bude trvat
7 kalendářních dní a více, přičemž za určující pro počátek běhu prodlení je termín
vyplývající z tohoto Rozhodnutí (včetně Pravidel OP PMP, na které toto
Rozhodnutí odkazuje) ve znění případného vyjádření poskytovatele o změně
termínu, které je k dispozici v ISKP14+; (netýká se situací, kdy příjemce nemohl
z důvodu prokazatelně doložitelného z obsahu ISKP14+ Závěrečnou zprávu nebo
Žádost o platbu předložit);
• dojde k porušení povinností týkajících se oznamovací povinnosti (uvedených
v části II bodě 10) a v Pravidlech OP PMP není stanoveno, že příslušné pochybení
nezakládá porušení rozpočtové kázně;
• dojde k porušení povinností týkajících se vypořádání projektu v souladu
s rozpočtovými pravidly a vyhláškou č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách
finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, (uvedených v části II bodě
12);
• dojde k porušení povinností týkajících se vytvoření podmínek pro provedení
kontroly (uvedených v části II bodě 7);
• dojde k porušení povinností týkajících se partnerství (uvedených v části II bodech
14.1, 14.2 a 14.3);
• dojde k porušení povinnosti uchovávat dokumenty (uvedené v části II bodě 13)
a není možné stanovit výši dotace, ke které se dokument váže;

4

Poskytovatel dotace má podle § 14 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb. možnost v Rozhodnutí stanovit, že odvod za
porušení rozpočtové kázně bude nižší, než je celková částka dotace. Výčet povinností, resp. podmínek, které lze
takto označit, není obecně vymezen, a takový výčet je možné stanovit pouze na základě posouzení specifik
jednotlivých operačních programů/projektů.
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bude odvod za porušení rozpočtové kázně vyměřen dle § 44a odst. 4 písm. a)
rozpočtových pravidel ve výši 0,5 % z celkové částky dotace. Odvod za porušení
rozpočtové kázně přitom nemůže být vyšší než celková částka dotace, která byla
vyplacena.
1.4. V případě, že dojde k porušení povinností týkajících se provádění informačních
a komunikačních opatření (uvedených v části II bodě 8), jež je dle Pravidel OP PMP
považováno za porušení rozpočtové kázně, bude odvod za porušení rozpočtové kázně
vyměřen dle § 44a odst. 4 písm. a) rozpočtových pravidel ve výši stanovené za porušení
dané povinnosti pro oblast publicity v souladu s Pravidly OP PMP.
2. Porušení povinností, jež není porušením rozpočtové kázně5
V případě, že
• dojde k porušení povinnosti předložit poskytovateli Závěrečnou zprávu (včetně
Žádosti o platbu) nebo povinnosti předložit poskytovateli vyžádanou informaci
(uvedenou v části II bodě 5.2, v části III v bodech 2.2 až 2.4) a prodlení bude trvat
méně než 7 kalendářních dní, přičemž za určující se bere termín vyplývající z tohoto
Rozhodnutí ve znění případného vyjádření poskytovatele o změně termínu, které je
k dispozici v MS2014+;
• dojde k porušení povinností předložit poskytovateli Závěrečnou zprávu (včetně
Žádosti o platbu) a prodlení je způsobeno tím, že příjemce nemohl z důvodů
prokazatelně doložitelných z obsahu MS2014+ Zprávu o realizaci projektu nebo
Žádost o platbu předložit;
• dojde k porušení povinností týkajících se oznamovací povinnosti (uvedených v části
II bodě 10), včetně oznamování nepodstatných změn a v Pravidlech OP PMP je pro
dané pochybení stanoveno, že nezakládá porušení rozpočtové kázně;
• dojde k porušení povinností týkajících se provádění informačních a komunikačních
opatření (uvedených v části II bodě 8), jež dle Pravidel OP PMP není považováno
za porušení rozpočtové kázně;
• dojde-li k nedodržení finančního plánu projektu vygenerovaného v ISKP14+,
příp. upraveného v režimu nepodstatných změn projektu, dojde k porušení povinností
dle části VI tohoto Rozhodnutí;
nejedná se o porušení rozpočtové kázně ve smyslu rozpočtových pravidel.
Část VI – Pověření ke zpracování osobních údajů
1. Pověření a účel zpracování osobních údajů
1.1.

1.2.

5

Poskytovatel je jakožto správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“),
oprávněn zpracovávat osobní údaje podpořených osob na základě nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 223/2014 ze dne 11. března 2014 o Fondu
evropské pomoci nejchudším osobám.
Poskytovatel pověřuje příjemce, jakožto zpracovatele, ke zpracování osobních údajů,
včetně zvláštní kategorie osobních údajů (dále jen „osobní údaje“), osob podpořených

Podle § 14 odst. 4 písm. k) rozpočtových pravidel lze určit, že porušení některé z povinností stanovených
v Rozhodnutí o poskytnutí dotace nejsou porušením rozpočtové kázně. Takto ale nelze postupovat u povinností
stanovených právními předpisy.
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v projektu za účelem prokázání řádného a efektivního nakládání s prostředky Fondu
evropské pomoci nejchudším osobám, které byly na realizaci projektu poskytnuty z OP
PMP tímto Rozhodnutím, a to v rozsahu uvedeném v bodě 2 části VI tohoto
Rozhodnutí.
2. Rozsah zpracování osobních údajů na základě pověření a jejich ochrana
2.1.
2.2.

Příjemce je oprávněn zpracovávat osobní údaje podpořené osoby v rozsahu
vymezeném v Pravidlech OP PMP.
Osobní údaje je příjemce oprávněn zpracovávat výhradně v souvislosti s realizací
projektu, zejména pak při přípravě Zprávy o realizaci projektu.

3. Technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů
Příjemce je povinen zpracovávat a chránit osobní údaje v souladu s Obecným nařízením
o ochraně osobních údajů, a to zejména takto:
a) osobní údaje ve fyzické podobě, tj. listinné údaje či na nosičích dat, budou uchovávány
v uzamykatelných schránkách, a to po dobu uvedenou v bodě 4 této části Rozhodnutí;
b) přístup ke zpracovávaným osobním údajům umožní příjemce pouze poskytovateli,
svým zaměstnancům a orgánům oprávněným provádět kontrolu podle části II bodu 8
tohoto Rozhodnutí, s výjimkami uvedenými v bodu 6 této části Rozhodnutí;
c) zaměstnanci příjemce, kterým bude umožněn přístup ke zpracovávaným osobním
údajům, budou příjemcem doložitelně poučeni o povinnosti zachovávat mlčenlivost
podle čl. 28 odst. 3 písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
4. Doba zpracování
Příjemce je oprávněn zpracovávat osobní údaje po dobu deseti let od ukončení realizace
projektu. Bez zbytečného odkladu po uplynutí této doby je příjemce povinen provést likvidaci
těchto osobních údajů.
5. Další povinnosti příjemce v souvislosti se zpracováním osobních údajů
5.1.

5.2.
5.3.

Příjemce je povinen poskytovatele v souladu s čl. 33 odst. 2 Obecného nařízení
o ochraně osobních údajů informovat o jakémkoli porušení zabezpečení osobních
údajů, a to do 24 hodin od okamžiku, kdy se o něm dozvěděl.
Příjemce je povinen na základě vyžádání předat poskytovateli veškeré informace
potřebné k doložení splnění povinností stanovených v této části Rozhodnutí.
Příjemce je povinen spolupracovat s poskytovatelem při plnění jeho povinnosti
reagovat na žádosti podpořených osob týkající se jejich osobních údajů.

6. Zpracování ostatními osobami
6.1.

6.2.

Příjemce je povinen zavázat ve smyslu čl. 28 odst. 4 Obecného nařízení o ochraně
osobních údajů partnera nebo dodavatele, pokud taková osoba má v souvislosti
s realizací projektu zpracovávat osobní údaje podpořených osob. Stejnou povinnost
má partner vůči svému dodavateli. Příjemce je povinen předem poskytovatele
informovat o veškerých subjektech, které mají v projektu působit jako zpracovatelé
osobních údajů. Poskytovatel je oprávněn vyslovit vůči zapojení těchto subjektů jakožto
zpracovatelů osobních údajů námitky.
Příjemce je povinen zavázat partnera nebo dodavatele podle čl. 28 odst. 4 Obecného
nařízení o ochraně osobních údajů k plnění povinností ve věci zpracování osobních
údajů ve stejném rozsahu, tak jak je stanoven v pověření příjemce tohoto Rozhodnutí.
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Část VII – Závěrečná ustanovení
1. Pojmy uvedené v tomto Rozhodnutí jsou používány ve smyslu, jak jsou definovány
v Pravidlech OP PMP.
2. Rozhodnutí nabývá účinnosti dnem podpisu poskytovatelem.
3. Rozhodnutí se vyhotovuje v elektronické verzi v prostředí infomačního systému MS2014+,
poskytovatel i příjemce mají k vydanému Rozhodnutí přístup a mohou pořizovat výtisky
tohoto dokumentu dle svých potřeb.
4. Příjemce je povinen řídit se při realizaci projektu ustanoveními příloh uvedených v bodě 5
této části Rozhodnutí a dále dokumenty, které jsou zmíněny v části II bodě 1 tohoto
Rozhodnutí.
5. Součástí Rozhodnutí je tato příloha:
•

Příloha č. 1 – Informace o projektu (obsahují klíčové aktivity, cílovou skupinu,
indikátory, rozpočet projektu, partnery).

6. Veškeré změny Rozhodnutí je možné provádět pouze v odůvodněných případech. Změny
projektu lze provádět v režimu nepodstatné změny nebo podstatné změny. Podstatná
změna dle Pravidel OP PMP vyžaduje vydání Rozhodnutí o změně tohoto Rozhodnutí, a
musí být předem schválena rozhodnutím poskytovatele. Nepodstatné změny lze provádět
bez souhlasu poskytovatele. Podrobnosti stanoví Pravidla OP PMP.
Část VIII – Poučení
1. Na vydání tohoto Rozhodnutí se na základě ustanovení § 14q odst. 2 rozpočtových
pravidel nevztahují obecné právní předpisy o správním řízení a je vyloučeno jeho soudní
přezkoumání. Proti tomuto Rozhodnutí se nelze odvolat, ani podat jiný opravný prostředek.
2. Za podmínek stanovených v § 15 rozpočtových pravidel může být zahájeno řízení o odnětí
dotace. Na řízení o odnětí dotace se vztahují obecné předpisy o správním řízení.

V Praze

za poskytovatele:
JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D.
ředitel odboru ostatních evropských fondů
Ministerstvo práce a sociálních věcí
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Část IX - Přílohy

Příloha č. 1
Informace o projektu CZ.30.X.0/0.0/0.0/21_011/0000059
Obsah:
•
•
•
•
•

klíčové aktivity,
cílová skupina,
indikátor se závazně stanovenou cílovou hodnotou,
rozpočet projektu,
partneři projektu,

Klíčové aktivity:
1.Poskytování stravy v zařízeních školního stravování
Partneři projektu zajistí nákup potravin, přípravu hotových jídel a jejich poskytování formou
školního stravování žákům, kteří se vzdělávají v rámci povinné školní docházky na základní
škole, mateřské škole či víceletém gymnáziu v období od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2022. Partner
projektu bude povinen dodržovat vyhlášku č. 107/2005 Sb., o školním stravování.
V mateřských školách se jídlem financovaným z projektu rozumí kromě obědu i dopolední
svačina, oběd a odpolední svačina, v případě školních jídelen zajišťující stravování pro žáky
v rámci základního vzdělávání se jedná o oběd. Partnerská škola bude zodpovědná za hlídání
plnění podmínky projektu a konzumace v průběhu čerpání pomoci. Jakoukoliv změnu budou
partnerské organizace neprodleně hlásit příjemci projektu. Partnerská škola bude zasílat dle
dohody příjemci projektu jednotkové náklady na jídlo pro děti zařazené do projektu v daných
intervalech. Nevydaná, ale připravená jídla, budou účtována na náklady projektu. Partneři
projektu obdrží 5 % z celkové částky způsobilých přímých nákladů. Tyto finanční prostředky
budou určeny na paušální výdaje spojené s administrací projektu.
Předpokládané přímé náklady na školní stravování pro 1 432 dětí/žáků – maximálně
7 618 906,00 Kč.
Předpokládané nepřímé paušální výdaje 5 % spojené s administrací projektu
partnery – maximálně 380 945,30 Kč.
Předpokládané celkové způsobilé náklady projektu – maximálně 7 999 851,30 Kč.
2.Řízení projektu
Ústecký kraj jako příjemce a žadatel bude řídit a koordinovat činnosti zapojených partnerů,
zároveň bude zajišťovat administraci a sledování naplňování cílů a indikátorů projektu. Úřad
práce ČR - partner projektu bez finančního příspěvku obdrží již během schvalování projektové
žádosti od Ústeckého kraje seznam mateřských škol, základních škol, víceletých gymnázií
a samostatných zařízení školního stravování zapojených do projektu ÚK - obědy do škol III.
V termínu od 1. 5. 2021 - 31. 8. 2021 začnou jednotlivá místně příslušná kontaktní pracoviště
Úřadu práce ČR, do jejichž území spadají zapojené školy, oslovovat rodiče dětí z cílové
skupiny s nabídkou zapojení do projektu a seznamovat je s podmínkami vstupu dětí
do projektu. Následně pak i v dodatečném rozhodném období od 1. 1. 2022 - 31. 1. 2022.
V průběhu realizace projektu budou příjemcem/žadatelem školským zařízením poskytovány
prostředky na zajištění školního stravování, přičemž mezi podporované aktivity bude patřit
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nákup potravin, příprava hotových jídel a jejich poskytování partnerskými organizacemi.
Finanční prostředky budou poskytnuty formou 50 % zálohy. Druhou výši zálohy
příjemce/žadatel obdrží do 31. 1. 2022. Stravné bude hrazeno formou úhrady jednotkových
nákladů (ceny stravného hrazeného zákonnými zástupci) stanovených na základě Vyhlášky
č. 107/2005 Sb., o školním stravování a v souladu s vnitřní dokumentací školy.
Předpokládané celkové způsobilé náklady projektu by měly činit maximálně 7 999 851,30 Kč,
z toho přímé náklady na školní stravování pro 1 432 dětí/žáků – maximálně 7 618 906,00 Kč
a nepřímé výdaje 5 % maximálně 380 945,30 Kč.
Administrace projektu příjemcem/žadatelem bude zajištěna stávajícími zaměstnanci odboru
školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Na své výdaje spojené s
realizací projektu nezískává Ústecký kraj žádné finanční prostředky.
Cílová skupina:
1. Děti ve věku 3 - 15 let navštěvující školu (základní nebo mateřskou školu či víceleté
gymnázium), které se jako společně posuzované osoby z hlediska nároku na příspěvek
na živobytí nacházely v rozhodném období v hmotné nouzi.
Děti ve věku 3 - 15 let navštěvující školu (základní nebo mateřskou školu či víceleté
gymnázium), které se jako společně posuzované osoby z hlediska nároku na příspěvek na
živobytí nacházely v rozhodném období v hmotné nouzi. Rozhodné období je stanoveno:
1. 5. 2021 až 31. 8. 2021 a 1. 1. 2022 - 31. 1. 2022.
Indikátor se závazně stanovenou cílovou hodnotou je v případě SC I OP PMP indikátor
výsledku:
Kód indikátoru

Název indikátoru

Měrná jednotka

typ

Minimální výše
závazku

99120

Celkový počet osob,
které dostávají
potravinovou pomoc

osoba

výsledek

1432

Kód
SFC

Název indikátoru

Měrná
jednotka

typ

definice

Celková výše způsobilých
výdajů z veřejných zdrojů,
které vznikly příjemci
a které byly zaplaceny při
2a
Kč
vstup
Výdaje na potravinovou pomoc.
provádění operací
souvisejících s
poskytováním
potravinové pomoci
Potravinová pomoc – indikátory, týkající se potravin
4
5

Množství ovoce a zeleniny
Množství masa, vajec, ryb,
potravin mořského původu

Kg
Kg

výstup

Ukazatele výstupů pro
distribuovanou potravinovou
výstup
pomoc; ukazatele zahrnují jakoukoli
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Množství mouky, chleba,
brambor, rýže a jiných
Kg
škrobnatých výrobků
7
Množství cukru
Kg
8 Množství mléčných výrobků
Kg
9
Množství tuků, oleje
Kg
Celkový počet hotových jídel
12
částečně nebo zcela
pokrm
financovaných OP
6

formu těchto produktů, např.
výstup čerstvé, konzervované a zmrazené
potraviny.
výstup
výstup
výstup
výstup

V souladu s vyhláškou 107/2005
Sb., o školním stravování
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Rozpočet projektu
Kód
1
1.1
1.1.001
1.1.002
1.1.003
1.1.004
1.1.005
1.1.006
1.1.007
1.1.008
1.1.009
1.1.010
1.1.011
1.1.012
1.1.013
1.1.014
1.1.015
1.1.016
1.1.017
1.1.018
1.1.019
1.1.020
1.1.021
1.1.022
1.1.023
1.1.024
1.1.025
1.1.026
1.1.027
1.1.028
1.1.029
1.1.030
1.1.031

Název
Celkové způsobilé výdaje
Přímé náklady
P1_ZŠ - žáci do 6 let včetně
P1_ZŠ - žáci od 7 let do 10 let
včetně
P1_ZŠ - žáci od 11 let do 14 let
včetně
P1_ZŠ - žáci nad 15 let
P2_MŠ - děti do 6 let včetně
P2_MŠ - deti od 7 let
P3_MŠ - děti do 6 let včetně
P3_MŠ - deti od 7 let
P4_MŠ - děti do 6 let včetně
P4_MŠ - deti od 7 let
P4_ZŠ - žáci do 6 let včetně
P4_ZŠ - žáci od 7 let do 10 let
včetně
P4_ZŠ - žáci od 11 let do 14 let
včetně
P4_ZŠ - žáci nad 15 let
P5_ZŠ - žáci do 6 let včetně
P5_ZŠ - žáci od 7 let do 10 let
včetně
P5_ZŠ - žáci od 11 let do 14 let
včetně
P5_ZŠ - žáci nad 15 let
P6_MŠ - děti do 6 let včetně
P6_MŠ - deti od 7 let
P7_MŠ - děti do 6 let včetně
P7_MŠ - deti od 7 let
P7_ZŠ - žáci do 6 let včetně
P7_ZŠ - žáci od 7 let do 10 let
včetně
P7_ZŠ - žáci od 11 let do 14 let
včetně
P7_ZŠ - žáci nad 15 let
P8_ZŠ - žáci do 6 let včetně
P8_ZŠ - žáci od 7 let do 10 let
včetně
P8_ZŠ - žáci od 11 let do 14 let
včetně
P8_ZŠ - žáci nad 15 let
P9_MŠ - děti do 6 let včetně

Cena jednotky
0
0
23
24

Počet jednotek
0
0
3136
18816

Částka celkem
7999851,3
7618906
72128
451584

Procento
105
100
0,95
5,93

26

13132

341432

4,48

28
36
38
0
41
37
40
0
21

980
2110
422
0
633
2954
0
0
2156

27440
75960
16036
0
25953
109298
0
0
45276

0,36
1
0,21
0
0,34
1,43
0
0
0,59

24

4508

108192

1,42

30
23
25

1372
3332
10780

41160
76636
269500

0,54
1,01
3,54

27

10780

291060

3,82

30
36
38
33
35
0
25

2352
1266
633
211
0
0
392

70560
45576
24054
6963
0
0
9800

0,93
0,6
0,32
0,09
0
0
0,13

27

784

21168

0,28

0
0
24

0
0
1960

0
0
47040

0
0
0,62

26

1372

35672

0,47

27
37

588
7385

15876
273245

0,21
3,59
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Kód
1.1.032
1.1.033
1.1.034
1.1.035
1.1.036
1.1.037
1.1.038
1.1.039
1.1.040
1.1.041
1.1.042
1.1.043
1.1.044
1.1.045
1.1.046
1.1.047
1.1.048
1.1.049
1.1.050
1.1.051
1.1.052
1.1.053
1.1.054
1.1.055
1.1.056
1.1.057
1.1.058
1.1.059
1.1.060
1.1.061
1.1.062
1.1.063
1.1.064

Název
P9_MŠ - deti od 7 let
P9_ZŠ - žáci do 6 let včetně
P9_ZŠ - žáci od 7 let do 10 let
včetně
P9_ZŠ - žáci od 11 let do 14 let
včetně
P9_ZŠ - žáci nad 15 let
P10_MŠ - děti do 6 let včetně
P10_MŠ - deti od 7 let
P10_ZŠ - žáci do 6 let včetně
P10_ZŠ - žáci od 7 let do 10 let
včetně
P10_ZŠ - žáci od 11 let do 14 let
včetně
P10_ZŠ - žáci nad 15 let
P11_MŠ - děti do 6 let včetně
P11_MŠ - deti od 7 let
P12_MŠ - děti do 6 let včetně
P12_MŠ - deti od 7 let
P13_ZŠ - žáci do 6 let včetně
P13_ZŠ - žáci od 7 let do 10 let
včetně
P13_ZŠ - žáci od 11 let do 14 let
včetně
P13_ZŠ - žáci nad 15 let
P14_ZŠ - žáci do 6 let včetně
P14_ZŠ - žáci od 7 let do 10 let
včetně
P14_ZŠ - žáci od 11 let do 14 let
včetně
P14_ZŠ - žáci nad 15 let
P15_MŠ - děti do 6 let včetně
P15_MŠ - deti od 7 let
P15_ZŠ - žáci do 6 let včetně
P15_ZŠ - žáci od 7 let do 10 let
včetně
P15_ZŠ - žáci od 11 let do 14 let
včetně
P15_ZŠ - žáci nad 15 let
P16_ZŠ - žáci do 6 let včetně
P16_ZŠ - žáci od 7 let do 10 let
včetně
P16_ZŠ - žáci od 11 let do 14 let
včetně
P16_ZŠ - žáci nad 15 let

Cena jednotky
37
23
25

Počet jednotek
1055
1960
16072

Částka celkem
39035
45080
401800

Procento
0,51
0,59
5,27

27

10780

291060

3,82

30
36
0
0
25

1960
633
0
0
588

58800
22788
0
0
14700

0,77
0,3
0
0
0,19

0

0

0

0

0
33
34
36
38
20
21

0
6330
2110
828
414
1910
8595

0
208890
71740
29808
15732
38200
180495

0
2,74
0,94
0,39
0,21
0,5
2,37

23

6685

153755

2,02

35
0
26

1337
0
1692

46795
0
43992

0,61
0
0,58

28

2068

57904

0,76

30
32
0
0
21

188
422
0
0
588

5640
13504
0
0
12348

0,07
0,18
0
0
0,16

0

0

0

0

0
0
22

0
0
9604

0
0
211288

0
0
2,77

24

10388

249312

3,27

25

588

14700

0,19
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Kód
1.1.065
1.1.066
1.1.067
1.1.068
1.1.069
1.1.070
1.1.071
1.1.072
1.1.073
1.1.074
1.1.075
1.1.076
1.1.077
1.1.078
1.1.079
1.1.080
1.1.081
1.1.082
1.1.083
1.1.084
1.1.085
1.1.086
1.1.087
1.1.088
1.1.089
1.1.090
1.1.091
1.1.092
1.1.093
1.1.094
1.1.095
1.1.096
1.1.097
1.1.098

Název
P17_MŠ - děti do 6 let včetně
P17_MŠ - deti od 7 let
P17_ZŠ - žáci do 6 let včetně
P17_ZŠ - žáci od 7 let do 10 let
včetně
P17_ZŠ - žáci od 11 let do 14 let
včetně
P17_ZŠ - žáci nad 15 let
P18_MŠ - děti do 6 let včetně
P18_MŠ - deti od 7 let
P19_ZŠ - žáci do 6 let včetně
P19_ZŠ - žáci od 7 let do 10 let
včetně
P19_ZŠ - žáci od 11 let do 14 let
včetně
P19_ZŠ - žáci nad 15 let
P20_MŠ - děti do 6 let včetně
P20_MŠ - deti od 7 let
P21_ZŠ - žáci do 6 let včetně
P21_ZŠ - žáci od 7 let do 10 let
včetně
P21_ZŠ - žáci od 11 let do 14 let
včetně
P21_ZŠ - žáci nad 15 let
P22_MŠ - děti do 6 let včetně
P22_MŠ - deti od 7 let
P22_ZŠ - žáci do 6 let včetně
P22_ZŠ - žáci od 7 let do 10 let
včetně
P22_ZŠ - žáci od 11 let do 14 let
včetně
P22_ZŠ - žáci nad 15 let
P23_MŠ - děti do 6 let včetně
P23-MŠ - deti od 7 let
P24_MŠ - děti do 6 let včetně
P24_MŠ - deti od 7 let
P25_MŠ - děti do 6 let včetně
P25_MŠ - deti od 7 let
P26_MŠ - děti do 6 let včetně
P26_MŠ - deti od 7 let
P27_ZŠ - žáci do 6 let včetně
P27_ZŠ - žáci od 7 let do 10 let
včetně

Cena jednotky
35
38
25
27

Počet jednotek
1688
422
980
5880

Částka celkem
59080
16036
24500
158760

Procento
0,78
0,21
0,32
2,08

29

1568

45472

0,6

30
37
0
23
23

1372
1055
0
2744
7644

41160
39035
0
63112
175812

0,54
0,51
0
0,83
2,31

26

1568

40768

0,54

33
30
0
25
25

1764
422
0
392
4900

58212
12660
0
9800
122500

0,76
0,17
0
0,13
1,61

27

4900

132300

1,74

29
41
44
0
0

980
618
412
0
0

28420
25338
18128
0
0

0,37
0,33
0,24
0
0

29

588

17052

0,22

32
36
40
32
34
39
41
32
36
0
23

196
5275
1266
3165
1477
2954
422
4431
1688
0
980

6272
189900
50640
101280
50218
115206
17302
141792
60768
0
22540

0,08
2,49
0,66
1,33
0,66
1,51
0,23
1,86
0,8
0
0,3
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Kód
1.1.099
1.1.100
1.1.101
1.1.102
1.1.103
1.1.104
1.1.105
1.1.106
1.1.107
1.1.108
1.1.109
1.1.110
1.1.111
1.1.112
1.1.113
1.1.114
1.1.115
1.1.116
1.1.117
1.1.118
1.1.119
1.1.120
1.1.121
1.1.122
1.1.123
1.1.124
1.1.125
1.1.126
1.1.127
1.1.128
1.1.129
1.1.130

Název
P27_ZŠ - žáci od 11 let do 14 let
včetně
P27_ZŠ - žáci nad 15 let
P28_MŠ - děti do 6 let včetně
P28_MŠ - deti od 7 let
P29_ZŠ - žáci do 6 let včetně
P29_ZŠ - žáci od 7 let do 10 let
včetně
P29_ZŠ - žáci od 11 let do 14 let
včetně
P29_ZŠ - žáci nad 15 let
P30_MŠ - děti do 6 let včetně
P30_MŠ - deti od 7 let
P31_ZŠ - žáci do 6 let včetně
P31_ZŠ - žáci od 7 let do 10 let
včetně
P31_ZŠ - žáci od 11 let do 14 let
včetně
P31_ZŠ - žáci nad 15 let
P32_MŠ - děti do 6 let včetně
P32_MŠ - deti od 7 let
P32_ZŠ - žáci do 6 let včetně
P32_ZŠ - žáci od 7 let do 10 let
včetně
P32_ZŠ - žáci od 11 let do 14 let
včetně
P32_ZŠ - žáci nad 15 let
P33_ZŠ - žáci do 6 let včetně
P33_ZŠ - žáci od 7 let do 10 let
včetně
P33_ZŠ - žáci od 11 let do 14 let
včetně
P33_ZŠ - žáci nad 15 let
P34_ZŠ - žáci do 6 let včetně
P34_ZŠ - žáci od 7 let do 10 let
včetně
P34_ZŠ - žáci od 11 let do 14 let
včetně
P34_ZŠ - žáci nad 15 let
P35_ZŠ - žáci do 6 let včetně
P35_ZŠ - žáci od 7 let do 10 let
včetně
P35_ZŠ - žáci od 11 let do 14 let
včetně
P35_ZŠ - žáci nad 15 let

Cena jednotky
25

Počet jednotek Částka celkem
1568
39200

Procento
0,51

0
32
35
0
24

0
3000
400
0
392

0
96000
14000
0
9408

0
1,26
0,18
0
0,12

27

196

5292

0,07

0
32
0
20
22

0
1266
0
4290
5850

0
40512
0
85800
128700

0
0,53
0
1,13
1,69

24

4875

117000

1,54

26
41
0
0
24

2145
422
0
0
784

55770
17302
0
0
18816

0,73
0,23
0
0
0,25

0

0

0

0

0
21
21

0
1568
4900

0
32928
102900

0
0,43
1,35

23

1372

31556

0,41

24
0
22

784
0
1568

18816
0
34496

0,25
0
0,45

24

1372

32928

0,43

0
0
20

0
0
392

0
0
7840

0
0
0,1

22

196

4312

0,06

0

0

0

0
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Kód
1.1.131
1.1.132
1.1.133
1.1.134
1.2
2

Název
P36_ZŠ - žáci do 6 let včetně
P36_ZŠ - žáci od 7 let do 10 let
včetně
P36_ZŠ - žáci od 11 let do 14 let
včetně
P36_ZŠ - žáci nad 15 let
Režijní náklady
Celkové nezpůsobilé výdaje

Cena jednotky
24
25

Počet jednotek Částka celkem
980
23520
1960
49000

Procento
0,31
0,64

27

2744

74088

0,97

29
0
0

196
0
0

5684
380945,3
0

0,07
5
0
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Partneři projektu

číslo
partnera

název školy

IČ

P1

Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková organizace

44555211

P2

Mateřská škola Písnička Krupka, Dukelských hrdinů 295

61514870

P3

Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková
organizace

70225907

P4

Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most

47326531

P5

Základní škola, Most, Zlatnická 186, příspěvková organizace

49872265

P6

Mateřská škola, Česká Kamenice, Komenského 182, příspěvková organizace

72744839

P7

Základní škola a Mateřská škola Dolní Poustevna, příspěvková organizace

70982911

P8

Základní škola Litvínov - Hamr, Mládežnická 220, okres Most

47324287

P9

Základní škola a Mateřská škola Litvínov - Janov, Přátelství 160, okres Most

00832502

P10

Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín, příspěvková
organizace

70694958

P11

Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace

70983836

P12

Mateřská škola, Česká Kamenice, Palackého 141, příspěvková organizace

72744758

P13

Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19,
příspěvková organizace

44553331

P14

Základní škola, Žatec, Jižní 2777, okres Louny

61357332

P15

Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592

63788152

P16

Základní škola Obrnice, okres Most, příspěvková organizace

70982236

P17

Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková
organizace

70698121

P18

Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vojanova 594/35, příspěvková organizace

70225966

P19

Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem,
příspěvková organizace

00082627

P20

Mateřská škola, Jaselská 354, Teplice

65650891

P21

Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková organizace

72744448

P22

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov,
Podkrušnohorská 1589, okres Most

00832537

ID datové
schránky
jtcx78p
8c6pd8i
556zjpa
zrsw7hh
4gsv33z
pzakp4q
gjzmcyn
2szzusq
qzryadb
cfivtcs
t86kz8q
viwkm3z
mf3u6ye
hws6utu
swkwyzr
tb3mqdk
q4tk9r5
pvcvcgx
xditf82
jjxxdiu
wrrmhac
zhusbw8
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číslo
partnera

název školy

IČ

P23

Mateřská škola Obrnice, okres Most, příspěvková organizace

70982210

P24

Mateřská škola Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, příspěvková
organizace

70201013

P25

Mateřská škola Bílina, Maxe Švabinského 664, příspěvková organizace

70200467

P26

Mateřská škola, Klášterec nad Ohří, Lípová 570, příspěvková organizace

72745029

P27

Základní škola J. E. Purkyně a Základní umělecká škola Libochovice,
příspěvková organizace

46768807

P28

Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, příspěvková organizace

49888544

P29

Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov

00830763

P30

Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace

72744286

P31

Základní škola a Střední škola Krupka, Karla Čapka 270

60232722

P32

Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková
organizace

72742496

P33

Základní škola Trmice, Tyršova 482

44226250

P34

Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky,
Teplice, Plynárenská 2953

46069771

P35

Základní škola Proboštov, okres Teplice

65607759

P36

Základní škola, Most, Rozmarýnova 1692, příspěvková organizace

47324082

ID datové
schránky
4j2kvsw
msswa88
sn5kngt
ktaksuk
n3arn3e
jedvcu8
vrtig8m
6p3kqhb
ck5pd2b
tqwmdpn
ev4dna6
C93v34t
tbwpeft
gjnxh7h
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bod 12.8 priloha 1.pdf k usnesení č. 041/26R/2021
bod 12.8 příloha 1

Motivační program „Dobrá škola – Moderní škola 4.0“
Dodatek č. 1

Uzávěrka a vyhodnocení:
se mění takto:
Vyhodnocení projektů komisí bude probíhat na základě anotace a prezentace prací dne 25. 10. 2021 na
Krajském úřadu Ústeckého kraje. Výsledný projekt před komisí prezentuje 1 – 2 členové soutěžního
týmu (žáci školy), přičemž povinnou součástí je plakát o rozměru A0, který bude projekt představovat
a který bude dále využit pro následnou prezentaci projektu (např. na KUUK). Povinnou součástí plakátu
je logo Ústeckého kraje. Pro prezentaci před komisí je možno využít výpočetní techniku
a dataprojektor. Délka prezentace bude v rozsahu 15 – 20 minut (nedodržení délky prezentace bude
sankcionováno přičtením 40 bodů). Pro účely prezentace projektu na sociálních sítích apod. vytvoří žáci
soutěžního týmu krátké video (délka 1 – 3 minuty) představující výsledný produkt a proces jeho tvorby.
Při prezentaci může být přítomen jeden zástupce z každého konkurenčního soutěžního týmu v roli
pozorovatele.
V případě, že nebude možné prezentovat vyhodnocení projektů na Krajském úřadě Ústeckého kraje
(zejména s ohledem na aktuální situaci pandemie covid-19), bude vyhodnocení a vyhlášení probíhat
dálkovou formou.

Ostatní ustanovení motivačního programu zůstávají beze změn.

bod 12.9 priloha 1.pdf k usnesení č. 042/26R/2021
bod 12.9 příloha 1

Seznam žádostí doporučených k podpoře dotací
DĚČÍN
PROJEKT

ŽADATEL
Okre
s č.p.

DC

DC
DC
DC

Název žadatele

IČO

1 Kostka Krásná Lípa, p.o.

75139090

Základní škola Varnsdorf, náměstí E. Beneše
2 469, okres Děčín, příspěvková organizace
3 Spektrum, z.s.

70698171
26519089

Doba
existence
žadatele

13

Obec

Ulice

Číslo
Číslo org.
popisné

Krásná Lípa

Masarykova

1094

Varnsdorf
Děčín

nám. E. Beneše 469
Sládkova
521

Název projektu

4

Voňavá setkání 2021

37

Hejbněme kostrou
Hurá do přírody.

18
66

Celkové náklady
projektu

Vlastní zdroje

Požadovaná
dotace

Podíl dotace na
celkových
nákladech (%)

NÁVRH PODPORY (v
Kč)

64 000

19 200

44 800

70,00

44 000

60 000

20 000

40 000

66,67

40 000

155 000
279 000

105 000

50 000
134 800

32,26

50 000
134 000

DŮVOD NAVRŽENÍ NEPODPORY ČI
NIŽŠÍ FINANČNÍ ČÁSTKY

CHOMUTOV
PROJEKT

ŽADATEL
Okre
s č.p.

CV
CV

Název žadatele

1 RADKA z.s.

IČO

26637260

Doba
existence
žadatele

18

Obec

Kadaň

Ulice

Chomutovská

Číslo
Číslo org.
popisné

1619

Název projektu

Aktivní rok 2021

Celkové náklady
projektu

200 000
200 000

Vlastní zdroje

150 000

Požadovaná
dotace

50 000
50 000

Podíl dotace na
celkových
nákladech (%)

25,00

NÁVRH PODPORY (v
Kč)

DŮVOD NAVRŽENÍ NEPODPORY ČI
NIŽŠÍ FINANČNÍ ČÁSTKY

50 000
50 000

LITOMĚŘICE
PROJEKT

ŽADATEL
Okre
s č.p.

Název žadatele

IČO

LT

1 Březno (nejen) pro děti z.s.

06171931

LT
LT
LT

2 Březno (nejen) pro děti z.s.
3 Institut technického vzdělávání, z.u.
4 Charita Lovosice

06171931
07562837
46770321

LT

Středisko ekologické výchovy SEVER
6 Litoměřice, o.p.s.

28745418

LT

Středisko ekologické výchovy SEVER
7 Litoměřice, o.p.s.

28745418

LT
LT

8 Sůváci z.s.
9 Diecézní charita Litoměřice

01280368
40229939

LT

Mateřská škola Budyně nad Ohří, okres
10 Litoměřice

Doba
existence
žadatele

5

Obec

Ulice

Číslo
Číslo org.
popisné

Letní dětský tábor 2021Harrry Potter

Velemín

Březno

46

Velemín
Litoměřice
Lovosice

Březno
Sovova
K. Maličkého

46
480
418

2
2

Litoměřice

Masarykova

701

35

Litoměřice

Masarykova

701

35

Litoměřice
Litoměřice

Mírové náměstí 15
Kosmonautů
2022

Ladova

339

Letní dětské příměstské
tábory ve Březně 2021
ITV dětem 2021
Aktivně proti nudě
Příměstské tábory
ekocentra SEVER
Litoměřice
Rozvoj kompetencí
Zastupitelstva mládeže
Litoměřice
Sůvácký letní dětský tábor
2021
Charita dětem
Materiální vybavení
kropužku mažoretky a
roztleskávačky při SVČ
Budyně nad Ohří

Straškov

32

Příměstské tábory s
poníky

5

LT
LT

11 Ryzáček dětem, z.s.

3
25
10

10
9
30
15
72742721

Budyně nad
Ohří

11657022

založeno
13.07.20
Straškov 21
Vodochody

Název projektu

7

Celkové náklady
projektu

Požadovaná
dotace

Podíl dotace na
celkových
nákladech (%)

NÁVRH PODPORY (v
Kč)

81 000

31 000

50 000

61,73

50 000

74 000

24 000

50 000

67,57

50 000

84 286
42 900

34 286
12 900

50 000
30 000

59,32
69,93

50 000
30 000

167 740

117 740

50 000

29,81

50 000

105 000

55 000

50 000

47,62

50 000

632 000

592 000

40 000

6,33

40 000

43 000

13 000

30 000

69,77

30 000

45 000

14 000

31 000

68,89

31 000

42 900

12 900

30 000

69,93

30 000

1 317 826
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Vlastní zdroje

411 000

411 000

DŮVOD NAVRŽENÍ NEPODPORY ČI
NIŽŠÍ FINANČNÍ ČÁSTKY

LOUNY
PROJEKT

ŽADATEL
Okre
s č.p.

Název žadatele

IČO

LN

Základní umělecká škola Louny, Poděbradova
49123769
1 610, příspěvková organizace

LN
LN

2 Okrašlovací spolek Slavětín
3 Spolek Moje Ročovsko, z.s.

08610185
04811496

Společnost pro podporu lidí s mentálním
4 postižením ČR, pobočný spolek Louny

46762485

Doba
existence
žadatele

Obec

Ulice

Číslo
Číslo org.
popisné

71
Louny

Poděbradova

610

Soustředění 2021

Slavětín
Ročov

Pod Lesem
Ročov

238
89

Rozvoj dovedností dětí ze
Slavětína - RUCE V HLÍNĚ
Bojujeme proti nudě

Louny

B. Rejla

2271

Umění lidí s postižením

2

LN
LN

Název projektu

5
29

Celkové náklady
projektu

Vlastní zdroje

Požadovaná
dotace

Podíl dotace na
celkových
nákladech (%)

NÁVRH PODPORY (v
Kč)

59 935

27 935

32 000

53,39

32 000

42 900

12 870

30 030

70

30 000

43 000

13 000

30 000

69,77

30 000

71 430

21 430

50 000

70,00

50 000

217 265

DŮVOD NAVRŽENÍ NEPODPORY ČI
NIŽŠÍ FINANČNÍ ČÁSTKY

142 000

142 030

MOST
PROJEKT

ŽADATEL
Okre
s č.p.

Název žadatele

IČO

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres
MO 1 Most, p.o.

70983381

MO 2 Centrum pro ekologickou výchovu Klíny z.s.

27041026

MO 3 SPMP ČR Pobočný spolek Most

63125854

MO 4 SPMP ČR Pobočný spolek Most
MO 5 MY Litvínov, z.s.

63125854
03004597

MO 6 EduMeda z.s.

08393460

MO 7 EduMeda z.s.
MO

08393460

Doba
existence
žadatele

19

Obec

Ulice

Číslo
Číslo org.
popisné

Bečov

Bečov

17

Klíny

Klíny

19

Cestování v čase
Automodelářský klub pro
děti v horské obci Klíny
Klubová odpoledne Oáza
2021
Příměstské tábory Oáza
2021
Aktivity na Libuši 2021
Volnočasové aktivity v
Sovičce
Sportovně-turistický
kroužek

15
26
26
7
2
2

Název projektu

Litvínov - Janov Přátelství

160

Litvínov - Janov Přátelství
Litvínov
Mostecká

160
2019

Most

Josefa Ressla

1782

7

Most

Josefa Ressla

1782

7

Celkové náklady
projektu

Vlastní zdroje

Požadovaná
dotace

Podíl dotace na
celkových
nákladech (%)

NÁVRH PODPORY (v
Kč)

44 000

14 000

30 000

68,18

30 000

70 000

28 000

42 000

60

42 000

80 000

30 000

50 000

62,50

50 000

75 000

25 000

50 000

66,67

50 000

71 400

21 420

49 980

70

49 000

75 600

25 600

50 000

66,14

50 000

76 600

26 600

50 000

65,27

50 000

492 600

DŮVOD NAVRŽENÍ NEPODPORY ČI
NIŽŠÍ FINANČNÍ ČÁSTKY

321 000

321 980

TEPLICE
PROJEKT

ŽADATEL
Okre
s č.p.

TP
TP
TP
TP
TP

Název žadatele

IČO

1 WAL z.s.
Základní škola, Bílina, Lidická 31/18, okres
2 Teplice, příspěvková organizace

26580110

4 Petra Navrátilová
5 Sportovní stáj Svobodová, z.s.

03065651
22842896

65639626

Doba
existence
žadatele

12
24
6
11

Obec

Ulice

Číslo
Číslo org.
popisné

Novosedlice

Luční

552

Bílina

Lidická

31

18

Proboštov
Bystřany

Krátká
Úpořiny

491
26

7

Název projektu

Děti a volný čas 2021
Ve škole po škole
Příměstské tábory s
Kaštánkem
Příměstský tábor
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Celkové náklady
projektu

Vlastní zdroje

Požadovaná
dotace

Podíl dotace na
celkových
nákladech (%)

NÁVRH PODPORY (v
Kč)

71 430

21 430

50 000

70,00

50 000

51 000

15 300

35 700

70,00

35 000

74 040

24 490

49 550

66,92

49 000

42 857
239 327

12 857

30 000
165 250

70,00

30 000
164 000

DŮVOD NAVRŽENÍ NEPODPORY ČI
NIŽŠÍ FINANČNÍ ČÁSTKY

ÚSTÍ NAD LABEM
PROJEKT

ŽADATEL
Okre
s č.p.

ÚL
ÚL
ÚL
ÚL

Název žadatele

1 SIA CARE, z.s.
Asociace středoškolských klubů České
3 republiky z.s.
5 Cyril Mooney Education, z.s.

IČO

04174020
00531413
03923274

Doba
existence
žadatele

6
31
5,5

Obec

Ulice

Číslo
Číslo org.
popisné

Ústí nad Labem Rabasova

3197

4

Brno
Vinařice

39
490

1

Brožíkova
Družstevní

Název projektu

LÉTO V SIA CENTRU
Středoškolské kluby v
Ústeckém kraji 2021
Letní kempy NAPROTI
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Celkové náklady
projektu

Vlastní zdroje

Požadovaná
dotace

Podíl dotace na
celkových
nákladech (%)

NÁVRH PODPORY (v
Kč)

116 000

76 000

40 000

34,48

40 000

75 000

25 000

50 000

66,67

50 000

128 850
319 850

78 850

50 000
140 000

38,80

50 000
140 000

DŮVOD NAVRŽENÍ NEPODPORY ČI
NIŽŠÍ FINANČNÍ ČÁSTKY

bod 12.9 priloha 2.pdf k usnesení č. 042/26R/2021
bod 12.9 příloha 2

Seznam žádostí nedoporučených k podpoře dotací
LITOMĚŘICE
ŽADATEL
Okre
s č.p.

LT

Název žadatele

5 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

IČO

46773363

PROJEKT
Doba
existence
žadatele

10

Obec

Ulice

Litoměřice

Havlíčkova

Číslo
popisné

1830

Číslo
org.

32

Název projektu

Pohyb nás baví

Celkové
náklady
projektu

Vlastní
zdroje

Požadovaná
dotace

42 300

12 690

29 610

Celkové
náklady
projektu

Vlastní
zdroje

Požadovaná
dotace

42 000

12 000

30 000

Celkové
náklady
projektu

Vlastní
zdroje

Požadovaná
dotace

60 000

20 000

40 000

Podíl dotace na
celkových
nákladech (%)

70,00

NÁVRH
PODPORY (v
Kč)

0

DŮVOD NAVRŽENÍ NEPODPORY ČI NIŽŠÍ FINANČNÍ
ČÁSTKY

minimální výše dotace je stanovena na
30tis. Kč

TEPLICE
ŽADATEL
Okre
s č.p.

TP

Název žadatele

3 Petra Navrátilová

IČO

03065651

PROJEKT
Doba
existence
žadatele

6

Obec

Proboštov

Ulice

Krátká

Číslo
popisné

491

Číslo
org.

7

Název projektu

Vraťme děti na
venkov

Podíl dotace na
celkových
nákladech (%)

71,43

NÁVRH
PODPORY (v
Kč)

0

DŮVOD NAVRŽENÍ NEPODPORY ČI NIŽŠÍ FINANČNÍ
ČÁSTKY

nesplňuje spoluúčast

ÚSTÍ NAD LABEM
ŽADATEL
Okre
s č.p.

ÚL

Název žadatele

4 Fotbalový klub Český Lev Neštěmice, z.s.

IČO

69291969

PROJEKT
Doba
existence
žadatele

103

Obec

Ulice

Ústí nad Labem Sportovní

Číslo
popisné

595

Číslo
org.

Název projektu

Pohyb pro
předškoláky

Podíl dotace na
celkových
nákladech (%)

66,67

NÁVRH
PODPORY (v
Kč)

0

DŮVOD NAVRŽENÍ NEPODPORY ČI NIŽŠÍ FINANČNÍ
ČÁSTKY

organizace se zaměřením na sportovní
činnost

bod 12.10 priloha 1.pdf k usnesení č. 043/26R/2021
bod 12.10 příloha 1

Seznam žádostí doporučených k podpoře dotací
CHOMUTOV

P.č.
CV1

CV2

CV3
CV4
CV5

CV6

CV7

Název žadatele
Základní škola Kadaň, ul.
Školní 1479, okr. Chomutov
Základní škola a Mateřská
škola Chbany, okres
Chomutov, příspěvková
organizace
Základní škola Chomutov,
Kadaňská 2334
Základní škola Chomutov,
Písečná 5144
Základní škola Rudolfa
Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň
Základní škola a Mateřská
škola Vilémov, okres
Chomutov
Podkrušnohorská svobodná
Základní škola a Mateřská
škola

Požadovaný příspěvek

podíl dotace na
celkových nákladech
(%)

47 700

47 700

100

47 700

31.12.2021

Žít spolu

13 000

11 700

90

11 700

31.12.2021

46789707

Prevencí ke zdraví

50 000

50 000

100

50 000

31.12.2021

00831476

Prevence ve škole

36 560

36 560

100

36 560

31.12.2021

Pionýrů 1102, 432 01 Kadaň

46789987

Dlouhodobý program primární prevence
"Na pohodu 2021"

33 000

33 000

100

33 000

31.12.2021

Kadaňská 163, 431 54
Vilémov

47795620

Spolu a dobře

36 560

36 560

100

36 560

31.12.2021

Jirkovská 119, 431 41 Údlice

08935220

Bez rizika

47 500

47 500

100

47 500

31.12.2021

Adresa žadatele

IČ

Název projektu

Školní 1479, 432 01 Kadaň

46789979

Snažím se být v pohodě

č.p. 20, 431 57 Chbany

70698368

Kadaňská 2334/2, 430 03
Chomutov
Písečná 5144, 430 04
Chomutov

Celkové náklady

263 020

Termín ukončení
realizace projektu

Návrh podpory

263 020

DĚČÍN
P.č.
DC1

Název žadatele
Základní škola Varnsdorf,
náměstí E. Beneše 469, okres
Děčín, příspěvková
organizace

Celkové náklady

Termín ukončení
realizace projektu

Sídlo žadatele

IČ

Název projektu

Nám. E. Beneše 469, 407 47
Varnsdorf

70698171

Adaptační kurz žáků

82 000

50 000

61

50 000

30.11.2021

49 000

49 000

100

49 000

31.12.2021

43 100

43 100

100

43 100

08.10.2021

DC2

Základní škola Varnsdorf,
Východní 1602, okres Děčín,
příspěvková oraganizace

Východní 1602, 407 47
Varnsdorf

70698155

Kompetence třídního učitele k vedení
třídnických hodin, kompetence učitele
při nestandartním chování žáků v
kyberprostoru a agresivitě rodičů ve
škole

DC3

Základní škola Varnsdorf,
Východní 1602, okres Děčín,
příspěvková oragnizace

Východní 1602, 407 47
Varnsdorf

70698155

Adaptační pobyt žáků 6.ročníku - Světlo
Pod Vyhlídkou
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Požadovaná dotace

podíl dotace na
celkových nákladech
(%)

Návrh podpory

DC4

Základní škola a Mateřská
škola Děčín XXVII,
Kosmonautů 177,
příspěvková organizace

Kosmonautů 177, Děčín XXVIIBřeziny, 405 02 Děčín

72744367

Společnou cestou to zvládneme

54 500

30 000

55

172 100

30 000

31.12.2021

172 100

LITOMĚŘICE
Název žadatele

Sídlo žadatele

IČ

Název projektu

LT1

Soukromá podřipská střední
odborná škola a střední
odborné učiliště o.p.s.

Náměstí Jana z Dražic 169,
413 01 Roudnice nad Labem

25047671

Supervize třídnických hodin na Podřipské
škole

58 800

50 000

85

50 000

31.12.2021

LT2

Soukromá podřipská střední
odborná škola a střední
odborné učiliště o.p.s.

Náměstí Jana z Dražic 169,
413 01 Roudnice nad Labem

25047671

Přestávková prevence na Podřipské škole

15 840

15 840

100

15 840

31.12.2021

Sovova 480/2, Předměstí, 412
01 Litoměřice

25018515

Ve škole spolu a bezpečně

30 000

30 000

100

30 000

31.12.2021

Sady pionýrů 355/2, 410 02
Lovosice

46773461

Prevence není jen slovo

42 900

38 610

90

38 610

31.12.2021

LT4

LINGUA UNIVERSAL
soukromá základní škola a
mateřská škola s.r.o.
Základní škola Lovosice, Sady
pionýrů 355/2, okres
Litoměřice

Požadovaná dotace

Termín ukončení
realizace projektu

P.č.

LT3

Celkové náklady

podíl dotace na
celkových nákladech
(%)

134 450

Návrh podpory

134 450

LOUNY
P.č.
LN1
LN2

LN3

Název žadatele
Základní škola, Žatec, Jižní
2777, okres Louny
Základní škola Postoloprty,
okres Louny
Základní škola a Mateřská
škola Zeměchy, okres Louny,
příspěvková organizace

Sídlo žadatele

IČ

Název projektu

Jižní 2777, 438 01 Žatec

Celkové náklady

Požadovaná dotace

podíl dotace na
celkových nákladech
(%)

Termín ukončení
realizace projektu

Návrh podpory

61357332

Společně to zvládneme

48 080

48 080

100

48 080

31.12.2021

Draguš 581, 439 42
Postoloprty

61357448

HOP - Hravě o prevenci na Základní škole
Postoloprty

22 560

22 560

100

22 560

31.12.2021

Zeměchy 83, 440 01 Jimlín

70698376

Světlem k prevenci

20 560

20 560

100

20 560

31.12.2021

91 200

91 200

MOST
P.č.
MO1

MO2

Název žadatele
Základní škola Litvínov Hamr, Mládežnická 220,
okres Most
Základní škola a Mateřská
škola Litvínov - Janov,
Přátelství 160, kres Most

Celkové náklady

Požadovaná dotace

podíl dotace na
celkových nákladech
(%)

Termín ukončení
realizace projektu

Sídlo žadatele

IČ

Název projektu

Mládežnická 220, Hamr, 435
42 Litvínov

47324287

Putování za prevencí hravě

29 970

29 970

100

29 970

31.12.2021

Přátelství 160, Janov, 435 42
Litvínov

00832502

Janovští PEERS

50 000

50 000

100

50 000

31.12.2021

79 970
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Návrh podpory

79 970

TEPLICE
P.č.

Název žadatele
Základní škola Bílá cesta,
Teplice, Verdunská 2958

Sídlo žadatele
Verdunská 2958, 415 01
Teplice

TP2

Základní škola, Bílina, Za
Chlumem 824, okres Teplice,
příspěvková organizace

TP3

TP1

TP4
TP5
TP6

Název projektu

46070664

Znovu spolu

48 000

48 000

100

48 000

31.12.2021

Sídliště Za Chlumem 824,
Teplické Předměstí, 418 01
Bílina

65639618

Jsme na jedné lodi

50 000

50 000

100

50 000

31.12.2021

Základní škola, Bílina, Za
Chlumem 824, okres Teplice,
příspěvková organizace

Sídliště Za Chlumem 824,
Teplické Předměstí, 418 01
Bílina

65639618

Společný start

40 000

40 000

100

40 000

31.12.2021

Základní škola Hrob, okres
Teplice
GYMNAZIUM Jana Ámose
Komenského s.r.o.
GYMNAZIUM Jana Ámose
Komenského s.r.o.

Komenského 218, 417 04
Hrob
Bystřická 275/27, Bystřice,
417 03 Dubí
Bystřická 275/27, Bystřice,
417 03 Dubí

72744413

DOBRONAUTI: Zpátky v čase

26 000

23 400

90

23 400

31.12.2021

56 640

48 000

85

48 000

31.12.2021

59 700

50 000

84

50 000

31.12.2021

25018248

PŘEKONÁNÍ BARIÉR V INKLUZI selektivní primární prevence
SPOLU - Spojení je začátek, setkávání je
pokrok a spolupráce je úspěch

Požadovaná dotace

Termín ukončení
realizace projektu

IČ

25018248

Celkové náklady

podíl dotace na
celkových nákladech
(%)

259 400

Návrh podpory

259 400

ÚSTÍ NAD LABEM
P.č.
UL1

UL2

UL3

Název žadatele
TRIVIS - Střední škola
veřejnoprávní Ústí nad
Labem, s.r.o.
Základní škola Ústí nad
Labem, Palachova 400/37,
příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská
škola Tisá, příspěvková
organizace

Celkové náklady

Požadovaná dotace

podíl dotace na
celkových nákladech
(%)

Termín ukončení
realizace projektu

Sídlo žadatele

IČ

Název projektu

Máchova 1376/3, Střekov,
400 03 Ústí nad Labem

25109189

Trivis Ústí - kvalifikovaný školní metodik
prevence

14 900

14 900

100

14 900

31.12.2021

Palachova 400/37, Klíše, 400
01 Ústí nad Labem

44553153

Etické dílny

42 000

42 000

100

42 000

31.12.2021

č.p. 189, 403 36 Tisá

70698287

Společně to dokážeme

50 000

50 000

100

50 000

31.12.2021

106 900
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Návrh podpory

106 900

bod 12.13 priloha 1.pdf k usnesení č. 045/26R/2021

bod 12.13 příloha 1

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

název organizace

účel přijetí daru

dárce

ve výši

finanční dar
1. Speciální základní škola a Praktická škola,
Šluknov,Tyršova 710, příspěvková organizace, IČO:
65082478, sídlo: Šluknov, Tyršova 710, PSČ: 407 77

na obědy pro 31 žáků v období od 1.1.2022 do 30.6.2022

99 400,00

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

na ozdravně rekreační pobyt ve Starých Splavech

27 500,00

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

sportovní set "Atletická přípravka ČAS Jipas" pro děti 6.rod. skupiny

30 000,00

2. Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, Čelakovského
8, příspěvková organizace, IČO: 62769651, Litoměřice,
Čelakovského 1007/8a, PSČ: 412 01

stavebnice LEGA

9 608,57

19 508,57

televize SMART TV Philips

9 900,00

nabytí majetku formou daru

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

stavebnice LEGA

9 608,57

bod 13.11 priloha 1.pdf k usnesení č. 057/26R/2021

Krajský úřad
Číslo objednatele:
Číslo dopravce:

SMLOUVA O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH
VEŘEJNOU DRÁŽNÍ OSOBNÍ DOPRAVOU K ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ
OBSLUŽNOSTI ÚSTECKÉHO KRAJE NA TURISTICKÉ LINCE Č. T11
uzavřená níže zmíněného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Objednatel:
Ústecký kraj,
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
JUDr. Marek Hrabáč, člen Rady Ústeckého kraje
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 882733379/0800
(dále jen „Objednatel“)
a společnost
Dopravce:
KŽC Doprava, s.r.o.
Sídlo:
Meinlinova 336, 190 16 Praha 9 - Koloděje
Zastoupený:
Mgr. Bohumilem Augustou, jednatelem
IČ:
27423069
DIČ:
CZ27423069
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., číslo účtu: 43-9405150227/0100,
zapsaný:
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 112125
(dále jen „Dopravce“, společně s Objednatelem dále jen „Smluvní strany“)
PREAMBULE
1. Tato smlouva je uzavřena podle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách
v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon
o veřejných službách“), a v souladu s čl. 5 odst. 1 Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách

v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS)
č. 1191/69 a č. 1107/70, v platném znění (dále jen „Nařízení č. 1370/2007“). Tato
smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklá se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“).
ČLÁNEK 1
ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Účelem této smlouvy je řádné a plynulé zajištění dopravní obslužnosti části území
Ústeckého kraje ve smyslu § 3 odst. 2 zákona o veřejných službách na lince č. T11
a vlacích, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností Smluvních stran
při poskytování veřejných služeb ve veřejné osobní drážní dopravě s cílem zajistit
dopravní obslužnost Ústeckého kraje na lince č. T11 a vlacích, které jsou uvedeny
v příloze č. 1 této smlouvy, Dopravcem pro Objednatele, zejména pak vymezení
podmínek, za kterých bude Dopravce na základě této smlouvy oprávněn a povinen
poskytovat veřejné služby ve veřejné osobní drážní dopravě.
ČLÁNEK 2
ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI
1. Na základě této smlouvy se Dopravce zavazuje provozovat veřejnou osobní drážní
dopravu k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje na lince č. T11 a vlacích,
které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy a Objednatel se zavazuje poskytovat
Dopravci za veřejné služby v souladu s platnými a účinnými právními předpisy
kompenzaci ve výši a za podmínek stanovených touto smlouvou.
2. Dopravce bude veřejnou osobní drážní dopravu dle této smlouvy provozovat na
lince č. T11 v minimálním a maximálním rozsahu dopravního výkonu dle
následující tabulky:
Minimální
dopravního
[vlkm/rok]

rozsah Maximální
výkonu dopravního
[vlkm/rok]

2022 – 2026 varianta 11.200,0
Děčín – Telnice

13.100,0

2022 – 2026 varianta 18.400,0
Děčín
–
JeníkovOldřichov

21.400,0

rozsah
výkonu

3. Veřejná osobní drážní doprava dle této smlouvy bude provozována v období od 2.
dubna 2022 včetně do 1. listopadu 2026 včetně (dále jen "Doba plnění").
4. Vzhledem ke stavu železniční dopravní infrastruktury (části dráhy), po které má být
veřejná drážní osobní doprava dle této smlouvy provozována a která se k okamžiku
uzavření této smlouvy nachází ve stavu, ve kterém není plně způsobilá pro zajištění

provozu veřejné drážní osobní dopravy a zároveň na takovou infrastrukturu (část
dráhy) není možné přidělit kapacitu dopravní cesty pro veřejnou drážní osobní
dopravu v rozsahu dle přílohy č. 1 této smlouvy (dále jen „Překážky na dopravní
cestě“), smluvní strany společně prohlašují, že veřejná drážní osobní doprava
v rozsahu dle přílohy č. 1 této smlouvy bude zahájena v okamžiku, kdy pominou
Překážky na dopravní cestě a zároveň bude možné k takovému okamžiku zahájit
veřejnou drážní osobní dopravu vozidlem definovaným v čl. 6 odst. 1 této smlouvy.
V době trvání Překážek na dopravní cestě nemají Smluvní strany nárok na úhradu
jakéhokoliv vzájemného plnění z této smlouvy (zejm. finančního), které by jinak
v období, ve kterém výše uvedené Překážky na dopravní cestě trvají, mohly na
základě této smlouvy vůči druhé Smluvní straně uplatnit.
5. Hodnoty Minimálního rozsahu dopravního výkonu a Maximálního rozsahu
dopravního výkonu definovaného čl. 2 odst. 2 této smlouvy výše se během doby
trvání Překážek na dopravní cestě neuplatní.
ČLÁNEK 3
PROVOZ VEŘEJNÉ OSOBNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY
1. Dopravce prohlašuje, že mu ze strany příslušného drážního úřadu před uzavřením
této smlouvy (i) byla pravomocně a vykonatelně udělena licence pro provozování
veřejné osobní drážní dopravy a (ii) osvědčení dopravce.
2. Dopravce se v souladu s § 8 odst. 2 zákona o veřejných službách zavazuje ke dni
nabytí účinnosti této smlouvy a dále po celou dobu jejího trvání:
a) mít platnou licenci na provozování veřejné osobní drážní dopravy a osvědčení
dopravce vydané příslušným drážním úřadem,
b) mít přidělenou kapacitu železniční dopravní cesty pro jízdní řád uvedený
v příloze č. 1 této smlouvy,
c) mít zajištěna vozidla, personál a technické zázemí nezbytné pro provozování
veřejné osobní drážní dopravy podle schváleného jízdního řádu, včetně zázemí
nezbytného pro výkon veškerých dalších služeb souvisejících s plněním této
smlouvy (zejména služeb dle čl. 6 a přílohy č. 2 této smlouvy). Povinnost mít
zajištěna vozidla nezbytná pro zajištění plnění této smlouvy Dopravce prokáže
Objednateli před zahájením provozu: prostou kopií „Průkazu způsobilosti
drážního vozidla“ a „Smlouvou o smlouvě budoucí o nájmu drážního vozidla“
v případě, že dopravce není vlastníkem vozidla.
d) být způsobilý zajistit poskytování souhrnu činností uložených zákonem
č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění (dále jen „zákon o dráhách“),
e) splňovat standardy kvality a bezpečnosti dopravy stanovené (i) obecně
závaznými právními předpisy a (ii) touto smlouvou, zejména jejím čl. 6 a
přílohou č. 2 (dále jen „Standardy kvality a bezpečnosti“).
3. Dopravce prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy splnil všechny povinnosti dle
čl. 3 odst. 2 této smlouvy.

ČLÁNEK 4
DOPRAVNÍ VÝKON A JEHO CENA
1. S ohledem na vymezení linky a jednotlivých spojů dle přílohy č. 1 této smlouvy činí
základní rozsah veřejných služeb (dopravního výkonu) v kalendářním roce:
a) 2022 celkem 12.131,2 vlkm,
(dále jen „Základní rozsah veřejných služeb“), (Z).
2. Pro účely výpočtu kompenzace dle čl. 5 této smlouvy se do dopravního výkonu,
který Dopravce skutečně provede, zahrnuje výlučně dopravní výkon, který byl
Dopravce v příslušném časovém rozpětí povinen plnit na základě této smlouvy,
zmenšený o dopravní výkon, který Dopravce neprovedl z důvodů, že v jejich
provedení zabránily Dopravci mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné
překážky dle čl. 13 této smlouvy (dále jen „Objednaný dopravní výkon“), (Q).
3. Při kalkulaci své kompenzace je Dopravce povinen za všech okolností uplatňovat
následující ceny dopravního výkonu:
a) cenu dopravního výkonu na 1 vlkm, kterou se rozumí částka vyjádřená v
penězích, která zahrnuje veškeré skutečné ekonomicky odůvodněné
náklady Dopravce a přiměřený zisk Dopravce připadající na 1 vlkm
Objednaného dopravního výkonu (dále jen „Základní cena na 1 vlkm“).
Základní cena na 1 vlkm v kalendářním roce 2021 činí, bez ohledu na to, jak
velký rozsah dopravního výkonu Dopravce ve skutečnosti realizoval 174,96
Kč/vlkm;
Základní cena na 1 vlkm v kalendářních letech 2022 a následujících bude
stanovena postupem podle čl. 4 odst, 5 této smlouvy.
b) cenu za náhradní autobusovou dopravu, kterou se rozumí částka vyjádřená
v penězích připadající na 1 vlkm dopravního výkonu realizovaného
dopravcem prostřednictvím náhradní autobusové dopravy dle čl. 10 této
smlouvy (dále jen „Cena za náhradní autobusovou dopravu“). Cena za
náhradní autobusovou dopravu v kalendářním roce 2021 činí 78,11 Kč/km.
Cena za náhradní autobusovou dopravu v kalendářních letech 2022 a
následujících bude stanovena postupem podle čl. 4 odst, 5 této smlouvy.
4. Základní cena za 1 vlkm zahrnuje veškeré náklady Dopravce ve smyslu čl. 4 odst.
1 písm. c) Nařízení 1370/2007. Dopravce není oprávněn vůči Objednateli
uplatňovat jakékoliv další náklady, které nezahrnul do příslušné ceny ve smyslu čl.
4 odst. 3 této smlouvy (např. náklady na pořízení vozidel, náklady vzniklé
v důsledku nepředvídaných okolností, dodatečné náklady vzniklé v důsledku
nepředvídaných okolností, dodatečné náklady vyvolané změnou právních
předpisů, a to např. dodatečné mzdové náklady vyvolané změnou právních
předpisů upravujících výši minimálních mezd, zaručených mezd či jakýchkoliv
dalších skutečností a podmínek majících vliv na výši mzdových nákladů Dopravce
potřebných k plnění této smlouvy apod., ledaže je v této smlouvě výslovně

stanoveno jinak).
5. Výše cen dle čl. 4, odst. 3 písm. a) a b) této smlouvy bude počínaje rokem 2022 a
v každém následujícím kalendářním roce, ve kterém trvá tato smlouva, upravena
(zvýšena či snížena) dle následujících pravidel:
Ceny dle čl. 4 odst. 3 písm. a) a b) se v roce 2022 a v každém následujícím
kalendářním roce Doby plnění se upraví (zvýší či sníží):
𝑵
a) o částku „𝑪𝑵
𝒊 “ a „𝑪𝑵𝑨𝑫𝒊 “ odpovídající částce určené jako součin (i) částky
odpovídající 31 % Základní ceny na 1 vlkm či Ceny za náhradní autobusovou
dopravu a (ii) podílu vyjadřujícího zvýšení či snížení průměrné ceny motorové
nafty vyhlášené Českým statistickým úřadem pro předcházející kalendářní rok,
oproti průměrné ceně motorové nafty vyhlášené Českým statistickým úřadem
𝑵
pro kalendářní rok 2021. Částky „𝑪𝑵
𝒊 “ a „𝑪𝑵𝑨𝑫𝒊 “ se konkrétně určí jako:

𝑪𝑵
𝒊 =
𝑪𝑵
𝑵𝑨𝑫𝒊 =

𝟑𝟏
𝑵𝒊−𝟏
∙(
− 𝟏) ∙ 𝑪𝟐𝟎𝟐𝟏 pro Základní cenu na 1 vlkm
𝟏𝟎𝟎 𝑵𝟐𝟎𝟐𝟏

𝟑𝟏
𝑵𝒊−𝟏
∙(
− 𝟏) ∙ 𝑪𝑵𝑨𝑫𝟐𝟎𝟐𝟏 pro Cenu za náhradní autobusovou dopravu
𝟏𝟎𝟎 𝑵𝟐𝟎𝟐𝟏

kde:
𝑪𝑵
𝒊

je částka, o kterou se upraví Základní cena na 1 vlkm v příslušném
kalendářním roce „i“. Je-li výsledná hodnota 𝐶𝑖𝑁 kladné číslo, bude o tuto
hodnotu Základní cena na 1 vlkm v příslušném kalendářním roce
navýšena; je-li výsledná hodnota 𝐶𝑖𝑁 záporné číslo, bude Základní cena
na 1 vlkm snížena;

𝑪𝑵
𝑵𝑨𝑫𝒊

je částka, o kterou se upraví Cena za náhradní autobusovou dopravu
𝑁
v příslušném kalendářním roce „i“. Je-li výsledná hodnota 𝐶𝑁𝐴𝐷𝑖
kladné
číslo, bude o tuto hodnotu Cena za náhradní autobusovou dopravu
𝑁
v příslušném kalendářním roce navýšena; je-li výsledná hodnota 𝐶𝑁𝐴𝐷𝑖
záporné číslo, bude Cena za náhradní autobusovou dopravu snížena;

𝑪𝟐𝟎𝟐𝟏

je Základní cena na 1 vlkm v roce 2021

𝑪𝑵𝑨𝑫𝟐𝟎𝟐𝟏 je Cena za náhradní autobusovou dopravu v roce 2021
𝑵𝒊−𝟏
𝑵𝟐𝟎𝟐𝟏

je podíl průměrné ceny motorové nafty v bezprostředně předcházejícím
kalendářním roce vyhlášené Českým statistickým úřadem (𝑁𝑖−1 ) a
průměrné ceny motorové nafty vyhlášené Českým statistickým úřadem
v kalendářním roce 2021 (𝑁2021 ).

𝑴
b) o částku „𝑪𝑴
𝒊 “ a „𝑪𝑵𝑨𝑫𝒊 “ odpovídající částce určené jako součin (i) částky
odpovídající 31 % Základní ceny na 1 vlkm či Ceny za náhradní autobusovou
dopravu a (ii) podílu vyjadřujícího zvýšení či snížení průměrné hrubé měsíční
nominální mzdy v oboru „Doprava a skladování“ vyhlášené Českým statistickým

úřadem pro předcházející kalendářní rok oproti průměrné hrubé měsíční
nominální mzdě v oboru „Doprava a skladování“ vyhlášené Českým
𝑴
statistickým úřadem pro kalendářní rok 2021. Částky „𝑪𝑴
𝒊 “ a „𝑪𝑵𝑨𝑫𝒊 “ se
konkrétně určí jako:
𝑪𝑴
𝒊 =
𝑪𝑴
𝑵𝑨𝑫𝒊 =

𝟑𝟏
𝑴𝒊−𝟏
∙(
− 𝟏) ∙ 𝑪𝟐𝟎𝟐𝟏 pro Základní cenu na 1 vlkm
𝟏𝟎𝟎 𝑴𝟐𝟎𝟐𝟏

𝟑𝟏
𝑴𝒊−𝟏
∙(
− 𝟏) ∙ 𝑪𝑵𝑨𝑫𝟐𝟎𝟐𝟏 pro Cenu za náhradní autobusovou dopravu
𝟏𝟎𝟎 𝑴𝟐𝟎𝟐𝟏

kde:
𝑪𝑴
𝒊

je částka, o kterou se upraví Základní cena na 1 vlkm v příslušném
kalendářním roce „i“. Je-li výsledná hodnota 𝐶𝑖𝑀 kladné číslo, bude o tuto
hodnotu Základní cena na 1 vlkm v příslušném kalendářním roce
navýšena; je-li výsledná hodnota 𝐶𝑖𝑀 záporné číslo, bude Základní cena
na 1 vlkm snížena;

𝑪𝑴
𝑵𝑨𝑫𝒊

je částka, o kterou se upraví Cena za náhradní autobusovou dopravu
𝑀
v příslušném kalendářním roce „i“. Je-li výsledná hodnota 𝐶𝑁𝐴𝐷𝑖
kladné
číslo, bude o tuto hodnotu Cena za náhradní autobusovou dopravu
𝑀
v příslušném kalendářním roce navýšena; je-li výsledná hodnota 𝐶𝑁𝐴𝐷𝑖
záporné číslo, bude Cena za náhradní autobusovou dopravu snížena;

𝑪𝟐𝟎𝟐𝟏

je Základní cena na 1 vlkm v roce 2021

𝑪𝑵𝑨𝑫𝟐𝟎𝟐𝟏 je Cena za náhradní autobusovou dopravu v roce 2021
𝑴𝒊−𝟏
𝑴𝟐𝟎𝟐𝟏

je podíl průměrné hrubé měsíční nominální mzdy v oboru „Doprava a
skladování“ v bezprostředně předcházejícím kalendářním roce
vyhlášené Českým statistickým úřadem (𝑀𝑖−1 ) a průměrné hrubé
měsíční nominální mzdy v oboru „Doprava a skladování“ vyhlášené
Českým statistickým úřadem v kalendářním roce 2021 (𝑀2021 ).

c) o částku „𝑪𝑰𝒊 “ a „𝑪𝑰𝑵𝑨𝑫𝒊 “ odpovídající částce určené jako součin (i) částky
odpovídající 38 % Základní ceny na 1 vlkm či Ceny za náhradní autobusovou
dopravu a (ii) podílu vyjadřujícího zvýšení či snížení ročního indexu
spotřebitelských cen vyhlášeného Českým statistickým úřadem pro
předcházející kalendářní rok oproti ročnímu indexu spotřebitelských cen
vyhlášenému Českým statistickým úřadem pro kalendářní rok 2021. Částky „𝑪𝑰𝒊 “
a „𝑪𝑰𝑵𝑨𝑫𝒊 “ se konkrétně určí jako:
𝑪𝑰𝒊 =
𝑪𝑰𝑵𝑨𝑫𝒊 =

𝟑𝟖
𝑰𝒊−𝟏
∙(
− 𝟏) ∙ 𝑪𝟐𝟎𝟐𝟏 pro Základní cenu na 1 vlkm
𝟏𝟎𝟎 𝑰𝟐𝟎𝟐𝟏

𝟑𝟖
𝑰𝒊−𝟏
∙(
− 𝟏) ∙ 𝑪𝑵𝑨𝑫𝟐𝟎𝟐𝟏 pro Cenu za náhradní autobusovou dopravu
𝟏𝟎𝟎 𝑰𝟐𝟎𝟐𝟏

kde:
𝑪𝑰𝒊

je částka, o kterou se upraví Základní cena na 1 vlkm v příslušném
kalendářním roce „i“. Je-li výsledná hodnota 𝐶𝑖𝐼 kladné číslo, bude o tuto
hodnotu Základní cena na 1 vlkm v příslušném kalendářním roce
navýšena; je-li výsledná hodnota 𝐶𝑖𝐼 záporné číslo, bude Základní cena
na 1 vlkm snížena;

𝑪𝑰𝑵𝑨𝑫𝒊

je částka, o kterou se upraví Cena za náhradní autobusovou dopravu
𝐼
v příslušném kalendářním roce „i“. Je-li výsledná hodnota 𝐶𝑁𝐴𝐷𝑖
kladné
číslo, bude o tuto hodnotu Cena za náhradní autobusovou dopravu
𝐼
v příslušném kalendářním roce navýšena; je-li výsledná hodnota 𝐶𝑁𝐴𝐷𝑖
záporné číslo, bude Cena za náhradní autobusovou dopravu snížena;

𝑪𝟐𝟎𝟐𝟏

je Základní cena na 1 vlkm v roce 2021

𝑪𝑵𝑨𝑫𝟐𝟎𝟐𝟏 je Cena za náhradní autobusovou dopravu v roce 2021
𝑰𝒊−𝟏
𝑰𝟐𝟎𝟐𝟏

je

podíl

ročního

indexu

spotřebitelských

cen

v bezprostředně

předcházejícím kalendářním roce vyhlášeného Českým statistickým
úřadem (𝐼𝑖−1 ) a ročního indexu spotřebitelských cen vyhlášeného
Českým statistickým úřadem v kalendářním roce 2021 (𝐼2021 ).
Úpravu Základní ceny na 1 vlkm či Ceny za náhradní autobusovou dopravu v roce
2022 a v každém následujícím kalendářním roce, ve kterém trvá tato smlouva, lze
pro vyloučení jakýchkoliv pochybností vyjádřit rovněž následovně:
𝑴
𝑰
𝑪𝒊 = 𝑪𝟐𝟎𝟐𝟏 + (𝑪𝑵
𝒊 + 𝑪𝒊 + 𝑪𝒊 ) pro Základní cenu na 1 vlkm
𝑴
𝑰
𝑪𝑵𝑨𝑫𝒊 = 𝑪𝑵𝑨𝑫𝟐𝟎𝟐𝟏 + (𝑪𝑵
𝑵𝑨𝑫𝒊 + 𝑪𝑵𝑨𝑫𝒊 + 𝑪𝑵𝑨𝑫𝒊 ) pro Cenu za náhradní autobusovou dopravu

kde:
𝑪𝒊

je Základní cena na 1 vlkm, která bude počínaje 1. ledna příslušného
kalendářního roku platit po celý příslušný kalendářní rok;

𝑪𝑵𝑨𝑫𝒊

je Cena za náhradní autobusovou dopravu, která bude počínaje 1. ledna
příslušného kalendářního roku platit po celý příslušný kalendářní rok;

𝑪𝟐𝟎𝟐𝟏

je Základní cena na 1 vlkm v roce 2021;

𝑪𝑵𝑨𝑫𝟐𝟎𝟐𝟏 je Cena za náhradní autobusovou dopravu v roce 2021;
𝑵
𝑪𝑵
𝒊 ; 𝑪𝑵𝑨𝑫𝒊 jsou částky vypočtené postupem dle čl. 4 odst. 5 písm. a) této smlouvy výše;
𝑴
𝑪𝑴
𝒊 ; 𝑪𝑵𝑨𝑫𝒊 jsou částky vypočtené postupem dle čl. 4 odst. 5 písm. b) této smlouvy výše;

𝑪𝑰𝒊 ; 𝑪𝑰𝑵𝑨𝑫𝒊 jsou částky vypočtené postupem dle čl. 4 odst. 5 písm. c) této smlouvy výše;
6. Ke změnám dle čl. 4 odst. 5 této smlouvy může dojít jen ke dni 1. ledna příslušného
kalendářního roku. Prvním kalendářním rokem, ve vztahu k němuž může dojít ke

změnám cen uvedených v čl. 4 odst. 3 písm. a) a b) smlouvy je rok 2022. Dopravce
je povinen předložit Objednateli výpočet upravených cen dle čl. 4 odst. 5 této
smlouvy včetně souvisejících podkladů, a to do 1 měsíce ode dne, ve kterém budou
Českým statistickým úřadem zveřejněny příslušné statistické hodnoty
bezprostředně předcházejícího kalendářního roku. Na základě výpočtu upravených
cen pro příslušný kalendářní rok předloženého Dopravcem bude po jeho schválení
Objednatelem mezi Smluvními stranami uzavřen dodatek k této smlouvě, kterým
vstoupí nové ceny pro příslušný kalendářní rok v platnost, a to zpětně k 1. lednu
příslušného kalendářního roku.
7. Objednatel a dopravce vzájemně sjednali systém příplatků k Základní ceně na 1
vlkm. Tento systém je aplikovatelný v případě definice požadavku Objednatele na
zajištění dopravní obslužnosti veřejnou drážní osobní dopravou dle této smlouvy
vozidlem jiným, než Základním vozidlem. Systém příplatku k Základní ceně na 1
vlkm je stanoven v příloze č. 2 této smlouvy.
8. Dopravce tímto plně bere na vědomí stávající cenovou regulaci provozování
dopravy v rámci veřejných služeb, výpočet ceny a kompenzace dle této smlouvy a
prohlašuje, že shora uvedená cena pokrývá jeho veškeré náklady s plněním této
smlouvy a jeho přiměřený zisk.
ČLÁNEK 5
FINANČNÍ VZTAHY MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KOMPENZACE
1. Dopravci bude hrazena kompenzace ve výši a za podmínek stanovených v tomto
čl. 5 smlouvy. Kompenzace (K) se stanoví jako součet (A) násobku (a) Ceny na 1
vlkm dle čl. 4 odst. 3 písm. a) této smlouvy a (b) rozdílu mezi Objednaným
dopravním výkonem v příslušném kalendářním roce, Neuplatnitelným dopravním
výkonem v příslušném kalendářním roce a rozsahem dopravního výkonu, který měl
být realizován vozidlem dle čl. 6 odst. 1, a který Dopravce realizoval prostřednictvím
NAD, (B) násobku (a) Ceny za náhradní autobusovou dopravu dle čl. 4 odst. 3
písm. b) této smlouvy a (b) rozsahu dopravního výkonu realizovaného
prostřednictvím náhradní autobusové dopravy v příslušném kalendářním roce, (C)
násobku (a) 60 % Ceny za použití příslušného příplatkového vozidla a (b) počtu
jednic provozních dní (tj. provozním dnům, kterým bezprostředně předchází a
zároveň bezprostředně následuje neprovozní den) linky T11, ve kterých bylo
příslušné příplatkové vozidlo skutečně provozováno, (D) násobku (a) Ceny za
použití příslušného příplatkového vozidla a (b) počtu dvojic bezprostředně po sobě
jdoucích provozních dní linky T11, ve kterých bylo příslušné příplatkové vozidlo
skutečně provozováno a (E) násobku (a) 150 % Ceny za použití příslušného
příplatkového vozidla a (b) počtu trojic bezprostředně po sobě jdoucích provozních
dní linky T11, ve kterých bylo příslušné příplatkové vozidlo skutečně provozováno.
Vzorec pro výpočet Kompenzace v příslušném kalendářním roce je tedy
následující:

𝟑

𝟔𝟎
𝑲 = [𝑪 ∙ (𝑸 − 𝑵 − 𝑵𝑨𝑫𝑽 )] + (𝑪𝑵𝑨𝑫 ∙ 𝑵𝑨𝑫𝑨 ) + ∑ (
∙𝑪
∙𝜶 )
𝟏𝟎𝟎 𝒑ří𝒑𝒌 𝒌
𝒌=𝟏

𝟑

𝟑

+ ∑(𝑪𝒑ří𝒑𝒌 ∙ 𝜷𝒌 ) + ∑ (
𝒌=𝟏

𝒌=𝟏

𝟏𝟓𝟎
∙𝑪
∙𝜸 )
𝟏𝟎𝟎 𝒑ří𝒑𝒌 𝒌

kde:
C

je Cena na 1 vlkm dle čl. 4 odst. 3 písm. a) této smlouvy;

CNAD je Cena za náhradní autobusovou dopravu dle čl. 4 odst. 3 písm b) této smlouvy;
Cpřípk je Cena za použití Příplatkového vozidla, kde „k“ je označením příslušného
příplatkového vozidla dle přílohy č. 2 této smlouvy;
Q

je Objednaný dopravní výkon v příslušném kalendářním roce, jak je tento pojem
definován v čl. 4 odst. 2 této smlouvy výše;

N

je Neuplatnitelný dopravní výkon v příslušném kalendářním roce, kterým se pro
účely výpočtu částky (V) podle tohoto článku rozumí dopravní výkon, který
Dopravce (i) provedl v rozporu s platnými právními předpisy a/nebo schváleným
jízdním řádem, (ii) neprovedl v důsledku porušení svých povinností dle této
smlouvy (např. vynechal spoj nebo část spoje), (iii) provedl tak, že došlo ke
zpoždění vlaku na výjezdu z výchozí stanice o více než 60 minut nebo došlo ke
zpoždění při příjezdu do jakékoliv další zastávky o více než 60 minut (ledaže
Dopravce prokáže, že zpoždění spoje či jeho části bylo způsobeno
mimořádnými nepředvídatelnými a nepřekonatelnými překážkami ve smyslu čl.
13 této smlouvy), nebo (iv) provedl tak, že vlak vyjel z výchozí či jakékoliv další
zastávky oproti jízdnímu řádu s časovým náskokem;

𝑵𝑨𝑫𝑽 je rozsah dopravního výkonu vyjádřený v vlkm, který měl být realizován
vozidlem dle čl. 6 odst. 1, avšak byl realizován prostřednictvím NAD v souladu
s čl. 10 této smlouvy;
𝑵𝑨𝑫𝑨 je rozsah dopravního výkonu vyjádřený v km, který Dopravce realizoval
prostřednictvím náhradní autobusové dopravy v příslušném kalendářním roce
při plnění svých povinností dle čl. 10 této smlouvy;
𝜶𝒌

je počet jednic kalendářních dnů, které zároveň jsou provozními dny linky č. T11
dle přílohy č. 1 této smlouvy a zároveň ve kterých byl Objednaný dopravní
výkon připadající na tyto jednotlivé kalendářní dny realizován příslušným
Příplatkovým vozidlem;

𝜷𝒌

je počet dvojic bezprostředně po sobě jdoucích kalendářních dnů, které zároveň
jsou provozními dny linky č. T11 dle přílohy č. 1 této smlouvy a zároveň ve
kterých byl Objednaný dopravní výkon připadající na tyto dvojice kalendářních
dnů realizován příslušným Příplatkovým vozidlem;

𝜸𝒌

je počet trojic bezprostředně po sobě jdoucích kalendářních dnů, které zároveň
jsou provozními dny linky č. T11 dle příloh č. 1 této smlouvy a zároveň ve
kterých byl Objednaný dopravní výkon připadající na tyto trojice kalendářních
dnů realizován příslušným Příplatkovým vozidlem.

2. Při výpočtu Kompenzace v příslušném kalendářním roce (K) dle čl. 5 odst. 1 této
smlouvy je Dopravce povinen uplatnit množství vlkm v rozsahu stanoveném pro
úseky mezi jednotlivými zastávkami Objednatelem v příloze č. 1 této smlouvy. V
případě dopravního výkonu realizovaného prostřednictvím náhradní autobusové
dopravy (NAD) uplatní Dopravce množství km skutečně realizovaných po silnici v
souladu s čl. 10 této smlouvy. V případech, kdy byl Dopravce s ohledem na aktuální
počet cestujících na železniční lince nucen nasadit na zajištění náhradní
autobusové dopravy vice než jedno vozidlo, není Dopravce při výpočtu
Kompenzace v příslušném kalendářním roce (K) oprávněn násobit realizovaný
dopravní výkon počtem nasazených vozidel (tj. Dopravce je oprávněn uplatnit tuto
částku za dopravní výkon realizovaný prostřednictvím náhradní autobusové
dopravy pouze jedenkrát, bez ohledu na počet nasazených vozidel).
3. Dopravce doručí do 20. kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, ve
kterém má být podle jízdních řádů specifikovaných v příloze č. 1 provozována
železniční doprava dle této smlouvy v příslušném kalendářním roce naposledy
Objednateli za každý příslušný kalendářní rok Doby plnění řádně vyplněné „roční
vyúčtování“. Vzor ročního vyúčtování je uveden v příloze č. 4 této smlouvy.
V ročním vyúčtování Dopravce pravdivě a úplně uvede:
a) vyčíslení Objednaného dopravního výkonu v příslušném kalendářním roce;
b) vyčíslení Neuplatnitelného dopravního výkonu v příslušném kalendářním
roce;
c) vyčíslení dopravního výkonu realizovaného v příslušném kalendářním roce
prostřednictvím náhradní autobusové dopravy dle čl. 10 této smlouvy;
d) vyčíslení rozsahu dopravního v příslušném kalendářním roce, který měl být
realizován vozidlem dle čl. 6 odst. 1, avšak byl realizován NAD v souladu
s čl. 10 této smlouvy;
e) využití příplatkových vozidel dle přílohy č. 2 této smlouvy v jednotlivých
měsících příslušného kalendářního roku;
f) v návaznosti na uvedené shora pod písm. a) až e) vyčíslení výsledné roční
kompenzace (K), tj. částky odpovídající doplatku nebo přeplatku
kompenzace.
Smluvní strany si potvrzují, že částka odpovídající Výnosům pro výpočet
kompenzace (T) se pro účely výpočtu kompenzace dle této smlouvy neuvažuje.
Výnosy pro výpočet kompenzace, kterých Dopravce dosáhne v příslušném
kalendářním roce a kterými se pro účely této smlouvy rozumí součet veškerých
skutečných výnosů vyplývajících z poskytování veřejných služeb Dopravcem dle této
smlouvy v příslušném kalendářním roce bez DPH, zejména, nikoliv však výlučně, tržeb
z jízdného, které budou v souladu s čl. 7 této smlouvy clearingovým centrem přiděleny

k výkonům dopravce a které jsou realizovány odbavovacím zařízením využívaným
Dopravcem při plnění veřejných služeb dle smlouvy č. 17/SML0141/SoVS/DS a tak
nelze ve vztahu k této smlouvě přímo určit tržby. Tyto jsou však inkasovány v rámci
provozu veřejných služeb dle smlouvy č. 17/SML0141/SoVS/DS.
V případě že smlouva č. 17/SML0141/SoVS/DS pozbyde během Doby plnění této
smlouvy své platnosti a zároveň mezi Objednatelem a Dopravcem bude k okamžiku
pozbytí platnosti smlouvy č. 17/SML0141/SoVS/DS (i) existovat jiný smluvní vztah,
jehož předmětem je zajištění dopravní obslužnosti na části území Ústeckého kraje,
budou Výnosy pro výpočet kompenzace (T) realizované dle této smlouvy započitatelné
v rámci takového smluvního vztahu, (ii) nebude existovat jiný smluvní vztah, jehož
předmětem je zajištění dopravní obslužnosti na části území Ústeckého kraje, budou
Výnosy pro výpočet kompenzace (T) realizované dle této smlouvy započitatelné
v rámci této smlouvy. Smluvní strany se zároveň zavazují, že zahájí společná jednání
s cílem uzavření dodatku k této smlouvě, jehož účelem bude odpovídající narovnání
vztahů mezi touto smlouvou a Výnosy pro výpočet kompenzace (T).
4. Pokud je vyčíslení výsledné roční kompenzace (K) ve vztahu k příslušnému
kalendářnímu roku a vypočítané dle čl. 5 odst. 1 této smlouvy kladné číslo, jedná
se o nedoplatek. Dopravce je v takovém případě povinen předložit Objednateli
spolu s ročním vyúčtováním účetní doklad (fakturu) k vyúčtování nároku na
kompenzaci ve výši tohoto nároku na kompenzaci se splatností 30 dní ode dne
doručení Objednateli. Účetní doklad musí být v souladu s právními předpisy a musí
obsahovat číslo této smlouvy. V účetním dokladu (faktuře) musí být uveden údaj o
splatnosti. Jestliže účetní doklad neobsahuje dohodnuté náležitosti, nebo
náležitosti podle platných právních předpisů, nebo budou-li tyto údaje uvedeny
chybně, je Objednatel oprávněn jej ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího obdržení bez
zaplacení vrátit. Dopravce je povinen podle povahy nesprávnosti účetní doklad
(fakturu) nově vyhotovit, a to vždy s novou lhůtou splatnosti, a odeslat jej
Objednateli nejpozději do 10 dnů od data doručení vráceného účetního dokladu
Dopravci. Nová lhůta splatnosti začne běžet zcela od počátku, ode dne doručení
řádně opraveného nebo nově vyhotoveného účetního dokladu (faktury). Objednatel
se nemůže dostat do prodlení s placením účetního dokladu (faktury), který nemá
všechny náležitosti nebo je chybný, nebo je vyhotoven Dopravcem v rozporu
s touto smlouvou nebo právními předpisy.
5. Pokud je vyčíslení výsledné kompenzace (K) ve vztahu k příslušnému
kalendářnímu roku a vypočítané dle čl. 5 odst. 1 této smlouvy záporné číslo,
postupují smluvní strany obdobně jako v čl. 5 odst. 4 shora s tím, že příslušná
platba ze strany Dopravce vůči Objednateli je splatná též ve lhůtě 30 dnů.
ČLÁNEK 6
NORMY KVALITY
1. Dopravce je povinen mít pro účely plnění této smlouvy po celou dobu jejího trvání
k dispozici (i) alespoň 1 drážní vozidlo splňující Standardy kvality a bezpečnosti dle
přílohy č. 2 této smlouvy (dále jen „základní vozidlo“) coby vozidlo provozující

veřejnou osobní drážní dopravu na lince č. T11 dle přílohy č. 1 této smlouvy, (ii)
dostatečný počet zálohových drážních vozidel splňujících Standardy kvality a
bezpečnosti dle přílohy č. 2 této smlouvy (dále jen „zálohová vozidla“) a dále (iii)
stanovený počet příplatkových drážních vozidel splňujících Standardy kvality a
bezpečnosti dle přílohy č. 2 této smlouvy (dále jen „příplatková vozidla“).
Dopravce je povinen provozovat veřejnou osobní drážní dopravu dle této smlouvy
prostřednictvím základního vozidla dle bodu (i) výše. Základní vozidlo může být
Dopravcem využíváno pro jiné účely než pro plnění povinností Dopravce dle této
smlouvy pouze do té míry, do jaké nebude mít použití tohoto vozidla pro jiné účely
negativní dopad na plnění povinností Dopravce vyplývajících z této smlouvy.
Dopravce v žádném případě nemůže odmítnout plnění dle této smlouvy
s poukazem na skutečnost, že vozidlo určené k plnění této smlouvy využívá pro
jiné účely. V případě porušení povinností Dopravce nebude tato skutečnost
považována za mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku dle čl.
12 této smlouvy.
Za podmínek uvedených výše je Dopravce oprávněn používat pro jiné účely též
zálohová vozidla a příplatková vozidla, resp. další vybavení určené pro plnění
povinností Dopravce dle této smlouvy.
2. Dopravce je povinen využívat pouze taková drážní vozidla, která mohou být v
České republice dle obecně závazných právních předpisů provozována ve veřejné
osobní drážní dopravě, a řádně dodržovat veškeré povinnosti s jejich provozem
spojené.
3. Dopravce je povinen zajistit, že jeho provoz bude splňovat příslušné Standardy
kvality a bezpečnosti, a je rovněž povinen zajistit výkon dalších služeb souvisejících
s plněním této smlouvy. Dopravce je zejména, nikoliv však výlučně, povinen:
a) zajistit, že drážní vozidla používaná k plnění této smlouvy budou splňovat
veškeré požadavky blíže specifikované v příloze č. 2 této smlouvy;
b) evidovat výkony drážních vozidel nasazených k plnění této smlouvy způsobem
dle přílohy č. 2 této smlouvy;
c) pečovat o interiér a vzhled drážního vozidla způsobem dle přílohy č. 2 této
smlouvy;
d) zajistit, aby jeho personál používal při plnění této smlouvy stejnokroj dle
požadavků uvedených v příloze č. 2 této smlouvy;
e) zajistit poskytování informací dle přílohy č. 2 této smlouvy;
f) zajistit operativní nasazování zálohových vozidel způsobem dle přílohy č. 2
této smlouvy;
g) zajistit spolupráci s Centrálním dispečinkem DÚK (dále „CED“), dispečerské
řízení provozu a řešení mimořádností způsobem dle přílohy č. 2 této smlouvy;

h) zajistit, že cestující budou řádně odbaveni bezodkladně po nástupu do vozidla.
4. Dopravce je povinen mít vedle předepsaného minimálního počtu základních
vozidel dle čl. 6 odst. 1 této smlouvy po celou dobu trvání této smlouvy zajištěn
dostatek zálohových vozidel, příplatkových vozidel, servisních služeb, náhradních
dílů, personálu a dalších nezbytných věcí a práv (včetně potřebných rezerv) pro
plnění svých závazků z této smlouvy tak, aby byl s vynaložením odborné péče
schopen za všech okolností dodržet veškeré požadavky stanovené touto
smlouvou, zejména, nikoliv však výlučně, stanovené Standardy kvality a
bezpečnosti a výkon dalších služeb souvisejících s plněním dle této smlouvy.
Dopravce se zavazuje provádět kontrolní prohlídky vozidel používaných k plnění
této smlouvy a servisní zásahy na nich na pravidelné bázi standardizovaným a
kontrolovatelným způsobem. Dopravce je za tím účelem povinen buď udržovat
vlastní opravárenské kapacity, nebo zajistit pravidelný preventivní servis a
opravárenství subdodávkou od třetí osoby.
5. Dopravce je povinen zajistit, aby byl jeho personál proškolen pro jednání
v krizových situacích, ve vztahu k cestujícím dodržoval normy slušného chování,
ovládal plynně český jazyk (případně rozuměl česky a ovládal plynně slovenský
jazyk) a aby byl schopen poskytovat v českém nebo slovenském jazyce základní
informace o jízdních řádech, tarifech a přepravních podmínkách na dané lince. Na
požádání cestujících je personál Dopravce povinen asistovat s nástupem,
výstupem a pohybem osob přepravujících dětský kočárek či osob s omezenou
schopností pohybu a orientace ve vlaku.
6. Smluvní strany se dohodly, že pro přepravu osob a zavazadel bude platit Tarif DÚK,
od něhož se Dopravce nesmí odchýlit, nestanoví-li tato smlouva jinak. Dopravce je
v mezích dovolených platnými právními předpisy povinen vydat a uveřejnit
přepravní podmínky, které budou uplatňovány vůči cestujícím na spojích dle této
smlouvy, přičemž takové přepravní podmínky musí byt v souladu se Smluvními
přepravními podmínkami DÚK. Dopravce prohlašuje, že se před podpisem této
smlouvy seznámil s aktuálním zněním Tarifu DÚK a Smluvních přepravních
podmínek DÚK. Objednatel je oprávněn Tarif DÚK či Smluvní přepravní podmínky
DÚK kdykoliv změnit, přičemž Dopravce je v takovém případě povinen se těmito
změnami řídit a případně upravit jím vypracované přepravní podmínky tak, aby
odpovídaly změněným požadavkům Objednatele. Změny v Tarifu DÚK či
Smluvních přepravních podmínek DÚK Objednatel oznámí Dopravci (i) písemným
pokynem zaslaným na adresu Dopravce uvedenou v záhlaví této smlouvy, nebo (ii)
datovou zprávou zaslanou do datové schránky Dopravce uvedené v článku 13 této
smlouvy, nebo (iii) e-mailem zaslaným k rukám kontaktní osoby Dopravce uvedené
v článku 13 této smlouvy, a to vždy nejméně 60 kalendářních dnů přede dnem, od
kterého mají být takové změny v Tarifu DÚK či Smluvních přepravních podmínkách
DÚK uplatňovány vůči cestujícím. Dopravce je povinen Objednateli potvrdit přijetí
oznámení Objednatele o změnách Tarifu DÚK či Smluvních přepravních podmínek
DÚK bez zbytečného odkladu po jeho obdržení. Dopravce je povinen informovat

cestující o změnách v Tarifu DÚK a Smluvních přepravních podmínkách DÚK
prostřednictvím svých webových stránek, a to nejméně 14 kalendářních dnů přede
dnem, od kterého mají být změněný Tarif DÚK či Smluvní přepravní podmínky DÚK
vůči cestujícím uplatňovány.
7. Dopravce je povinen provádět odbavování cestujících dle principů Tarifu DÚK a
Smluvních přepravních podmínek DÚK a vydat každému cestujícímu doklad v
souladu s Tarifem DÚK a Smluvními přepravními podmínkami DÚK. Dopravce je
povinen k odbavování cestujících využívat výhradně elektronický odbavovací
systém, který bude Dopravci bezplatně zapůjčen Objednatelem na základě
smlouvy o zápůjčce elektronického odbavovacího systému dle čl. 7 odst. 3 písm.
b) této smlouvy. Elektronický odbavovací systém bude zajišťovat 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) v časovém limitu 2s.
Dopravce bude v obsluze elektronického odbavovacího systému proškolen
(obsluha zařízení, aktualizace vstupních dat o tarifu, aktualizace seznamu
zakázaných karet, evidence prodaných jízdních dokladů, aj.). Dopravce je zároveň
povinen zajistit, že pro tisk jízdních dokladů dle této smlouvy bude používán papír
s ochrannými prvky, který mu za tím účelem bude bezúplatně poskytnut
Objednatelem, a že tento papír nebude zneužit pro jiné účely než pro plnění
povinností dle této smlouvy;
Data elektronického odbavovacího systému musí být Dopravcem aktualizována, a
to vždy nejpozději do 24 hodin poté, co budou aktualizovaná data Dopravci
Objednatelem, popř. clearingovým centrem dle čl. 7 této smlouvy poskytnuta.
8. Dopravce je povinen při realizování dopravního výkonu dle přílohy č. 1 této smlouvy
umožnit využití jím poskytovaných služeb na základě jednotného jízdního dokladu
dle § 7a zákona o veřejných službách.
ČLÁNEK 7
INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM
1. Za účelem zkvalitnění veřejné dopravy na území Ústeckého kraje Objednatel
zavedl integrovaný dopravní systém Doprava Ústeckého kraje, v jehož rámci
zajišťují dopravci určení Ústeckým krajem dopravní obslužnost Ústeckého kraje
veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou (dále jen „DÚK“),
jehož podstatné prvky jsou popsány v příloze č. 7 této smlouvy. DÚK umožňuje
zejména:
a) snazší přepravu cestujících veřejnou dopravou včetně možnosti kombinace
více druhů veřejné dopravy (např. vlak a autobus);
b) koordinaci v přepravně - provozní oblasti veřejné dopravy směřující k zajištění
optimálních vazeb mezi spoji a dopravními prostředky provozovanými různými
dopravci a společné nebo vzájemně provázané poskytování souvisejících
služeb;

c) koordinaci v oblasti tarifní spočívající v používání jednotného tarifu
u zúčastněných dopravců, aniž by tím musela být dotčena platnost jiných tarifů
používaných těmito dopravci;
d) kooperaci v oblasti ekonomiky, organizace a řízení mezi dopravci a dalšími
subjekty zodpovědnými za hromadnou dopravu osob.
2. V souvislosti s fungováním DÚK na území Ústeckého kraje je Dopravce povinen
ve všech vlacích provozovaných dle této smlouvy uznávat vzájemně jízdní doklady
DÚK vydané ostatními dopravci zajišťujícími veřejnou osobní dopravu v rámci
DÚK.
3. Dopravce je povinen před zahájením provozu uzavřít níže uvedené smlouvy nutné
pro zapojení do IDS Dopravy Ústeckého kraje (DÚK):
a) Příkazní smlouva se Zúčtovacím centrem IDS DÚK
b) Smlouva o zápůjčce elektronického odbavovacího systému
Uzavření výše uvedených smluv nebude mít vliv na nabídkovou cenu (jedná se
např. o stanovení podmínek bezplatného zapůjčení přístroje el. Odbavovacího
systému, řešení termínu zasílání dat do Zúčtovacího centra, popis činností, které
Zúčtovací centrum dělá jménem dopravce.
4. V provozních dnech turistické linky č. T11 je Dopravce povinen v pravidelných
intervalech 24 hodin, nebude-li Smluvními stranami dojednána doba delší:
a) předávat Zúčtovacímu centru informace o transakcích elektronického
odbavovacího systému; Dopravce je v této souvislosti rovněž povinen zajistit
součinnost s dodavateli odbavovacího zařízení, kteří jej spravují, aby informace
o transakcích elektronického odbavovacího systému byly úplné, a tak zamezit
ztrátám transakcí; ztrátou transakce se přitom rozumí přerušení vzestupné řady
čísel Dopravcem realizovaných transakcí;
b) předávat Zúčtovacímu centru identifikační data o všech zařízeních používaných
Dopravcem v elektronickém odbavovacím systému a jejich změnách; Dopravce
není při plnění této Smlouvy oprávněn v elektronickém odbavovacím systému
používat zařízení, jejichž identifikační data nebyla předána Zúčtovacímu centru;
c) zajistit součinnost s dodavateli při přijímání dat od Zúčtovacího centra (např.
aktualizovaný seznam zakázaných čipových karet (tzv. blacklist) a jeho
nahrávání do všech zařízení elektronického odbavovacího systému tak, aby
nebylo možné použití zakázaných čipových karet).
5. Mezi jednotlivými dopravci zapojenými do IDS bude probíhat v každém
kalendářním měsíci vzájemné zúčtování jimi inkasovaných tržeb, a to
prostřednictvím Zúčtovacího centra. Zúčtovací centrum bude na základě informací
dle výše uvedeného čl. 7 odst. 4 této smlouvy poskytnutých Dopravcem, resp.
jinými dopravci zapojenými do IDS, identifikovat ve vztahu ke každému
kalendářnímu měsíci výkony provedené Dopravcem výhradně na linkách

provozovaných Dopravcem dle této smlouvy a dopravní výkony provedené
Dopravcem či jinými dopravci na jiných linkách v rámci IDS. Zúčtovací centrum
následně vypočte výši tržeb, která takovým výkonům Dopravce provedeným dle
této smlouvy odpovídá, a porovná ji s výší tržeb, kterou Dopravce v příslušném
kalendářním měsíci skutečně inkasoval. V případě, že budou tržby skutečně
inkasované Dopravcem v příslušném kalendářním měsíci vyšší než tržby, které
souvisí s výkony provedenými Dopravcem dle této smlouvy, je Dopravce povinen
zaslat částku odpovídající tomuto rozdílu třetí osobě či třetím osobám (jiným
dopravcům zapojeným do IDS) prostřednictvím bankovního převodu a dle instrukcí
Zúčtovacího centra. Budou-li naopak tržby skutečně inkasované Dopravcem v
příslušném kalendářním měsíci nižší než tržby, které by měl Dopravce inkasovat
za výkony provedené v příslušném kalendářním měsíci dle této smlouvy, bude
Dopravci zaslána částka odpovídající tomuto rozdílu třetí osobou či třetími osobami
(jinými dopravci zapojenými do IDS) prostřednictvím bankovního převodu a dle
instrukcí Zúčtovacího centra. Dopravce je v souvislosti s prováděním zúčtování dle
tohoto odstavce povinen řídit se písemnými instrukcemi Zúčtovacího centra a
příslušnou platbu vždy provést (resp. přijmout) do 10 kalendářních dnů ode dne,
kdy Dopravce takovou písemnou instrukci obdrží. Objednatel je oprávněn stanovit
podrobnosti týkající se zúčtování tržeb dle tohoto odstavce.
6. „Zúčtovací centrum“ znamená osobu vybranou Objednatelem, která provádí
rozúčtování tržeb mezi dopravci a vykonává další s tím související činnosti. Ke dni
uzavření této smlouvy je Zúčtovacím centrem ČSAD SVT Praha s.r.o. IČ:
45805202, se sídlem Praha 8, Křižíkova 4-6. V případě změny v osobě
Zúčtovacího centra Objednatel předem písemně sdělí Dopravci identifikační a
kontaktní údaje nového Zúčtovacího centra.
ČLÁNEK 8
DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI DOPRAVCE
1. Dopravce je povinen předložit Objednateli nejpozději do 20 dnů po skončení
každého kalendářního měsíce, ve kterém byl realizován dopravní výkon dle přílohy
č. 1 této smlouvy, v tištěné a elektronické podobě (soubor MS Excel nebo
ekvivalent, za předpokladu, že takový ekvivalentní formát Objednatel předem
akceptuje) „měsíční výkaz výkonů“ dle vzoru obsaženého v příloze č. 5 smlouvy.
Tento měsíční výkaz výkonů musí být vyplněn řádně a pravdivě a jeho tištěná
podoba podepsána osobou oprávněnou jednat za Dopravce. Nestandardní
skutečnosti Dopravce doprovodí vysvětlujícím komentářem.
2. V měsíčním výkazu výkonů dokládaného dle článku 8, odst. 1 této Smlouvy
Dopravce vyznačí výkony, které byly vedeny příplatkovým vozidlem
3. Dopravce je povinen umožnit Objednateli kdykoliv na vyžádání provést kontrolu
veškerých dat potřebných pro posouzení správnosti údajů vykazovaných
Dopravcem dle předchozích odstavců tohoto článku či jiných ustanovení této
smlouvy. Dopravce je rovněž povinen kdykoliv na vyžádání Objednateli umožnit
kontrolu plnění jakýchkoliv povinností Dopravce dle této smlouvy nebo skutečnosti,

zda Dopravce splňuje veškeré zákonné požadavky pro provozování veřejné osobní
železniční dopravy v režimu veřejné služby. Při kontrolách je Dopravce povinen
poskytnout Objednateli veškerou požadovanou součinnost, zejména poskytnout
Objednateli veškeré vyžádané dokumenty relevantní pro plnění této smlouvy
včetně výročních zpráv, účetních závěrek a jiných účetních dokladů, zpřístupnit
objekty a dopravní prostředky používané k plnění této smlouvy a zajistit přítomnost
vedoucích zaměstnanců či členů orgánů Dopravce na jednáních, která budou v
rámci kontroly Objednatelem požadována. Objednatel je povinen provádět kontroly
způsobem, který nebude nad přiměřenou míru zatěžovat běžný provoz podniku
Dopravce.
4. Dopravce je povinen zajistit, že po celou dobu trvání této smlouvy bude řádně
oprávněn ji dle příslušných právních předpisů plnit.
5. Dopravce se zavazuje vést objektivní, správné, úplné a průkazné účetnictví
v souladu s příslušnými právními předpisy. Poskytuje-li Dopravce přepravní služby
nebo jiné činnosti mimo poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících podle
této smlouvy, je v souladu s § 23 odst. 5 zákona o veřejných službách povinen vést
evidenci o nákladech a výnosech z poskytovaných veřejných služeb v přepravě
cestujících podle jednotlivých smluv o veřejných službách a rozhodnutí o uložení
veřejné služby. Pokud Dopravce poruší platné předpisy nebo pravidla stanovená
touto smlouvou o použití finančních prostředků určených k úhradě kompenzace ve
veřejné osobní drážní dopravě, je povinen finanční prostředky, které neoprávněně
použil nebo zadržel, či jejichž použití řádně neprokázal, v plné výši neprodleně
vrátit na účet Objednatele.
6. Objednatel je oprávněn pověřit provedením jakékoliv kontroly dle této smlouvy,
vyjednáváním jakýchkoliv podmínek dle této smlouvy či poskytováním a
získáváním informací o jakémkoliv aspektu této smlouvy externího poradce,
zejména auditora či právního, účetního nebo technického poradce. Dopravce je
povinen poskytnout takovému poradci stejnou součinnost, jakou by byl jinak
povinen poskytnout Objednateli.
7. Dopravce se zavazuje provádět i jiné činnosti v této smlouvě výslovně nezmíněné,
jsou-li nezbytné k jejímu plnění; pro vyloučení pochybností platí, že toto ustanovení
nezakládá nárok Dopravce na úhradu jakýchkoliv částek mimo kompenzaci
poskytovanou dle čl. 5 této smlouvy.
8. Dopravce je oprávněn použít k plnění této smlouvy subdodavatelů. Dopravce je
však povinen realizovat veškeré dopravní výkony dle schválených jízdních řádů
tvořících přílohu č. 1 smlouvy sám, tj. nikoliv prostřednictvím subdodavatelů.
Případným využitím jakýchkoliv subdodavatelů není dotčena odpovědnost
Dopravce za plnění této smlouvy; zejména, nikoliv však výlučně, platí, že pouze
Dopravce může být provozovatelem linek a spojů zajišťovaných dle této smlouvy
a každé případné porušení této smlouvy způsobené subdodavatelem se
považuje za porušení povinností Dopravce.

9. V souladu s vyhláškou č. 296/2010 Sb. o postupech pro sestavení finančního
modelu a určení maximální výše kompenzace je dopravce povinen předložit
objednali nejpozději do 31. 12. 2021 Výkaz skutečných nákladů a výnosů
(příloha č. 3 vyhlášky č. 296/2010 Sb.) a Výkaz provozních aktiv (příloha č. 6
vyhlášky č. 296/2010 Sb.).
ČLÁNEK 9
SANKCE PRO PŘÍPAD NEDODRŽENÍ SMLOUVY
1. Za porušení svých povinností dle čl. 6 odst. 1 této smlouvy, mít pro účely plnění
této smlouvy po celou dobu jejího trvání k dispozici základní vozidlo (neplatí
v případě provozní neschopnosti tohoto vozidla) zaplatí Dopravce Objednateli
smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý kalendářní den. Provozní
neschopností vozidla pro účely této smlouvy se rozumí takový stav vozidla, pro
který není vozidlo schopné další jízdy a do kterého bylo uvedeno mimo přímé
působení Dopravce (mezi příčiny zakládající neschopnost vozidla patří zejm.,
nikoliv však výlučně technické závady vozidla, které nebylo možné předvídat a
diagnostikovat v rámci běžné údržby vozidla, srážka vlaku s překážkou na
železniční trati (střet se silničním vozidlem na železničním přejezdu, střet se zvěří,
či osobou, náraz do stromu, kamení, či jiné překážky), který má za následek
znemožnění dalšího pokračování jízdy vozidla vlastní silou.
2. Poruší-li Dopravce své povinnosti dle čl. 8 odst. 1 této smlouvy, zavazuje se zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý nepravdivý nebo neúplný
záznam a smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení s
plněním povinnosti předložit příslušný výkaz ve stanovené lhůtě.
3. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle čl. 6 odst. 1 této smlouvy ve spojení s čl. 6
odst. 4 této smlouvy, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši
5 000,- Kč za každý kalendářní den, ve kterém bylo k plnění této smlouvy nasazeno
vozidlo nesplňující požadované parametry.
4. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle čl. 6 odst. 3 písm. c) této smlouvy, zavazuje
se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý kalendářní den,
ve kterém interiér a vzhled vozidla nebude odpovídat požadavkům Objednatele.
5. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle čl. 6 odst. 3 písm. d) této smlouvy, zavazuje
se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každého zaměstnance
pověřeného prodejem a kontrolou jízdních dokladů ve vlaku a den, ve kterém
takovýto zaměstnanec nepoužil stejnokroj nebo použil stejnokroj neúplný.
6. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle čl. 6 odst. 3 písm. f) této smlouvy, zavazuje
se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý případ
nenasazení zálohového vozidla.
7. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle čl. 6 odst. 5 této smlouvy, zavazuje se
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý případ nedodržení
norem slušného chování zaměstnance pověřeného prodejem a kontrolou jízdních

dokladů ve vlaku vůči cestujícím, za každý případ neznalosti českého či
slovenského jazyka, neposkytnutí informace o jízdních řádech, tarifech či
přepravních podmínkách a za každý případ neposkytnutí pomoci osobě
přepravující dětský kočárek či osobě s omezenou schopností pohybu a orientace,
pakliže byl cestujícím o tuto pomoc požádán.
8. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle čl. 6 odst. 6 této smlouvy, zavazuje se
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den, ve kterém
Dopravce uplatňoval tarif či přepravní podmínky v rozporu s požadavky
Objednatele nebo neuplatňoval žádný tarif či přepravní podmínky. Dopravce se
dále zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den
prodlení s informováním cestujících o změnách tarifu či přepravních podmínek.
9. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle čl. 6 odst. 7 této smlouvy, zavazuje se
zaplatit Objednateli (i) smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den, ve kterém
Dopravce řádně neodbavoval dle Tarifu DÚK a Smluvních přepravních podmínek
DÚK, (ii) smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ, kdy Dopravce nepoužil
pro tisk jízdních dokladů papír s ochrannými prvky, který mu poskytnul Objednatel,
a (iii) smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý případ, kdy Dopravce tento
papír zneužil pro jiné účely než pro plnění povinností dle této smlouvy. Dané
ustanovení (i) se netýká případů, kdy zaměstnanec dopravce nebude stíhat odbavit
z důvodu zvýšené frekvence všechny cestující.
10. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle čl. 6 odst. 7 této smlouvy, zavazuje se
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 250 000,- Kč za každý zjištěný případ
používání jiného odbavovacího zařízení než elektronického odbavovacího systému
zapůjčeného Objednatelem.
11. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle čl. 7 odst. 2 této smlouvy, zavazuje se
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ neuznání
jízdního dokladu IDS.
12. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle čl. 7 odst. 4 písm. a) až c) této smlouvy,
zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý
kalendářní den prodlení s předáním příslušných informací.
13. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle čl. 7 odst. 4 písm. a) této smlouvy, zavazuje
se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50,- Kč za každý případ ztráty
transakce.
14. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle čl. 7 odst. 4 písm. c) této smlouvy, zavazuje
se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý kalendářní den
prodlení s nahráním tzv. blacklistu do všech zařízení elektronického odbavovacího
systému a náhradu případné tržby hrazené cestujícím z elektronické peněženky
čipové karty uvedené na blacklistu v době prodlení Dopravce s plněním své
povinnosti nahrát blacklist do všech zařízení elektronického odbavovacího
systému.

15. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle čl. 7 odst. 5 této smlouvy, zavazuje se
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení s
neprovedením či nepřijetím platby související se zaúčtováním prostřednictvím
clearingového centra.
16. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle čl. 8 odst. 6 této smlouvy, zavazuje se
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý případ
neposkytnutí součinnosti externímu poradci.
17. Pokud Dopravce z důvodů na straně Dopravce neoprávněně ve kterémkoliv dni
Doby plnění přeruší, omezí či ke stanovenému termínu nezahájí provoz vlaků, které
je podle této smlouvy povinen provozovat, nebo ve kterémkoliv týdnu Doby plnění
přeruší, omezí či ke stanovenému termínu nezahájí provoz vlaků, které je podle
této smlouvy povinen provozovat, je Dopravce Objednateli povinen zaplatit smluvní
pokutu ve výši 200,- Kč za každý neprovedený 1 vlkm dopravního výkonu
připadajícího na takto přerušené, omezené či nezahájené vlaky podle příslušné
části přílohy č. 1 této smlouvy za každý den, kdy jsou podmínky dle tohoto
ustanovení splněny.
18. Pokud Dopravce poruší svoji povinnost mlčenlivosti dle čl. 15 odst. 1 této smlouvy,
je Dopravce povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za
každý jednotlivý případ porušení a náhradu skutečné škody.
19. Odkazuje-li některé z předchozích ustanovení tohoto článku 9 smlouvy na „každý
případ“ či „každý jednotlivý případ porušení“, přičemž porušení povinnosti
upravené příslušným ustanovením má v konkrétním případě trvající charakter,
rozumí se každým takovým případem každý kalendářní den prodlení s plněním
příslušné povinnosti.
20. Není-li stanoveno jinak, je Dopravce povinen uhradit smluvní pokuty dle této
smlouvy do 15 kalendářních dnů po obdržení výzvy, kterou Dopravci na základě
zjištěného porušení příslušného ustanovení smlouvy zašle Objednatel. V této
výzvě budou uvedena konkrétní ustanovení smlouvy, která byla Dopravcem
porušena, popis konkrétního jednání, jímž k porušení došlo, včetně jeho časového
určení, jednotlivé položky smluvních pokut a jejich celková výše a bankovní účet,
na který Dopravce smluvní pokutu uhradí. Smluvní strany v této souvislosti pro
vyloučení jakýchkoliv pochybností ujednávají, že Dopravce nemůže k úhradě
smluvní pokuty či jiného dluhu dle této smlouvy použít směnku ve smyslu § 1909
NOZ.
21. Zaplacením smluvní pokuty dle tohoto čl. 9 smlouvy nezaniká povinnost Dopravce
splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou utvrzeno. Zaplacením smluvní
pokuty dále není vyloučeno právo Objednatele domáhat se náhrady škody vzniklé
porušením povinnosti, které se smluvní pokuta týká, a to ve výši přesahující
smluvní pokutu; obdobně je Objednatel oprávněn domáhat se náhrady škody ve
výši, v jaké škoda převyšuje pokutu stanovenou pro porušení příslušné smluvní
povinnosti právním předpisem (penále) ve smyslu § 2052 NOZ. Dojde-li ke snížení

smluvní pokuty soudem, zůstává Objednateli zachováno právo domáhat se
náhrady škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako
přiměřenou, a to bez jakéhokoliv dalšího omezení. Vznikne-li Objednateli nárok na
několik smluvních pokut dle tohoto článku smlouvy, je oprávněn uplatnit každou z
nich. Vznikne-li však Objednateli nárok na zaplacení několika smluvních pokut dle
toho článku smlouvy v důsledku porušení téže povinnosti, je oprávněn uplatnit
pouze tu ze smluvních pokut, která bude v celkové výši (po zohlednění délky
prodlení, počtu případů porušení apod.) nejvyšší.
22. Pokud některá Smluvní strana bude v prodlení s finančním plněním dohodnutým v
této smlouvě, může druhá Smluvní strana uplatnit úrok z prodlení ve výši stanovené
příslušným nařízením vlády. Toto ustanovení se neuplatní v případě postupu dle §
22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění.
23. Smluvní strany výslovně sjednávají, že Objednatel je oprávněn kdykoliv
jednostranně započíst jakékoli své splatné peněžité pohledávky za Dopravcem vůči
kterýmkoli splatným či nesplatným peněžitým pohledávkám Dopravce
za Objednatelem, a to bez ohledu na to, zda příslušné pohledávky vznikly
v souvislosti s touto smlouvou nebo s jiným právním vztahem mezi Objednatelem
a Dopravcem a zda se jedná o pohledávky nejisté nebo neurčité ve smyslu § 1987
NOZ. Dopravce není oprávněn jednostranně započíst své pohledávky
za Objednatelem vůči kterýmkoli pohledávkám Objednatele za Dopravcem.
ČLÁNEK 10
NÁHRADNÍ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
1. Jestliže Dopravci v realizaci Objednaného dopravního výkonu po železnici brání
plánovaná výluka, či jiné objektivní a nepřekonatelné překážky (např. porucha
základního i náhradního vozidla), je Dopravce v takovém případě vždy povinen
realizovat příslušný dopravní výkon prostřednictvím náhradní autobusové
dopravy po silnici, nedá-li mu Objednatel v konkrétním případě jiný pokyn.
Náhradní autobusovou dopravu je Dopravce povinen provozovat vozidly, jejichž
Standardy kvality a bezpečnosti jsou blíže specifikovány v příloze č. 2 této
smlouvy.
2. Náhradní autobusovou dopravu je Dopravce povinen realizovat v maximálním
možném rozsahu dle časového vymezení linky vyplývajícího z platného jízdního
řádu dle přílohy č. 1 této smlouvy a po trasách a se zastávkami definovanými
v příloze č. 2 této smlouvy.
3. O překážkách, které Dopravci brání v realizaci dopravního výkonu po železnici
a pro které je nucen nasadit náhradní autobusovou dopravu, je Dopravce
povinen informovat Objednatele bezodkladně, jakmile se o takových
překážkách dozví a jejich existenci následně řádně doložit v měsíčním výkazů
výkonů dle č. 8 odst. 1 této smlouvy.
4. V rozsahu dovoleném příslušnými právními předpisy je Dopravce povinen
informovat cestující čekající v jednotlivých vlakových zastávkách o skutečnosti,

že dopravu po železnici není možné realizovat a že namísto toho bude
zajišťována náhradní autobusová doprava, popř. že náhradní autobusová
doprava dle této smlouvy zajišťována nebude.
ČLÁNEK 11
MARKETING A PROPAGACE
1. Dopravce je povinen dodat Objednateli logo dopravce ve vektorech, slogany a další
identifikace společnosti pro využití při komunikaci společných aktivit
prostřednictvím Objednatele.
2. Dopravce vyjadřuje souhlas s realizací jednorázové veřejné marketingové akce
Objednatele (1 x ročně) zorganizované dle dispozic Objednatele a zavazuje se k
aktivní spolupráci na přípravě a realizaci této akce.
3. Dopravce vyjadřuje souhlas s umístěním symbolu jednotného tarifu DÚK
(samolepky) na vozidla provozovaná v rámci této smlouvy (na sklech dveří).
4. Dopravce vyjadřuje souhlas s umístěním alespoň 1 ks A3 plakátu DÚK (datově
dodaných Objednatelem) v každém z vozidel provozovaných v rámci této smlouvy
a zajistí ve své režii jejich vytištění dle dodaných dat a jejich pravidelnou obměnu.
Obměna je obvykle prováděna 4x ročně.
5. Dopravce vyjadřuje souhlas s umístěním informativních letáčků DÚK ve vozidlech
provozovaných v rámci této smlouvy. Informační letáčky budou umístěny v
Dopravcem instalovaných dřevěných držácích s ohledem na zachování původního
interiéru vozidla.
6. Dopravce dodá Objednateli každý rok 10 ks nových fotografií z provozu linky/linek
pro marketingové použití Objednatelem.
7. Od podpisu smlouvy má Dopravce povinnost uvádět ve vlastních propagačních
materiálech, týkajících se služeb Objednateli, informaci, že jím zabezpečované
linky jsou součástí systému Dopravy Ústeckého kraje, ve kterém platí Tarif DÚK a
Smluvní přepravní podmínky DÚK.
ČLÁNEK 12
ZÁNIK SMLOUVY
1. Tato smlouva zaniká uplynutím doby, na niž byla sjednána (viz čl. 2 odst. 3 této
smlouvy).
2. Tato smlouva dále zaniká písemnou dohodou Smluvních stran.
3. Objednatel má právo tuto smlouvu kdykoliv vypovědět, a to v případě výrazně
podprůměrných přepravních výsledků na spojích dle přílohy č. 1 této smlouvy, které
přetrvávají na podobné úrovni nejméně 2 provozní sezony bezprostředně po sobě
jdoucí. V takovém případě tato smlouva zanikne v kalendářním roce, ve kterém
byla uvedená výpověď doručena Dopravci, a to k poslednímu kalendářnímu dni
takového roku (pro vyloučení pochybností to znamená, že pokud bude Dopravci
výpověď dle tohoto ustanovení doručena například v červnu 2022, pak tato

smlouva zanikne v roce 2022 posledním kalendářním dnem tohoto roku, tj. 31.
prosincem 2022).
4. Dopravce má právo odstoupit od smlouvy, (a) pokud se Objednatel ocitne
v prodlení s placením zálohových plateb nebo faktur, přesahujícím 30 kalendářních
dní, nebo (b) trvají-li na straně Objednatele nepřetržitě mimořádné nepředvídatelné
a nepřekonatelné překážky déle než 30 kalendářních dní. Pro vyloučení jakýchkoliv
pochybností Smluvní strany sjednávají, že Dopravce není oprávněn od této
smlouvy odstoupit, vypovědět ji ani jiným způsobem ukončit její platnost jinak, než
některým ze způsobů stanovených touto smlouvou (s výjimkou případů, kdy to
umožňují kogentní ustanovení platných právních předpisů).
5. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud se Dopravce dopustí
podstatného porušení svých povinností. Za podstatné porušení povinností
Dopravce se zejména považuje, pokud Dopravce:
a) z jakéhokoli důvodu pozbyl podnikatelské oprávnění,
b) byl postižen odnětím licence na provozování veřejné osobní drážní dopravy či
osvědčení dopravce,
c) neoprávněně ve kterémkoliv dni Doby plnění přerušil, omezil či ke stanovenému
termínu nezahájil provoz nejméně 2 vlaků, které byl podle této smlouvy povinen
provozovat, nebo ve kterémkoliv týdnu Doby plnění přerušil, omezil či ke
stanovenému termínu nezahájil provoz nejméně 2 vlaků, které byl podle této
smlouvy povinen provozovat, náhradní autobusová doprava zavedená
z důvodů na straně dopravní infrastruktury nemá vliv na ustanovení tohoto
článku,
d) porušil kteroukoli ze svých povinností dle čl. 3 odst. 1 a 2 a čl. 8 odst. 6 a 7 této
smlouvy,
e) se dopustil jakéhokoliv jiného porušení této smlouvy, o kterém již při uzavření
této smlouvy věděl nebo musel vědět, že by Objednatel smlouvu neuzavřel,
pokud by takové porušení předvídal;
f) Objednateli oznámí, že nedodrží některou ze svých povinností opravňujících
Objednatele k odstoupení od smlouvy dle předchozích ustanovení tohoto
odstavce, nebo jedná takovým způsobem, ze kterého nepochybně vyplývá, že
se dopustí kteréhokoliv z porušení dle předchozích ustanovení tohoto odstavce
a na výzvu Objednatele nedá přiměřenou jistotu, že příslušnou povinnost dle
této smlouvy splní.
6. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud bude v době trvání této
smlouvy Dopravce, kterýkoliv člen statutárního či jiného orgánu Dopravce, nebo
jeho vedoucí zaměstnanec pravomocným odsuzujícím rozsudkem shledán vinným
ze spáchání trestného činu souvisejícího s plněním této smlouvy nebo s
předmětem podnikání Dopravce, či trestného činu spáchaného ve prospěch
organizované zločinecké skupiny, trestného činu účasti na organizované

zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku,
podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu nebo úvěrového podvodu, včetně
případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takovém trestném činu.
7. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit:
a) pokud se Dopravce dopustí opakovaného či trvajícího porušení jakýchkoliv
jiných svých povinnosti dle této smlouvy, a příslušné porušení i přes výzvu
Objednatele v jím stanovené přiměřené lhůtě neodstraní, či v průběhu jednoho
roku znovu zopakuje;
b) pokud na straně Dopravce nepřetržitě trvají mimořádné nepředvídatelné a
nepřekonatelné překážky déle než 30 kalendářních dní;
c) v jiných případech stanovených platnými právními předpisy.
8. Pokud se v důsledku přijetí jakéhokoliv nového zákona nebo jiného obecně
závazného předpisu platného v České republice (včetně předpisů Evropské unie)
nebo jejich změn následně po uzavření této smlouvy ukáže plnění jakéhokoliv
podstatného ujednání této smlouvy jako nedovolené, zavazují se Smluvní strany
postupem dle čl. 14 odst. 15 této smlouvy v dobré víře jednat o uzavření dodatku,
který by tuto smlouvu upravil přiměřeně novým okolnostem. Za podstatné ujednání
se bude pro tyto účely považovat jakékoliv ujednání, o kterém lze odůvodněně
očekávat, že by při jeho absenci nebo závažné změně nemohla mít příslušná
Smluvní strana zájem na uzavření této smlouvy. Nedosáhnou-li Smluvní strany
dohody o takovém dodatku do třiceti (30) dní od doručení výzvy kterékoliv Smluvní
strany k jednání, má Smluvní strana, z jejíhož pohledu je dotčené ujednání
podstatné, právo od této smlouvy odstoupit.
9. Pokud by Objednatel v důsledku přijetí jakéhokoliv nového zákona nebo jiného
obecně závazného předpisu platného v České republice (včetně předpisů
Evropské unie) nebo jejich změn nebo v důsledku podstatné změny interpretace
současných právních předpisů (a) se stal povinným zajišťovat dopravní obslužnost
svého území veřejnými službami jiným způsobem než doposud, nebo (b) ztratil
kompetenci zajišťovat dopravní obslužnost na svém území veřejnými službami,
nebo (c) se stal povinným provést nové výběrové řízení na výběr dopravce
poskytujícího veřejné služby, zavazují se Smluvní strany postupem dle čl. 14 odst.
15 této smlouvy v dobré víře jednat o uzavření dodatku, který by tuto smlouvu
upravil přiměřeně novým okolnostem. Pokud Smluvní strany nedosáhnou dohody
o takovém dodatku do devadesáti (90) dní od doručení výzvy Objednatele k jednání
nebo pokud takový dodatek nemůže s ohledem na povahu věci sám o sobě vést k
souladu s nově nastalým právním stavem ve smyslu předchozí věty, má Objednatel
právo od této smlouvy odstoupit.
10. Smluvní strany v souvislosti s tímto čl. 11 smlouvy výslovně vylučují aplikaci § 2003
odst. 1 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ).

ČLÁNEK 13
MIMOŘÁDNÉ PŘEKÁŽKY
1. Za porušení této smlouvy se nepovažuje, pokud kterákoliv Smluvní strana svou
povinnost dle této smlouvy nesplní z toho důvodu, že jí v tom dočasně nebo trvale
zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá
nezávisle na její vůli (§ 2913 NOZ). Za mimořádné nepředvídatelné a
nepřekonatelné překážky se zejména považují přírodní katastrofy, havárie včetně
dopravních nehod nezpůsobených personálem Dopravce, mimořádné klimatické
podmínky, občanské nepokoje, vojenské, celní nebo policejní operace (s výjimkou
kontrol plnění povinností Dopravce nebo jeho personálu podle obecně závazných
právních předpisů) a stávky vyvolané otázkami obecného (veřejného) zájmu (např.
centrálně vyhlášené generální stávky).
2. Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se však pro vyloučení
jakýchkoliv pochybností nepovažují překážky vzniklé z osobních, majetkových či
jiných poměrů Dopravce, jeho subdodavatelů či osob s nimi propojených (např.
jejich hospodářské poměry, stávka mající původ v okolnostech souvisejících s
plněním či neplněním této smlouvy, porušení jakýchkoliv právních předpisů těmito
subjekty apod.), dále překážky, které vznikly teprve v době, kdy Dopravce byl v
prodlení s plněním své povinnosti, ani překážky, které je Dopravce dle této Smlouvy
povinen překonat.
3. Účinky vylučující odpovědnost Smluvní strany dle tohoto čl. 12 smlouvy jsou
omezeny pouze na dobu, po kterou mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná
překážka, s níž jsou spojeny příslušné povinnosti, trvá. Lhůta ke splnění
příslušných povinností se prodlužuje pouze o dobu, po kterou danou smluvní
povinnost nebylo v důsledku nastalých mimořádných nepředvídatelných a
nepřekonatelných překážek objektivně možné splnit.
ČLÁNEK 14
KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN
1. Všechna oznámení, výzvy, právní jednání, informace a jiná sdělení učiněná
ve věcech této smlouvy mohou být doručována (a) osobně, nebo (b)
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo (c) prostřednictvím datové
schránky, nebo (d) faxem, nebo (e) elektronickou poštou (e-mailem) na následující
adresy k rukám následujících osob:
Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48,
400 02 Ústí nad Labem
datová schránka: t9zbsva
kontaktní osoba pro jednání ve věcech smlouvy:
Ing. Jindřich Franěk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
tel.: + 420 475 657 526
mobil: + 420 737 203 661

fax.: + 420 475 200 245
e-mail.: franek.j@kr-ustecky.cz
kontaktní osoba pro jednání v technických otázkách:
Ing. Jakub Jeřábek, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti
tel.: + 420 475 657 527
mobil: + 420 737 203 884
fax.: + 420 475 200 245
e-mail.: jerabek.j.j@kr-ustecky.cz

KŽC Doprava, s.r.o.
Meinlinova 336
190 16 Praha 9 – Koloděje
Datová schránka: iv6he4q
kontaktní osoba pro jednání ve věcech smlouvy:
Mgr. Bohumil Augusta
mobil: 776 628 728
e-mail: bohumil.augusta@kzc.cz
kontaktní osoba pro jednání v technických otázkách:
Ing. Lukáš Neumann
mobil: 735 177 501
e-mail: lukas.neumann@kzc.cz
kontaktní osoba pro pro komunikaci marketingových aktivit a pro jednání s
dodavateli elektronického odbavovacího systému
Ing. Aleš Svoboda
mobil: + 420 723 530 634.
e-mail: ales.svoboda@kzc.cz
nebo na takovou jinou poštovní a/nebo elektronickou adresu či k rukám jiných
osob, než je shora uvedeno, pokud o takové změně učiní příslušná Smluvní strana
(adresát) oznámení v souladu s tímto čl. 13.
2. Veškerá oznámení, informace a jiná sdělení podaná ve věcech této smlouvy se
považují za doručená (i) dnem, kdy je adresát osobně převezme, (ii) dnem, kdy je
adresát převezme na své poštovní adrese, (iii) dnem, kdy je datová zpráva
doručena adresátovi podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a
autorizované konverzi dokumentů, v platném znění, (iv) dnem, kdy je odesílateli
technickými prostředky potvrzeno, že faxová zpráva byla doručena adresátovi,
nebo (v) dnem prokazatelného odeslání na elektronickou adresu Smluvní strany
(e-mail), a to za podmínky, že je zpráva opatřena zaručeným elektronickým
podpisem osoby oprávněné v dané věci jednat za odesílající Smluvní stranu.

ČLÁNEK 15
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Dopravce je povinen zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech, které se
od Objednatele dozvěděl nebo v budoucnu dozví v souvislosti s touto smlouvou.
Dopravce je v souladu s § 1730 NOZ povinen aktivně dbát o to, aby takové
informace nebyly zneužity, nebo aby nedošlo k jejich prozrazení bez zákonného
důvodu. Dopravce není povinen zachovávat mlčenlivost o informacích, ve vztahu k
nimž mu Objednatel předem výslovně oznámí, že je nepovažuje za důvěrné.
2. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a je uzavírána na
dobu určitou od 1. října 2021 včetně do 1. listopadu 2026 včetně (viz čl. 2 odst. 3
této smlouvy). Tím nejsou dotčena práva a povinnosti Smluvních stran, o nichž
smlouva stanoví, že se uplatní i po tomto dni. Tato smlouva nabývá účinnosti
v celém rozsahu okamžikem, kdy Dopravce splní všechny podmínky stanovené v
§ 8 odst. 2 Zákona o veřejných službách, kdy mu bude přidělena kapacita dráhy na
linky dle přílohy č. 1 této smlouvy v souladu s touto smlouvou a kdy bude tato
smlouva uveřejněna v registru smluv podle Zákona o registru smluv.
3. Jestliže po dobu trvání této smlouvy dojde v České republice k zavedení měny
Euro, budou všechny částky uvedené v této smlouvě v českých korunách
přepočteny na měnu Euro podle přepočítacího koeficientu stanoveného na základě
obecně závazného právního předpisu.
4. Bude-li plnění této smlouvy významně dotčeno zásahem třetí osoby či orgánu
veřejné moci nebo působením přírodních sil, zavazuje se Dopravce o tom
Objednatele bezodkladně informovat. Smluvní strany budou v dobré víře
postupovat tak, aby bylo plnění této smlouvy v maximálním možném rozsahu
zachováno. Tím není dotčeno právo Objednatele na uplatnění smluvních či
zákonných sankcí, dojde-li k porušení povinností Dopravce, ani čl. 12 této smlouvy.
5. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze po dohodě Smluvních stran
formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, které se po podpisu poslední
Smluvní stranou stanou nedílnou součástí smlouvy; v jiné formě změny a doplňky
této smlouvy činit nelze. Za učiněné písemnou formou nebude pro tento účel
považováno právní jednání učiněné elektronickými nebo jinými technickými
prostředky ve smyslu § 562 NOZ. Objednatel je oprávněn namítnout neplatnost
smlouvy, popř. jakékoliv její změny či doplňku z důvodu nedodržení formy kdykoliv,
a to i když již bylo započato s plněním.
6. S údaji, které Objednatel obdrží od Dopravce v souvislosti s předmětem této
smlouvy, 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.

7. Dopravce je seznámen se skutečností, že Ústecký kraj, jako územní samosprávný
celek, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
8. Dopravce konstatuje, že příloha č. 3 této smlouvy (výchozí finanční model nákladů,
výnosů a čistého příjmu a výchozí model provozních aktiv) představují obchodní
tajemství Dopravce ve smyslu § 504 OZ (dále jen „Obchodní tajemství
Dopravce“. Objednatel se zavazuje zajistit, že Obchodní tajemství Dopravce bude
odpovídajícím způsobem utajeno (včetně znečitelnění přílohy č. 3) této smlouvy při
uveřejnění v registru smluv) a že s ním budou seznámeni pouze ti zaměstnanci
Objednatele a jiné osoby, které jej potřebují pro výkon své práce a pro případné
schválení smlouvy ze strany Objednatele. Objednatel je oprávněn zpřístupnit
Obchodní tajemství Dopravce rovněž svým externím poradcům za podmínky, že
budou zavázáni povinností mlčenlivosti. Jiným třetím osobám může být Obchodní
tajemství Dopravce zpřístupněno pouze se souhlasem Dopravce.
9. Dopravce bere na vědomí, že poskytování peněžních prostředků dopravci na
základě této smlouvy podléhá finanční kontrole dle zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon
o finanční kontrole), v platném znění, a že na neoprávněné použití nebo zadržení
peněžních prostředků Objednatele poskytnutých dopravci na základě této smlouvy
se vztahuje ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění.
10. Dopravce není oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy nebo z její
části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je
oprávněn práva a povinnosti z této smlouvy postoupit bez omezení na třetí osoby i
bez souhlasu Dopravce, a to v rozsahu, v jakém mu to umožní platné právní
předpisy týkající se mimo jiné veřejného zadávání.
11. Dopravce není oprávněn odepřít plnění dle této smlouvy, a to ani v případě, budouli pro takové odepření dány podmínky dle § 1912 NOZ.
12. Dopravce na sebe touto smlouvu přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu
§ 1765 odst. 2 NOZ, a to zejména, nikoliv však výlučně, v souvislosti se změnou
nákladů Dopravce vynakládaných při plnění této smlouvy; tím nejsou dotčena
ustanovení o mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážkách dle
čl. 12 této smlouvy.
13. Dopravce výslovně prohlašuje, že je podnikatelem, který tuto smlouvu uzavřel při
svém podnikání, a nemůže se tudíž domáhat zrušení této smlouvy dle § 1793 NOZ
(neúměrné zkrácení), ani neplatnosti této smlouvy dle § 1796 NOZ (lichva).
Smluvní strany v této souvislosti dále výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 1799
a § 1800 NOZ (doložky u smluv uzavíraných adhezním způsobem).
14. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech,
které Smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité
pro závaznost této smlouvy. Žádný projev vůle Smluvní strany učiněný při jednání

o této smlouvě nebo po jejím uzavření nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými
ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
Smluvní strany si nepřejí, aby ve smyslu § 558 odst. 2 NOZ při výkladu jednotlivých
ustanovení této smlouvy byly před dispozitivními ustanoveními zákona
upřednostňovány obchodní zvyklosti zachovávané obecně či v odvětví týkajícím se
předmětu plnění této smlouvy, ani dosavadní nebo budoucí praxe zavedená mezi
Smluvními stranami. Smluvní strany dále pro výklad této smlouvy výslovně vylučují
aplikaci § 557 NOZ (výklad výrazu k tíži toho, kdo jej použil jako první).
15. Každá Smluvní strana prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy splnila
předsmluvní informační povinnost ve smyslu § 1728 NOZ a nemá v této souvislosti
vůči druhé Smluvní straně žádné nároky.
16. V případě, že kterékoli ustanovení této smlouvy je nebo se stane nebo bude
shledáno neplatným, neúčinným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na
platnost, účinnost či vymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní
strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení
platným, účinným a vymahatelným ustanovením, které bude mít do nejvyšší možné
míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr
ustanovení, jež má být nahrazeno. V případě, že kterékoli ustanovení této smlouvy
bude shledáno zdánlivým (nicotným), zavazují se Smluvní strany obsah takového
zdánlivého ustanovení dodatečně vyjasnit, a jeho vadu tak odstranit.
17. Objednatel tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou
Ústeckého kraje usnesením ze dne 15. září 2021
18. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv provede
Objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění byla zaslána Dopravci
na e-mail: bohumil.augusta@kzc.cz
19. Tato smlouva je vypracována elektronicky.
20. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Vymezení linky a dopravního výkonu
Příloha č. 2 – Standardy kvality, služby související s provozováním dopravy
Příloha č. 3 – Výchozí finanční model a Výchozí model provozních aktiv
Příloha č. 4 – Vzorové formuláře pro „Měsíční výkaz výkonů“ a „Roční vyúčtování“

21. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají podle své svobodné, vážné a
určité vůle a v absenci hrozby či lsti vyvolané druhou Smluvní stranou, na důkaz
čehož níže připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem dne………….

V ………………..dne…………….

za Objednatele:

za Dopravce:

……………………………………….

……………………………………….

Ústecký kraj

KŽC Doprava, s.r.o.

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

Mgr. Bohumil Augusta, MBA
jednatel

Příloha č. 1 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje na turistické lince č. T11

Vymezení dopravního výkonu provozovaného Dopravcem dle této Smlouvy
Dopravce: KŽC Doprava, s.r.o.

Provozní soubor: T11 Děčín - Telnice

Čas odjezdu
Výchozí stanice /
Cílová stanice /
vlaku z
Časová
začátek
Délka trasy
Číslo vlaku*
konec dopravního
výchozí
poznámka
dopravního
vlaku
výkonu
stanice*
výkonu

19988
19989
19990
19991
19994
19995
19998
19999

7:36
8:38
9:36
11:38
13:36
15:38
17:36
19:38

fd
fd
fd
fd
fd
fd
fd
fd

Děčín hl.n.
Telnice
Děčín hl.n.
Telnice
Děčín hl.n.
Telnice
Děčín hl.n.
Telnice

Telnice
Děčín hl.n.
Telnice
Děčín hl.n.
Telnice
Děčín hl.n.
Telnice
Děčín hl.n.

Dopravní výkon ve vlkm za období
Dopravní výkon ve vlkm od 02. 04. 2022 do 30. 10. 2022 celkem
Cena dopravního výkonu:
Cena za provedení dopravního výkonu celkem:

22,3
22,3
22,3
22,3
22,3
22,3
22,3
22,3

Četnost
vedení
vlaku

Dopravní
výkon za
období

duben 2022

11
11
11
11
11
11
11
11

245,3
245,3
245,3
245,3
245,3
245,3
245,3
245,3
1 962,4

Četnost
vedení
vlaku

Dopravní
výkon za
období

květen 2022

9
9
9
9
9
9
9
9

200,7
200,7
200,7
200,7
200,7
200,7
200,7
200,7
1 605,6

Četnost
vedení
vlaku

Dopravní
výkon za
období

červen 2022

8
8
8
8
8
8
8
8

178,4
178,4
178,4
178,4
178,4
178,4
178,4
178,4
1 427,2

Četnost
vedení
vlaku

Dopravní
výkon za
období

Četnost
vedení
vlaku

červenec 2022

12
12
12
12
12
12
12
12

267,6
267,6
267,6
267,6
267,6
267,6
267,6
267,6
2 140,8

12 131,2
174,96 Kč cenová úroveň roku 2021, pro období 2022 dojde k indexaci dle čl. 4 odst. 5
2 122 474,75 Kč

fd jede v 6 a + od 2.IV. do 30.X.
* číslo vlaku a čas odjezdu vlaku z výchozí stanice jsou orientační. Přesné údaje budou známy na základě konstrukce jízdního řádu Správou železnic, státní organizací

Dopravní
výkon za
období

srpen 2022

8
8
8
8
8
8
8
8

178,4
178,4
178,4
178,4
178,4
178,4
178,4
178,4
1 427,2

Četnost
vedení
vlaku

Dopravní
výkon za
období

září 2022

9
9
9
9
9
9
9
9

Četnost
vedení
vlaku

Dopravní
výkon za
období

říjen 2022

200,7
200,7
200,7
200,7
200,7
200,7
200,7
200,7
1 605,6

11
11
11
11
11
11
11
11

245,3
245,3
245,3
245,3
245,3
245,3
245,3
245,3
1 962,4

T11
Zóna

301
301
301
301
311
311
311
311
131
136
124

Děčín - Telnice
návrh jízdního řádu
ZASTÁVKA

; U1 od Prunéřov
; U8 od Rumburk
; U28 od Rumburk
; L2 od Česká Lípa
Děčín hlavní nádr.
Děčín zastávka
Děčín-Oldřichov
Děčín-Bynov
Martiněves u Děčína
Jílové u Děčína
Modrá u Děčína
Kamenec
Libouchec
Malé Chvojno
Telnice
 451 Petrovice

KILOMETROVNÍK

odj.

příj.

0,00
1,90
3,80
5,10
7,60
9,50
11,30
12,10
13,90
16,50
22,30

Délka spoje [km]
Pořadí vozu

SOBOTA + NEDĚLE
19988 19990 19994 19998
6+jj 6+jj 6+jj 6+jj
7:24
7:18
7:17
7:12
7:36
7:42
7:45
7:48
7:51
7:55
7:58
8:00
8:03
8:07
8:15
8:30
22,30
9941

9:24
9:18
9:17
9:10
9:36
9:42
9:45
9:48
9:51
9:55
9:58
10:00
10:03
10:07
10:15
10:30
22,30
9941

13:24
13:18
13:17
13:10
13:36
13:42
13:45
13:48
13:51
13:55
13:58
14:00
14:03
14:07
14:15
14:31
22,30
9941

Zóna

17:24
17:19
17:17
17:10
17:36
17:42
17:45
17:48
17:51
17:55
17:58
18:00
18:03
18:07
18:15
18:30
22,30
9941

124
136
131
311
311
311
311
301
301
301
301

ZASTÁVKA - OPAČNÝ SMĚR

; 451 od Homole u Panny
; 451 od Petrovice
Telnice
Malé Chvojno
Libouchec
Kamenec
Modrá u Děčína
Jílové u Děčína
Martiněves u Děčína
Děčín-Bynov
Děčín-Oldřichov
Děčín zastávka
Děčín hlavní nádr.
 U1 Prunéřov
 U8 Rumburk
 U28 Rumburk
 L2 Česká Lípa
 R20 Praha

KILOMETROVNÍK

8:30
odj.

příj.

0,00
5,80
8,40
10,20
11,00
12,80
14,70
17,20
18,50
20,40
22,30

Délka spoje [km]
Pořadí vozu
 spoje navazující na linku T11
; přípojné spoje na linku T11

Všechny spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo.
6 jede v sobotu

Platí od 02.04.2022 do 30.10.2022
SOBOTA + NEDĚLE
19989 19991 19995 19999
6+jj 6+jj 6+jj 6+jj

8:38
8:47
8:51
8:53
8:55
8:59
9:02
9:06
9:09
9:12
9:18
9:30

11:23
11:38
11:47
11:51
11:53
11:55
11:59
12:02
12:06
12:09
12:12
12:18
12:30
12:35
12:41
12:45

15:20
15:38
15:47
15:51
15:53
15:55
15:59
16:02
16:06
16:09
16:12
16:18
16:30
16:35
16:41
16:45

19:23
19:38
19:47
19:51
19:53
19:55
19:59
20:02
20:06
20:09
20:12
20:18
20:40
20:35
20:41
20:43

9:22
22,30 22,30 22,30 22,30
9941 9941 9941 9941

+ jede v neděli a ve státem uznávané svátky
jj jede od 2.4. do 30.10.

Linka č. 000981 Děčín - Telnice

Přepravu zajišťuje: [neurčen]

Všeobecné informace: , Centrální dispečink DÚK: 475 657 657, www.dopravauk.cz

Na lince platí jednotný tarif a smluvní přepravní podmínky Dopravy Ústeckého kraje. Informace jsou k dispozici ve vozidlech na lince.

Kilometrické vzdálenosti stanic a zastávek linky
stanice
Děčín hlavní nádraží
Děčín zastávka
Děčín-Oldřichov
Děčín-Bynov
Martiněves u Děčína
Jílové u Děčína
Modrá u Děčína
Kamenec
Libouchec
Malé Chvojno
Telnice

km
číslo tarifní
"od začátku"
zóny DÚK "mezistaničně"
301
0,0
0,0
301
1,9
1,9
301
1,9
3,8
301
1,3
5,1
311
2,5
7,6
311
1,9
9,5
311
1,8
11,3
311
0,8
12,1
131
1,8
13,9
136
2,6
16,5
124
5,8
22,3

Příloha č. 2 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní
osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje na turistické lince
č. T11
ČLÁNEK 1
STANDARDY KVALITY, SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZOVÁNÍM DOPRAVY
1. Dopravce je povinen k plnění této smlouvy používat jako základní vozidlo
historický motorový vůz řady M 152.0 (810).
2. Dopravce je povinen k plnění této smlouvy používat jako záložní vozidla
historické motorové vozy řad M 262.0 (830), M 262.1 (831), M 286.1 (851).
V případě nasazení těchto vozidel se výše základní ceny za jeden vlkm nemění.
3. Dopravce je dále oprávněn k plnění této smlouvy používat příplatková vozidla a
to dle pravidel stanovených dále v této příloze.
4. Dopravce je povinen vést pro potřeby Objednatele evidenci všech
nasazovaných základních a záložních vozidel používaných k plnění této
smlouvy, a to dle vzoru uvedeného v příloze č. 6.
5. Dopravce se zavazuje zajistit, že interiér i exteriér všech drážních vozidel
používaných k plnění této smlouvy bude udržovaný. Dopravce se zejména,
nikoliv však výlučně, zavazuje bez zbytečného odkladu provádět opravy závad
jakéhokoliv vybavení drážních vozidel (např. poškozená sedadla), obnovovat
nátěry (barva, lak apod.) uvnitř i vně drážních vozidel, odstraňovat jakékoliv
znečištění drážních vozidel. V souvislosti s odstraňováním znečištění drážních
vozidel je Dopravce povinen provádět vždy dle konkrétních okolností, nejméně
však jedenkrát týdně kompletní úklid drážních vozidel (včetně odstranění
prachu ve vozidle apod.). Dopravce je povinen zajistit ve vozidlech teplotu
vzduchu min. 18 °C.
6. Dopravce zajistí, že všichni průvodčí (osoby dopravce pověřené prodejem a
kontrolou jízdních dokladů) ve vlacích provozovaných při plnění této smlouvy
budou při odbavování, během přepravy cestujících a při další komunikaci
s cestující veřejností opatřeni železničním stejnokrojem opatřeným logem
Dopravce dle následujících požadavků:
a) dlouhé stejnokrojové kalhoty společenského typu (ženy alt. sukně);
b) košile krátký/dlouhý rukáv;
c) stejnokrojové sako/jednobarevná tmavá bunda;
d) obuv černé barvy.
Jednotlivé součásti železničního stejnokroje je průvodčí povinen nosit
přiměřeně počasí, pravidla pro jeho nošení stanoví Dopravce.
Po celou dobu přepravního výkonu je průvodčí povinen dbát o svůj zevnějšek.
Každý průvodčí musí ovládat plynně český jazyk (případně rozumět česky a
ovládat plynně slovenský jazyk), musí se orientovat v příslušném jízdním řádu,
tarifu a smluvních přepravních podmínkách.
7. Dopravce je povinen udržovat dostatečný počet záložních vozidel pro případ
neschopnosti vozidla základního. Pokud technický stav základního vozidla
nedovoluje jeho další jízdu, je Dopravce povinen zabezpečit nasazení vozidla
záložního.
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V případě, že dojde k neschopnosti vozidla při jízdě vlaku je Dopravce povinen
zajistit přepravu cestujících do cílové stanice vlaku a to buď záložním vozidlem
či náhradní autobusovou dopravou. Dopravce je povinen zajistit náhradní
autobusovou dopravu v případech stanovených v čl. 10 této smlouvy.
8. Pro náhradní autobusovou dopravu lze použít pouze vozidla spadající do
kategorie „autobus“, tzn. je vyloučeno používat dopravní prostředky typu
„dodávkový automobil – tranzit“. Dopravce je povinen zajistit pro NAD vozidla k
tomu způsobilá dle příslušných právních předpisů.
Vozidla NAD musí být označena obchodním jménem dopravce v souladu s
vyhláškou č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě.
Pro případ nasazení prostředku náhradní autobusové dopravy se Dopravce
zavazuje k nasazení vozidla KAROSA stavební řady C934E
9. Náhradní autobusová doprava může být realizována výhradně po níže
definované trase s níže uvedenými zastávkami:
délka
zastávka NAD

Děčín hl.n. (před budovou na
parkovacích místech K+R
v ulici Čsl. mládeže na straně
PK přiléhající k budově)

Děčín
zastávka
(na
autobusové zastávce „Děčín,
Teplická“)

Děčín-Oldřichov
(na
autobusové zastávce „Děčín,
Kovočas“)

trasa

úseku
[km]

od
začátku
[km]

0,0

0,0

budova žst. Děčín hl.n. 0,9
– Čsl. mládeže –
Teplická – zast. „Děčín,
Teplická“

0,9

0,0

0,9

zast. „Děčín, Teplická“ 1,7
– Teplická – zast.
„Děčín, Kovočas“

2,6

0,0

2,6
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Děčín-Bynov (na autobusové
zastávce „Děčín, U zámečku“)

Martiněves u Děčína (na
autobusové zastávce „Jílové,
Martiněves,rozc.“

Jílové u Děčína (na
autobusové zastávce „Jílové,
nám.“)

Modrá
u
Děčína
(na
autobusové zastávce „Jílové,
Modrá“)

Kamenec (na autobusové
zastávce „Libouchec, rozc.“)

Libouchec (na autobusové
zastávce „Libouchec, ObÚ“)

zast. „Děčín, Kovočas“ 1,3
– Teplická – zast.
„Děčín, U zámečku“

3,9

0,0

3,9

zast,
„Děčín,U 3,0
zámečku“ – Teplická –
zast.
„Jílové,
Martiněves, rozc.“

6,9

0,0

6,9

zast.
„Jílové, 1,6
Martiněves, rozc.“ –
Teplická – zast. „Jílové,
nám.“)

8,5

0,0

8,5

zast. „Jílové, nám.“ – 1,9
Teplická – I/13 – zast.
„Jílové, Modrá“

10,4

0,0

10,4

zast. „Jílové, Modrá“ – 1,0
I/13 – zast. „Libouchec,
rozc.“

11,4

0,0

11,4

zast. „Libouchec, rozc. 2,2
–
I/13
–
zast.
„Libouchec, ObÚ“

13,6

0,0

13,6

zast. „Libouchec, ObÚ“ 2,2
– I/13 – zast. Velké

15,8
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Chvojno,
Chvojno, rozc.“

Malé

Malé
Chvojno
(na
autobusové zastávce „Velké
Chvojno,
Malé
Chvojno,
rozc.“)

Telnice
budovou)

(před

0,0

15,8

zast. „Velké Chvojno, 7,4
Malé Chvojno, rozc.“ –
I/13 – II/248 – Telnice
(před st. budovou)

23,2

0,0

23,2

staniční

ČLÁNEK 2
SYSTÉM PŘÍPLATKŮ K ZÁKLADNÍ CENĚ NA 1 VLKM
1. Objednatel s Dopravcem vzájemně sjednávají, že dopravní výkony dle této
smlouvy mohou být zajišťovány také vozidly, která nejsou označená jako
základní vozidla nebo zálohová vozidla ve smyslu čl. 6, odst. 1 této smlouvy
(dále jen „příplatková vozidla“).
2. Pro provoz příplatkových vozidel platí veškerá ustanovení smlouvy, pokud není
dále stanoveno jinak.
3. Účelem sjednání příplatkových vozidel je smluvní zajištění možnosti posílení
kapacity vlakových souprav v dnech, ve kterých lze očekávat zvýšenou
poptávku po přepravě, příp. pro zajištění jednorázových akcí.
4. Dopravce je povinen zajistit připravenost příplatkového vozidla pro výkony dle
této smlouvy vždy po předchozím předhlášení ze strany Objednatele, pokud
takové bude učiněno nejpozději 14 kalendářních dní před prvním dnem provozu
příplatkového vozidla.
5. Lhůtu uvedenou v předcházejícím odstavci je možné výjimečně zkrátit.
Zkrácení lhůty je však podmíněno akceptací zkrácené lhůty ze strany Dopravce.
Akceptace lhůty musí být Objednateli doručena písemně, příp. formou
elektronické komunikace.
6. V případě, že Dopravce akceptuje zkrácení lhůty, je povinen dodržet ustanovení
dle odst. 1 tohoto článku.
7. Objednatel a dopravce pro účely provozu dle této smlouvy vzájemně
sjednávají následující příplatková vozidla a jejich ceny:
PŘÍPLATKOVÁ VOZIDLA LINKY T11
označení
příplatku

příplatková souprava

cena
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55 míst
k sezení
810

příplatek
1

010

810

8 míst pro
jízdní kola
62 míst
k sezení
0 míst pro
jízdní kola

31.218,Kč

55 míst
k sezení
8 míst pro
jízdní kola
55 míst
k sezení

810

příplatek
2

8 míst pro
jízdní kola
0 míst
k sezení

Daak

810

25 míst
pro jízdní
kola

31.218,Kč

55 míst
k sezení
8 míst pro
jízdní kola
56 míst
k sezení

830

příplatek
3

4 míst pro
jízdní kola
44 míst

„Bixovna“

0 míst pro
jízdní kola

830/831/
851

48 míst
k sezení

129.990,Kč
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16 míst
pro jízdní
kola

8. Dopravce prohlašuje, že cena uváděná u jednotlivých příplatků dle čl. 3 odst. 1
této přílohy výše je uvažována jako příplatek k základní ceně a to vždy za
období dvou bezprostředně po sobě následujících kalendářních dní, které jsou
zároveň provozními dny linky T11 dle přílohy č. 1 této smlouvy a ve kterých
zároveň bylo příslušné příplatkové vozidlo provozováno.
9. Zároveň dopravce prohlašuje, že v případě požadavku Objednatele na zajištění
příplatkového vozidla
a. v jednotlivých dnech, které jsou provozními dny linky T11 dle přílohy č. 1
této smlouvy a zároveň takovým dnům bezprostředně předchází a
bezprostředně následuje neprovozní den linky T11 dle přílohy č. 1 této
smlouvy (např. státní svátek uprostřed týdne), činí cena příplatku vždy
60 % výše ceny uvedené u daného příplatku v čl. 3 odst. 1 výše.
b. V trojicích bezprostředně po sobě následujících dnů, které jsou
provozními dny linky T11 dle přílohy č. 1 této smlouvy (např. prodloužený
víkend) činí cena příplatku vždy 150 % výše ceny uvedené u daného
příplatku v čl. 3 odst. 1 výše.
ČLÁNEK 3
DISPEČERSKÉ ŘÍZENÍ A ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNOSTÍ V PROVOZU
1. Pro zajištění dohledu nad plněním objednaných jízdních řádů, pro řešení
mimořádných okolností, pro informování cestujících a pro jiné úkoly stanovené v
této smlouvě zřídil Objednatel Centrální dispečink DÚK (dále jen „CED“).
2. Pracovníci Dopravce jsou povinni s CED komunikovat a jsou povinni dodržovat
pokyny CED dle pravidel a technických parametrů uvedených v této smlouvě.
3. Dopravce je z hlediska dispečerského řízení povinen:
a. bezodkladně informovat CED o plánovaných nebo mimořádných
odchylkách od jízdního řádu dle přílohy č. 1 s výjimkou běžných
zpoždění do 15 min.;
b. zajistit pro každý právě jedoucí nebo přistavený spoj telefonní kontakt na
pověřenou osobu Dopravce dále („Pověřená osoba“), která se vždy
nachází ve vozidle na daném spoji a předložit tento telefonní kontakt
CED a to nejméně 60 min. před výjezdem daného spoje;
c. zajistit, že Pověřená osoba vždy bezodkladně přijme volání z CED a
bude oprávněná zajistit operativní dispečerské řízení dle toho článku a
bude schopná informovat CED o aktuální provozní situaci,
d. zajistit čekání spojů na přípojné spoje dle (i) pokynu zaslaného na
odbavovací zařízení s nejméně 10 min. předstihem a/nebo
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(ii) telefonického požadavku CED předloženého Pověřené osobě
s nejméně 10 min. předstihem; CED určenou čekací dobu není Dopravce
oprávněn svévolně krátit nebo prodlužovat;
e. zajistit, že personál Dopravce nastaví vždy nejméně 15 min. před časem
pravidelného odjezdu odbavovací zařízení pro prodej jízdenek
zapůjčené Dopravci Objednatelem na jízdním řádem určenou linku a
spoj;
f. zajistit operativní nahrazování základních vozidel vozidly záložními.
4. Dopravce je povinen dodržovat stanovené normy pravidelnosti a plynulosti jím
poskytovaných přepravních služeb, jež vyplývají z časového a místního vymezení
jednotlivých spojů dle přílohy č. 1 této smlouvy, a to zejména:
a. zajistit v celé jejich délce všechny spoje, které má podle jízdního řádu
vykonat. Všechny spoje musí být provozovány v trase stanovené
aktuálním jízdním řádem a musí obsloužit všechny jím stanovené
zastávky ve stanoveném pořadí, ledaže tato smlouva výslovně stanoví
jinak;
b. zajistit, že žádné vozidlo nevyjede z žádné zastávky na trase příslušného
spoje před dobou stanovenou v jízdním řádu;
c. zajistit přistavení vozidla na výchozí zastávku každého spoje a umožnit
nástup cestujících a naložení zavazadel v čase nejméně 15 minut před
pravidelným odjezdem, je-li určená výchozí zastávka, příp. kolej, volná;
d. zajistit využívání výkonu vozidel a maximální povolené rychlosti a
zabránit bezdůvodným prostojům v zastávkách a bezdůvodně pomalé
plavbě tak, aby při plnění této smlouvy nedocházelo k nedůvodným
zpožděním a byly v maximální možné míře dodržovány jízdní řády.

Výchozí finanční model (veřejná drážní doprava)
Dopravce:
Objednatel:

KŽC Doprava, s.r.o.
Ústecký kraj

Středisko:
Dodatek:

Turistická linka T11
51
1

Výchozí model provozních aktiv
Dopravce:
Objednatel:

KŽC Doprava, s.r.o.
Ústí

T11
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Měsíční výkaz výkonů
Objednatel:
Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
IČ: 70892156, DIČ: CZ70892156, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 882733379/0800

Dopravce:

KŽC Doprava, s.r.o.
IČ: 27423069, DIČ: CZ27423069, Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 43-9405150227/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 112125

Oblast, č. smlouvy:
Období:

T11 Děčín - Telnice, [bude doplněno]
duben 2022

Dopravní výkon v příslušném kalendářním měsíci
Rozsah dopravního výkonu v měsíci dle přílohy č. 1 (Z) [vlkm]
Rozsah zmenšení dopravního výkonu dle čl. 4, odst. 2 smlouvy [vlkm]
Rozsah Objednaného dopravního výkonu (Q) [vlkm]
Rozsah Neuplatnitelného dopravního výkonu v měsíci dle čl. 5 odst. 1 smlouvy (N) [vlkm]

1 962,4
0,0
1 962,4
0,0

Rozsah dopravního výkonu v měsíci, který měl být realizován vozidlem dle čl. 6 odst. 1, avšak byl
realizován NAD v souladu s čl. 10 smlouvy (NADV) [vlkm]
Rozsah dopravního výkonu v měsíci realizovaný NAD dle čl. 10 smlouvy (NADA) [vlkm]

44,6
46,4

Využití příplatkových vozidel v příslušném měsíci
počet
jednic (α) dvojic (β) trojic (γ)
druh
kalendářních dnů, ve kterých bylo
příplatku
příplatkové vozidlo v příslušném
měsíci využito
příplatek 1
příplatek 2
1
příplatek 3
2

T11
T11
T11
T11
T11
T11
T11
T11
T11
T11

číslo linky

Číslo spoje

počáteční místo
dopravního
výkonu

koncové místo
dopravního
výkonu

délka trasy
výkonu

četnost vedení
výkonu

dopravní výkon
za období

poznámka upřesnění

Evidence dopravního výkonu v příslušném měsíci

a

b

c

d

e

f1

f2

g

19988
19989
19990
19991
19994
19995
19998
19998
19999
19999

Děčín hl.n.
Telnice
Děčín hl.n.
Telnice
Děčín hl.n.
Telnice
Děčín hl.n.
Děčín hl.n.
Telnice
Telnice

Telnice
Děčín hl.n.
Telnice
Děčín hl.n.
Telnice
Děčín hl.n.
Telnice
Telnice
Děčín hl.n.
Děčín hl.n.

22,3
22,3
22,3
22,3
22,3
22,3
22,3
23,2
22,3
23,2

11
11
11
11
11
11
10
1
10
1

245,3
245,3
245,3
245,3
245,3
245,3
1x nahrazeno
223
NAD v úseku Děčín - Telnice
23,2 NAD porucha vozidla
1x nahrazeno
223
NAD v úseku Děčín - Telnice
23,2 NAD porucha vozidla

za Dopravce předkládá: …………………………………………………. Dne …………………………………..
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Roční vyúčtování
Objednatel:

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

Dopravce:

KŽC Doprava, s.r.o.
IČ: 27423069, DIČ: CZ27423069, Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 43-9405150227/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 112125

Oblast, č. smlouvy: T11 Děčín - Telnice, [bude doplněno]
Období:
2022
Ceny dopravního výkonu v příslušném kalendářním roce (dle čl. 4 odst. 3 písm. a) a b))
Základní cena na 1 vlkm (C) [Kč/vlkm]

174,96

Cena za náhradní autobusovou dopravu smlouvy (CNAD) [Kč/km]

75,00

Dopravní výkon v příslušném kalendářním roce (na základě měsíčních výkazů výkonů dle čl. 8 odst. 1)
Základní rozsah veřejných služeb v příslušném kalendářním roce (Z) [vlkm]
Rozsah zmenšení dopravního výkonu dle čl. 4 odst. 2 smlouvy [vlkm]
Rozsah Objednaného dopravního výkonu v příslušném kalendářním roce (Q) [vlkm]
Rozsah Neuplatnitelného dopravního výkonu v příslušném kalendářním roce (N) [vlkm]

12131,2
0,0
12131,2
0,0

Rozsah dopravního výkonu v příslušném kalendářním roce, který měl být realizován vozidlem dle čl. 6
odst. 1, avšak byl realizován NAD v souladu s čl. 10 smlouvy (NADV) [vlkm]
Rozsah dopravního výkonu realizovaného v příslušném kalendářním roce prostřednictvím náhradní
autobusové dopravy dle čl. 10 smlouvy (NADA) [km]

0,0
0,0

Využití příplatkových vozidel v příslušném kalendářním roce (na základě měsíčních výkazů výkonů dle čl. 8 odst.
1)
Ceny příplatkových vozidel (dle čl. 2 přílohy č. 2)
příplatek 1 [Kč] 31 218,00 příplatek 2 [Kč]

31 218,00 příplatek 3 [Kč]

129 990,00

Použití příplatkových vozidel v příslušném kalendářním roce (na základě měsíčních výkazů dle čl. 8 odst. 1)
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
Σ
α β γ α β γ α β γ α β γ α β γ α β γ α β γ α β γ α β γ α β γ
příplatek 1
0 0 0
příplatek 2
0 0 0
příplatek 3
0 0 0
Vyčíslení výsledné roční kompenzace (dle čl. 5 odst. 3)

K=

2 122 474,75 Kč

za Dopravce předkládá: …………………………………………………. Dne …………………………………..
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Ústecký kraj
Číslo půjčitele (Kraj): 17/SML0661/SoV/DS/01
Číslo vypůjčitele (Dopravce):

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O VÝPŮJČCE ODBAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ
PRO DOPRAVCE DÚK
uzavřená dle ustanovení § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Smluvní strany:
Půjčitel:
Ústecký kraj
se sídlem:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
zastoupený:
kontaktní osoba:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s.,
číslo účtu: 882733379/0800
Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje
Mgr. Radka Opavová, email: opavova.r@kr-ustecky.cz
tel. 475 657 255

(dále jen „Kraj“)
a
Vypůjčitel:
KŽC Doprava, s.r.o.
se sídlem:
IČ:
DIČ:
Obchodní rejstřík:
bankovní spojení:
zastoupený:
kontaktní osoba:

Meinlinova 336, 190 16 Praha 9 - Koloděje
27423069
CZ27423069
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 112125
Mgr. Bohumilem Augustou, jednatelem

(dále jen „Dopravce“, společně „Smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
A. Smluvní strany mezi sebou dne 24. 3. 2017 uzavřely Smlouvu o výpůjčce odbavovacího
zařízení pro dopravce DÚK č. 17/SML0661/SoV/DS (dále jen „Smlouva“), jejímž předstrana 1 / 3

mětem je zapůjčení 2 ks mobilních odbavovacích zařízení včetně příslušenství pro nabíjení a náhradní baterie,
B. Smluvní strany dne (bude doplněno) uzavřely Smlouvu o zajištění veřejných služeb
v přepravě cestujících č. (bude doplněno),
uzavírají spolu Smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“)
I.
Předmět Smlouvy
Stávající znění článku I. Předmět Smlouvy se doplňuje:
1. Ústecký kraj jakožto vlastník mobilních odbavovacích zařízení půjčuje Dopravci 1
ks mobilních odbavovacích zařízení jehož součástí je i příslušenství pro nabíjení
a náhradní baterie (dále jen „předmět výpůjčky“). Podrobná specifikace předmětu
výpůjčky je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy. Nedílnou součástí odbavovacího
zařízení je i Security Access Module (dále jen „SAM“), který zajišťuje bezpečnou
komunikaci odbavovacího zařízení s bezkontaktní čipovou kartou Dopravy Ústeckého kraje (dále jen „BČK DÚK“), tento SAM je zabezpečen ostrými klíči.
II.
Doba výpůjčky
Stávající znění článku IV. Doba výpůjčky se mění:
1. Výpůjčka dle tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě se sjednává na dobu určitou. Mobilní
odbavovací zařízení bude zapůjčeno v každém provozním roce dva týdny před začátkem platnosti jízdního řádu a bude vráceno do dvou týdnů po skončení platnosti
jízdního řádu. Provozními roky je myšleno období let 2021 – 2026.
III.
Ostatní a závěrečná ustanovení
1.

Ústecký kraj tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje usnesením č. (bude doplněno) ze dne (bude doplněno).

2.

Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž půjčitel obdrží 1 vyhotovení a vypůjčitel obdrží 1 vyhotovení.

3.

Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem
dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv
provede Ústecký kraj, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této Smlouvy byla zaslána Dopravci na email:

Příloha č. 1 této Smlouvy - Podrobná specifikace předmětu výpůjčky
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IV.
Podpisy smluvních stran
1.

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

V Ústí nad Labem dne

…………………………………………….

V Ústí nad Labem dne

………………………………………………

Za Ústecký kraj

Za KŽC Doprava, s.r.o.

Ing. Jan Schiller
hejtman Ústeckého kraje

Mgr. Bohumil Augusta
jednatel
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Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu výpůjčky

1. Mobilní odbavovací zařízení – tvoří PDA CASIO IT-9000 s integrovanou
termotiskárnou, W-WAN modemem, WLAN a Bluetooth komunikací, snímačem 2D
kódů a čtečkou bezkontaktních čipových karet.

CASIO IT-9000














Procesor:
Intel PXA-320 624MHz
Paměť:
256MB RAM, 256MB Flash
OS:
Windows CE 6.0
Displej:
Barevný dotykový displej 3,7" VGA (480 × 640)
Klávesnice:
27 tlačítek
Tiskárna:
Termotiskárna (papír šíře 80mm, 28 řádků/sec)
Komunikace:
Bluetooth, USB, 3G (UMTS/HSDPA, EDGE/GPRS),
WiFi 802.11b/g
Čtečka:
RFID ISO 14443A/B, MF DESFire/EV1/Standard 14kB, NFC, 2x SAM slot
Čtečka 2D kódu:
Všechny obecně používané 1D a 2D kódy, AZTEC, QR,
Rozměry:
254 × 110 × 53 mm
Hmotnost:
630 g (včetně akumulátoru, bez papíru a pouzdra)
Prostředí:
Provozní teplota -20 °C - +50 °C, vlhkost 10 – 80 %,
krytí IP54
Akumulátor:
2000 mAh
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2. Ergonomicky tvarované kožené pouzdro na PDA s příslušenstvím

Ochranné kožené pouzdro specifikované pro ukládání PDA CASIO IT-9000

Ramenní popruh zajišťující bezpečnou manipulaci s PDA

Stylus (pero) pro ovládání dotykové obrazovky
3. Síťový adaptér pro nabíjení baterií

CASIO AD-S42120C-N5 skládající se ze dvou částí
4. Náhradní baterie

CASIO HA-G20BAT

Obal pro úschovu baterie z měkkého plastu

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

Ovládání dotykové obrazovky je povoleno pouze dotykovým perem, které je
součástí PDA. Při používání jiných předmětů hrozí poškození dotykové
obrazovky.

Je zakázáno manipulovat s bezpečnostními plombami, které chrání servisní
prostory v PDA.

Je doporučeno používat v PDA obě baterie (i tu náhradní) a výměnu provádět
minimálně jednou za dva měsíce.

Stránka 2 z 2

bod 13.12 priloha 1.pdf k usnesení č. 058/26R/2021

Krajský úřad
Číslo objednatele:

2721/2009

DODATEK Č. 26
KE SMLOUVĚ
O ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY VE VEŘEJNÉ DRÁŽNÍ OSOBNÍ DOPRAVĚ
K ZAJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMNÍHO OBVODU
ÚSTECKÉHO KRAJE
SMLUVNÍ STRANY:

Ústecký kraj
Sídlo:
Jednající:
IČ:
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
Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 882733379/0800

dále jen „Objednatel“
a
České dráhy, a.s.
Sídlo:
Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1
Jednající:
Ivanem Bednárikem, MBA, předsedou představenstva

a Ing. Jiřím Ješetou, členem představenstva
IČ:
70994226
DIČ:
CZ70994226
Bank. spojení: Komerční banka, a. s. Praha, č.ú. 10188-133605011/0100,
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
v oddílu B, vložka číslo 8039
dále jen „Dopravce“
(Dopravce s Objednatelem dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě „Smluvní strana“)
Preambule
VZHLEDEM K TOMU, ŽE
A) k datu uzavírání tohoto dodatku je známa míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného
ročního indexu spotřebitelských cen za rok 2020 vydaná a uveřejněná dne
13. ledna 2021 Českým statistickým úřadem, která činí 3,2 procenta;
S M L U V N Í S T R A N Y níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě
vzájemné shody tento dodatek č. 26 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 26“):
UZAVÍRAJÍ

Článek I.
I.1

Změna dopravního výkonu

V souvislosti s objednávkou dopravní obslužnosti provedenou Objednatelem k datu
platnosti JŘ 2020/2021, tj. k 13. prosinci 2020 došlo ke změně dopravního výkonu dle
platné Přílohy 1 Smlouvy a dle ustanovení odst. VI.9 Smlouvy, se:
a) v odstavci VI.2 Smlouvy se doplňuje písm. l) v následujícím znění:
„l)

Článek II.

od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 ve výši 229 389 141,- Kč (slovy
dvěstědvacetdevětmiliónůtřistaosmdesátdevěttisícjednostočtyřicetjednakorunče
ských).“;
Závěrečná ustanovení

II.1

Tento Dodatek č. 26 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou.
Pro odstranění pochybností Smluvní strany prohlašují, že Dopravce je oprávněn
uplatnit nárok na úhradu prokazatelné ztráty ve výši odpovídající ustanovením tohoto
Dodatku č. 26 a jeho příloh za období počínaje dnem 1. ledna 2021.

II.2

Ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 26, zůstávají nadále
v platnosti.

II.3

Tento Dodatek č. 26 je sepsán v šesti stejnopisech s platností originálu. Každá ze
Smluvních stran obdrží po třech vyhotoveních.

II.4

Objednatel potvrzuje, že o uzavření tohoto Dodatku č. 26 bylo rozhodnuto Radou
Ústeckého kraje dne 15. září 2021.

II.5

Pojmům a termínům, které jsou uvedeny v tomto Dodatku č. 26, začínají velkými
písmeny a nejsou v tomto Dodatku č. 26 definovány, bude přikládán stejný význam,
jaký je jim připisován ve Smlouvě.

II.6

Tento Dodatek č. 26 obsahuje úplné ujednání o předmětu Dodatku č. 26 a všech
náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly v Dodatku č. 26 ujednat, a které
považují za důležité pro závaznost tohoto Dodatku č. 26. Žádný projev vůle Smluvní
strany učiněný při jednání o tomto Dodatku č. 26 nebo po jeho uzavření nesmí být
vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními tohoto Dodatku č. 26 nebo Smlouvy a
nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

II.7

Každá Smluvní strana prohlašuje, že před uzavřením tohoto Dodatku č. 26 splnila
předsmluvní informační povinnost ve smyslu § 1728 OZ a nemá v této souvislosti vůči
druhé Smluvní straně žádné nároky.

II.8

Dopravce konstatuje, že dokumenty uvedené v přílohách 1 a 1A tohoto
Dodatku č. 26 zpřístupněné Objednateli v souvislosti s tímto Dodatkem č. 26,
představují obchodní tajemství Dopravce ve smyslu § 504 OZ (dále jen „Důvěrné
informace“). Objednatel se zavazuje zajistit, že Důvěrné informace budou
odpovídajícím způsobem utajeny a že s nimi budou seznámeni pouze ti zaměstnanci
Objednatele a jiné osoby, které je potřebují pro výkon své práce a pro případné
schválení Dodatku č. 26 ze strany Objednatele. Objednatel je oprávněn zpřístupnit
Důvěrné informace rovněž svým externím poradcům za podmínky, že budou zavázáni
povinností mlčenlivosti. Jiným třetím osobám mohou být Důvěrné informace
zpřístupněny pouze se souhlasem Dopravce. Bez ohledu na ochranu Důvěrných
informací podle tohoto odstavce Dodatku č. 26 Dopravce souhlasí s tím, že:
a)

tento Dodatek č. 26 včetně příloh s výjimkou Důvěrných informací jsou veřejně
přístupné a mohou být zveřejněny na internetových stránkách Objednatele či
na jeho profilu (pro vyloučení pochybností se uvádí, že Důvěrné informace
nebudou zveřejněny),

b)

tento Dodatek č. 26 a jeho součásti je Objednatel oprávněn postoupit
Ministerstvu financí pro výkon jeho činnosti,

c)

veškeré údaje poskytované na základě tohoto Dodatku č. 26, jakož i tento
Dodatek č. 26 a všechny jeho přílohy, mohou být zpřístupněny Nejvyššímu

Strana 2/4

kontrolnímu úřadu a obdobným institucím v případě finančních či jiných kontrol
Objednatele,
d)

II.9

veškeré údaje poskytované na základě tohoto Dodatku č. 26, jakož i tento
Dodatek č. 26 a všechny jeho přílohy, mohou být zpřístupněny Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže jakožto orgánu pověřenému dohledem nad
dodržováním zákona o zadávání veřejných zakázek a zákona o veřejných
službách, nebo jiným orgánům či institucím, jimž je Objednatel povinen
poskytnout příslušné údaje,

Objednatel je oprávněn poskytnout tuto smlouvu včetně všech jejích příloh třetím
osobám, pokud je to nezbytné pro splnění právní povinnosti Objednatele, a je
oprávněn tuto smlouvu včetně všech jejích příloh předložit soudu nebo správnímu
orgánu v případě soudního nebo správního řízení, pokud to budou považovat za
potřebné;

II.10 Smluvní strany berou na vědomí, že podmínkou účinnosti tohoto Dodatku č. 26 je
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv”) a souhlasí s jeho uveřejněním
v registru smluv. Uveřejnění tohoto Dodatku č. 26 v registru smluv zajistí Objednatel.
Objednatel ve zveřejňovaných dokumentech znečitelní Obchodní tajemství dopravce
uvedené v čl. III odst. III.8 tohoto Dodatku č. 26. Objednatel bere na vědomí, že
porušení povinností podle předchozí věty tohoto ustanovení bude Dopravce považovat
za porušení ochrany svého obchodního tajemství. Objednatel dále zajistí
v uveřejňovaných dokumentech anonymizaci následujících osobních údajů bankovní
spojení Dopravce, vč. čísla účtu, jména, příjmení, tituly a kontaktní údaje na osoby
uvedené jako zpracovatelé dokumentů předávaných v souvislosti s tímto Dodatkem
č. 26, podpisy osob podepisujících tento Dodatek č. 26. Povinnosti dle tohoto odstavce
zavazují Objednatele i po skončení platnosti této Smlouvy. Objednatel se současně
zavazuje informovat Dopravce o provedení registrace dle Zákona o registru smluv tak,
že Dopravci zašle kopii potvrzení správce registru smluv o zveřejnění smlouvy bez
zbytečného odkladu poté, kdy sám obdrží potvrzení. To neplatí, pokud Objednatel již
v publikačním formuláři uvede do příslušné kolonky ID datové schránky Dopravce:
e52cdsf a e-mail:
(v takovém případě potvrzení od správce
registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).
II.11 Tento Dodatek č. 26 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
II.12 Objednatel a Dopravce shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 26 ke Smlouvě před
jeho podpisem řádně přečetli, že mu rozumí a že byl uzavřen po vzájemném
projednání podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho Smluvní strany připojují
své podpisy:
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V Ústí n. Labem dne:

V Praze dne:

za Objednatele:

za Dopravce:

Ústecký kraj

České dráhy, a.s.

České dráhy, a.s.

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

Ivan Bednárik, MBA
předseda představenstva

Ing. Jiří Ješeta
člen představenstva

Přílohy
Příloha 1

Výkaz nákladů a výnosů z přepravní činnosti ve veřejné drážní osobní
dopravě včetně stanovení nákladové ceny v roce 2021, Nejvyšší přípustné
jednotkové ztráty v roce 2021 a předpokládané výše prokazatelné ztráty
v roce 2021

Příloha 1A

Kalkulace předpokládané výše nepředvídatelných nákladů a prokazatelné
ztráty v roce 2021
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Bod 14.3 příloha č.1

Číslo smlouvy: ……………………..

Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí investiční dotace
k realizaci projektu (akce) v rámci Dotačního programu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na
pevná paliva (kotlíková dotace)
uzavřené v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004
Sb., správní řád.

Smluvní strany
Poskytovatel:
Sídlo:

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení:
PPF banka a.s.
Číslo účtu:
0720000121/6000
(dále jen „poskytovatel“)
a
Příjemce:
Bydliště:
Datum narození:
Bank. spojení:
Číslo účtu:
Číslo žádosti:
(dále jen „příjemce“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 1981 zákona č. 89/2012 Sb.
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto Dohodu o ukončení smlouvy o poskytnutí
investiční dotace k realizaci projektu (akce) v rámci Dotačního programu na výměnu zastaralých
zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) v Ústeckém kraji (Dohoda)

Článek I.
Ukončení smlouvy
Smluvní strany se dohodly na ukončení smlouvy o poskytnutí investiční dotace k realizaci
projektu (akce) v rámci Dotačního programu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná
paliva (kotlíková dotace) v Ústeckém kraji č. ………………, uzavřené dne ………………..

Článek II.
Ostatní ujednání
1.

Smlouva je ukončena před vyplacením schválené dotace. Poskytovatel a Příjemce výslovně
prohlašují, že dnem uzavření této Dohody jsou vypořádána jejich vzájemná práva a
povinnosti z titulu uzavřené smlouvy a nebudou vůči sobě uplatňovat jakékoliv další nároky.

2.

Tato Dohoda bude zveřejněna dle § 10d odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů na úřední desce poskytovatele způsobem umožňujícím
dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření Dohody, a to po dobu nejméně 3 let ode dne
zveřejnění.

3.

Tato Dohoda se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu a každá ze smluvních
stran obdrží jedno vyhotovení.

4.

Obě smluvní strany prohlašují, že Dohoda byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle
jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a na
důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

5.

Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření této Dohody bylo rozhodnuto usnesením Rady
Ústeckého kraje č. …………………. ze dne ……………………..

6.

Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

V Ústí nad Labem dne

V

dne

Poskytovatel:
Ústecký kraj
…………………………………..

Příjemce:
…………………………………..
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Bod 14.3 příloha č.2

Číslo smlouvy: ……………………..

Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí investiční dotace
k realizaci projektu (akce) v rámci Dotačního programu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na
pevná paliva (kotlíková dotace)
uzavřené v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004
Sb., správní řád.

Smluvní strany
Poskytovatel:
Sídlo:

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení:
ČSOB a.s.
Číslo účtu:
293863327/0300
(dále jen „poskytovatel“)
a
Příjemce:
Bydliště:
Datum narození:
Bank. spojení:
Číslo účtu:
Číslo žádosti:
(dále jen „příjemce“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 1981 zákona č. 89/2012 Sb.
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto Dohodu o ukončení smlouvy o poskytnutí
investiční dotace k realizaci projektu (akce) v rámci Dotačního programu na výměnu zastaralých
zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) v Ústeckém kraji (Dohoda)

Článek I.
Ukončení smlouvy
Smluvní strany se dohodly na ukončení smlouvy o poskytnutí investiční dotace k realizaci
projektu (akce) v rámci Dotačního programu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná
paliva (kotlíková dotace) v Ústeckém kraji č. ………………, uzavřené dne ………………..

Článek II.
Ostatní ujednání
1.

Smlouva je ukončena před vyplacením schválené dotace. Poskytovatel a Příjemce výslovně
prohlašují, že dnem uzavření této Dohody jsou vypořádána jejich vzájemná práva a
povinnosti z titulu uzavřené smlouvy a nebudou vůči sobě uplatňovat jakékoliv další nároky.

2.

Tato Dohoda bude zveřejněna dle § 10d odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů na úřední desce poskytovatele způsobem umožňujícím
dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření Dohody, a to po dobu nejméně 3 let ode dne
zveřejnění.

3.

Tato Dohoda se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu a každá ze smluvních
stran obdrží jedno vyhotovení.

4.

Obě smluvní strany prohlašují, že Dohoda byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle
jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a na
důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

5.

Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření této Dohody bylo rozhodnuto usnesením Rady
Ústeckého kraje č. …………………. ze dne ……………………..

6.

Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

V Ústí nad Labem dne

V

dne

Poskytovatel:
Ústecký kraj
…………………………………..

Příjemce:
…………………………………..
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Bod 14.4 příloha č. 1

Krajský úřad
Číslo smlouvy: ………………….

Dodatek č. …
KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ DOTACE
uzavřené v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl.
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

Smluvní strany
Poskytovatel:
Sídlo:

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení:
PPF banka a.s.
Číslo účtu:
0720000121/6000
(dále jen „poskytovatel“)
a
Příjemce:
Bydliště:
Datum narození:
Bank. spojení:
Číslo účtu:
Číslo žádosti:
(dále jen „příjemce“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
DODATEK č. …
ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. ………………….. ze dne …………. (dále jen „Smlouva")

V souladu s Článkem VIl. odst. 1. Smlouvy, dochází k následujícím změnám Smlouvy:
1.
V Článku II. Smlouvy se 1. a 2. odstavec a následující tabulka mění a nahrazují tímto zněním:
1.

Poskytovatel se zavazuje v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. ………….. ze
dne ……….…………
poskytnout příjemci investiční dotaci v maximální výši
…………………… Kč (slovy …………………… korun českých) na úhradu způsobilých
výdajů akce.

2.

Podíl dotace na předpokládaných způsobilých výdajích akce:
Celkové způsobilé výdaje

Kč

Max. výše dotace – podíl prostředků EU

Kč

Bonifikace za prioritní obec – podíl prostředků EU

Kč

Celková max. výše dotace – vč. bonifikace

Kč

2.
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž
Poskytovatel obdrží 1 vyhotovení a 1 vyhotovení obdrží Příjemce.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
4. Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto Radou Ústeckého
kraje usnesením č. ……………………. ze dne ……………………...

V Ústí nad Labem dne ………………..

V ……………………. dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel:
Ústecký kraj
………………………………………………

Příjemce:
………………………………………
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Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 13/2021/RÚK ze dne 15. 9. 2021
– zvýšení rozpočtu Ústeckého kraje o částku 320 926 tis. Kč na celkový objem rozpočtu
Ústeckého kraje 26 304 311 tis. Kč:
1)

zvýšení o částku 1 982 tis. Kč
příjmy
daňové příjmy – zvýšení o částku 1 982 tis. Kč – poplatky za znečisťování ovzduší, Fond
vodního hospodářství a životního prostředí
Ústeckého kraje,
kapitálové výdaje
odbor životního prostředí a zemědělství, Fond vodního hospodářství a životního prostředí
Ústeckého kraje – zvýšení o částku 1 982
tis. Kč – rezerva

2)

zvýšení o částku 3 000 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční dary – UZ 48 - zvýšení o částku 2 000 tis. Kč od České spořitelny, a.s.
(1 000 tis. Kč) a NET4GAS, s.r.o. (1 000
tis. Kč)
neinvestiční přijaté transfery – zvýšení o částku 1 000 tis. Kč - Fond pro mimořádné
události Ústeckého kraje – transfer od
Karlovarského kraje (500 tis. Kč) a
Plzeňského kraje (500 tis. Kč)
běžné výdaje
odbor informatiky a organizačních věcí, oblast kancelář hejtmana – zvýšení o částku
3 000 tis. Kč:
 UZ 48 - finanční podpora organizací – rezerva, 2 000 tis. Kč
 Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje – odstranění následků extrémních
bouřek v červnu 2021 v Ústeckém kraji, 1 000 tis. Kč

3)

zvýšení o částku 181 tis. Kč
příjmy
přijaté pojistné náhrady – zvýšení o částku 181 tis. Kč – příspěvkové organizace
běžné výdaje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy – zvýšení o částku 171 tis. Kč - pojistné plnění pro
příspěvkové organizace:
 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola,
Varnsdorf, příspěvková organizace, 84 tis. Kč,
 Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace, 40 tis. Kč,
 Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, příspěvková organizace, 33 tis. Kč,
 Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec,
příspěvková organizace, 14 tis. Kč
odbor sociálních věcí – zvýšení o částku 10 tis. Kč - pojistné plnění pro příspěvkové
organizace:
 Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, příspěvková organizace, 8 tis. Kč,
 Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace, 2 tis. Kč,

1
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4)

zvýšení o částku 1 327 tis. Kč za podmínky schválení závazných ukazatelů radou kraje
příjmy
odvody příspěvkových organizací – zvýšení o částku 1 327 tis. Kč – odvod z fondu investic
Správy a údržby silnic Ústeckého kraje,
příspěvkové organizace
běžné výdaje
odbor dopravy a silničního hospodářství – zvýšení o částku 1 327 tis. Kč – příspěvek na
provoz pro Správu a údržbu silnic
Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci –
odpisy z nemovitého majetku,

5)

zvýšení o částku 30 tis. Kč
příjmy
vrácené finanční prostředky – zvýšení o částku 30 tis. Kč – vratka nepoužitých finančních
prostředků od Krajské zdravotní, a.s. na
zajištění
protialkoholní
a
protitoxikomanické záchytné stanice za
rok 2019 v rámci služby obecného
hospodářského zájmu,
běžné výdaje
odbor zdravotnictví - zvýšení o částku 30 tis. Kč – dotace pro Krajskou zdravotní, a.s. na
zajištění
protialkoholní
a
protitoxikomanické
záchytné
stanice
v rámci služby obecného hospodářského
zájmu v roce 2021,

6)

zvýšení o částku 101 tis. Kč
příjmy
vrácené finanční prostředky – zvýšení o částku 101 tis. Kč – vratky účelových finančních
prostředků
v rámci
Regionálního
podpůrného fondu Ústeckého kraje z
dotačních programů:
 UZ 403 – Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí, 9 tis. Kč
(Rehabilitace Klubíčko, s. r. o.)
 UZ 470 – Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí zdravotnického
personálu u poskytovatelů lůžkové péče na území ÚK, 92 tis. Kč (Krajská
zdravotní, a. s. - Nemocnice Litoměřice, o. z., 87 tis. Kč a Nemocnice Roudnice
nad Labem 5 tis. Kč)
běžné výdaje
odbor strategie, přípravy a realizace projektů, Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje
- zvýšení o částku 101 tis. Kč – oblast
zdravotnictví na dotační programy:
 UZ 403 – Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí, 9 tis. Kč rezerva
 UZ 470 – Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí zdravotnického
personálu u poskytovatelů lůžkové péče na území ÚK, 92 tis. Kč - rezerva
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7)

snížení o částku 85 tis. Kč
příjmy
neinvestiční transfery ze zahraničí – snížení o částku 85 tis. Kč – z operačního programu
INTERREG EUROPE na projekty (podíl
EU):
 Internacionalizace malých a středních podniků (SIE - SME) – zvýšení o 72 tis. Kč

od Kent County Council
 Úloha veřejné správy při podpoře konkurenceschopnosti malých a středních
podniků (PURE COSMOS) – snížení o 157 tis. Kč od Comune di Genova
běžné výdaje
odbor regionálního rozvoje, Fond rozvoje Ústeckého kraje – snížení o částku 57 tis. Kč u
projektu „INTERREG EUROPE – PURE
COSMOS“ (evropský podíl) - služby
kapitálové výdaje
odbor regionálního rozvoje, Fond rozvoje Ústeckého kraje – snížení o částku 28 tis. Kč –
rezerva na financování připravovaných
projektů
8)

zvýšení o částku 314 tis. Kč
příjmy
neinvestiční přijaté transfery – zvýšení o částku 314 tis. Kč:
 dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 264 tis. Kč,
 UZ 33063 – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV),
zvýšení o 369 tis. Kč,
 UZ 33160 - Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních
škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol v roce 2021, snížení o
105 tis. Kč
 dotace z Ministerstva kultury ČR - UZ 34070 - Kulturní aktivity, zvýšení o 50 tis.
Kč
běžné výdaje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy – zvýšení o částku 314 tis. Kč v rámci programů:
 UZ 33063 – OP VVV, prioritní osa 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu,
primárnímu a sekundárnímu vzdělávání pro Střední školu obchodu, řemesel,
služeb a Základní školu, Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci, zvýšení o
369 tis. Kč
 UZ 33160 - vratka z programu Podpora sociálně znevýhodněných romských
žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol v roce 2021,
snížení o 105 tis. Kč od krajských organizací:
 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola,
Varnsdorf, příspěvková organizace, snížení o 49 tis. Kč,
 Střední škola technická, Most, příspěvková organizace, snížení o 22 tis. Kč,
 Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková
organizace, snížení o 18 tis. Kč,
 Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, snížení o 10 tis. Kč,
 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem,
Neklanova 1806, příspěvková organizace, snížení o 6 tis. Kč,
 UZ 34070 - Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit a Podpora
zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit 2021,
projekt Virtuosi per musica di pianoforte pro Základní uměleckou školu Evy
Randové, Ústí nad Labem, W. Churchilla 4, příspěvkovou organizaci, zvýšení o
50 tis. Kč
3
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9)

zvýšení o částku 97 804 tis. Kč – UZ 13305
příjmy
neinvestiční přijaté transfery – zvýšení o částku 97 804 tis. Kč - dotace z Ministerstva
práce a sociálních věcí ČR:
 UZ 13305 – transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
71 872 tis. Kč,
 UZ 13351 - řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu sociálních
služeb zřízených a provozovaných územními rozpočty, 25 932 tis. Kč
běžné výdaje
odbor sociálních věcí – zvýšení o částku 97 804 tis. Kč v rámci programů:
 UZ 13305 – dofinancování dotace na sociální služby na rok 2021, které je
určeno na plnění povinností příjemce dotace uvedených v § 95 písm. g) a
h) zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů – personální náklady pro poskytovatele sociálních služeb podle
přílohy č. 4 předloženého materiálu, 71 872 tis. Kč,
 UZ 13351 - mimořádná dotace na sanaci vícenákladů a výpadku příjmů, v
souvislosti s trvajícími dopady epidemie COVID_19 (Program podpory E)
pro krajské příspěvkové organizace podle přílohy č. 5 předloženého
materiálu, 25 932 tis. Kč

10) zvýšení o částku 200 000 tis. Kč
příjmy
neinvestiční přijaté transfery – UZ 91252 - zvýšení o částku 200 000 tis. Kč - dotace ze
Státního fondu dopravní infrastruktury
běžné výdaje
odbor dopravy a silničního hospodářství – UZ 91252 – zvýšení o částku 200 000 tis. Kč –
transfer pro Správu a údržbu silnic Ústeckého
kraje,
příspěvkovou
organizaci
na
financování oprav silnic II. a III. tříd náležících
do vlastnictví zřizovatele příjemce dle rozpisu
akcí odsouhlaseného Centrální komisí
Ministerstva dopravy,
11) zvýšení o částku 16 272 tis. Kč
příjmy
neinvestiční přijaté transfery – UZ 15011 – zvýšení o částku 651 tis. Kč – dotace od
Ministerstva životního prostředí ČR (MŽP)
investiční přijaté transfery – UZ 15974 – zvýšení o částku 15 621 tis. Kč – dotace od MŽP
běžné výdaje:
odbor strategie, přípravy a realizace projektů, Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje
– UZ 15 011 – zvýšení o částku 651 tis. Kč –
Operační program Životní prostředí (OPŽP)
na projekt „Finanční podpora na výměnu
zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva"
(kotlíková dotace) - rezerva
kapitálové výdaje:
odbor strategie, přípravy a realizace projektů, Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje
– UZ 15 974 – zvýšení o částku 15 621 tis. Kč
– OPŽP na projekt „kotlíková dotace“ –
rezerva
4
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12) přesun ve výši 39 585 tis. Kč
financování
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků – zvýšení o částku
-39 585 tis. Kč – splátka jistiny úvěrového
rámce 2016 - 2023
příjmy
investiční přijaté transfery – zvýšení o částku 39 585 tis. Kč – dotace od Ministerstva pro
místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu za
projekty „Nová komunikace u města
Roudnice nad Labem“, „Střední škola
technická, Most - REKO objektu šaten na
dílny
praktického
vyučování“,
„Nová
komunikace u města Chomutova“ s podíly:
UZ 17 968, státní rozpočet částka 2 199 tis. Kč
UZ 17 969, Evropská unie částka 37 386 tis. Kč

13) přesun ve výši 263 tis. Kč
běžné výdaje:
odbor strategie, přípravy a realizace projektů – snížení o 263 tis. Kč – konzultační,
poradenské a právní služby
kapitálové výdaje:
odbor informatiky a organizačních věcí – zvýšení o 263 tis. Kč – programové vybavení
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Pojistná smlouva č. 400 046 978 - dodatek č. 7
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 19.05.2021 - 19.08.2021 se sjednávají následující úpravy pojistné smlouvy:
S účinností od 10.06.2021 se ze seznamu nemovitostí Ústeckého kraje vyřazuje:

95

111

Střední škola zahradnická a
zemědělská Antonína Emanuela
Komerse, Děčín-Libverda, příspěvková
organizace
Speciální základní škola, Mateřská
škola a Praktická škola, Ústí nad
Labem, Pod Parkem 2788, p.o.

číslo parcely 1040/1

skleník foliový

číslo parcely 1040/1

skleník foliový

číslo parcely 1040/1

skleník foliový

Tolstého 1232/37, Ústí
budova školy
nad Labem

S účinností od 30.06.2021 se ze seznamu nemovitostí Ústeckého kraje vyřazuje:
ul. Vrchlického, 1241/21, 41501
budova kojeneckého ústavu
Teplice
v areálu ústavu Vrchlického, 41501 skleník - přístavba k budově
Krajská
Teplice
1241/21
45
majetková,
v areálu ústavu Vrchlického, 41501 spojovací krček - k budově
p.o.
Teplice
1241/21
v areálu ústavu Vrchlického, 41501
lehárna
Teplice

39 091 379 Kč
334 520 Kč
786 328 Kč
3 672 275 Kč

S účinností od 17.06.2021 se do seznamu nemovitostí Ústeckého kraje zařazuje:
Žitenická čp. 2045

trafostanice
traumatologie

Žitenická čp. 2044

107 Ústecký kraj

budova H

4 115 899 Kč
902 784 Kč
6 961 415 Kč

komplement H

37 625 942 Kč

U Trati čp. 2040

ubytovna M

13 310 546 Kč

K Interně čp 2042

interna F

68 196 958 Kč

kuchyň

25 441 263 Kč

Žitenická čp. 2046

Žitenická čp. 2081
Žitenická čp. 2082
Žitenická čp. 2084

spojovací objekt mezi D-E

724 187 Kč

stravovací provoz K

20 209 915 Kč

dětské odd. B

10 407 618 Kč

dětské odd. B

35 297 088 Kč

gynekologie E

17 435 678 Kč

gynekologie E

72 947 504 Kč

hlavní budova A

18 930 818 Kč

hlavní budova A

24 120 909 Kč

číslo parcely

hlavní budova vchod 2/2
spojovací chodba mezi A a B

746 008 Kč
705 944 Kč

k Interně čp. 2042

interna F

8 533 456 Kč

Žitenická čp. 2105

chirurgie

253 130 408 Kč

Žitenická čp. 2083

centrální příjem C

11 322 636 Kč

 S účinností od 17.06.2021 se sjednává strojní pojištění pojízdných strojů příspěvkové organizace
Krajská majetková:
Traktor kolový s čelním nakladačem
Potinger Terrasem C6 - secí stroj
JOHN DEERE - sklízecí řezačka samojízdná
Krajská
majetková
– Školní
statek
Kadaň

Kolový traktor NEW HOLLAND TD5.105 s
čelním nakladačem, vedle na balíky, lopata
210H

CLAAS ROLLAND 350 RF-sběrací lis
Traktor Kolový CLAAS AXION 840 + čelní
nakladač
Pracovní stroj nesený, žací stroj diskový
CLAAS - DISCO 9200C
Traktor kolový teleskopický manipulátor
KRAMER
Hodnotu majetku v součtu 19 627 504 Kč
Vysoutěžená sazba strojního pojištění mobilních strojů: 12%o
Roční pojistné za připojištění strojů: 235 530 Kč
Poměrné pojistné 17.06.2021 – 19.05.2022: 217 211,- Kč

A6000115

2016

3 751 000 Kč

190173

2020

2 648 690 Kč

SPZ- E012278

2020

2 842 048 Kč

SPZ- U00 9045

2018

1 437 843 Kč

76202269

2018

47 190 Kč

SPZ B021538

2015

3 969 983 Kč

F6501586

2020

2 516 800 Kč

SPZ S060235

2019

2 413 950 Kč

 S účinností od 28.06.2021 se aktualizuje hodnota dílenské lodi včetně středotlakého potrubí po její
kompletní rekonstrukci na 37 131 316,10 Kč.
Nové roční pojistné: 55 028,- Kč
Poměrné pojistné 28.06.2021 – 19.05.2022: 49 067,- Kč

 Za úpravy pojištění v období 19.11.2020 - 19.02.2021 pojistitel účtuje doplatek 986,- Kč.

Celkový doplatek pojistného za tento dodatek ve výši 267 264,- Kč bude pojistníkem uhrazen na
účet pojišťovacího makléře RESPECT, a.s., číslo účtu u Raiffeisenbank a.s
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
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Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
IČ: 708 92 156

Vyúčtování pojistného č. 1 - pojištění odpovědnosti
zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli
V souladu s uzavřenou pojistnou smlouvou č. 1200163382 Vám zasíláme přehled přeplatku či nedoplatku za příslušné zúčtovací období.
Pro výpočet přeplatku či nedoplatku byla jako podklad použita příloha č. 1 pojistné smlouvy - seznam pojištěných a rozsah pojištění.

Pojistná smlouva:

1200163382

pro pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

Pojištěný:

Dle přílohy č. 1 - seznam pojištěných a rozsah pojištění

Zúčtovací období:

27. 6. 2020 - 26. 6. 2021

Poměřné pojistné:

67 515 Kč

Poměřné nespotřebovatné
pojistné:

62 682 Kč

Rozdíl poměrného a poměrného
nespotřebovaného pojistného:

4 833 Kč

Nedoplatek:

4 833 Kč

Způsob úhrady přeplatku či nedoplatku:
Nedoplatek bude v plné výši uhrazen pojistníkem prostřednictvím peněžního ústavu na účet pojišťovacího zprostředkovatele RESPECT, a.s. č.
pod variabilním symbolem 1200163382 (číslo PS) nejpozději do 16.7.2021.
V Praze dne

29.6.2021

Zástupce pojistníka

Pojišťovna VZP, a.s.

Zástupce pojistitele
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1200163382

Příloha č. 1 k PS
Pojistník:

Ústecký kraj

IČ:

70892156

pořadové číslo

příjmení a jméno

RČ

- seznam pojištěných a rozsah pojištění

počátek
pojištění

konec
pojištění

limit pojistného
plnění*

k datu: 23.2.2021

spoluúčast

územní rozsah

násobek
LP

skupina

vadný výrobek
(zmetek) - SLP

pohřešování
věci svěřené SLP

roční pojistné za
ztráta věci
svěřené - SLP 1 zaměstnance

1

Anděl Jiří, Ing. CsC.

27.6.2020

18.2.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

2

Andrt Miroslav, Mgr. Ing.

27.6.2020

18.2.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

3

Belej Radek

27.6.2020

18.2.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

4

Beneš Václav

27.6.2020

18.2.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

5

Bergmannová Hana, Ing.

27.6.2020

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

6

Bubeníček Oldřich

27.6.2020

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

7

Buchová Bohumila, DiS.

27.6.2020

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

8

Burian Tomáš, RNDr.

27.6.2020

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

9

Csonka Pavel, Bc.

27.6.2020

18.2.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

10

Černý Radek

27.6.2020

18.2.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

11

Dittrich Leo

27.6.2020

18.2.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

12

Doležalová Dáša, Mgr.

27.6.2020

18.2.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

13

Dostál Stanislav, Ing.

27.6.2020

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

14

Drlý Ladislav, Ing.

27.6.2020

18.2.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

15

Dubský Jaroslav, Ing.

27.6.2020

18.2.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

16

Fišer Jiří, Ing. Bc.

27.6.2020

18.2.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

17

Foldyna Jaroslav

27.6.2020

18.2.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

18

Franěk Jindřich, Ing.

27.6.2020

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

19

Frýdová Hana, Ing.

27.6.2020

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

20

Franková Romana, Ing

27.6.2020

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

21

Giampaoli Karel, Ing.

27.6.2020

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

22

Hajšman Pavel, Ing.

27.6.2020

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

23

Hambálek Josef

27.6.2020

18.2.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

24

Hanko Dominik, Ing. Bc.

27.6.2020

18.2.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

25

Hanza Hynek, Bc.

27.6.2020

18.2.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

26

Hejnová Simona, JUDr.

27.6.2020

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

27

Holíková Vlasta, Ing.

27.6.2020

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

28

Honzl Karel, Ing.

27.6.2020

18.2.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

29

Horáček Stanislav, Ing.

27.6.2020

18.2.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

30

Horák Jaroslav, RSDr.

27.6.2020

18.2.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

31

Hrabáč Marek, JUDr.

27.6.2020

18.2.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

32

Hyťhová Tereza
Jahodová Rennerová Nikola,
Mgr.
Janec Petr, MUDr.

27.6.2020

18.2.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

27.6.2020

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

27.6.2020

18.2.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

33
34

poměrné
pojistné

poměrné
nespotřebované
pojistné

35

Jelínek Jan, Bc.

27.6.2020

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

36

Jeřábek Jakub, Ing.

27.6.2020

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

37

Ježek Bohumil, Ing.

27.6.2020

18.2.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

38

Johnová Iva, Mgr.

27.6.2020

18.2.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

39

Kalasová Andrea, Mgr.

27.6.2020

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

40

Klaška Rudolf

27.6.2020

18.2.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

41

Klika Martin, PhDr. MBA, DBA

27.6.2020

18.2.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

42

Knorrová Lenka, Ing.

27.6.2020

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

43

Kocánek Marek, Ing.

27.6.2020

18.2.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

44

Komínek Jaroslav

27.6.2020

18.2.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

45

Kosová Alena, Ing.

27.6.2020

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

46

Kossakowski Vladimír

27.6.2020

18.2.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

47

Kováčová Darina, Mgr.

27.6.2020

18.2.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

48

Kovář Roman, Mgr.

27.6.2020

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

49

Kovářová Zdeňka, Ing.

27.6.2020

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

50

Krampera Stanislav, Bc.

27.6.2020

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

51

Krastenicsová Radmila, Ing.

27.6.2020

18.2.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

52

Kucr Marcel, Ing. DiS.

27.6.2020

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

53

Kulhánek Jiří, PaedDr.

27.6.2020

18.2.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

54

Kuráňová Jana, Mgr.

27.6.2020

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

55

Kuszniruková Jaroslava, Ing.

27.6.2020

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

56

Kutner Zdeněk

27.6.2020

18.2.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

57

Lafková Petra, Ing.

27.6.2020

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

58

Laibl Radim, Ing.

27.6.2020

18.2.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

59

Matějka Miroslav
Matouš Zdeněk, PhDr. Ing.
Ph.D.,MBA
Mejstříková Lubomíra, Ing.

27.6.2020

18.2.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

27.6.2020

18.2.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

27.6.2020

18.2.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

27.6.2020

18.2.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

60
61
62

CSc. MBA
Mikl Vlastimil

63

Miklošová Drahomíra

27.6.2020

18.2.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

64

Milerová Květoslava, Ing.

27.6.2020

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

65

Motlová Dita, Ing.

27.6.2020

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

66

Nedrdová Jana, Ing.

27.6.2020

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

67

Nedvědický Petr, Mgr. Ing.

27.6.2020

18.2.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

68

Pimpara Jiří

27.6.2020

18.2.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

69

Pospíšilová Milena, Mgr.

27.6.2020

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

70

Richter Jan, Mgr.Bc.et Bc.

27.6.2020

18.2.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

71

Rybák Stanislav, RSDr.

27.6.2020

18.2.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

72

Rychtařík Milan, Mgr. et Bc.

27.6.2020

18.2.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

73

Sachetová Jitka

27.6.2020

18.2.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

74

Severa Petr, Ing.

27.6.2020

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

75

Slavíčková Eva, Ing.

27.6.2020

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

76

Svítilová Pavla, Ing.

27.6.2020

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

77

Svoboda Jan, JUDr.

27.6.2020

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

78

Svoboda Josef, Ing.

27.6.2020

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

79

Svoboda Zbyněk

27.6.2020

18.2.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

80

Sykáček Jaroslav, Ing.

27.6.2020

18.2.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

81

Šimák Jindřich, Mgr.Ing.

27.6.2020

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

82

Šimáková Pavla, Ing.

27.6.2020

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

83

Škařupová Martina, Ing.

27.6.2020

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

84

Škudrnová Jana

27.6.2020

18.2.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

85

Šmíd Petr, Mgr.

27.6.2020

18.2.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

86

Šrejber Adam, PhDr. Ph.D.

27.6.2020

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

87

Štejnar Radek, Ing.

27.6.2020

18.2.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

88

Tomášová Pavla, Mgr.

27.6.2020

18.2.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

89

Tomešová Iva, Ing.

27.6.2020

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

90

Trojna Luboš, Ing.

27.6.2020

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

91

Týlová Hana, Ing.

27.6.2020

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

92

Urbánek Petr, Ing.

27.6.2020

18.2.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

93

Vávra Tomáš, Ing.

27.6.2020

18.2.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

94

Vodička Jaroslav, Ing.

27.6.2020

18.2.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

95

Vodseďálek Pavel

27.6.2020

18.2.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

96

Vomáčka Petr, Mgr.

27.6.2020

18.2.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

97

Waicová Dagmar, Ing.

27.6.2020

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

98

Zeman Monika, Ing. MBA

27.6.2020

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

99

Zemaník Milan, Ing.

27.6.2020

18.2.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

100

Rieger, Tomás, Mgr. Bc

27.6.2020

18.2.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

101

Voláková Johanka, Ing.

29.7.2020

18.2.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

102

Marian Čapek

24.2.2021

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

103

Radek Černý

24.2.2021

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

104

MUDr. Alena Dernerová

24.2.2021

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

105

Ing. Štefan Drozd

24.2.2021

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

106

Jaroslav Foldyna

24.2.2021

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

107

Bc. Elvíra Hahnová

24.2.2021

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

108

Ing. Marek Hrvol

24.2.2021

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

109

Ing. Bohumil Ježek

24.2.2021

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

110

Mgr. Zdeněk Kettner

24.2.2021

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

111

PhDr. Martin Klika, MBA, DBA

24.2.2021

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

112

Ing. Marek Kocánek

24.2.2021

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

113

Jaroslav Komínek

24.2.2021

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

114

Mgr. Jan Kranda

24.2.2021

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

115

Ing. Bc. Petr Kubeš

24.2.2021

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

116

Ing. Lumír Kus

24.2.2021

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

117

Zdeněk Kutner

24.2.2021

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

118

Ing. Zbyněk Linhart

24.2.2021

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

119

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA

24.2.2021

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

120

Ing. Věra Nechybová

24.2.2021

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

121

Miroslav Novotný

24.2.2021

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

122

Mgr. Jan Paparega

24.2.2021

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

123

Jiří Pimpara

24.2.2021

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

124

Ing. Vít Rous

24.2.2021

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

125

Lukáš Ryšavý

24.2.2021

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

126

Mgr. Jiří Řezníček

24.2.2021

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

127

Kateřina Stojanová

24.2.2021

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

128

Pavel Svoboda

24.2.2021

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

129

Bc. Jiří Štábl

24.2.2021

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

130

Mgr. Milan Šťovíček

24.2.2021

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

131

Mgr. Pavla Tomášová

24.2.2021

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

132

Yveta Tomková

24.2.2021

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

133

Filip Ušák

24.2.2021

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

134

Ing. Jiří Valenta

24.2.2021

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

135

Vladimír Vlach

24.2.2021

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

136

Tomáš Zíka

24.2.2021

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

137

PaedDr. Jiří Kulhánek

24.2.2021

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

138

JUDr. Marek Hrabáč

24.2.2021

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

139

24.2.2021

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

24.2.2021

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

141

Ing. Bc. Dominik Hanko
Ing. Lubomíra Mejstříková,
CSc. MBA
Ing. Jan Schiller

24.2.2021

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

142

Mgr. Jiří Řehák

24.2.2021

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

143

Ing. Mgr. Jiří Baudis

24.2.2021

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

144

Drahomíra Karasová

24.2.2021

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

145

Ing. Tomáš Kirbs

24.2.2021

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

146

Zdeněk Plecitý

24.2.2021

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

147

Mgr. et Bc. Milan Rychtařík

24.2.2021

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

148

Ing. Vlastimil Skála

24.2.2021

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

149

Mgr. Zdenka Vachková

24.2.2021

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

150

JUDr. Karolína Žákovská, Ph.D.

24.2.2021

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

151

Mgr. Iva Dvořáková, LL.M.

24.2.2021

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

152

Ing. Michal Kučera

24.2.2021

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

153

Ing. Radim Laibl

24.2.2021

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

154

Mgr. Bc. Tomáš Rieger

24.2.2021

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

155

Ing. Jan Růžička

24.2.2021

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

156

Ing. Jindra Zalabáková

24.2.2021

26.6.2021

5% min. 1 000 Kč

Svět

1x

B

NE

30 000 Kč

30 000 Kč

140

157
158
159
Pojistné celkem
Pojištění se řídí: VPP PODN P 1/18 a DPP ODZAM P 1/18.
*Zaměstnanec standardně odpovídá dle zákona za škody způsobené zaměstnavateli standardně do výše 4,5 násobku svého průměrného hrubémo měsíčního příjmu.

580 920 Kč

67 515 Kč

62 682 Kč

Roční limit pojistného plnění pro všechny škody nastalé v jednom pojistném roce a pro jednoho pojištěného na dopravním prostředku činí 100 000 Kč - odchylně od čl. 4 odst. 2 DPP ODZAM P 1/18.
Zaměstnance řadíme do tří kategorií takto:
Skupina A – profesionální řidiči nebo pracovníci, kteří manipulují s pracovními nebo skladovými stroji a přepravními prostředky vyžadující zvláštní oprávnění
Skupina B – řidiči referenti
Skupina C – neřidiči
LP = limit pojistného plnění
SLP = sublimit pojištěné plnění v rámci základního limitu pojistného plnění

