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 27. schůze Rady Ústeckého kraje - VI. volební období 2020 - 2024, konané dne 29.09.2021
od 17:49 hodin do 18:35 hodin, v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební
3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 001/27R/2021
1.1 Zahájení - určení ověřovatelů zápisu a usnesení
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
a) průběh schůze Rady Ústeckého kraje dne 29. 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 29. 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. 002/27R/2021
1.1 Zahájení - určení ověřovatelů zápisu a usnesení
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
ověřovatele zápisu a usnesení z 27. zasedání Rady Ústeckého kraje:
1. Ing. Jana Růžičku, člena Rady Ústeckého kraje
2. Mgr. Jiřího Řeháka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje
Usnesení č. 003/27R/2021
2.1 Schválení programu
Rada Ústeckého kraje po projednání
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schvaluje
upravený program 27. schůze Rady Ústeckého kraje v VI. volebním období 2020 - 2024.
Usnesení č. 004/27R/2021
3.2 Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
splnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje z VI. volebního období 2020 –
2024:
1. Usnesení RÚK č. 031/3R/2020 z 09.12.2020 Úvěr – Dodatek č. 2, změna výše splátek ze
skutečného čerpání
2. Usnesení RÚK č. 006/20R/2021 z 30.06.2021 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí
dotace č. 20/SML5833/SOPD/KH - změna formátu dotace
3. Usnesení RÚK č. 007/20R/2021 z 30.06.2021 C)2. Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné
zakázky na dodávky s názvem „KH - Izolační dýchací přístroje pro jednotky sboru
dobrovolných hasičů obcí Ústeckého kraje“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního
řízení
4. Usnesení RÚK č. 008/20R/2021 z 30.06.2021 Změny v rámci poskytnutých dotací –
Program 2020 na podporu JSDHO a ostatních složek IZS – Obec Telnice
5. Usnesení RÚK č. 010/20R/2021 z 30.06.2021 Udělení Záslužných medailí Ústeckého kraje
6. Usnesení RÚK č. 025/20R/2021 z 30.06.2021 B)1. Program pro podporu OH obcí
Ústeckého kraje – Obec Pnětluky – ukončení administrace
7. Usnesení RÚK č. 072/20R/2021 z 30.06.2021 Dodatek č. 1 k Ručitelskému prohlášení
8. Usnesení RÚK č. 084/20R/2021 z 30.06.2021 Nakládání s majetkem
9. Usnesení RÚK č. 085/20R/2021 z 30.06.2021 Nakládání s majetkem
10. Usnesení RÚK č. 086/20R/2021 z 30.06.2021 Nakládání s majetkem
11. Usnesení RÚK č. 088/20R/2021 z 30.06.2021 Nakládání s majetkem
12. Usnesení RÚK č. 089/20R/2021 z 30.06.2021 Nakládání s majetkem
13. Usnesení RÚK č. 090/20R/2021 z 30.06.2021 Nakládání s majetkem
14. Usnesení RÚK č. 091/20R/2021 z 30.06.2021 Nakládání s majetkem
15. Usnesení RÚK č. 092/20R/2021 z 30.06.2021 Nakládání s majetkem
16. Usnesení RÚK č. 093/20R/2021 z 30.06.2021 Nakládání s majetkem
17. Usnesení RÚK č. 095/20R/2021 z 30.06.2021 Nakládání s majetkem
18. Usnesení RÚK č. 096/20R/2021 z 30.06.2021 Nakládání s majetkem
19. Usnesení RÚK č. 097/20R/2021 z 30.06.2021 Nakládání s majetkem
20. Usnesení RÚK č. 166/20R/2021 z 30.06.2021 Projednání investičních záměrů s výdaji
nad 5 mil. Kč - V/2021
21. Usnesení RÚK č. 042/21R/2021 z 14.07.2021 Kompetence k provádění rozpočtových
přesunů v rámci rozpočtu odboru
22. Usnesení RÚK č. 045/21R/2021 z 14.07.2021 C)2. Vyhodnocení zadávacího řízení
veřejné zakázky na služby s názvem „Rekonstrukce mostu ev. č. 246-005 Počedělice,
PD+IČ+AD“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení
23. Usnesení RÚK č. 006/23R/2021 z 04.08.2021 Revokace usnesení 011/6Z/2021 v části B)3
ze dne 26. 4. 2021 a schválení poskytnutí dotace v programu Rodinné stříbró Ústeckého kraje
2021
24. Usnesení RÚK č. 007/23R/2021 z 04.08.2021 Poskytnutí finančních dotací z Programu
2021 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu
spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany
obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném
systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Ústeckého
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kraje
25. Usnesení RÚK č. 008/23R/2021 z 04.08.2021 Dary vybraným obcím, které zřizují
JSDHO k zajištění jejich akceschopnosti
26. Usnesení RÚK č. 013/23R/2021 z 04.08.2021 B)1. Program pro podporu OH obcí
Ústeckého kraje – Obec Černěves – změna smluvního ujednání
27. Usnesení RÚK č. 014/23R/2021 z 04.08.2021 B)1. Program pro podporu OH obcí
Ústeckého kraje – Obec Libotenice – změna smluvního ujednání
28. Usnesení RÚK č. 016/23R/2021 z 04.08.2021 B)1. Fond vodního hospodářství a
životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – obec Domoušice
29. Usnesení RÚK č. 017/23R/2021 z 04.08.2021 C)3.b),d) Změna závazného ukazatele –
příspěvku na provoz a dofinancování příspěvkových organizací v oblasti sociální
30. Usnesení RÚK č. 021/23R/2021 z 04.08.2021 Budoucí přísliby – Farní charita Lovosice a
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
31. Usnesení RÚK č. 022/23R/2021 z 04.08.2021 Návrh na vyřazení služeb ze Základní sítě
sociálních služeb Ústeckého kraje
32. Usnesení RÚK č. 024/23R/2021 z 04.08.2021 Budoucí příslib – Charita Most
33. Usnesení RÚK č. 025/23R/2021 z 04.08.2021 Program podpory aktivit stálých
profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících na území Ústeckého kraje
na rok 2021 – rozdělení dotací
34. Usnesení RÚK č. 026/23R/2021 z 04.08.2021 D)2. Program na záchranu a obnovu
kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2021 – rozdělení dotací
35. Usnesení RÚK č. 027/23R/2021 z 04.08.2021 D)2. Program na záchranu a obnovu
drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2021 –
rozdělení dotací
36. Usnesení RÚK č. 029/23R/2021 z 04.08.2021 Změny zřizovacích listin příspěvkových
organizací Ústeckého kraje v působnosti odboru kultury a památkové péče
37. Usnesení RÚK č. 031/23R/2021 z 04.08.2021 Program podpory regionální kulturní
činnosti na rok 2021 – rozdělení dotací
38. Usnesení RÚK č. 055/23R/2021 z 04.08.2021 Žádosti o finanční příspěvek z Fondu
Ústeckého kraje
39. Usnesení RÚK č. 060/23R/2021 z 04.08.2021 Nakládání s majetkem
40. Usnesení RÚK č. 069/23R/2021 z 04.08.2021 Nakládání s majetkem
41. Usnesení RÚK č. 070/23R/2021 z 04.08.2021 Nakládání s majetkem
42. Usnesení RÚK č. 071/23R/2021 z 04.08.2021 Nakládání s majetkem
43. Usnesení RÚK č. 072/23R/2021 z 04.08.2021 Nakládání s majetkem
44. Usnesení RÚK č. 073/23R/2021 z 04.08.2021 Nakládání s majetkem
45. Usnesení RÚK č. 074/23R/2021 z 04.08.2021 Nakládání s majetkem
46. Usnesení RÚK č. 075/23R/2021 z 04.08.2021 Nakládání s majetkem
47. Usnesení RÚK č. 076/23R/2021 z 04.08.2021 Nakládání s majetkem
48. Usnesení RÚK č. 077/23R/2021 z 04.08.2021 Nakládání s majetkem
49. Usnesení RÚK č. 078/23R/2021 z 04.08.2021 Nakládání s majetkem
50. Usnesení RÚK č. 079/23R/2021 z 04.08.2021 Nakládání s majetkem
51. Usnesení RÚK č. 080/23R/2021 z 04.08.2021 Nakládání s majetkem
52. Usnesení RÚK č. 082/23R/2021 z 04.08.2021 Nakládání s majetkem
53. Usnesení RÚK č. 083/23R/2021 z 04.08.2021 Nakládání s majetkem
54. Usnesení RÚK č. 084/23R/2021 z 04.08.2021 Nakládání s majetkem
55. Usnesení RÚK č. 085/23R/2021 z 04.08.2021 Nakládání s majetkem
56. Usnesení RÚK č. 086/23R/2021 z 04.08.2021 Nakládání s majetkem
57. Usnesení RÚK č. 097/23R/2021 z 04.08.2021 Nakládání s majetkem
58. Usnesení RÚK č. 114/23R/2021 z 04.08.2021 Aktualizace Zásad pro tvorbu a poskytování
finančních prostředků z Fondu investic a oprav Ústeckého kraje
59. Usnesení RÚK č. 115/23R/2021 z 04.08.2021 Projednání investičních záměrů s výdaji
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nad 5 mil. Kč - VI/2021
60. Usnesení RÚK č. 116/23R/2021 z 04.08.2021 C)1. Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky na stavební práce s názvem „Střední průmyslová škola stavební a Obchodní
akademie, Kadaň, p.o. - oprava fasády (Komenského 562)“ formou zjednodušeného
podlimitního řízení
61. Usnesení RÚK č. 117/23R/2021 z 04.08.2021 C)2. Vyhodnocení zadávacího řízení
veřejné zakázky na stavební práce s názvem „SOŠ a SOU, Roudnice nad Labem, Neklanova
1806 - výměna oken, zateplení objektů v areálu školy“ zadávané formou otevřeného řízení v
podlimitním režimu
62. Usnesení RÚK č. 118/23R/2021 z 04.08.2021 C)2. Změna smlouvy č.
19/SML2096/SoD/INV ze dne 19. 7. 2019 na plnění veřejné zakázky na stavební práce s
názvem „Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov
63. Usnesení RÚK č. 008/24R/2021 z 18.08.2021 Čerpání prostředků z Fondu pro mimořádné
události Ústeckého kraje – finanční dar KZ a.s. na nákup hlubokomrazících skříňových boxů
64. Usnesení RÚK č. 009/24R/2021 z 18.08.2021 Čerpání prostředků z Fondu pro mimořádné
události Ústeckého kraje - humanitární pomoc pro obce v Ústeckém kraji na odstraňování
následků živelné události
65. Usnesení RÚK č. 012/24R/2021 z 18.08.2021 Volba přísedících Krajského soudu v Ústí
nad Labem
66. Usnesení RÚK č. 014/24R/2021 z 18.08.2021 Změna Pravidel pro tvorbu zřizovacích
listin příspěvkových organizací
67. Usnesení RÚK č. 017/24R/2021 z 18.08.2021 5. úplná aktualizace územně analytických
podkladů Ústeckého kraje
68. Usnesení RÚK č. 021/24R/2021 z 18.08.2021 B)1. Program pro podporu OH obcí
Ústeckého kraje – Obec Všehrdy – změna smluvního ujednání
69. Usnesení RÚK č. 022/24R/2021 z 18.08.2021 B)1. Fond vodního hospodářství a
životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – Obec Oleško
70. Usnesení RÚK č. 025/24R/2021 z 18.08.2021 Povinně hlášené změny
71. Usnesení RÚK č. 026/24R/2021 z 18.08.2021 Dotační program „Podpora sociálních
služeb v Ústeckém kraji 2022“ – vyhlášení
72. Usnesení RÚK č. 028/24R/2021 z 18.08.2021 Dofinancování sociálních služeb v rámci
programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2021
73. Usnesení RÚK č. 029/24R/2021 z 18.08.2021 D) MMR - Národní program rozvoje
cestovního ruchu v regionech
74. Usnesení RÚK č. 030/24R/2021 z 18.08.2021 Schválení nového dotačního programu
„Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v Ústeckém kraji“
75. Usnesení RÚK č. 031/24R/2021 z 18.08.2021 Destinační agentura České středohoří –
změna přídělů do Fondu Ústeckého kraje a Regionálního podpůrného fondu
76. Usnesení RÚK č. 032/24R/2021 z 18.08.2021 Změna účelu čerpání účelového příspěvku
příspěvkové organizace v roce 2021
77. Usnesení RÚK č. 034/24R/2021 z 18.08.2021 Krajská zdravotní, a.s. - aktuální informace
78. Usnesení RÚK č. 039/24R/2021 z 18.08.2021 D)2. Dotační program „Podpora aktivit
zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“ – vyhodnocení 2021, II.
lhůta
79. Usnesení RÚK č. 041/24R/2021 z 18.08.2021 Změny zřizovacích listin příspěvkových
organizací Ústeckého kraje – oblast školství
80. Usnesení RÚK č. 044/24R/2021 z 18.08.2021 B)1. Zveřejnění smlouvy v registru smluv –
Dohoda o narovnání s Karlovarským krajem
81. Usnesení RÚK č. 058/24R/2021 z 18.08.2021 Dodatek Zřizovací listiny č. 75
82. Usnesení RÚK č. 059/24R/2021 z 18.08.2021 F) Poskytnutí finančních prostředků na
financování mostů na silnicích II.a III.tříd“ z prostředků SFDI
83. Usnesení RÚK č. 060/24R/2021 z 18.08.2021 E)2. Smlouva o úvěru č. 230/20/LCD –
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úprava smluvních podmínek ve vztahu k poskytnutí záruky ze strany Ústeckého kraje
84. Usnesení RÚK č. 065/24R/2021 z 18.08.2021 Změna v uzavřené smlouvě o partnerství v
rámci projektu „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotnosti v Ústeckém kraji“ (IKAP
A2)
85. Usnesení RÚK č. 068/24R/2021 z 18.08.2021 C)1.,2. Fond pro spravedlivou transformaci
– aktuální informace
86. Usnesení RÚK č. 069/24R/2021 z 18.08.2021 Žádost o prominutí odvodu a penále za
porušení rozpočtové kázně Fond Ústeckého kraje
87. Usnesení RÚK č. 071/24R/2021 z 18.08.2021 Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č.
12/2021/ZÚK
88. Usnesení RÚK č. 072/24R/2021 z 18.08.2021 Změny zřizovací listiny č.j. 213/2002
příspěvkové organizace Ústeckého kraje: Krajská majetková, příspěvková organizace
89. Usnesení RÚK č. 073/24R/2021 z 18.08.2021 C)1. Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky na stavební práce s názvem „Oblastní muzeum Louny – úprava budovy Poděbradova
č.p.599, Louny“ formou zjednodušeného podlimitního řízení
90. Usnesení RÚK č. 079/24R/2021 z 18.08.2021 D)3. Program podpory rozvoje zemědělství
a venkovských oblastí na období let 2014 až 2020 – změna termínu realizace projektu
91. Usnesení RÚK č. 084/24R/2021 z 18.08.2021 Program obnovy venkova 2021 – návrh
dotací
92. Usnesení RÚK č. 085/24R/2021 z 18.08.2021 Program obnovy venkova Ústeckého kraje
– žádosti o výjimku
93. Usnesení RÚK č. 004/25R/2021 z 30.08.2021 Výzva Ústeckého kraje k Vládě ČR k
řešení situace v sociálně vyloučených lokalitách s návrhem legislativních změn
94. Usnesení RÚK č. 005/25R/2021 z 30.08.2021 Žádost o uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě
o poskytnutí investiční dotace k realizaci projektu Labe aréna Štětí – etapa I.
Usnesení č. 005/27R/2021
4.2 Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu odboru INF – dar od České spořitelny, a.s. – 3.
část
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů
o 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. EduTrio, z.s.
Sídlo: Fibichova 1441, 438 01 Žatec
IČO: 01927574
částka: 70.000,projekt: Cesta k normálu
Usnesení č. 006/27R/2021
4.3 Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění služeb (očkovací místa, očkobus)
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění služeb mezi Ústeckým krajem a Krajskou
zdravotní, a.s. č. 21/SML1158/OS/KH dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
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B) ukládá
Bc. Janu Jelínkovi, vedoucímu odboru informatiky a organizačních věcí, zajistit uzavření
smlouvy dle bodu A/ tohoto usnesení.
Termín: 15. 10. 2021
Usnesení č. 007/27R/2021
6.1 SPZ Triangle – uzavření nájemní smlouvy se společností Zásilkovna s.r.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 Nájemní smlouvy pro umístění Z-boxu a spolupráci při jeho provozování se
společností Zásilkovna s.r.o., Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9 – Libeň, IČO: 28408306,
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Usnesení č. 008/27R/2021
6.2 SPZ Triangle – prodej pozemků společnosti METAL EXCHANGE s.r.o.
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů,
o prodeji (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.p.č. 293/95 o výměře 385 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha, oddělený z p.p.č. 293/12 dle geometrického plánu č. 225-46/2020 ze dne 10. 12.
2020,
- pozemek: p.p.č. 293/93 o výměře 538 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha, oddělený z p.p.č. 293/25 dle geometrického plánu č. 225-46/2020 ze dne
10. 12. 2020,
v k.ú. Minice, obec Velemyšleves, zapsány na LV č. 123 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec,
do vlastnictví společnosti METAL EXCHANGE s.r.o., IČ: 27325733, se sídlem Minice 62,
438 01 Velemyšleves, a o uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
B) ukládá
Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, předložit na zasedání Zastupitelstva
Ústeckého kraje návrh dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 1. 11. 2021
Usnesení č. 009/27R/2021
7.1 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení záměru „Obchodní centrum
Kaufland Most“ oznamovatele Kaufland Česká republika v.o.s.
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 záměru Obchodní centrum Kaufland Most oznamovatele
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Kaufland Česká republika v.o.s. takto:
Rada Ústeckého kraje nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení č. 010/27R/2021
7.2 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení záměru „Intenzifikace
výrobního procesu“ oznamovatele KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
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 záměru „Intenzifikace výrobního procesu“ oznamovatele
KNAUF INSULATION, spol. s r.o., takto:
Z důvodu opakovaného významného navýšení kapacity požaduje Rada Ústeckého kraje
posouzení záměru podle zákona. Do dokumentace požaduje doplnit studii vlivu na veřejné
zdraví.
Usnesení č. 011/27R/2021
7.3 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení záměru „Provozní jednotka
ověření kontinuální výroby olejů z plastů“ oznamovatele POL OIL CZ s.r.o.
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 „Provozní jednotka ověření kontinuální výroby
olejů z plastů“ oznamovatele POL OIL CZ s.r.o. takto:
Rada Ústeckého kraje požaduje provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. V rámci dokumentace
požadujeme předložit výsledky zkušebního provozu kontejnerové jednotky v areálu Actherm,
spol. s r.o., na něž se oznámení záměru odkazuje. Požadujeme uvést složení, vlastnosti a
konkrétní způsoby využití pyrolýzního oleje a pevného zbytku. Požadujeme uvést parametry,
které budou v ověřovacím provozu sledovány, dále uvést časové horizonty, resp. limity pro
ověřovací provoz a vysvětlit návaznost budoucího komerčního provozu.
Usnesení č. 012/27R/2021
7.4 Návrh plánu péče o přírodní památku V Kuksu
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
návrh plánu péče o přírodní památku V Kuksu na období 2021 – 2030 dle přílohy č. 1 tohoto
materiálu bez připomínek
Usnesení č. 013/27R/2021
7.5 Návrh plánu péče o přírodní památku Stráně u Drahobuzi
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
návrh plánu péče o přírodní památku Stráně u Drahobuzi na období 2021 – 2030 dle přílohy
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č. 1 tohoto materiálu bez připomínek
Usnesení č. 014/27R/2021
7.6 Návrh plánu péče o přírodní památku Sovice u Brzánek
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
návrh plánu péče o přírodní památku Sovice u Brzánek na období 2021 – 2030 dle přílohy č.
1 tohoto materiálu bez připomínek
Usnesení č. 015/27R/2021
7.7 Návrh plánu péče o přírodní památku Stráně nad Suchým potokem
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
návrh plánu péče o přírodní památku Stráně nad Suchým potokem na období 2021 – 2030 dle
přílohy č. 1 tohoto materiálu bez připomínek
Usnesení č. 016/27R/2021
7.8 Program pro podporu OH obcí v Ústeckém kraji – obec Janov – změna smluvního
ujednání
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje dle § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů
1. vzít na vědomí informaci o žádosti obce Janov o změnu rozpočtu projektu dle přílohy č. 1
tohoto materiálu,
2. změnit rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o poskytnutí investiční a neinvestiční
dotace obci Janov z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji
na období 2017 až 2025 na realizaci projektu "Pořízení kontejnerů a jejich zakrytí v obci
Janov" přijaté usnesením 056/31Z/2020 ze dne 7. 9. 2020 tak, že výše investiční dotace činí
200 050 Kč, výše neinvestiční dotace činí 44 240 Kč, podíl požadované dotace k celkovým
uznatelným nákladům projektu činí 63,59 % a položkový rozpočet projektu schválený v části
B citovaného usnesení se nahrazuje položkovým rozpočtem projektu dle přílohy č. 1 dodatku
č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace č. 20/SML5734/01/SoPD/ZPZ
dle přílohy č. 3 tohoto usnesení,
3. rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční a neinvestiční
dotace č. 20/SML5734/01/SoPD/ZPZ uzavřené s obcí Janov, č. p. 235, 405 02 Janov, IČ
00556025 dle přílohy č. 3 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 Janov rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti dle bodu A 3)
8

tohoto usnesení,
Termín: 30. 11. 2021
3. v návaznosti na rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o podané žádosti dle bodu A 3)
tohoto usnesení zajistit administraci dodatku.
Termín: 30. 11. 2021
Usnesení č. 017/27R/2021
7.9 Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání –
Obec Klapý
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 Klapý 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. 2 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 20/SML1165/SoPD/ZPZ,
uzavřené s obcí Klapý, IČ: 00263796, dle přílohy č. 5 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 Klapý rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podaným žádostem;
Termín: 30. 11. 2021
3. v návaznosti na bod A) zajistit administraci dodatku.
Termín: 15. 12. 2021
Usnesení č. 018/27R/2021
7.10 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Zajištění péče
o lokality Natura 2000 v Ústeckém kraji v letech 2020 – 2023 II“ část 1- 6, 8 a 10 - 12
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 „Péče o zvláště
chráněná území a biotopy zvláště chráněných druhů ve správě Ústeckého kraje v letech 2021
- 2023“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. Zprávu o hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Zajištění péče
o lokality Natura 2000 v Ústeckém kraji v letech 2020 – 2023 II“ dle přílohy č. 2
předloženého materiálu.
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3. Protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení na plnění veřejné
zakázky na služby s názvem „Zajištění péče o lokality Natura 2000 v Ústeckém kraji v letech
2020 – 2023 II“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.
4. Protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení č. 2 na plnění veřejné
zakázky na služby s názvem „Zajištění péče o lokality Natura 2000 v Ústeckém kraji v letech
2020 – 2023 II“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.
5. Závazný text smlouvy o dílo pro všechny části veřejné zakázky s názvem „Zajištění péče o
lokality Natura 2000 v Ústeckém kraji v letech 2020 – 2023 II“ ze zadávací dokumentace dle
přílohy č. 5 předloženého materiálu.
6. Výpis z evidence skutečných majitelů vybraného dodavatele 2. a 4. části dle přílohy č. 6
předloženého materiálu.
7. Výpis z evidence skutečných majitelů vybraného dodavatele 1., 3., 5., 10. a 12. části dle
přílohy č. 7 předloženého materiálu.
B) rozhoduje
1. podle ustanovení § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále
jen „zákon“) o výběru následujících dodavatelů a o uzavření smluv s následujícími
dodavateli, kteří podali ekonomicky nejvýhodnější nabídku v rámci následujících částí
zakázky, a to za podmínek uvedených v jejich nabídce, a za předpokladu, že předloží veškeré
doklady a splní veškeré úkony, které zákon nebo zadavatel požadoval jako podmínku
uzavření smlouvy:
2. část Holý vrch
Gardenella s.r.o., Masarykovo náměstí 22/13, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad
Labem-Stará Boleslav, IČO: 106 70 572
- Celková nabídková cena: 1 532 000,00 Kč bez DPH
- Celková nabídková cena: 1 853 720,00 Kč včetně DPH,
4. část Stráně nad Suchým potokem
Gardenella s.r.o., Masarykovo náměstí 22/13, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad
Labem-Stará Boleslav, IČO: 106 70 572
- Celková nabídková cena: 739 100,00 Kč bez DPH
- Celková nabídková cena: 894 311,00 Kč včetně DPH,
6. část Evaňská rokle 2021
Lukáš Voda, 17. listopadu 516, 431 51, Klášterec nad Ohří - Miřetice u Klášterce nad Ohří,
IČO: 88026795
- Celková nabídková cena: 430 000,00 Kč bez DPH
- Celková nabídková cena: 520 300,00 Kč včetně DPH,
8. část Na dlouhé stráni 2021
Lukáš Voda, 17. listopadu 516, 431 51, Klášterec nad Ohří - Miřetice u Klášterce nad Ohří,
IČO: 88026795
- Celková nabídková cena: 605 000,00 Kč bez DPH
- Celková nabídková cena: 732 050,00 Kč včetně DPH,
10. část Vrbka
RTT, a.s., náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 25261134
- Celková nabídková cena: 53 200,00 Kč bez DPH
- Celková nabídková cena: 64 372,00 Kč včetně DPH,
11. část Černá louka 2021
Lukáš Voda, 17. listopadu 516, 431 51, Klášterec nad Ohří - Miřetice u Klášterce nad Ohří,
IČO: 88026795
- Celková nabídková cena: 945 000,00 Kč bez DPH
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- Celková nabídková cena: 1 143 450,00 Kč včetně DPH,
12. část Černá louka 2022-23
RTT, a.s., náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 25261134
- Celková nabídková cena: 2 231 000.00 Kč bez DPH
- Celková nabídková cena: 2 699 510,00 Kč včetně DPH.
2. podle ustanovení § 122 odst. 2 zákona o výběru následujících dodavatelů a o uzavření
smluv s následujícími dodavateli, bez provedeného hodnocení, když na uvedené části zakázky
podali nabídku jako jediní, a to za podmínek uvedených v jejich nabídce a za předpokladu, že
předloží veškeré doklady a splní veškeré úkony, které zákon nebo zadavatel požadoval jako
podmínku uzavření smlouvy:
1. část Bílé stráně u Štětí
RTT, a.s., náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 25261134
- Celková nabídková cena: 527 000,00,00 Kč bez DPH
- Celková nabídková cena: 637 670,00 Kč včetně DPH,
3. část Sovice u Brzánek
RTT, a.s., náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 25261134
- Celková nabídková cena: 103 200,00 Kč bez DPH
- Celková nabídková cena: 124 872,00 Kč včetně DPH,
5. část Stráně u Velkého Újezdu
RTT, a.s., náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 25261134
- Celková nabídková cena: 416 000,00 Kč bez DPH
- Celková nabídková cena: 503 360,00 Kč včetně DPH.
C) ukládá
1. Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat smlouvy s vybranými
dodavateli na příslušné části veřejné zakázky
Termín: 31. 12. 2021
2. Ing. Ireně Jeřábkové, vedoucí odboru ZPZ, zabezpečit veškeré další úkony zadavatele u
této veřejné zakázky, zejména připravit k uzavření smlouvy na plnění všech částí této veřejné
zakázky s vybranými dodavateli a předložit je k podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje, po
předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů a informací podle § 122 odst. 3
zákona;
Termín: 31. 12. 2021
Usnesení č. 019/27R/2021
8.1 Změna závazných ukazatelů 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
pozdějších předpisů:
1. pro Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvkovou organizaci:
o zvýšení závazného ukazatele – příspěvku na provoz pro rok 2021, o částku 2 971 tis. Kč na
celkovou částku 63 469 tis. Kč, zejména z důvodu propadu příjmů a vysokých mzdových
vícenákladů v roce 2021;
2. pro Domov Brtníky, příspěvkovou organizaci:
a. o stanovení závazného ukazatele - účelového investičního příspěvku pro rok 2021 ve výši
130 tis. Kč na akci „Pořízení 2 ks elektrického zvedáku“ s termínem vyúčtování do 31. 12.
2021;
b. o stanovení závazného ukazatele - účelového neinvestičního příspěvku pro rok 2021 ve
výši 300 tis. Kč na akci „Výměna krytiny střechy nad skladem potravin u budovy č. p. 119“ s
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termínem vyúčtování do 31. 12. 2021;
c. o stanovení závazného ukazatele - účelového neinvestičního příspěvku pro rok 2021 ve
výši 417 tis. Kč na akci „Výmalba objektu – Brtníky č. p. 119, 278 a budovy kuchyně“ s
termínem vyúčtování do 31. 12. 2021;
d. o stanovení závazného ukazatele - účelového neinvestičního příspěvku pro rok 2021 ve
výši 130 tis. Kč na akci „Výměna podlahové krytiny - Brtníky 278“ s termínem vyúčtování do
31. 12. 2021;
3. pro Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvkovou organizaci:
o stanovení účelového neinvestičního příspěvku pro rok 2021 ve výši 300 tis. Kč na akci
„Výměna protipožárních dveří, vč. instalace – Kadaň, Dvořákova 1128“ s termínem
vyúčtování do 31. 12. 2021.
B) ukládá
1. Ing. Petře Lafkové, vedoucí odboru sociálních věcí, zabezpečit veškeré potřebné úkony k
realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 9. 2021
2. Statutárním orgánům příspěvkových organizací dle části A) 2. a A) 3. předložit vyúčtování
závazných ukazatelů.
Termín: 31. 12. 2021.
Usnesení č. 020/27R/2021
8.2 Souhlas zřizovatele s nákupem vozidel formou uzavření smlouvy na finanční leasing
pro Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice, p. o.
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a § 35 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů s uzavřením smlouvy o nájmu s právem koupě
(finanční leasing) mezi Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice,
příspěvkovou organizací IČO: 472 74 522, a leasingovou společností vybranou ve výběrovém
řízení za účelem pořízení a užívání 2 nových vozidel formou finančního leasingu s hlavním
využitím pro převoz klientů organizace. Budoucí závazek z uzavřených smluv za obě vozidla
nepřesáhne částku 3 000 tis. Kč vč. DPH, s délkou trvání operativního leasingu 60 měsíců a s
maximální akontací ve výši 30 %, a to bez nároku na rozpočet Ústeckého kraje a za podmínky
vyrovnaného hospodaření organizace
B) ukládá
Ing. Petře Lafkové, MPA, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámit statutární orgán
příspěvkové organizace, Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, p.
o., s rozhodnutím dle části A) tohoto usnesení.
Termín: 6. 10. 2021
Usnesení č. 021/27R/2021
8.3 Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky
2022“ – vyhodnocení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o hodnocení žádostí v programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby
protidrogové politiky 2022“
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B) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout
a) dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí dotace organizacím a o uzavření smluv se subjekty uvedenými v
příloze č. 2 tohoto usnesení dle varianty I.
b) o přistoupení k Pověření Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění dostupnosti
poskytování sociálních služeb zařazeným mezi veřejně podporované sociální služby s
celostátní a nadregionální působností u organizace WHITE LIGHT I., z.ú., IČ: 64676803,
Pražská 166/47, Ústí nad Labem u služeb terapeutické komunity (ID: 7968327) a služby
následné péče (ID: 5291489)
2. uložit
PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit potřebné úkony
k uzavření smluv s podpořenými organizacemi
Termín: 31. 12. 2021
C) ukládá
PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, předložit Zastupitelstvu
Ústeckého kraje návrh dle bodu B) tohoto usnesení
Termín: 13. 12. 2021
Usnesení č. 022/27R/2021
8.4 Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje – pokračování v projektové práci v rámci OPZ+
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
Přednesenou informaci o žádosti MPSV a projektech realizovaných Ústeckým krajem v
oblasti zaměstnanosti v letech 2014 – 2020 v rámci Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje dle
přílohy č. 1 a 2 tohoto materiálu.
B) souhlasí
S vyjádřením Úřadu práce ČR – Krajské pobočky v Ústí nad Labem ve věci další možné
projektové podpory z OPZ+ dle přílohy č. 3 tohoto materiálu.

C) ukládá
Ing. Petře Lafkové, MPA, vedoucí odboru sociálních věcí, informovat MPSV o další možné
projektové podpoře z OPZ + dle bodu B) tohoto usnesení
Termín: 30.9.2021
Usnesení č. 023/27R/2021
8.5 Změna Usnesení Rady Ústeckého kraje č. 027/26R/2021 ze dne 15. 9. 2021
Rada Ústeckého kraje po projednání
mění
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 027/26R/2021 ze dne 15. 9. 2021 v části B) tak, že souhlasí
s navrženým postupem akceptace 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.
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Usnesení č. 024/27R/2021
10.1 Souhlas zřizovatele s přijetím daru – Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad
Labem, příspěvková organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
- dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, 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 Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková
organizace, formou finančních darů od:
Statutárního města Ústí nad Labem, se sídlem Velká hradební 2336/8 401 00 Ústí nad Labem,
IČ 00081531,
- ve výši 4 500,- Kč, na účel specifikovaný v příloze č. 1 a č. 2 předloženého materiálu, tj. na
financování doprovodného programu ve vile H. Weinmanna v rámci Dnů evropského dědictví
2021,
- ve výši 4 500,- Kč, na účel specifikovaný v příloze č. 3 a č. 4 předloženého materiálu, tj. na
financování doprovodného programu ve vile C. H. Wolfruma v rámci Dnů evropského
dědictví 2021.

Usnesení č. 025/27R/2021
10.2 Zastoupení Ústeckého kraje v dozorčí radě společnosti Severočeské divadlo s.r.o.
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. navrhnout dle ustanovení § 35 odst. 2 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění
pozdějších předpisů, odvolání stávajících zástupců Ústeckého kraje v dozorčí radě společnosti
Severočeské divadlo s.r.o.:
a)
Zbyňka
Svobody,
nar.
*******************************************
b)
Ing.
Bc.
Jiřího
Fišery,
nar.
********************************************
c)
Pavla
Vodseďálka,
nar.
************************************

*************,
*************,
*************,

bytem
bytem
bytem

2. navrhnout
dle ustanovení § 35 odst. 2 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších
předpisů, za členy dozorčí rady společnosti Severočeské divadlo s.r.o.:
a)
Ing.
Vlastimila
Skálu,
nar.
****************************************
b)
Mgr.
Zdenku
Vachkovou,
nar.
*********************************************
c)
Filipa
Nuckollse,
nar.
*********************************************

*************,

bytem

*************,

bytem

************,

bytem

3. uložit
zástupci Ústeckého kraje na nejbližším jednání valné hromady společnosti Severočeské
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divadlo s.r.o., navrhnout odvolání a volbu zástupců Ústeckého kraje dle tohoto materiálu.
Termín: 31. 12. 2021
B) ukládá
Mgr. Jiřímu Řehákovi, náměstku hejtmana předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení k
projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 1. 11. 2021
Usnesení č. 026/27R/2021
10.3 Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s. – nominace člena dozorčí rady
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
odstoupení PhDr. Adama Šrejbera, Ph.D. z funkce člena dozorčí rady za Ústecký kraj obecně
prospěšné společnosti Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s.
B) navrhuje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů
Mgr.
Bc.
Tomáše
Riegera,
nar.
*************,
bytem
*****************************************, za Ústecký kraj do funkce člena dozorčí
rady obecně prospěšné společnosti Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., se sídlem
náměstí Republiky 1, 362 51 Jáchymov, IČ: 29094038.
C) ukládá
Mgr. Janě Kuráňové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru kultury a památkové
péče, zabezpečit realizaci části B) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2021
Usnesení č. 027/27R/2021
10.4 Souhlas zřizovatele s přijetím daru – Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková
organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
- dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, 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 Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace, formou
finančních darů:
- od STAVUM, spol. s r. o., se sídlem Česká 180, 440 01 Louny, IČ 40230473, ve výši 5 000,Kč na účel specifikovaný v příloze č. 1 a č. 2 předloženého materiálu.
- od RUMPOLD-P s. r. o., se sídlem Čs. armády 29, 261 01 Příbram IV, IČ 61778516, ve výši
7 500,- Kč na účel specifikovaný v příloze č. 1 a č. 3 předloženého materiálu.
Usnesení č. 028/27R/2021
11.1 Krajská zdravotní, a.s. - informace o jednání orgánů společnosti
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
předloženou informaci o jednání orgánů společnosti Krajská zdravotní, a.s.
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Usnesení č. 029/27R/2021
11.2 Zajištění financování provozu stanovišť lékařské pohotovostní služby v roce 2021 dotace měst
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o přijetí dotací od následujících měst:
Město Roudnice nad Labem,
sídlo: Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem,
IČ: 00264334
ve výši 1 185 tis. Kč
Statutární město Most,
sídlo: Radniční 1/2, 434 69 Most,
IČ: 00266094
ve výši 300 tis. Kč
a o uzavření jednotlivých smluv o zajištění financování lékařské pohotovostní služby dle
příloh č. 2 a 3 tohoto usnesení.
Usnesení č. 030/27R/2021
11.3 Rozhodování jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti Krajská
zdravotní, a.s.
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích), ve věci jediného akcionáře v působnosti valné hromady
společnosti Krajská zdravotní, a.s., se sídlem v Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ
401 13, IČO: 25488627, takto:
jmenuje dle § 44 odst. 2 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů:
pana Adama Součka nar. *************, bytem ********************, ********
Teplice.
členem výboru pro audit s účinností od 1. 10. 2021 (den vzniku funkce).
Usnesení č. 031/27R/2021
12.1 Platový výměr ředitelky Gymnázia a Střední průmyslové školy, Duchcov,
příspěvkové organizace 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, 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
Mgr. Haně Kutákové, MBA, ředitelce Gymnázia a Střední průmyslové školy, Duchcov,
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příspěvkové organizace, plat od 1. 9. 2021 (platový výměr č. 5693).
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: 22. 10. 2021
Usnesení č. 032/27R/2021
12.2 Stipendijní program Ústeckého kraje – 12. ročník 2015/2016
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
žádosti *************************, č. j. KUUK/105885/2021 a č. j. KUUK/111654/2021,
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
B) rozhoduje
o odkladu počátku plnění závazku dle čl. III. Smlouvy o zařazení do stipendijního programu
Ústeckého kraje a o poskytnutí neinvestiční dotace č. 15/SML2738-07 do 31. 10. 2021 a o
uzavření dodatku č. 1 s *************************** k Dohodě o uznání smluvního
závazku vyplývajícího ze Smlouvy o zařazení do stipendijního programu Ústeckého kraje a o
poskytnutí neinvestiční dotace č. 15/SML2738-07, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.
C) ukládá
Mgr. Romanu Kovářovi, vedoucímu odboru, zajistit realizaci části B) tohoto usnesení.
Termín: 15. 12. 2021
Usnesení č. 033/27R/2021
12.3 Změny v rejstříku škol a školských zařízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
1. s výmazem oboru vzdělání 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy, forma denní, z
rejstříku škol a školských zařízení,
s nejbližší možnou účinností,
s výmazem oboru vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, forma denní, z rejstříku škol
a školských zařízení, s nejbližší možnou účinností,
s výmazem oboru vzdělání 66-41-L/01 Obchodník, forma denní z rejstříku škol a školských
zařízení, s nejbližší možnou účinností,
pro Střední průmyslovou školu a Střední odbornou školu gastronomie a služeb, Most,
příspěvkovou organizaci,
2. se zápisem nového místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb u Domu dětí a
mládeže na adrese Masarykova 51/4, 419 01 Duchcov do rejstříku škol a školských zařízení, s
nejbližší možnou účinností,
pro Dům dětí a mládeže „Sluníčko“, Duchcov, Družby 1006, příspěvkovou organizaci.
B) nesouhlasí
se zápisem Střední školy při Speciální mateřské škole Vilík, do rejstříku škol a školských
zařízení,
se zápisem oboru vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika, do rejstříku škol
a školských zařízení,
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se zápisem oboru vzdělání 75-31-M/02 Pedagogika pro asistenty, do rejstříku škol a
školských zařízení,
pro Speciální mateřskou školu Vilík.
Usnesení č. 034/27R/2021
12.4 Podpora Sokolských žup – žádosti o neinvestiční dotace z Fondu Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z Fondu Ústeckého kraje na
základě zaslaných žádostí na projekty následujícím pobočným spolkům:
Název: Sokolská župa Podřipská, IČO: 44224915, se sídlem: Libušina 1176, 413 01 Roudnice
nad Labem, výše dotace: 73 802,- Kč, název projektu: Podpora Sokolské Župy Podřipské na
děti a mládež
Název: Sokolská župa Severočeská - Novákova, IČO: 46717404, se sídlem: Práce 78/19,
Děčín V-Rozbělesy, 405 02 Děčín, výše dotace: 47 836,- Kč, název projektu: Sportem ke
zdraví
Název: Sokolská župa Sladkovského, IČO: 62251180, se sídlem: Poděbradova 638, 440 01
Louny, výše dotace: 32 108,- Kč, název projektu: Nejen pohyb, ale hlavně zábava
Název: Sokolská župa Krušnohorská-Kukaňova z.s., IČO: 61515663, se sídlem: Tyršova
558/11, 419 01 Duchcov, výše dotace: 46 254,- Kč, název projektu: Akce mládeže župy
Krušnohorské-Kukaňovy
2. dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestiční dotace s
výše uvedenými žadateli dle schváleného vzoru.
B) ukládá
Mgr. Romanu Kovářovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení. Termín: 30. 10. 2021
Usnesení č. 035/27R/2021
12.5 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. 036/27R/2021
12.6 Podpora Ústeckého kraje projektovým žádostem do „PROGRAMU č. 162 52
REGIONÁLNÍ SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA 2020 - 2024 - SPECIFICKÁ
VÝZVA 11/2021
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Rada Ústeckého kraje po projednání
A) podporuje
realizaci projektů následujících žadatelů
a) Město Osek, IČO: 00266558, se sídlem Zahradní 246, 417 05 Osek, název projektu:
„Zázemí pro městské sportoviště Osek“
b) Město Košťany, IČO: 00266400, se sídlem Teplická 297, 417 23 Košťany, název projektu:
„Sportovní areál Košťany“
c) Národní olympijské centrum vodních sportů z.s., IČO: 03039021, se sídlem Zátopkova
100/2, 169 00 Praha 6, název projektu: „Račice - vybudování bezbariérového přístupu k
vodě“
realizovaných v rámci Programu č. 16252 Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 2024
(č.j.: NSA-0007/2020/D/15), Specifická výzva 11/2021 Regiony 2021“ Národní sportovní
agentury,
B) pověřuje
Ing. Jindru Zalabákovou, členku rady Ústeckého kraje, podpisem čestných prohlášení o
podpoře projektů uvedených v části A) tohoto usnesení,
C) ukládá
Mgr. Romanu Kovářovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu
Ústeckého kraje, neprodleně informovat žadatele o podporu projektů o rozhodnutí rady kraje
a zajistit administraci tohoto rozhodnutí.
Termín: 30. 9. 2021
Usnesení č. 037/27R/2021
13.1 Aktualizace odpisového plánu Dopravní společnosti Ústeckého kraje, příspěvkové
organizace pro rok 2021
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
1. upravený odpisový plán příspěvkové organizace Dopravní společnost Ústeckého kraje,
příspěvková organizace pro rok 2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. úpravu rozpočtu na rok 2021 na celkový objem ve výši 852 511 tis. Kč pro Dopravní
společnost Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci z důvodu snížení v důsledku změny
dodavatele dopravní obslužnosti pro oblasti Teplicko a příměstská doprava Teplice. Úprava
rozpočtu byla dále ovlivněna i snížením počtu plánovaných ujetých kilometrů v souvislosti s
pandemií Covid-19,
B) ukládá
Ing. Jindřichu Fraňkovi, vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci částí usnesení A).
Termín: 15. 10. 2021
Usnesení č. 038/27R/2021
13.2 Sankce za porušení smluvních povinností dopravců ve veřejné osobní dopravě
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
1. o uložení pokuty podle článku 15 odst. 5, 8 a 19 za porušení ustanovení článku 6 odst. 4
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písm. a), j) a odst. 10 a článku 9 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
veřejnou drážní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje na linkách U12,
U14 a T7 dopravci Die Länderbahn CZ s.r.o., se sídlem U Studánky 39/1, Krásné Březno, 400
07 Ústí nad Labem, IČ 08342849 za kalendářní dny 26. 4., 15. 5., 25. 5., 12. 6., 28. 6., 25. 7.,
2. 8. a 30. 8 2021 v celkové výši 41 000,- Kč (nefunkční WC v soupravách, teplota v interiéru
mimo stanovenou mez, odbavování, nevyhovující vozidlo NAD);
2.o uložení pokuty podle článku 15 odst. 8 za porušení ustanovení článku 6 odst. 10 Smlouvy
o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní dopravou k zajištění dopravní
obslužnosti Ústeckého kraje na linkách U5, U7, U13 a doplňkových výkonů v rámci
aglomerace Ústí nad Labem dopravci RegioJet ÚK a.s., se sídlem nám. Svobody 86/17,
Brno-město, 602 00 Brno, IČ 07544014 za kalendářní den 26. 5. 2021 ve výši 2 000,- Kč
(odbavování);
3. o uložení pokuty podle článku 15 odst. 5 a 8 za porušení ustanovení článku 6 odst. 4 písm.
a) Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní dopravou k zajištění
dopravní obslužnosti Ústeckého kraje na lince č. 10 Litoměřice Horní nádraží – Lovosice –
Most dopravci AŽD Praha s.r.o., se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10, IČ
48029483 za kalendářní den 19. 7. 2021 ve výši 5 000,- Kč (nefunkční WC v soupravě);
Usnesení č. 039/27R/2021
13.3 Hodnocení ředitelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti dopravy a
silničního hospodářství 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,
1. Ing. Milanu Šlejtrovi, řediteli Dopravní společnosti Ústeckého kraje, příspěvkové
organizace,
odměnu ve výši uvedené v příloze č. 1 tohoto materiálu;
B) ukládá
Ing. Jindřichu Fraňkovi, vedoucímu odboru DS, zabezpečit veškeré úkony potřebné k
realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 27. 10. 2021
Usnesení č. 040/27R/2021
14.1 Žádosti o změny v uzavřených smlouvách o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého
kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje:
rozhodnout o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č.
20/SML5786/SoPD/SPRP, kterým se mění termín realizace projektu z 30. 11. 2021 na nový
termín 30. 11. 2022, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
B) ukládá
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Mgr. Ivě Dvořákové LL.M, člence Rady Ústeckého kraje, v oblasti podpory podnikání,
inovací a transformace, předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu Ústeckého
kraje.
Termín: 1. 11. 2021
Usnesení č. 041/27R/2021
14.2 Informace k zadávacímu řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Dodávky
systémů nuceného větrání s rekuperací ve vybraných školách Ústeckého kraje“
zadávané formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1. Zápis z otevírání nabídek na plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem „Dodávky
systémů nuceného větrání s rekuperací ve vybraných školách Ústeckého kraje“ dle přílohy č.
2 předloženého materiálu.
2. Zprávu o hodnocení nabídek I. jednání na plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem
„Dodávky systémů nuceného větrání s rekuperací ve vybraných školách Ústeckého kraje“ dle
přílohy č. 3 předloženého materiálu.
3. Zprávu o hodnocení nabídek II. Jednání na plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem
„Dodávky systémů nuceného větrání s rekuperací ve vybraných školách Ústeckého kraje“ dle
přílohy č. 4 předloženého materiálu.
4. Zprávu o hodnocení nabídek III. jednání na plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem
„Dodávky systémů nuceného větrání s rekuperací ve vybraných školách Ústeckého kraje“ dle
přílohy č. 5 předloženého materiálu
5. Zprávu o hodnocení nabídek IV. jednání VZ část 1 na plnění veřejné zakázky na dodávky s
názvem „Dodávky systémů nuceného větrání s rekuperací ve vybraných školách Ústeckého
kraje“ dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
6. Zprávu o hodnocení nabídek IV. jednání VZ část 2 na plnění veřejné zakázky na dodávky s
názvem „Dodávky systémů nuceného větrání s rekuperací ve vybraných školách Ústeckého
kraje“ dle přílohy č. 7 předloženého materiálu
7. Zprávu o hodnocení nabídek IV. jednání VZ část 3 na plnění veřejné zakázky na dodávky s
názvem „Dodávky systémů nuceného větrání s rekuperací ve vybraných školách Ústeckého
kraje“ dle přílohy č. 8 předloženého materiálu
8. Zprávu o hodnocení nabídek IV. jednání VZ část 4 na plnění veřejné zakázky na dodávky s
názvem „Dodávky systémů nuceného větrání s rekuperací ve vybraných školách Ústeckého
kraje“ dle přílohy č. 9 předloženého materiálu
9. Zprávu o hodnocení nabídek IV. jednání VZ část 5 na plnění veřejné zakázky na dodávky s
názvem „Dodávky systémů nuceného větrání s rekuperací ve vybraných školách Ústeckého
kraje“ dle přílohy č. 10 předloženého materiálu
10. Zprávu o hodnocení nabídek IV. jednání VZ část 6 na plnění veřejné zakázky na dodávky
s názvem „Dodávky systémů nuceného větrání s rekuperací ve vybraných školách Ústeckého
kraje“ dle přílohy č. 11 předloženého materiálu
11. Zprávu o hodnocení nabídek IV. jednání VZ část 7 na plnění veřejné zakázky na dodávky
s názvem „Dodávky systémů nuceného větrání s rekuperací ve vybraných školách Ústeckého
kraje“ dle přílohy č. 12 předloženého materiálu
12. Usnesení ÚOHS ze dne 03. 02. 2021, dle přílohy č. 13 materiálu
13. Rozhodnutí o předběžném opatření ÚOHS ze dne 03. 03. 2021, dle přílohy č. 14 materiálu
14. Rozhodnuti ÚOHS ze dne 26. 03. 2021 dle přílohy č. 15 předloženého materiálu,
15. Rozhodnutí ÚOHS ze dne 14. 06. 2021 dle přílohy č. 16 předloženého materiálu
16. Oznámení ÚOHS ze dne 22. 06. 2021 dle přílohy č. 17 předloženého materiálu
17. Vyjádření zadavatele k podkladům rozhodnutí dle přílohy č. 18 předloženého materiálu.
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18. Přehled ročních provozních nákladů rekuperačních jednotek předmětu veřejné zakázky
„Dodávky systémů nuceného větrání s rekuperací ve vybraných školách Ústeckého kraje“ dle
přílohy č. 19 materiálu.
B) rozhoduje
podle ustanovení § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále
jen „zákon“) o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy s dodavatelem na:
Část 1 „Vyšší odborná škola obalové techniky a střední škola Štětí – 1. máje” - s dodavatelem
JUMAR s. r. o., Jizerská 328/4, Praha 4 – Čakovice, IČO: 25766198, který podal
nejvýhodnější nabídku na základě poměru nabídkové ceny a prodloužené záruční doby a
předložil veškeré doklady a splnil veškeré úkony, které zákon nebo zadavatel požadoval jako
podmínku pro uzavření smlouvy:
- 2.799.800,00 Kč bez DPH, prodloužená záruční doba 36 měsíců
Část 2 „Střední odborná škola Litvínov” – s dodavatelem Intermont Opatrný s. r. o., Vrskmaň
74, 431 15 Vrskmaň, IČO: 49900854, který podal nejvýhodnější nabídku na základě poměru
nabídkové ceny a prodloužené záruční doby a předložil veškeré doklady a splnil veškeré
úkony, které zákon nebo zadavatel požadoval jako podmínku pro uzavření smlouvy:
- 10.698.011,00 Kč bez DPH, prodloužená záruční doba 36 měsíců
Část 3 „Gymnázium a střední odborná škola Podbořany” – s dodavatelem Entalpa s. r. o.,
Tomáše Bati 1075. 674 01 Třebíč – Borovina, IČO: 28403304, který podal nejvýhodnější
nabídku na základě poměru nabídkové ceny a prodloužené záruční doby a předložil veškeré
doklady a splnil veškeré úkony, které zákon nebo zadavatel požadoval jako podmínku pro
uzavření smlouvy:
- 9.341.328,00 Kč bez DPH, prodloužená záruční doba 36 měsíců
Část 4 „VOŠ a SŠ Štětí – Budova Pivovarská 594” – s dodavatelem Entalpa s. r. o., Tomáše
Bati 1075. 674 01 Třebíč – Borovina, IČO: 28403304, který podal nejvýhodnější nabídku na
základě poměru nabídkové ceny a prodloužené záruční doby a předložil veškeré doklady a
splnil veškeré úkony, které zákon nebo zadavatel požadoval jako podmínku pro uzavření
smlouvy:
- 6.808.350,00 Kč bez DPH, prodloužená záruční doba 36 měsíců
Část 5 „SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb Budova A – Most” – s dodavatelem Entalpa s. r. o.,
Tomáše Bati 1075. 674 01 Třebíč – Borovina, IČO: 28403304, který podal nejvýhodnější
nabídku na základě poměru nabídkové ceny a prodloužené záruční doby a předložil veškeré
doklady a splnil veškeré úkony, které zákon nebo zadavatel požadoval jako podmínku pro
uzavření smlouvy:
- 10.653.008,00Kč bez DPH, prodloužená záruční doba 36 měsíců
Část 6 „SŠ technická Most, Dělnická 21”- s dodavatelem Entalpa s. r. o., Tomáše Bati 1075.
674 01 Třebíč – Borovina, IČO: 28403304, který podal nejvýhodnější nabídku na základě
poměru nabídkové ceny a prodloužené záruční doby a předložil veškeré doklady a splnil
veškeré úkony, které zákon nebo zadavatel požadoval jako podmínku pro uzavření smlouvy:
- 27.844.214,00 Kč bez DPH, prodloužená záruční doba 36 měsíců
Část 7 „SŠ stavební a strojní Teplice – objekty S03, S04, S07”- s dodavatelem Intermont,
Opatrný s. r. o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň, IČO: 49900854, který podal nejvýhodnější
nabídku na základě poměru nabídkové ceny a prodloužené záruční doby a předložil veškeré
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doklady a splnil veškeré úkony, které zákon nebo zadavatel požadoval jako podmínku pro
uzavření smlouvy:
- 4.669.965,00 Kč bez DPH, prodloužená záruční doba 36 měsíců
C) ukládá
1. Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat smlouvu s vybranými
dodavateli veřejné zakázky dle bodu B) tohoto usnesení.
Termín: Na základě pravomocného rozhodnutí, kterým ÚOHS rozhodne o správnosti postupu
ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky Dodávky
systému nuceného větrání s rekuperací ve vybraných školách Ústeckého kraje a dále na
základě potvrzení správnosti postupu zadávacího řízení v rámci kontroly ZŘ před uzavřením
smlouvy ze strany Řídícího orgánu OPŽP. Nejpozději do 31. 12. 2021.
2. Ing. Ivě Tomešové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru podpory podnikání,
inovací a transformace KÚÚK, zabezpečit veškeré další úkony zadavatele této veřejné
zakázky, zejména připravit k uzavření smlouvy na plnění předmětu této veřejné zakázky s
vybranými dodavateli a předložit je k podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: nejpozději do 31. 12. 2021
Usnesení č. 042/27R/2021
14.3 Žádost o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně – dotační
program Podpora začínajících podnikatelů
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informace obsažené v přílohách č. 1 – 4 tohoto materiálu;
B) rozhoduje
1. o povolení prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v částce 166 615,- Kč
právnické osobě Likuhas s.r.o., sídlo Osvobození čp. 3548/17, 430 03 Chomutov, IČ:
06587836, v souladu s ustanovením § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Odvod byl uložen Rozhodnutím
Číslo jednací: KUUK/116730/2021 ve výši 166 615,- Kč;
2. o povolení prominutí penále za porušení rozpočtové kázně v částce 166 615,- Kč právnické
osobě Likuhas s.r.o., sídlo Osvobození čp. 3548/17, 430 03 Chomutov, IČ: 06587836, v
souladu s ustanovením § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Penále bylo vyměřeno Platebním výměrem
na penále za porušení rozpočtové kázně Číslo jednací: KUUK/117780/2021 ve výši 166 615,Kč.
C) ukládá
Ing. Ivě Tomešové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru podpory podnikání,
inovací a transformace KÚ ÚK, zabezpečit veškeré potřebné úkony k zajištění realizace části
B) tohoto usnesení.
Termín 29. 10. 2021
Usnesení č. 043/27R/2021
14.4 Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková
dotace) – 4. Výzva Ústeckého kraje – ukončení smlouvy
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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 Nikolou Andrašiovou - číslo smlouvy 20/SML1808 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 Petrem Lvem - číslo smlouvy 21/SML1965 a to formou Dohody o
ukončení smlouvy o poskytnutí investiční dotace dle vzoru, který je přílohou č. 1 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 paní Evou Hájkovou, dědicem po příjemci Gertrudě Zemaničové – číslo smlouvy
19/SML3585 a to formou Dohody o ukončení smlouvy o poskytnutí investiční dotace dle
vzoru, který je přílohou č. 2 tohoto usnesení.
B) ukládá
Ing. Ivě Tomešové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru podpory podnikání,
inovací a transformace, zabezpečit veškeré potřebné úkony k zajištění realizace tohoto
usnesení.
Termín: 31. 12. 2021
Usnesení č. 044/27R/2021
14.5 Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková
dotace) – 4. Výzva Ústeckého kraje – změna usnesení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) mění
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 018/84R/2019 ze dne 11. 12. 2019 tak,
že místo původně uvedeného tepelného zdroje typu A3a – automatický kotel na pevná paliva
– 100% biomasa, bude dotace použita na nový zdroj typu C – kotel plynový kondenzační,
příjemce Martina Ryklová, číslo žádosti 000504. Maximální výše dotace je 102 500 Kč.
Ostatní údaje se nemění. Návrh vzoru dodatku je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
B) 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
Andrea Jamborová Hujová, číslo žádosti 003849. Maximální výše dotace ani ostatní údaje se
nemění. Návrh vzoru dodatku je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
C) ukládá
Ing. Ivě Tomešové, pověřené zastupováním funkce vedoucí odboru podpory podnikání,
inovací a transformace, zabezpečit veškeré potřebné úkony k zajištění realizace tohoto
usnesení.
Termín: 31. 12. 2021
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Usnesení č. 045/27R/2021
14.6 Memorandum o spolupráci v rámci projektu KAP ÚK
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
Uzavření Memoranda o spolupráci při realizaci projektu KAP - Ústecký kraj mezi Ústeckým
krajem
a
Krajskou
hospodářskou
komorou
Ústeckého
kraje,
z.s.;
Pedagogicko-psychologickou poradnou Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků, Teplice, p.o.; Severočeskou vědeckou knihovnou v Ústí nad
Labem, p.o. a Domem dětí a mládeže a Zařízením pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků, Ústí nad Labem, p.o. dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
B) ukládá
Ing. Ivě Tomešové, pověřené zastupováním funkce vedoucího odboru podpory podnikání,
inovací a transformace KÚ ÚK zajistit nezbytné úkony k zajištění realizace části A) tohoto
usnesení
termín: 30.10.2021
Usnesení č. 046/27R/2021
15.1 Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 14/2021/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 12 349
tis. Kč na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje 26 316 660 tis. Kč podle přílohy č. 1
tohoto usnesení.
Usnesení č. 047/27R/2021
15.2 Uznání závazku a dohoda o splátkách u pohledávky za stipendium Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle ustanovení § 59 odst. 2 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, o uzavření „Uznání dluhu a dohody o splátkách“, k uspokojení
pohledávky ve výši 27 551,- Kč a smluvní pokuty ve výši 2 976,- Kč, tedy celkem 30 527,Kč, s dlužníkem **********************, r.č.: *************, trvale bytem
****************************************************,
dle
přílohy
č.
2
předloženého materiálu.
1
Usnesení č. 048/27R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru prodeje (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.č. 1017/111 o výměře 2927 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha
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- pozemek: p.č. 1017/98 o výměře 56 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
součástí je stavba: bez čp/če, garáž, umístěna na pozemku p.č. 1017/98
obec Ústí nad Labem, k.ú. Bukov, zapsaných na LV č. 1503 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj.
2
Usnesení č. 049/27R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru prodeje (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p. č. 1136/3 o výměře 1949 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
obec Horní Jiřetín, k. ú. Dolní Jiřetín, zapsané na LV č. 171 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most pro Ústecký kraj.
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Usnesení č. 050/27R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru prodeje (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p. č. 661/6 o výměře 18 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
- pozemek: p. č. 661/7 o výměře 53 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(pozemky odděleny z pozemku p. č. 661 o výměře 6004 m2 geometrickým plánem č.
783-21/2021 ze dne 26. 5. 2021)
obec Braňany, k. ú. Braňany, zapsaných na LV č. 376 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Most pro Ústecký kraj.
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Usnesení č. 051/27R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru prodeje (převodu) nemovité věci společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8,
Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, IČO: 24729035 z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.č. 3151/8 o výměře 46 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, na
pozemku stojí stavba: bez čp/če, tech. vyb., LV 5912,
obec Chomutov, k. ú. Chomutov II, zapsané na LV č. 1768 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj
5
Usnesení č. 052/27R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru prodeje (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p. č. 849/2 o výměře 2727 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
26

silnice
obec Ludvíkovice, k. ú. Ludvíkovice, zapsané na LV č. 198 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro Ústecký kraj.
6
Usnesení č. 053/27R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého
kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5. 5.
2010.
2. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o prodeji (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje
**************************************************************, a to:
- pozemek: p.č. 885/5 o výměře 34 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha,
- pozemek: p.č. 885/6 o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha,
- pozemek: p.č. 885/7 o výměře 40 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (všechny pozemky jsou odděleny z p.č. 885/1 o výměře 2462 m2 dle geometrického
plánu č. 309-10/2019 ze dne 9.1.2020),
obec Blažim, k. ú. Blažim, zapsaných na LV č. 68 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj za kupní cenu 14.500,- Kč (dle ZP č.
5584-074/21 ze dne 17.5.2021 + ostatní náklady) a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Ruská 260/13, Pozorka, 417 03 Dubí, IČO: 00080837.
3. rozhodnout o náhradě za užívání nemovité věci uvedené v bodě A) 2. kupující
*************************** bez právního důvodu za období tří let zpětně od data
účinnosti smlouvy ve výši 3.600,- Kč.
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 1. 11. 2021
7
Usnesení č. 054/27R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého
kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5. 5.
2010.
2. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o prodeji (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje
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**********************************************************, a to:
- pozemek: p.č. 168/14 o výměře 84 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (pozemek oddělen z p.č. 168/3 o výměře 7020 m2 dle geometrického plánu č.
1310-137/2020 ze dne 3.12.2020),
obec Spořice, k. ú. Spořice, zapsané na LV č. 601 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj za kupní cenu 17.529,- Kč (dle ZP č.
5586-076/21 ze dne 18. 5. 2021 + ostatní náklady) a vyjmutí uvedené nemovité věci z
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Ruská 260/13, Pozorka, 417 03 Dubí, IČO: 00080837.
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 1. 11. 2021
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Usnesení č. 055/27R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého
kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5. 5.
2010.
2. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o prodeji (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje
********************************************************, a to:
- pozemek: p.č. 168/15 o výměře 102 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (pozemek oddělen z p.č. 168/3 o výměře 7020 m2 dle geometrického plánu č.
1310-137/2020 ze dne 3.12.2020),
obec Spořice, k. ú. Spořice, zapsané na LV č. 601 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj za kupní cenu 21.285,- Kč (dle ZP č.
5586-076/21 ze dne 18. 5. 2021 + ostatní náklady) a vyjmutí uvedené nemovité věci z
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Ruská 260/13, Pozorka, 417 03 Dubí, IČO: 00080837.
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 1. 11. 2021
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Usnesení č. 056/27R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého
kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5. 5.
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2010.
2. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o prodeji (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje
*******************************************************, a to:
- pozemek: p.č. 456/11 o výměře 4 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (pozemek oddělen z p.č. 456/1 o výměře 9930 m2 dle geometrického plánu č.
709-35/2020 ze dne 11.10.2020),
obec Perštejn, k. ú. Perštejn, zapsané na LV č. 852 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj za kupní cenu 2.557,- Kč včetně DPH (dle
ZP č. 5585-075/21 ze dne 12. 5. 2021 + ostatní náklady) a vyjmutí uvedené nemovité věci z
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Ruská 260/13, Pozorka, 417 03 Dubí, IČO: 00080837.
3. rozhodnout o náhradě za užívání nemovité věci uvedené v bodě A) 2. kupující
****************** bez právního důvodu za období tří let zpětně od data účinnosti
smlouvy ve výši 138,- Kč.
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 1. 11. 2021
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Usnesení č. 057/27R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého
kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5. 5.
2010.
2. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o prodeji (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje Správě
železnic, státní organizaci, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČO: 70994234, a to:
- pozemek: p.č. 675/9 o výměře 26 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (pozemek oddělen z p.č. 675/1 o výměře 4802 m2 dle geometrického plánu č.
1226-77/2020 ze dne 21.9.2020),
obec Otvice, k. ú. Otvice, zapsané na LV č. 712 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj za kupní cenu 33.150,- Kč (dle ZP č.
2323-108/2020 ze dne 20. 10. 2020 + navýšení) a vyjmutí uvedené nemovité věci z
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Ruská 260/13, Pozorka, 417 03 Dubí, IČO: 00080837.
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 1. 11. 2021
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Usnesení č. 058/27R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
29

Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého
kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5. 5.
2010.
2. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o prodeji (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje
*******************************************************************, a to:
- pozemek: p.č. 834/3 o výměře 217 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha,
obec Opočno, k. ú. Opočno u Loun, zapsané na LV č. 522 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj za kupní cenu 5.425,- Kč (dle ZP č.
2072-32/21 ze dne 29. 7. 2021) a vyjmutí uvedené nemovité věci z hospodaření příspěvkové
organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská
260/13, Pozorka, 417 03 Dubí, IČO: 00080837.
3. rozhodnout o náhradě za užívání nemovité věci uvedené v bodě A) 2. kupujícím
*************************** bez právního důvodu za období jednoho roku zpětně od
data účinnosti smlouvy ve výši 542,50 Kč.
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 1. 11. 2021
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Usnesení č. 059/27R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout
o snížení nejnižšího podání pro prodej (převod) souboru nemovitých věcí specifikovaných v
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 61/3Z/2017 ze dne 20. 2. 2017 z vlastnictví
Ústeckého kraje formou veřejné dražby, a to z posledně stanovené výše 25.000.000,- Kč na
19.900.000,- Kč.
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 1. 11. 2021
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Usnesení č. 060/27R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o snížení nejnižšího podání pro prodej (převod) souboru nemovitých věcí specifikovaných v
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 057/6Z/2021 ze dne 26. 4. 2021 z vlastnictví
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Ústeckého kraje formou veřejné dražby, a to z posledně stanovené výše 4.500.000,- Kč na
3.900.000,- Kč.
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Usnesení č. 061/27R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o prodeji (převodu) souboru nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje formou
veřejné dražby, a to:
- pozemek: st. 78/18 o výměře 713 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
součástí je stavba: Velebudice, č. p. 48, administrativa, umístěná na pozemku st. 78/18
- pozemek: 395/6 o výměře 7811 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
- pozemek: 395/7 o výměře 6968 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
obec Most, k. ú. Skyřice, zapsaných na LV č. 3772 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Most, pro Ústecký kraj, vydražiteli za následujících podmínek prodeje
nemovitých věcí specifikovaných v tomto usnesení:
1. Odhadnutá obvyklá cena nemovitých věcí dle znaleckého posudku č. 5536-026/21 znalce
Mgr. Oty Zemana ke dni 2. 3. 2021: 18.750.000,- Kč
2. Nejnižší podání: 18.750.000,- Kč + DPH
3. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
4. Dražební jistota: 10 % NP
5. Práva třetích osob: věcná břemena zapsaná v katastru nemovitostí; nájemní smlouvy na
pronájem kancelářských prostor uzavřené na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou s
nájemci: ELSVO-MOST, společnost s ručením omezeným; FORCETECH s.r.o.;
MECHATRONIC EDUCATION spol. s r.o.; Minerva Česká republika a.s.; *************;
RSVV – regionální středisko výchovy a vzdělávání, s.r.o.; T_Mobile Czech Republic a.s.;
nájemní smlouva uzavřená na dobu určitou od 1. 10. 2012 do 30. 9. 2022 s nájemcem:
DELFY s.r.o.; nájemní smlouva uzavřená na neurčitou s 1 měsíční výpovědní lhůtou s
nájemcem: JIP východočeská, a.s.
a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové organizace Krajská
majetková, příspěvková organizace, se sídlem Tolstého 1232/37, 400 03 Ústí nad Labem 3 –
Střekov, IČ: 00829048.
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 1. 11. 2021
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Usnesení č. 062/27R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje městu Litvínov,
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se sídlem: náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov, IČ: 00266027, a to:
- pozemek: díl „a“ o výměře 234 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
(oddělen geometrickým plánem č. 3244-164/2021 ze dne 2. 6. 2021 z pozemku p. č. 2558/5 a
přisloučen k pozemku p. č. 2526)
- pozemek: díl „b“ o výměře 22 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
(oddělen geometrickým plánem č. 3244-164/2021 ze dne 2. 6. 2021 z pozemku p. č. 2558/5 a
přisloučen k pozemku p. č. 2558/6)
obec Litvínov, k. ú. Horní Litvínov, zapsaných na LV č. 2126 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, pro Ústecký kraj.
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Usnesení č. 063/27R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje statutárnímu
městu Most, se sídlem: Radniční ½, 434 69 Most, IČ: 00266094, a to:
- pozemek: p. č. 271/9 o výměře 17 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
- pozemek: p. č. 271/10 o výměře 102 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
(odděleny geometrickým plánem č. 1082-52/2021 ze dne 26. 7. 2021 z pozemku p. č. 271/2)
obec Most, k. ú. Most I, zapsaných na LV č. 2037 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Most, pro Ústecký kraj.
17
Usnesení č. 064/27R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje městu Loučná pod
Klínovcem, se sídlem Loučná č. p. 89, 431 91 Loučná pod Klínovcem, IČ: 00831123, a to:
- pozemek: p.č. 591/8 o výměře 146 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek vznikl z p.č. 575 díl „c“ a pozemku p.č. 591/3 díl „d“ dle
geometrického plánu č. 712-99/2021),
obec Loučná pod Klínovcem, k. ú. Loučná pod Klínovcem, pozemek zapsán na LV č. 477 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj
18
Usnesení č. 065/27R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje městu Vroutek, se
sídlem Náměstí Míru 166, 439 82 Vroutek, IČO: 00265705, a to:
- pozemek: p.č. 5516/14 o výměře 5 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
32

ostatní komunikace (pozemek vznikl oddělením z p.č. 5516/1 o výměře 4427 m2 dle
geometrického plánu č. 1042-036/2021 ze dne 4.5.2021),
obec Vroutek, k. ú. Vroutek, pozemek zapsán na LV č. 240 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj
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Usnesení č. 066/27R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje České republice,
příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na
Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, PSČ 140 00 IČ: 65993390, a to:
- pozemek: p.č. 2482/9 o výměře 79 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 2482/10 o výměře 184 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Lovosice, k. ú. Lovosice, zapsaných na LV č. 299 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro Ústecký kraj.
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Usnesení č. 067/27R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje obci Horní Podluží,
se sídlem: Žofín 2, 40757 Horní Podluží, IČO: 00524221, a to:
- pozemek: p. č. 2127/3 díl „a“ o výměře 61 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (oddělen z pozemku p. č. 2127/3 o výměře 13135 m2 dle
geometrického plánu pro změnu hranic pozemků č. 891-154/2021 ze dne 7. 7. 2021)
obec Horní Podluží, k. ú. Horní Podluží, zapsané na LV č. 231 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, pro Ústecký kraj.
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Usnesení č. 068/27R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje Ředitelství silnic a
dálnic ČR, se sídlem: Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha, IČO: 65993390, a to:
- pozemek: p. č. 643/4 o výměře 3 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(oddělen z pozemku p. č. 643/2 o výměře 251 m2 dle geometrického plánu pro rozdělení
pozemku č. 633-131/2020 ze dne 3. 3. 2021)
obec Jílové, k. ú. Martiněves u Děčína, zapsané na LV č. 1353 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro Ústecký kraj.
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Usnesení č. 069/27R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
33

Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje České republice,
příslušnost hospodařit s majetkem státu budou vykonávat Lesy České republiky, s.p., IČ:
42196451, se sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, PSČ 500 08, a to:
- pozemek: p.č. 378/27 o výměře 1456 m2, druh pozemku: lesní pozemek,
- pozemek: p.č. 378/29 o výměře 534 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
(oba pozemky budou odděleny z p.č. 378/2 o výměře 28325 m2 geometrickým plánem č.
23-98/2020 ze dne 21. 9. 2020),
obec Osek, k. ú. Mackov, zapsaných na LV č. 1091 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj.
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Usnesení č. 070/27R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje
obci Přestanov, se sídlem Přestanov č.p. 18, 403 17 Chabařovice, IČO: 44227531, a to:
- pozemek: p.č. 4 o výměře 1976 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace,
obec Přestanov, k. ú. Přestanov, zapsané na LV č. 93 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovité věci z
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 1. 11. 2021
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Usnesení č. 071/27R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje
obci Malé Březno, se sídlem: Malé Březno č. p. 1, 434 01 Most, IČO: 00266060, a to:
- pozemek: díl „c“ o výměře 2 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(oddělen geometrickým plánem č. 145-109/96 ze dne 24. 10. 1996 z pozemku p. č. 105/2
(nyní pozemek p.č. 30/1) a přisloučen k pozemku p. č. 1)
obec Malé Březno, k. ú. Malé Březno, zapsané na LV č. 47 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Most, pro Ústecký kraj, a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
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organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 1. 11. 2021
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Usnesení č. 072/27R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje
obci Křimov, se sídlem Křimov č.p. 1, 430 01 Chomutov, IČO: 00261971, a to:
- pozemek: p.č. 642/9 o výměře 238 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (pozemek oddělen z p.č. 642/4 o výměře 3857 m2 geometrickým plánem č.
359-14/2020 ze dne 2.7.2020),
obec Křimov, k. ú. Křimov, zapsaný na LV č. 304 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovité věci z
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Ruská 260/13, Pozorka, 417 03 Dubí, IČO: 00080837.
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 1. 11. 2021
26
Usnesení č. 073/27R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje
městu Bohušovice nad Ohří, se sídlem Husovo náměstí 42, 411 56 Bohušovice nad Ohří, IČ:
00263362, a to:
- pozemek: p.č. 592/16 o výměře 80 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (oddělen z p.č. 592/2 o výměře 5925 m2 dle geometrického plánu č.
354-66/2021 ze dne 8. 3. 2021)
obec Bohušovice nad Ohří, k.ú. Hrdly, zapsané na LV č. 539 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovité
věci z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh tohoto usnesení předložil
na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
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Termín: 1. 11. 2021
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Usnesení č. 074/27R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého
kraje obci Horní Podluží, se sídlem: Žofín 2, 40757 Horní Podluží, IČO: 00524221, a to:
- pozemek: p. č. 2127/8 o výměře 195 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 2127/9 o výměře 362 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
(pozemky byly odděleny z p. p. č. 2127/3 o výměře 13135 m2 dle geometrického plánu pro
rozdělení pozemků č. 811-129/2019 ze dne 29. 10. 2019)
obec Horní Podluží, k. ú. Horní Podluží, zapsaných na LV č. 231 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených
nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 41703, IČO: 00080837.
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 1. 11. 2021
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Usnesení č. 075/27R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje
městu Dolní Poustevna, se sídlem: Vilémovská 77, 40782 Dolní Poustevna, IČO: 00261289, a
to:
- pozemek: p. č. 538/4 o výměře 93 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace (oddělen z pozemku p. č. 538 o výměře 4255 m2 dle geometrického plánu pro
rozdělení pozemku č. 661-19/2021 ze dne 7. 4. 2021)
obec Dolní Poustevna, k. ú. Dolní Poustevna, zapsané na LV č. 425 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovité
věci z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 41703, IČO: 00080837.
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
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usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 1. 11. 2021
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Usnesení č. 076/27R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje
obci Hřensko, se sídlem: Hřensko 71, 40717 Hřensko, IČO: 00261351, a to:
- pozemek: p. č. 350/44 o výměře 94 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
obec Hřensko, k. ú. Hřensko, zapsané na LV č. 138 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Děčín, pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovité věci z
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 41703, IČO: 00080837.
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 1. 11. 2021
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Usnesení č. 077/27R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout o budoucím přijetí daru (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje
od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Ředitelství silnic a
dálnic ČR, se sídlem: Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390, a to:
- komunikace: část původní silnice I/7 v délce 0,968 km, a to úsek, jehož začátek je v km
35,598 stávajícího provozního staničení (1,198 pro I/7K) a konec v km 36,566 původního
provozního staničení (2,166 pro I/7K)
- pozemek: část p.č. 615, druh pozemku: trvalý travní porost
- pozemek: část p.č. 724/31, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
- pozemek: část p.č. 854/3, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace
(zatížený věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
- pozemek: část p.č. 854/4, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
- pozemek: p.č. 854/6 o výměře 17 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace (zatížený věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
- pozemek: p.č. 854/7 o výměře 405 m2, druh pozemku: lesní pozemek
- pozemek: p.č. 854/8 o výměře 162 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda
- pozemek: část p.č. 854/9, druh pozemku: lesní pozemek
- pozemek: část p.č. 854/10, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace (zatížený věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
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- pozemek: část p.č. 854/11, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace (zatížený věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
- pozemek: část p.č. 854/12, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: neplodná půda
(zatížený věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
- pozemek: část p.č. 854/13, druh pozemku: vodní plocha, druh pozemku: koryto vodního
toku přirozené nebo upravené
- pozemek: část p.č. 854/17, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (zatížený
věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
- pozemek: část p.č. 854/18, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (zatížený
věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
- pozemek: část p.č. 854/20, druh pozemku: trvalý travní porost (zatížený věcným břemenem
dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
- pozemek: část p.č. 854/21, druh pozemku: trvalý travní porost (zatížený věcným břemenem
dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
- pozemek: část p.č. 854/23, druh pozemku: trvalý travní porost
- pozemek: část p.č. 854/24, druh pozemku: trvalý travní porost
- pozemek: část p.č. 854/27, druh pozemku: trvalý travní porost
- pozemek: část p.č. 854/28, druh pozemku: zahrada
- pozemek: část p.č. 854/30, druh pozemku: orná půda
- pozemek: část p.č. 854/31, druh pozemku: orná půda
- pozemek: část p.č. 854/41, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
- pozemek: část p.č. 854/43, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (zatížený
věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
- pozemek: část p.č. 854/44, druh pozemku: trvalý travní porost
obec Žerotín, k. ú. Žerotín u Panenského Týnce, zapsané na LV č. 632 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny pro ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Umístění části původní silnice první třídy č. I/7 na pozemcích a jejich částech, z něhož
vyplývá identifikace a výměra částí pozemků, bude upřesněna v geometrickém plánu, jehož
vyhotovení zajistí budoucí dárce před uzavřením darovací smlouvy.
B) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
souhlasit se zněním Smlouvy o budoucí darovací smlouvě č. 02/2020/Ra-35120 dle přílohy č.
1.5 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovitých věcí uvedených v bodu A) tohoto
usnesení.
C) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrhy dle bodu A) a B) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 1. 11. 2021
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Usnesení č. 078/27R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví
Ústeckého kraje od ČR - Státního pozemkového úřadu, se sídlem: 13000 Praha 3, Husinecká
1024/11a, IČO: 01312774, a to:
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- pozemek: p.č. 335/24 o výměře 18 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní
komunikace
obec Hoštka, k. ú. Hoštka, zapsaný na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální
pracoviště Litoměřice pro ČR - Státní pozemkový úřad
- pozemek: p.č. 376/3 o výměře 42 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
obec Hoštka, k. ú. Kochovice, zapsaný na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální
pracoviště Litoměřice pro ČR - Státní pozemkový úřad
- pozemek: p.p.č. 103/2 o výměře 8 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(pozemek
byl oddělen z p.p.č. 103 o výměře 151 m2 dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č.
88-374/2020
ze dne 22. 1. 2021)
obec Vrutice, k. ú. Svařenice, zapsaný na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální
pracoviště Litoměřice pro ČR - Státní pozemkový úřad a předání uvedených nemovitých věcí
k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 1. 11. 2021
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Usnesení č. 079/27R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o bezúplatném převodu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého
kraje od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,
Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.č. 1133/13 o výměře 3410 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (bude oddělen z pozemku p.č. 1133/13 o výměře 5004 m2 geometrickým plánem č.
248-103/2019 ze dne 2. 9. 2021 a je zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu z
katastru nemovitostí),
obec Velemín, k.ú. Bílý Újezd, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a předání
uvedené nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417
03.
2. souhlasit se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č.
2213/2021 a doložky dle přílohy č. 2.3 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovité věci z
vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
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zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,
Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.č. 1133/13 o výměře 3410 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (bude oddělen z pozemku p.č. 1133/13 o výměře 5004 m2 geometrickým plánem č.
248-103/2019 ze dne 2. 9. 2021 a je zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu z
katastru nemovitostí),
obec Velemín, k.ú. Bílý Újezd, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 1. 11. 2021
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Usnesení č. 080/27R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví
Ústeckého kraje od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.č. 254/4 o výměře 72 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
- pozemek: p.č. 887/12 o výměře 63 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Perštejn, k.ú. Černýš, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a předání uvedených
nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
2. souhlasit se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým
věcem č. 94/2021 a doložky dle přílohy č. 2.5 tohoto usnesení, týkající se převodu
nemovitých věcí z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.č. 254/4 o výměře 72 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
- pozemek: p.č. 887/12 o výměře 63 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Perštejn, k.ú. Černýš, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 1. 11. 2021
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Usnesení č. 081/27R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o bezúplatném převodu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého
kraje od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,
Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.č. 760/7 o výměře 36 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(bude oddělen z pozemku p.č. 760/5 o výměře 1388 m2 geometrickým plánem č. 316-98/2020
ze dne 28. 2. 2021),
obec Nové Sedlo, k.ú. Nové Sedlo u Žatce, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a předání
uvedené nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417
03.
2. souhlasit se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č.
ULN/63/2021 a doložky dle přílohy č. 2.7 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovité věci
z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,
Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.č. 760/7 o výměře 36 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(bude oddělen z pozemku p.č. 760/5 o výměře 1388 m2 geometrickým plánem č. 316-98/2020
ze dne 28. 2. 2021),
obec Nové Sedlo, k.ú. Nové Sedlo u Žatce, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 1. 11. 2021
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Usnesení č. 082/27R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví
Ústeckého kraje od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.č. 3130 o výměře 180 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(pozemek je zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí),
- pozemek: p.č. 3131 o výměře 191 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(pozemek je zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí),
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- pozemek: p.č. 3133/2 o výměře 52 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Úštěk, k.ú. Úštěk, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a předání uvedených
nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
2. souhlasit se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým
věcem č. 3071/2021 a doložky dle přílohy č. 2.9 tohoto usnesení, týkající se převodu
nemovitých věcí z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.č. 3130 o výměře 180 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(pozemek je zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí),
- pozemek: p.č. 3131 o výměře 191 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(pozemek je zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí),
- pozemek: p.č. 3133/2 o výměře 52 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Úštěk, k.ú. Úštěk, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 1. 11. 2021
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Usnesení č. 083/27R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví
Ústeckého kraje od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonávají Lesy
České republiky, s.p., IČ: 42196451, se sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, PSČ
500 08, a to:
- pozemek: p.č. 1015/3 o výměře 82 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek. p.č. 1015/4 o výměře 1351 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 1015/8 o výměře 43 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 1015/9 o výměře 50 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 1015/10 o výměře 38 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 1015/11 o výměře 104 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 1015/12 o výměře 43 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
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silnice,
obec Krupka, k. ú. Horní Krupka, zapsaných na LV č. 2893 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice a předání uvedených nemovitých věcí k
hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 1. 11. 2021
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Usnesení č. 084/27R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví
Ústeckého kraje od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonávají Lesy
České republiky, s.p., IČ: 42196451, se sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, PSČ
500 08, a to:
- pozemek: p.č. 153/2 o výměře 2030 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z p.č. 153 o výměře 1588927 m2 geometrickým plánem č. 23-98/2020 ze dne
21. 9. 2020),
obec Osek, k. ú. Mackov, zapsaných na LV č. 65 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice,
- pozemek: p.č. 457/2 o výměře 110 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Osek, k.ú. Nová Ves u Oseka, zapsaný na LV č. 65 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice a předání uvedených nemovitých věcí k hospodaření
příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ:
00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 1. 11. 2021
38
Usnesení č. 085/27R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví
Ústeckého kraje od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonávají Lesy
České republiky, s.p., IČ: 42196451, se sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, PSČ
500 08, a to:
- pozemek: p.č. 481/2 o výměře 464 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
43

silnice (oddělen z p.č. 481 o výměře 1912 m2 geometrickým plánem č. 22,221-7030/2018 ze
dne 3. 5. 2018),
obec Osek, k. ú. Nová Ves u Oseka, zapsaný na LV č. 65 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice,
- pozemek: p.č. 577/2 o výměře 460 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z p.č. 577 o výměře 1897 m2 geometrickým plánem č. 22,221-7030/2018 ze
dne 3. 5. 2018),
obec Osek, k.ú. Dlouhá Louka, zapsaný na LV č. 65 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice a předání uvedených nemovitých věcí k hospodaření
příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ:
00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 1. 11. 2021
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Usnesení č. 086/27R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1.rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o bezúplatném převodu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého
kraje od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,
Praha 2, PSČ 128 00, a to:
-pozemek: p.č. 1019/20 o výměře 132 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha,
obec Ústí nad Labem, k.ú. Předlice, zapsán na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a předání
uvedené nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417
03.
2. souhlasit se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým
věcem č. 15/U/Fi/2021 a doložky dle přílohy č. 3.5 tohoto usnesení, týkající se převodu
nemovité věci z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.č 1019/20 o výměře 132 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha,
obec Ústí nad Labem, k.ú. Předlice, zapsán na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 1. 11. 2021
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40
Usnesení č. 087/27R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o směně nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.č. 1557/29 o výměře 39 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (pozemek byl oddělen z p.p.č. 1557/12 o výměře 16748 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 1814-123/2020 ze dne 12.10.2020 a je zatížen věcným břemenem dle
aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
obec Štětí, k. ú. Štětí I, zapsané na LV č. 1552 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice, pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovité věci z
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837
za
nemovitou věc ve vlastnictví ***************************************************,
a to:
- pozemek: p.č. 1623/4 o výměře 39 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek byl oddělen z p.p.č. 1623/2 o výměře 2058 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku č. 1814-123/2020 ze dne 12.10.2020)
obec Štětí, k. ú. Štětí I, zapsanou na LV č. 273 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro **************** a předání uvedené nemovité věci k
hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837, to vše bez doplatku.
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 1. 11. 2021
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Usnesení č. 088/27R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o směně nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.č. 661/3 o výměře 483 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha,
- pozemek: p.č. 661/4 o výměře 47 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (oba pozemky odděleny z p.č. 661 o výměře 6004 m2 geometrickým plánem č.
770-121/2020 ze dne 24. 9. 2020 a je zatížen věcnými břemeny dle aktuálního výpisu z
katastru nemovitostí),
obec Braňany, k. ú. Braňany, zapsaných na LV č. 376 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Most a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové
organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská
260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837
45

za
nemovité věci ve vlastnictví obce Braňany, IČ: 00265845, se sídlem Bílinská 76, Braňany,
PSČ 435 22, a to:
- pozemek: p.č. 734 o výměře 47 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (pozemek je zatížen věcnými břemeny dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí),
- pozemek: p.č. 82/13 o výměře 374 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z p.č. 82/10 o výměře 565 m2 geometrickým plánem č. 770-121/2020 ze dne
24. 9. 2020),
- pozemek: p.č. 92/56 o výměře 18 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(oddělen z p.č. 92/2 o výměře 12495 m2 geometrickým plánem č. 770-121/2020 ze dne 24. 9.
2020 a je zatížen věcnými břemeny dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí),
obec Braňany, k. ú. Braňany, zapsaných na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Most a předání uvedených nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové
organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská
260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837. Směna bude provedena bez doplatku rozdílu ceny
nemovitých věcí.
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 1. 11. 2021
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Usnesení č. 089/27R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o nákupu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od
Římskokatolické farnosti Libochovany, se sídlem: Mostecká 225/5, Litoměřice-Město, 41201
Litoměřice, a to:
- pozemek: p.č. 125/14 o výměře 25 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p. č. 125/13 o výměře 6708 m2 geometrickým
plánem pro rozdělení pozemku č. 458-55/2019 ze dne 16. 3. 2021)
obec Libochovany, k. ú. Libochovany, zapsané na LV č. 210 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro Římskokatolickou farnost Libochovany
za kupní cenu 2.500,00 Kč (100,00 Kč/m2 - viz důvodová zpráva) a předání uvedené
nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci Krajská majetková, příspěvková
organizace, se sídlem: Tolstého 1232/37, 40003, Ústí nad Labem 3-Střekov, Ústí nad Labem,
IČO: 00829048.
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 1. 11. 2021
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Usnesení č. 090/27R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
46

Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od
obce Kamýk, se sídlem: č. p. 69, 41201 Kamýk, IČO: 00831999, a to:
- pozemek: p.č. 163/2 o výměře 36 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(pozemek byl oddělen z pozemku p. č. 163 o výměře 7056 m2 geometrickým plánem pro
rozdělení pozemku a zpřesnění hranice pozemků č. 358-97/2021 ze dne 15.5.2021)
- pozemek: p.č. 215/18 o výměře 206 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek byl oddělen z pozemku p. č. 168 o výměře 432 m2, z pozemku p.č. 174 o
výměře 450 m2, z pozemku p. č. 185 o výměře 432 m2, z pozemku p. č. 215/6 o výměře 6141
m2, z pozemku p. č. 215/7 o výměře 5641 m2, z pozemku p. č. 215/11 o výměře 7201 m2 a z
pozemku p. č. 215/12 o výměře 13932 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku a
zpřesnění hranice pozemků č. 358-97/2021 ze dne 15.5.2021)
obec Kamýk, k. ú. Kamýk u Litoměřic, zapsaných na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro obec Kamýk za kupní cenu 24.200,00 Kč
(100,00 Kč/m2 - viz důvodová zpráva) a předání uvedených nemovitých věcí k hospodaření
příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se
sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 1. 11. 2021
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Usnesení č. 091/27R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o nákupu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od
***************************************************************************
************, a to:
- pozemek: podíl 1/2 p.č. 590/12 o výměře 179 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Litvínov, k.ú. Hamr u Litvínova, zapsané na LV č. 1120 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Most, za kupní cenu 14.770,--Kč (165,--Kč/m2 dle ZP
č. 5621-111/21 ze dne 4. 8. 2021, viz důvodová) a předání uvedené nemovité věci k
hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 1. 11. 2021
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Usnesení č. 092/27R/2021
47

16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od
***************************************************************************
***, a to:
- pozemek: p.č. 1411 o výměře 22 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (bude oddělen z pozemku st.p.č. 172 o výměře 309 m2 geometrickým plánem č.
789-142/2020 ze dne 24. 10. 2020),
- pozemek: p.č. 899/2 o výměře 66 m2, druh pozemku: travní plocha (bude oddělen z
pozemku p.č. 899 o výměře 234 m2 geometrickým plánem č. 789-142/2020 ze dne 24. 10.
2020),
- pozemek: p.č. 900/6 o výměře 74 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (bude oddělen z pozemku p.č. 900/1 o výměře 2027 m2 geometrickým plánem č.
789-142/2020 ze dne 24. 10. 2020, pozemek je zatížen věcným břemenem, dle aktuálního
výpisu z katastru nemovitostí),
obec Kytlice, k.ú. Falknov, zapsaných na LV č. 699 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Děčín, za kupní cenu 11.040,--Kč (120,-Kč/m2 a 60,--Kč/m2, viz
důvodová zpráva) a předání uvedených nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové
organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 1. 11. 2021
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Usnesení č. 093/27R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od
obce Hřivice, IČ: 00264971, se sídlem Hřivice 24, PSČ 439 65, a to:
- pozemek: p.č. 1231/34 o výměře 5 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 1231/35 o výměře 118 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 1231/36 o výměře 6 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha,
obec Hřivice, k.ú. Hřivice, zapsaných na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Louny, za kupní cenu 7.740,--Kč (60,--Kč/m2, viz důvodová zpráva)
a předání uvedených nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3,
PSČ: 417 03, IČ: 00080837.
B) ukládá
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Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 1. 11. 2021
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Usnesení č. 094/27R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o nákupu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od obce
Rtyně nad Bílinou, IČ: 00266574, se sídlem Rtyně nad Bílinou 34, PSČ 417 62, a to:
- pozemek: p.č. 411/4 o výměře 2118 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (pozemek je zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí),
obec Rtyně nad Bílinou, k.ú. Rtyně nad Bílinou, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Teplice, za kupní cenu 127.080,--Kč
(60,--Kč/m2, viz důvodová zpráva) a předání uvedené nemovité věci k hospodaření
příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se
sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 1. 11. 2021
48
Usnesení č. 095/27R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o nákupu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od
********************************************************************, a to:
- pozemek: p.č. 169/3 o výměře 37 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace (bude oddělen z pozemku p.č. 169/1 o výměře 150 m2 geometrickým plánem č.
969-227/2019 ze dne 7. 10. 2019),
obec Žitenice, k.ú. Žitenice, zapsané na LV č. 204 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Litoměřice, za kupní cenu 10.360,--Kč (280,--Kč/m2 dle ZP č.
5622-112/21 ze dne 9. 8. 2021, viz důvodová) a předání uvedené nemovité věci k hospodaření
příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se
sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 1. 11. 2021
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Usnesení č. 096/27R/2021
49

16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o nákupu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od
*****************************************************************, a to:
- pozemek: p.č. 1591 o výměře 274 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace (bude oddělen z pozemku st.p.č. 79 o výměře 1721 m2 geometrickým plánem č.
361-46/2017 ze dne 28. 1. 2018),
obec Nezabylice, k.ú. Nezabylice, zapsané na LV č. 152 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj Katastrálního pracoviště Chomutov, za kupní cenu 35.350,--Kč (129,--Kč/m2 dle ZP č.
5623-113/21 ze dne 16. 8. 2021, viz důvodová a předání uvedené nemovité věci k
hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
2. rozhodnout o náhradě za užívání nemovité věci uvedené v bodě A) 1. kupujícím Ústeckým
krajem bez právního důvodu za období tří let zpětně od data účinnosti smlouvy ve výši
stanovené znaleckým posudkem.
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 1. 11. 2021
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Usnesení č. 097/27R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o nákupu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od
***************************************************************************
***************************, to:
- pozemek: p.č. 243/2 o výměře 43 m2, (oddělen z pozemku p.č. 243 o výměře 1115 m2
geometrickým plánem č. 449-179/2021 ze dne 7. 8. 2021 a je zatížen věcným břemenem dle
aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
obec Krásná Lípa, k. ú. Vlčí Hora, zapsaný na LV č. 148 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrálního pracoviště Rumburk, za kupní cenu 4.300 Kč (100 Kč/m2 - viz důvodová
zpráva) a předání uvedené nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260,
Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 1. 11. 2021
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Usnesení č. 098/27R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
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Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od
města Roudnice nad Labem, se sídlem Karlovo náměstí 21, Roudnice nad Labem, PSČ 413
01, RČ: 00264334, to:
- pozemek: p.č. 43/49 o výměře 12 m2, (oddělen z pozemku p.č. 43/12 o výměře 810 m2
geometrickým plánem č. 1000-18/2020 ze dne 25. 5. 2020 a je zatížen věcným břemenem dle
aktuálního výpisu z katastru nemovitostí),
- pozemek: p.č. 367/7 o výměře 11 m2, (oddělen z pozemku p.č. 367/4 o výměře 331 m2
geometrickým plánem č. 968-36/2017 ze dne 18. 6. 2019),
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Vědomice, zapsaný na LV č. 635 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Litoměřice, za kupní cenu 2.300 Kč (100 Kč/m2 - viz
důvodová zpráva) a předání uvedených nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové
organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 1. 11. 2021
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Usnesení č. 099/27R/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 uzavření Dodatku č. 8 k Nájemní smlouvě č. 1052/2010 dle přílohy č. 8.5 tohoto
usnesení, na pronájem nemovitých věcí mezi Ústeckým krajem a ČR - Státním pozemkovým
úřadem, se sídlem: Praha 3-Žižkov, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO: 01312774,
kterým se z předmětu nájmu pozemek p. č. 3866/1 o výměře 142 m2 v k. ú. Roudnice nad
Labem, zapsaný na LV č. 8603 vyjímá.
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Usnesení č. 100/27R/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 uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 19/SML3863/NSNS/MAJ dle
přílohy č. 8.9 tohoto usnesení, na pronájem nemovitých věcí mezi Ústeckým krajem a Lesy
České republiky s. p., se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec
Králové, IČO: 42196451, kterým se z předmětu nájmu:
- pozemek: část p. č. 499/1 o výměře 560 m2 v k. ú. Horní Světlá, zapsaný na LV 55 u
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk
- pozemek: část p. č. 757 o výměře 4580 m2 v k. ú. Rozhled, zapsaný na LV 418 u Katastrální
úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk
- pozemek: část p. č. 2089 o výměře 230 m2 v k. ú. Dolní Podluží, zapsaný na LV 511 u
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Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk
vyjímá.
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Usnesení č. 101/27R/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 pronájmu nemovité věci ve vlastnictví ČR - Povodí Ohře, s. p., se sídlem:
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ: 70889988, a to:
- pozemek: část p. č. 166/1 o výměře 245 m2, druh pozemku: vodní plocha,
obec Rumburk, k. ú. Horní Jindřichov, zapsaný na LV č. 1347 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk na dobu určitou, a to od podpisu nájemní
smlouvy do zpětného převzetí pozemku Pronajímatelem po dokončení stavby, učiněného
protokolem, max. však do 31. 12. 2025, za účelem realizace stavby „Rekonstrukce mostu
26330-2 Rumburk – Horní Jindřichov“ za cenu 11,70 Kč/m2/rok, tj. celkově za 2.867,Kč/rok.
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Usnesení č. 102/27R/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
pronájmu
nemovité
věci
ve
vlastnictví
***********************************************************************, a to:
- pozemek: část p.č. 989/2 o výměře 154 m2, druh pozemku: ostatní plocha
obec Žatec, k. ú. Trnovany u Žatce, zapsán na LV č. 173 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec, na dobu určitou, a to ode dne předání stavby stavebníkovi
do zpětného předání hotové stavby investorovi, tj. po dobu trvání realizace stavby, za účelem
„Rekonstrukce mostních objektů Trnovany ČD, Trnovany Blšanka a Tvršice – 2 část –
Rekonstrukce mostu ev.č. 225-009 Trnovany přes Blšanku“, za cenu 22 Kč/m2/rok – tj. 3.388
Kč/rok, v němž smlouva nabyde účinnosti a za kalendářní rok, v němž bude smlouva
ukončena.
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Usnesení č. 103/27R/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
pronájmu
nemovitých
věcí
ve
spoluvlastnictví
***************************************************************************
***********, a to:
-pozemek: část p.č. 480/5 o výměře 340 m2, druh pozemku: ostatní plocha
-pozemek: část p.č. 939/3 o výměře 210 m2, druh pozemku: orná půda
obec Žatec, k. ú. Trnovany u Žatce, zapsané na LV č. 29 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec, na dobu určitou, a to ode dne předání stavby stavebníkovi
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do zpětného předání hotové stavby investorovi, tj. po dobu trvání realizace stavby, za účelem
„Rekonstrukce mostních objektů Trnovany ČD, Trnovany Blšanka a Tvršice – 2 část –
Rekonstrukce mostu ev.č. 225-009 Trnovany přes Blšanku“, za cenu 22 Kč/m2/rok – tj.
12.100 Kč/rok, v němž smlouva nabyde účinnosti a za kalendářní rok, v němž bude smlouva
ukončena.
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Usnesení č. 104/27R/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 uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 21/SML0549/SoV/MAJ ze dne
15. 2. 2021 mezi Ústeckým krajem a městem Štětí, se sídlem: Mírové náměstí 163, 411 08
Štětí, IČO: 00264466, kterým se mění čl. II. Podmínky výpůjčky odst. 5 takto:
text
Půjčitel tímto uděluje vypůjčiteli nebo subjektu, který bude stavbu realizovat, jeho
jednoznačný a nezpochybnitelný souhlas s realizací „Stavby“, přičemž tento souhlas platí i
pro veškerá správní řízení, která jsou vedena za účelem realizace „Stavby“.
se ruší a nahrazuje se textem
Půjčitel tímto uděluje vypůjčiteli nebo subjektu, který bude stavbu realizovat, jeho
jednoznačný a nezpochybnitelný souhlas s realizací „Stavby“ a provádění prací v ochranném
pásmu kanalizace, která bude vybudovaná na základě projektu s názvem „Odkanalizování
sídel města Štětí - Počeplice, Stračí, Radouň, Chcebuz a Brocno“. Tento souhlas platí i pro
veškerá správní řízení, která jsou vedena za účelem realizace „Stavby“ a projektu
„Odkanalizování sídel města Štětí - Počeplice, Stračí, Radouň, Chcebuz a Brocno“.
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Usnesení č. 105/27R/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 od Katedrální kapituly u sv. Štěpána v Litoměřicích, se
sídlem: Dómské náměstí 9/9, Za nemocnicí, 41201 Litoměřice, IČO: 46771930, a to:
- pozemek: část p. č. 4335 o výměře 5 m2, druh pozemku: trvalý travní porost
obec Litoměřice, k. ú. Litoměřice, zapsané na listu vlastnictví č. 2135 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Katedrální kapitulu u sv. Štěpána v
Litoměřicích, na dobu určitou do 31. 12. 2030, a to ode dne protokolárního předání předmětu
výpůjčky, pro stavbu „Rekonstrukce silnice II/261 HO Mělník – Štětí – Polepy –
Libochovany - HO Ústí nad Labem“.
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Usnesení č. 106/27R/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 uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 19/SML1270/SoV/MAJ ze dne
53

5.
6.
2019
mezi
Ústeckým
krajem
a
***************************************************,
******************************************************
a
***************************************************, kterým se text čl. II. odst. 1.
Doba výpůjčky mění takto:
text
„Půjčitel přenechává Vypůjčiteli k užívání předmět výpůjčky na dobu určitou, od
protokolárního předání staveniště do vydání kolaudačního souhlasu, nejpozději do
31.12.2021“
se ruší a nahrazuje se textem
„Půjčitel přenechává Vypůjčiteli k užívání předmět výpůjčky na dobu určitou, od
protokolárního předání staveniště do vydání kolaudačního souhlasu, nejpozději do
31.12.2025“.
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Usnesení č. 107/27R/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 uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 19/SML1269/SoV/MAJ ze dne
5.
6.
2019
mezi
Ústeckým
krajem
a
***************************************************, kterým se text čl. II. odst. 1.
Doba výpůjčky mění takto:
1. text
„Půjčitel přenechává Vypůjčiteli k užívání předmět výpůjčky na dobu určitou, od
protokolárního předání staveniště do vydání kolaudačního souhlasu, nejpozději do
31.12.2021“
se ruší a nahrazuje se textem
„Půjčitel přenechává Vypůjčiteli k užívání předmět výpůjčky na dobu určitou, od
protokolárního předání staveniště do vydání kolaudačního souhlasu, nejpozději do
31.12.2025“.
2. doplňuje se textem
„Vypůjčitel se zavazuje zapracovat do projektové dokumentace odstranění náletové dřeviny,
(topolu) na pozemku p.č. 4246/1 v k.ú. Louny, cca 5 - 6 m od mostního tělesa“.
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Usnesení č. 108/27R/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
od
*********************************************************, Ústeckému kraji, a
to:
- pozemek: část p.č. 462/23 o výměře 13 m2, druh pozemku: ostatní plocha
obec Žiželice, k. ú. Stroupeč, zapsán na LV č. 83 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
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Katastrální pracoviště Žatec pro ***************, na dobu určitou do 31.12.2030, a to ode
dne protokolárního předání předmětu výpůjčky pro stavbu „Cyklostezka Ohře“.
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Usnesení č. 109/27R/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 od České republiky, právo hospodařit s majetkem státu
vykonává Památník Terezín, IČ: 00177288, se sídlem Principova alej 304, 411 55 Terezín, a
to:
-pozemek: část p.č. 827 o výměře 134 m2, druh pozemku: ostatní plocha
obec Terezín, k. ú. Terezín, zapsán na LV č. 77 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro ČR Památník Terezín, na dobu určitou do 31.12.2030, a
to ode dne protokolárního předání předmětu výpůjčky pro stavbu „Cyklostezka Ohře“.
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Usnesení č. 110/27R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o neschválení fyzické likvidace a následného vyřazení movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Osobní vozidlo Peugeot Boxer 1309 2002 1997 849.900,- 0,SPZ: 1U36042, počet ujetých km: 170 638
Výrobní číslo: VF3ZAAMPA17146965
Osobní vozidlo Škoda Octavia 1063 2000 1997 300.000,- 0,SPZ: LTK 21-33, počet ujetých km: 114 702
Výrobní číslo: TMBZZZ1U8V2015232
z účetní evidence příspěvkové organizace Centrum sociální pomoci Litoměřice, Dlouhá 75,
410 22 Lovosice, IČ: 00080195.
B) ukládá
příspěvkové organizaci Centrum sociální pomoci Litoměřice, Dlouhá 75, 410 22 Lovosice,
IČ: 00080195 realizovat prodej movitých věcí uvedených v bodu A) tohoto usnesení
prostřednictvím veřejného elektronického portálu.
Termín: 31. 3. 2022
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Usnesení č. 111/27R/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 fyzické likvidaci a následném vyřazení movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
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Pračka Elektrolux 1232 2008 466.520,- 11.299,Výrobní číslo: nezjištěno
Pračka HS-6017 LC-E 1374 2011 2011 214.800,- 13.470,Výrobní číslo: nezjištěno
Pračka průmyslová SP10 1492 2015 2015 47.840,- 12.450,Výrobní číslo: 1505001392Z
Toaletní křeslo OCEAN DUAL VIP 101002387 2014 33.086,50 0,Výrobní číslo: nezjištěno
z účetní evidence příspěvkové organizace Centrum sociální pomoci Litoměřice, Dlouhá 75,
410 22 Lovosice, IČ: 00080195.
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Usnesení č. 112/27R/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 fyzické likvidaci a následném vyřazení movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Sušič prádla 114 1995 1995 92.671,00- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
z účetní evidence příspěvkové organizace Domov sociálních služeb Meziboří, Okružní 104,
435 13 Meziboří, IČ: 49872516.
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Usnesení č. 113/27R/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 fyzické likvidaci a následném vyřazení movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
El. varný kotel 50l s nepř. ohřevem DHM1732 2006 2006 159.868,- 57.168,80
Výrobní číslo: nezjištěno
El. varný kotel 50l s nepř. ohřevem DHM1736 2006 2006 159.868,- 57.168,80
Výrobní číslo: nezjištěno
z účetní evidence příspěvkové organizace Dětský domov a Školní jídelna Lipová u Šluknova,
Lipová 417, 407 81 Lipová u Šluknova, IČ: 00412074.
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Usnesení č. 114/27R/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 fyzické likvidaci a následném vyřazení movitého majetku, a to:
56

název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Kreditní karty (systém v PC) 3660 2003 2003 50.820,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
HP Server TC 2100 UP 5076 2003 2003 37.637,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
Onfinity CM2 interaktiv. tabule 7677 2007 2007 21.301,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
Onfinity CM2 interaktiv. tabule 7678 2007 2007 21.301,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
Onfinity CM2 interaktiv. tabule 7470 2006 2006 21.301,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
Onfinity CM2 interaktiv. tabule 7431 2006 2006 21.301,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
Server ProLiant MT 11063 7395 2006 2006 28.848,- 0,z účetní evidence příspěvkové organizace Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava
Šmejkala, Stavbařů 5, 400 11 Ústí nad Labem, IČ: 44555512.
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Usnesení č. 115/27R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o neschválení fyzické likvidace a následného vyřazení movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Traktor ST180N 589000 1987 nezjištěno 379.226,82 0
Výrobní číslo: nezjištěno
Nákladní Š 706MTSP 624000 1989 nezjištěno 317.007,- 0
Výrobní číslo: nezjištěno
Nákladní automobil 52011 1984 nezjištěno 258.120,- 0
Výrobní číslo: nezjištěno
Soustruh 639000 1990 nezjištěno 113.023,- 0
Výrobní číslo: nezjištěno
Secí kombinace SMS SK-600 2 2002 nezjištěno 450.000,- 0
Výrobní číslo: nezjištěno
Lis na balíky Vikon RF 1 2001 nezjištěno 250.000,- 0
Výrobní číslo: nezjištěno
Váha dobytčí 573000 1986 nezjištěno 24.985,- 0
Výrobní číslo: nezjištěno
Smykobrány PB3/032 653000 1982 nezjištěno 43.717,- 0
Výrobní číslo: nezjištěno
Sběrač kamene PO-026 623000 1989 nezjištěno 56.401,- 0
Výrobní číslo: nezjištěno
Rozmetadlo RU5 556000 1985 nezjištěno 43.347,- 0
Výrobní číslo: nezjištěno
Shrnovač chlévské mrvy 606000 1988 nezjištěno 22.470,- 0
Výrobní číslo: nezjištěno
Vysokozdvižný vozík 448000 1979 nezjištěno 126.449,52 0
Výrobní číslo: nezjištěno
Vlek nákladní 547000 1985 nezjištěno 41.685,- 0
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Výrobní číslo: nezjištěno
Malotraktor TK 12 1210 1998 nezjištěno 26.642,- 0
Výrobní číslo: nezjištěno
Rozmetadlo prům. hnojiv 909 2008 nezjištěno 39.500,- 0
Výrobní číslo: nezjištěno
Vysokotlaký čistič 911 2008 nezjištěno 39.464,- 0
Výrobní číslo: nezjištěno
ŽTR 165 925 2009 nezjištěno 29.000,- 0
Výrobní číslo: nezjištěno
Samonakládací vůz na balíky 7 2002 nezjištěno 327.870,- 0
Výrobní číslo: nezjištěno
Hrabice včetně závěsu 924 2009 nezjištěno 31.000,- 0
Výrobní číslo: nezjištěno
Šnekový dopravník 914 2008 nezjištěno 39.600,- 0
Výrobní číslo: nezjištěno
Hrotový soustruh 21 1989 nezjištěno 114.831,- 0
Výrobní číslo: nezjištěno
Podmítač Kromexin 1110 1997 nezjištěno 39.990,- 0
Výrobní číslo: nezjištěno
Traktor kolový 8011 58 2000 nezjištěno 239.850,- 0
Výrobní číslo: nezjištěno
Rozmetadlo RU 24075 1980 nezjištěno 35.000,- 0
Výrobní číslo: nezjištěno
Pluh Privat rotar 330 20020 2003 nezjištěno 132.000,- 0
Výrobní číslo: nezjištěno
Secí stroj Pneusej 167 1999 nezjištěno 387.022,- 0
Výrobní číslo: nezjištěno
Žací kombinace Claas 10 2000 nezjištěno 190.000,- 0
Výrobní číslo: nezjištěno
Kolový nakladač UNK320 4 1993 nezjištěno 395.000,- 0
Výrobní číslo: nezjištěno
Sklízecí řezačka 6810 3 1994 nezjištěno 485.000,- 0
Výrobní číslo: nezjištěno
Samosběr NTVS-4 368000 1974 nezjištěno 40.263,- 0
Výrobní číslo: nezjištěno
Traktorový přívěs P395 470000 1981 nezjištěno 33.284,- 0
Výrobní číslo: nezjištěno
Traktorový přívěs P93SH 485000 1982 nezjištěno 33.284,- 0
Výrobní číslo: nezjištěno
Traktorový přívěs 486000 1982 nezjištěno 33.284,- 0
Výrobní číslo: nezjištěno
Traktorový vlek 598000 1987 nezjištěno 32.655,- 0
Výrobní číslo: nezjištěno
Krmný vůz 915 2008 nezjištěno 40.000,- 0
Výrobní číslo: nezjištěno
Osobní automobil Fabia RZ 6U36128 23 2010 nezjištěno 279.324,- 0
Výrobní číslo: TMBEM25J2B3074142
z účetní evidence příspěvkové organizace Krajská majetková, Tolstého 1232/37, 400 03 Ústí
nad Labem, IČ: 00829048.
B) ukládá
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příspěvkové organizaci Krajská majetková, Tolstého 1232/37, 400 03 Ústí nad Labem, IČ:
00829048 realizovat prodej movitých věcí uvedených v bodu A) tohoto usnesení
prostřednictvím veřejného elektronického portálu.
Termín: 31. 3. 2022
69
Usnesení č. 116/27R/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 fyzické likvidaci a následném vyřazení movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Elektrický pohon posuvných vrat DM 9039 2010 2010 37.000,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
z účetní evidence příspěvkové organizace Dětský domov a Školní jídelna Lipová u Šluknova,
Lipová 417, 407 81 Lipová u Šluknova, IČ: 00412074.
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Usnesení č. 117/27R/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 fyzické likvidaci a následném vyřazení movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Plynový kombinovaný kotel FAIS 022-106 1990 nezjištěno 35.010,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
z účetní evidence příspěvkové organizace Konzervatoř, Českobratrská 862/15, 415 01
Teplice, IČ: 61515779.
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Usnesení č. 118/27R/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 fyzické likvidaci a následném vyřazení movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Notebook ASUS 470ID DM 2906 2010 2010 21.556,- 0,Výrobní číslo: 15G10N3895D0
z účetní evidence příspěvkové organizace Obchodní akademie a jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky, Pařížská 15, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 44556969.
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Usnesení č. 119/27R/2021
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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 fyzické likvidaci a následném vyřazení movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Dataprojektor TOSHIBA TLPXD3000 AUT-F 44 2008 nezjištěno 38.400,15 0,Výrobní číslo: nezjištěno
z účetní evidence příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola, Čsl. Mládeže 5/9, 405
02 Děčín, IČ: 00673781.
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Usnesení č. 120/27R/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 fyzické likvidaci a následném vyřazení movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Presso-přístroj na kávu 3457 2004 2004 32.187,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
z účetní evidence příspěvkové organizace Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a
Střední odborná škola, Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČ: 18383874.
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Usnesení č. 121/27R/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 fyzické likvidaci a následném vyřazení movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Chladící skříň LH profi FKS 28-209 2004 nezjištěno 23.788,10 0,Výrobní číslo: nezjištěno
Chladící skříň LH profi FKS 28-210 2004 nezjištěno 23.788,10 0,Výrobní číslo: nezjištěno
z účetní evidence příspěvkové organizace Dětský domov a Školní jídelna, Dolní 310, 435 46
Hora sv. Kateřiny, IČ: 47326484.
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Usnesení č. 122/27R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu majetkového odboru vypracovat systém na
vyřazování movitého majetku formou prodeje.
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Termín: 31. 3. 2022
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Usnesení č. 123/27R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů
o uzavření Smluv o bezúplatném převodu věcí movitých, a to dle přílohy č. 18.1 tohoto
usnesení mezi Ústeckým krajem a příspěvkovými organizacemi Oblastní muzeum a galerie v
Mostě, se sídlem Československé armády 1360/35, 434 01 Most, IČ: 00080730 a Oblastní
muzeum v Chomutově, se sídlem Palackého 86, 430 01 Chomutov, IČ: 00360571
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Usnesení č. 124/27R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů:
1. s vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC (Kč)
Tabule Triptych 11603 2005 2005 23.321,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
Tabule Triptych 11604 2005 2005 23.321,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
z vlastnictví příspěvkové organizace Vyšší odborné školy zdravotnické a střední školy
zdravotnické, příspěvková organizace, se sídlem Palachova 35, Ústí nad Labem, 400 01,
IČ:00673358.
2. s předáním movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC (Kč)
Tabule Triptych 11603 2005 2005 23.321,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
Tabule Triptych 11604 2005 2005 23.321,- 0,Výrobní číslo: nezjištěno
do vlastnictví příspěvkové organizace Základní umělecká škola, příspěvková organizace, se
sídlem Chelčického 345/4 , Teplice, 415 01, IČ: 46071172.
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Usnesení č. 125/27R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o zániku věcných břemen, zapsaných do katastru nemovitostí řízením č.j. V-1201/2005-533 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec k nemovitostem dle
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přílohy č. 1.2 tohoto usnesení.
Povinný (vlastník služebných pozemků): Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48,
400 02 Ústí nad Labem, IČO: 70892156.
Oprávněný (vlastník panujících pozemků): Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48,
400 02 Ústí nad Labem, IČO: 70892156.
Věcná břemena spočívají v povinnosti vlastníka služebných pozemků strpět zřízení a
provozování staveb budovaných ve veřejném zájmu komplexu Strategické průmyslové zóny
Triangle ve prospěch vlastníka panujících pozemků.
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Usnesení č. 126/27R/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 služebnosti inženýrské sítě k nemovité věci, a to:
- pozemku: p.č. 4071/142 o výměře 1000 m2, druh pozemku: ostatní plocha
obec Chomutov, k. ú. Chomutov I, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov.
Povinný: statutární město Chomutov, se sídlem: Chomutov 430 28, Zborovská 4602, IČO:
00261891.
Oprávněný: Ústecký kraj, se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČO:
70892156.
Služebnost inženýrské sítě - právo vést přes pozemek vodovodní a plynovodní vedení,
provozovat je a udržovat, ve prospěch panujícího pozemku p.č. 4071/76 se zřizuje v rozsahu
dle Geometrického plánu č. 6422-8/2019 ze dne 16. 01. 2019 za jednorázovou úhradu ve výši
2.070 Kč + DPH, stanovenou dle Pravidel pro zřizování věcných břemen ze strany
statutárního města Chomutov schválených Radou statutárního města Chomutov usnesením č.
241/15/13 ze dne 8. 6. 2015.
Pozemek p.č. 4071/76 je předán k hospodaření příspěvkové organizaci Zdravotnická
záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČO: 00829013.
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Usnesení č. 127/27R/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 k nemovité věci, a to:
- pozemku: p. č. 72/57 o výměře 4113 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
obec Otvice, k. ú. Otvice, zapsané na LV č. 802 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov.
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Povinný (vlastník pozemků): Ústecký kraj, se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí
nad Labem, IČO: 70892156.
Oprávněný: NET4GAS, s.r.o., se sídlem: Na Hřebenech II 17185/8, 14021 Praha 4 - Nusle,
IČO: 27260364.
Služebnost umístění a provozování inženýrské sítě plynárenského zařízení vč. oprávnění
zřídit, provozovat, opravovat a udržovat plynárenské zařízení.
Služebnost inženýrské sítě se zřizuje v rozsahu 32,66 m2 dle geometrického plánu č.
1113-174/2018 ze dne 3. 5. 2018 v k. ú. Otvice, to vše za jednorázovou úhradu 3266,00 Kč +
DPH (100,00 Kč/m2 dle Ceníku pro výpočet jednorázových úhrad schváleného Radou
Ústeckého kraje usnesením č. 153/31R/2017 ze dne 18. 12. 2017).
Pozemek p.č. 72/57 je předán k hospodaření příspěvkové organizaci Krajská majetková,
příspěvková organizace, se sídlem: Tolstého 1232/37, 400 03, Ústí nad Labem 3 - Střekov,
IČO: 00829048.
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Usnesení č. 128/27R/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 budoucí služebnosti inženýrské sítě k nemovité věci, a to:
- pozemku: p. č. 406 o výměře 1375 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
obec Děčín, k. ú. Děčín, zapsané na LV č. 1080 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Děčín.
Povinný (vlastník pozemku): Ústecký kraj, se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 40002 Ústí
nad Labem, IČO: 70892156.
Oprávněný: GasNet, s. r. o., se sídlem: Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem, IČO:
27295567.
Služebnost zřízení a provozování plynárenského zařízení – přípojky plynu v rámci stavby
„REKO MS Děčín – Čsl. Armády + 2“ bude zřízena v rozsahu dle geometrického plánu, který
předloží budoucí oprávněný. Výše jednorázové úhrady bude vypočtena podle skutečného
rozsahu a dle Ceníku pro výpočet jednorázových úhrad schváleného Radou Ústeckého kraje
usnesením č. 153/31R/2017 ze dne 18. 12. 2017.
Pozemek p. č. 406 je předán k hospodaření příspěvkové organizaci Vyšší odborná škola a
Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace, Děčín
I, Čs. armády 10, IČO: 47274689.
82
Usnesení č. 129/27R/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 budoucí služebnosti inženýrské sítě k nemovité věci, a to:
- pozemku: p. č. 1942 o výměře 895 m2, druh pozemku: ostatní plocha
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obec Děčín, k. ú. Podmokly, zapsané na LV č. 1039 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Děčín.
Povinný (vlastník pozemku): Ústecký kraj, se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 40002 Ústí
nad Labem, IČO: 70892156.
Oprávněný: ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem: Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ
40502, IČO: 24729035.
Služebnost umístění kabelového vedení nízkého napětí v rámci stavby „DC-DC 6, ppč. 1943,
přípojka kNN“ bude zřízena v rozsahu dle geometrického plánu, který předloží budoucí
oprávněný. Výše jednorázové úhrady bude vypočtena podle skutečného rozsahu a dle Ceníku
pro výpočet jednorázových úhrad schváleného Radou Ústeckého kraje usnesením č.
153/31R/2017 ze dne 18. 12. 2017.
Pozemek p. č. 1942 je předán k hospodaření příspěvkové organizaci Vyšší odborná škola a
Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace, Děčín
I, Čs. armády 10, IČO: 47274689.
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Usnesení č. 130/27R/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 budoucí služebnosti inženýrské sítě k nemovité věci, a to:
- pozemku: p. č. 2681/1 o výměře 59733 m2, druh pozemku: orná půda
obec Děčín, k. ú. Děčín, zapsané na LV č. 1518 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Děčín.
Povinný (vlastník pozemku): Ústecký kraj, se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 40002 Ústí
nad Labem, IČO: 70892156.
Oprávněný: ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem: Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ
40502, IČO: 24729035.
Služebnost umístění kabelového vedení vysokého napětí a chráničky HDPE pro zemní
optický kabel v rámci stavby „DC-Děčín-HDPE z DC_DCVY do DC_1880“ bude zřízena v
rozsahu dle geometrického plánu, který předloží budoucí oprávněný. Výše jednorázové
úhrady bude vypočtena podle skutečného rozsahu a dle Ceníku pro výpočet jednorázových
úhrad schváleného Radou Ústeckého kraje usnesením č. 153/31R/2017 ze dne 18. 12. 2017.
Pozemek p. č. 2681/1 je předán k hospodaření příspěvkové organizaci Střední škola
zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín-Libverda, příspěvková
organizace, se sídlem: Českolipská 123, 40502 Děčín-Libverda, IČO: 47274654.
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Usnesení č. 131/27R/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
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předpisů, o zřízení služebnosti inženýrské sítě k nemovitým věcem, a to:
- pozemku: p. č. 454/1 o výměře 4888 m2, druh pozemku: zahrada
- pozemku: p. č. 454/2 o výměře 8847 m2, druh pozemku: ostatní plocha
- pozemku: p. č. 593/1 o výměře 3682 m2, druh pozemku: ostatní plocha
obec Děčín, k. ú. Březiny u Děčína, zapsaným na LV č. 402 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín.
Povinný (vlastník pozemků): Ústecký kraj, se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 40002 Ústí
nad Labem, IČO: 70892156.
Oprávněný: statutární město Děčín, se sídlem: Mírové nám. 1175/5, 40538 Děčín, IČO:
00261238.
Služebnost uložení kabelového vedení veřejného osvětlení vč. příslušenství v rámci stavby
„Veřejné osvětlení – Autobusové zálivy – Děčín, Březiny“, vč. práva vstupu a vjezdu za
účelem uložení, provozování, oprav, údržby, úpravy, obnovy a výměny se zřizuje v rozsahu
44,95 m2 dle geometrického plánu č. 885,2746-21/2021 ze dne 26. 1. 2021, to vše za
jednorázovou úhradu 4.495 Kč + DPH (100 Kč/m2 dle Ceníku pro výpočet jednorázových
úhrad schváleného Radou Ústeckého kraje usnesením č. 153/31R/2017 ze dne 18. 12. 2017).
Pozemky p. č. 454/1, 454/2 a 593/1 jsou předány k hospodaření příspěvkové organizaci
Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín-Libverda,
příspěvková organizace, se sídlem: Českolipská 123, 40502 Děčín Libverda, IČO: 47274654.
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Usnesení č. 132/27R/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 budoucího věcného břemene – služebnosti k nemovité věci, a to:
- pozemek: část p. č. 166/1 o výměře 152 m2, druh pozemku: vodní plocha,
obec Rumburk, k. ú. Horní Jindřichov, zapsaný na LV č. 1347 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
Budoucí povinný: ČR – Povodí Ohře, s.p., se sídlem: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,
IČO: 70889988,
Budoucí oprávněný: Ústecký kraj, se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad
Labem, IČO: 70892156.
Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno po dokončení stavby v rozsahu dle geometrického
plánu, který nechá vyhotovit a předloží budoucí oprávněný a to na dobu životnosti umístěné
stavby – mostu ev. č. 26330-2 v k.ú. Horní Jindřichov. Výše jednorázové úhrady bude
stanovena dle vzorce: plošná výměra věcného břemene služebnosti x sazba nájemného za m2.
Pro výpočet ocenění věcného břemene – služebnosti bude použita sazba nájemného 55,Kč/m2. Výše jednorázové úplaty v předpokládaném rozsahu věcného břemene služebnosti
152 m2 tak činí 8.360,- Kč + DPH (55,- Kč/m2+DPH).
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Usnesení č. 133/27R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
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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 – služebnosti k nemovité věci, a to:
-pozemku: p.č. 76/15 o výměře 2.824 m2, druh pozemku: lesní pozemek
obec, Moldava, k.ú. Nové Město u Mikulova, zapsán na LV č. 449 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice.
Povinný: Ústecký kraj, se sídlem Velká hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ:
70892156.
Oprávněný: ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405
02, IČ: 24729035.
Zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku p.č. 76/15 v k.ú. Nové Město u Mikulova
se zřizuje v rozsahu 6 m2 dle geometrického plánu č. 472-532/2021 ze dne 1.6.2021, které
spočívá v právu umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy, to
vše za jednorázovou úhradu 1.000,- Kč + DPH (dle Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č.
17/SML1354/SoBVB/2017).
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Usnesení č. 134/27R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o provedení stavby (č. smlouvy VIII/2013/2021/CV) dle přílohy č. 15.1
tohoto usnesení mezi Ústeckým krajem v zastoupení Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace a město Meziboří, nám. 8. května 341, Meziboří, PSČ 435 13, IČ0
00266086, pro stavbou dotčenou nemovitost, a to: pozemek p.č. 225/81 v k.ú. Meziboří u
Litvínova, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, vše zapsané na
LV č. 1933 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, pro účely
realizace stavby "Přechod pro chodce nám. 8.května u domu č.p. 400 a v ul. Okružní u domů
č.p.229-232 a č.p. 236-238 - VO, ostrůvek, přechod pro chodce". Stavbou bude dotčena
silnice č. III/2566.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto usnesení.
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Usnesení č. 135/27R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o provedení stavby (č. smlouvy VIII/2014/2021/CV) dle přílohy č. 15.2
tohoto usnesení mezi Ústeckým krajem v zastoupení Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace a město Meziboří, nám. 8. května 341, Meziboří, PSČ 435 13, IČ0
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00266086, pro stavbou dotčenou nemovitost, a to: pozemek p.č. 225/252 v k.ú. Meziboří u
Litvínova, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, zapsaný na LV
č. 1933 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, pro účely
realizace stavby "Přechod pro chodce nám. 8.května u domu č.p. 400 a v ul. Okružní u domů
č.p.229-232 a č.p. 236-238 - VO, ostrůvek, přechod pro chodce". Stavbou bude dotčena
silnice č. III/2566.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto usnesení.
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Usnesení č. 136/27R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o provedení stavby (č. smlouvy VIII/2017/2021/CV) dle přílohy č. 15.3
tohoto usnesení mezi Ústeckým krajem v zastoupení Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace a město Horní Jiřetín, Potoční č.p. 15, Horní Jřetín, PSČ 435 43, IČ0
00265942, pro stavbou dotčenou nemovitost, a to: pozemek p.č. 3159/1 v k.ú. Horní Litvínov,
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, zapsaný na LV č. 379 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, pro účely realizace stavby
"Přechody pro chodce v obci Horní Jiřetín, k.ú. Horní Jiřetín". Stavbou bude dotčena silnice
č. III/2541.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto usnesení.
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Usnesení č. 137/27R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o provedení stavby (č. smlouvy VIII/2019/2021/CV)dle přílohy č. 15.4
tohoto usnesení mezi Ústeckým krajem v zastoupení Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace a obec Údlice, náměstí 12, Údlice, PSČ 431 41, IČ0 00262153, pro
stavbou dotčenou nemovitost, a to: pozemek p.č. 999/4 v k.ú. Přečaply, druh pozemku: ostatní
plocha, způsob využití: silnice, zapsaný na LV č. 581 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov, pro účely realizace stavby "Přečaply - Revitalizace
komunikací a úprava návsi ". Stavbou bude dotčena silnice č. III/00728.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto usnesení.
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Usnesení č. 138/27R/2021
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16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o provedení stavby (č. smlouvy VIII/3010/2021/LT) dle přílohy č. 15.5
tohoto usnesení mezi Ústeckým krajem v zastoupení Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace a obec Vrutice, Vrutice 35, Polepy, PSČ 411 47, IČ0 00526061, pro
stavbou dotčenou nemovitost, a to: pozemky p.č. 115/2 a p.č. 678 a p.č. 690/1 v k.ú.
Svařenice, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, zapsané na LV č. 169 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, a pozemky p.č. 1426
a p.č. 1454/1 v k.ú. Vrutice, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, zapsané na
LV č. 474 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro účely
realizace stavby "Vrutice - Svařenice - zvyšování bezpečnosti chodců - dešťová kanalizace".
Stavbou bude dotčena silnice č. II/261.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto usnesení.
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Usnesení č. 139/27R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o provedení stavby (č. smlouvy VIII/3011/2021/LT) dle přílohy č. 15.6
tohoto usnesení mezi Ústeckým krajem v zastoupení Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace a obec Martiněves, Pohořice čp. 24, Martiněves, PSČ 411 19, IČ0
00264024, pro stavbou dotčenou nemovitost, a to: pozemek p.č. 1521/5 v k.ú. Martiněves,
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, zapsaný na LV č. 824 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro účely realizace stavby
"Martiněves - nový chodník, II. etapa". Stavbou bude dotčena silnice č. III/24615.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto usnesení.
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Usnesení č. 140/27R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/1027/2021/DC) k pozemku p.č.
1532/1, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé
chráněné území, obec Veselé, v k.ú. Veselé, zapsaný na LV č. 91 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín a komunikaci č. III/2639, která se nachází na
tomto pozemku ve prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, PSČ
405 02, IČO 24729035. Obsahem věcného břemene je povinnost zavázaného strpět zřízení,
provozování, udržování a provádění úprav zařízení dle geometrického plánu č. 536-265/2017
ze dne 22.07.2019. Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 5.445,- Kč
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včetně DPH na základě výpočtu v protokolu ze dne 4.12.2017.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto usnesení.
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Usnesení č. 141/27R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/1028/2021/DC) k pozemku p.č. 2806,
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, obec Šluknov, v k.ú. Šluknov, zapsaný
na LV č. 39 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk a
komunikaci č. III/2658, která se nachází na tomto pozemku ve prospěch oprávněného: ČEZ
Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČO 24729035. Obsahem věcného
břemene je povinnost zavázaného strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav
zařízení dle geometrického plánu č. 2039-22769/2021 ze dne 28.05.2021. Věcné břemeno je
zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 3.630,- Kč včetně DPH na základě výpočtu v
protokolu ze dne 2.3.2018.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto usnesení.
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Usnesení č. 142/27R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/3058/2021/LT) k pozemku p.p.č.
615/1, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, zapsaný na LV č. 338 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č.
III/24050, která se nachází na tomto pozemku a p.p.č. 615/2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: silnice, vše obec Hrobce, v k.ú. Rohatce, zapsaný na LV č. 338 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci č.
III/24050, která se nachází na tomto pozemku ve prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce a.s.,
Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČO 24729035. Obsahem věcného břemene je povinnost
zavázaného strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav zařízení dle
geometrického plánu č.166-205/2018 ze dne 6.8.2018. Věcné břemeno je zřízeno za
jednorázovou úhradu v částce 4.840,- Kč včetně DPH na základě výpočtu v protokolu ze dne
29.1.2018.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto usnesení.
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Usnesení č. 143/27R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
zrušit usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 059/11Z/2018 ze dne 26. 2. 2018.
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 1. 11. 2021
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Usnesení č. 144/27R/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 uzavření Smlouvy o spolupráci při realizaci stavby „Parkování v ul. Jana Palacha,
Most – přeložka VN“ mezi Ústeckým krajem a statutárním městem Most, se sídlem: Radniční
1, 434 69 Most, IČO: 00266094, dle přílohy č. 9.6 tohoto usnesení.
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Usnesení č. 145/27R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o neuplatnění předkupního práva pro Ústecký kraj podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. k
nemovité věci, a to:
- pozemek: p.č. 147/21 o výměře 3175 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
zeleň,
obec Kadaň, k. ú. Prunéřov, zapsané na LV č. 1700 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro SD – Kolejová doprava, a.s., Tušimice 7, 432 01 Kadaň,
IČO: 25438107.
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Usnesení č. 146/27R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout o uzavření Smlouvy o vypořádání závazků mezi Ústeckým krajem a ČR –
Hasičským záchranným sborem Ústeckého kraje, Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem,
IČO: 70886300 dle přílohy č. 1.1 tohoto usnesení.
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje ke schválení.
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Termín: 1. 11. 2021
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Usnesení č. 147/27R/2021
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
změnit usnesení č. 060/6Z/2021 Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 26. 4. 2021 takto:
za text
„za kupní cenu 4.800 Kč (dle ZP č. 24-777-20 ze dne 22. 6. 2020 - viz důvodová zpráva)“
se doplňuje text
„za podmínky úhrady nejpozději do 60 dnů po doručení daňového dokladu na úhradu kupní
ceny vystaveného prodávajícím neprodleně po doručení vyrozumění o provedeném vkladu do
katastru nemovitostí od Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Rumburk“.
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 1. 11. 2021
Usnesení č. 148/27R/2021
16.3 VOLBY 2021 – volební stanoviště „drive-in“
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
1. dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o uzavření Smlouvy o nájmu věci nemovité mezi Ústeckým krajem a FK TEPLICE
a.s., se sídlem: Teplice, Na Stínadlech 2796, PSČ 415 01, IČ: 25028715, dle přílohy č. 1
tohoto usnesení.
2. dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o uzavření Smlouvy o podnájmu mezi Ústeckým krajem a Městská kulturní zařízení
v Litoměřicích, příspěvková organizace, se sídlem: Litoměřice, Na Valech 2028, PSČ 412 01
IČ: 44557141, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.
Usnesení č. 149/27R/2021
17.1 Projednání investičních záměrů s výdaji nad 5 mil. Kč - VII/2021
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
Investiční záměry na akci:
1. Investiční záměr na akci "Oblastní muzeum v Děčíně - pobočka Rumburk - odstranění
dřevomorky" ve výši cca 6.400 tis. Kč bez DPH.
2. Investiční záměr na akci "DOZP Kadaň - přístavba objektu pro klienty s poruchou
autistického spektra ke stávajícímu objektu" ve výši cca 34.245 tis. Kč bez DPH.
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B) navrhuje
ZÚK schválit investiční záměr na akci "Transformační centrum Ústeckého kraje" ve výši
473.554 tis. Kč bez DPH.
C) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegrovi předložit investiční záměr na akci "Transformační centrum
Ústeckého kraje" k projednání do ZÚK.
Termín: 1. 11. 2021
Usnesení č. 150/27R/2021
17.4 Změna smlouvy č. 15/SML0869/INV/219.14/PD ze dne 29. 6. 2015 na plnění veřejné
zakázky na služby s názvem „Cyklostezka Ohře – etapa 1, projektová příprava
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1. žádost o navýšení finančního plnění SoD č. 15/SML0869/INV/219.14/PD pro úseky č. 1 a
6 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
2. návrh dodatku č. 2 k původní Smlouvě o dílo č. 15/SML0869/INV/219.14/PD ze dne 29. 6.
2015 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
B) rozhoduje
1. v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„zákon“) o nepodstatných změnách závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na služby s
názvem „Cyklostezka Ohře – etapa 1, projektová příprava“ dodavatele Valbek, spol. s r. o.,
Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec, středisko Ústí nad Labem, Děčínská 717/21, 400 03 Ústí
nad Labem, IČO: 48266230, se kterým byla uzavřena původní smlouva o dílo a o uzavření
dodatku č. 2 k původní Smlouvě o dílo č. 15/SML0869/INV/219.14/PD ze dne 29. 6. 2015, ve
smyslu žádosti o navýšení finančního plnění dle přílohy č. 1 předloženého materiálu za níže
uvedených podmínek:
Původní cena díla dle SoD bez DPH: 2.690,000,00 Kč
Původní cena díla dle SoD včetně DPH: 3.233.900,00 KČ
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH: 3.092.290,00 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 včetně DPH: 3.720.670,90 Kč
Dodatek č. 2
Dle § 222 odst. 5 zákona:
Dodatečné služby bez DPH: 401.800,00 Kč
Odpočty bez DPH: - 0,00 Kč
Navýšení ceny celkem bez DPH: 401.800,00 Kč
Konečná cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH: 3.494.090,00 Kč
Konečná cena díla dle dodatku č. 2 včetně DPH: 4.227.848,90 Kč
C) ukládá
1. Ing. Pavlu Hajšmanovi, vedoucímu odboru regionálního rozvoje, předložit dodatek č. 2 k
původní smlouvě o dílo k podpisu.
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Termín: 31. 10. 2021
2. Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat dodatek č. 2 k původní
smlouvě o dílo.
Termín: 30. 11. 2021
Usnesení č. 151/27R/2021
17.5 Změna smlouvy č. 20/SML0414/SoD/INV ze dne 24. 1. 2020 na plnění veřejné
zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov – Děčín“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1. změnový list č. 6 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
2. návrh dodatku č. 4 k původní Smlouvě o dílo č. 20/SML0414/SoD/INV ze dne 24. 1. 2020
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
B) rozhoduje
1. podle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) o nepodstatné změně závazku ze smlouvy na
veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov Děčín“ dodavatele „Společnost Starý Šachov – Děčín“, Společník 1: EUROVIA CS, a.s., U
Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 452 74 924, Společník 2: SaM silnice
a mosty a.s., Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa, IČO: 250 18 094, se kterým byla uzavřena
původní smlouva o dílo a o uzavření dodatku č. 4 k původní Smlouvě o dílo č.
20/SML0414/SoD/INV ze dne 24. 1. 2020, ve smyslu potvrzeného změnového listu dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu:
Původní cena díla dle SoD bez DPH: 357.280.812,10 Kč
Původní cena díla dle SoD včetně DPH: 432.309.782,64 Kč
Dodatek č. 4:
Dle § 222 odst. 6 zákona:
Dodatečné stavební práce (vícepráce) bez DPH: 34.048.325,37 Kč
Odpočty (méněpráce) bez DPH: - 1.997.902,41 Kč
Navýšení ceny celkem bez DPH: 32.050.422,96 Kč
Konečná cena díla dle dodatku č. 4 bez DPH: 407.372.722,38 Kč
Konečná cena díla dle dodatku č. 4 včetně DPH: 492.920.994,08 Kč
2. o prodloužení termínu plnění na základě dodatečných stavebních prací dle § 222 odst. 6
zákona z 92 týdnů od předání staveniště (dle dodatku č. 3) na 103 týdnů od předání staveniště.
Nejedná se o nepovolenou změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 písm. a) zákona.
C) ukládá
1. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, předložit dodatek č. 4 k původní
smlouvě o dílo k podpisu.
Termín: 31. 10. 2021
2. hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat dodatek č. 4 k původní smlouvě o dílo.
Termín: 15. 11. 2021
Usnesení č. 152/27R/2021
17.6 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Speciální
ZŠ, MŠ a PrŠ Ústí n. L., Pod Parkem 2788 – rekonstrukce bazénu a bazénové
technologie v pavilonu C“ formou zjednodušeného podlimitního řízení
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Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Speciální ZŠ,
MŠ a PrŠ Ústí n. L., Pod Parkem 2788 – rekonstrukce bazénu a bazénové technologie v
pavilonu C“ formou zjednodušeného podlimitního řízení podle ustanovení § 3 písm. a)
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“)a § 53 zákona;
2. o způsobu hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími
kritérii hodnocení a jejich váhami:
celková nabídková cena v Kč bez DPH - váha 80 %
termín realizace v týdnech od předání staveniště - váha 20 %
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 přizvání.
3. o podmínkách prokázání kvalifikace:
základní způsobilost
- dle ustanovení § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže účastník zadávacího řízení způsobem dle
ustanovení § 75 zákona
profesní způsobilost
- dle ustanovení § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením výpisu z
obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové
evidence vyžaduje
- 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 „Provádění staveb,
jejích změn a odstraňování“
technická kvalifikace
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením
seznamu stavebních prací nejméně 3 realizovaných zakázek v posledních 5 letech (před
zahájením zadávacího řízení) se zaměřením na novostavbu, rekonstrukci nebo opravu objektů
pozemního stavitelství – pro bydlení nebo občanské vybavenosti charakteru budov např. pro
školství, sport, administrativu, zdravotnictví nebo kulturu. Finanční objem stavebních prací u
každé z uvedených zakázek musí být minimálně 4,5 milionů Kč bez DPH
- přičemž minimálně 2 z výše uvedených realizovaných zakázek musí obsahovat výstavbu
nebo rekonstrukci nerezového bazénu ve finančním objemu min. 3 mil. Kč bez DPH včetně
technologie úpravy vody. Pokud výše uvedené realizované zakázky nebudou obsahovat
výstavbu nebo rekonstrukci nerezového bazénu, může účastník doložit další dvě realizované
zakázky, které budou tento požadavek zadavatele splňovat a to výstavbu nebo rekonstrukci
nerezového bazénu ve finančním objemu min. 3 mil. Kč bez DPH včetně technologie úpravy
vody.
(Stavební práce musí být v období 5 let před zahájením zadávacího řízení skutečně
dokončeny.).
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. c) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením
seznamu členů realizačního týmu skládajícího se z:
• pozice vedoucí realizačního týmu - stavbyvedoucí – osoba odpovědná za vedení realizace
příslušných stavebních prací – autorizovaný inženýr, technik nebo stavitel (nebo osoba
usazená nebo hostující) v oboru pozemní stavby,
• pozice člena realizačního týmu - zástupce stavbyvedoucího - osoba odpovědná za vedení
realizace příslušných stavebních a montážních prací – autorizovaného inženýra nebo technika
v oboru technologická zařízení staveb,
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s uvedením jejich jména a příjmení, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo
osoby v jiném vztahu k dodavateli.
(Je třeba vždy u všech členů týmu výslovně uvést, že jde o osoby odpovědné za vedení
realizace příslušných stavebních prací, a uvést, 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; tyto
osoby budou současně uvedeny i v textu smlouvy).
Jedna osoba nemůže plnit obě funkce.
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. d) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením
osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci členů realizačního týmu (dle ustanovení § 158
odst. 1 a ustanovení § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění
pozdějších předpisů) odpovědných za realizaci příslušných stavebních prací, a to doložením:
• pozice vedoucí realizačního týmu – stavbyvedoucí:
- osvědčení autorizovaného inženýra, technika nebo stavitele v oboru pozemní stavby,
vydaných ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v
platném znění
- profesního životopisu, ve kterém bude minimálně uvedeno:
- jméno, příjmení a titul,
- dosažené vzdělání,
- počet let praxe a to minimálně 10 let praxe v oboru pozemních staveb, z toho minimálně 5
let na pozici hlavního stavbyvedoucího nebo stavbyvedoucího,
- seznam min. 3 realizovaných stavebních prací (na pozici stavbyvedoucího nebo zástupce
stavbyvedoucího) se zaměřením na výstavbu, rekonstrukci nebo opravu objektu nebo souboru
objektů občanské vybavenosti charakteru budov např. pro školství, sport, administrativu,
zdravotnictví nebo kulturu, přičemž součástí alespoň 1 z nich byla výstavba nebo
rekonstrukce nerezového bazénu včetně technologie úpravy vody v hodnotě minimálně 2 mil.
Kč bez DPH.
• pozice člena realizačního týmu - zástupce stavbyvedoucího:
- osvědčení autorizovaného inženýra nebo technika v oboru technologická zařízení staveb,
vydaných ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v
platném znění.
- profesního životopisu, ve kterém bude minimálně uvedeno:
- jméno, příjmení a titul,
- dosažené vzdělání,
- počet let praxe a to minimálně 5 let praxe na pozici odpovědného technika pro část
Technologická zařízení staveb,
- seznam min. 2 realizovaných stavebních prací (na pozici odpovědného technika pro část
Technologická zařízení staveb) se zaměřením na pozemní stavby, součástí kterých byla
výstavba nebo rekonstrukce nerezového bazénu včetně technologie úpravy vody v hodnotě
minimálně 2 mil. Kč bez DPH.
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 §
122 odst. 3 zákona
6. 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
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částku 90.000,00 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
- pojištěním záruky ve prospěch zadavatele.
Pokud účastník zvolí peněžní jistotu, zašle ji na depozitní účet zadavatele číslo:
2141552/0800, variabilní symbol: 1501762021, specifický symbol IČO účastníka, tak, aby
byla připsána na účet zadavatele nejpozději před koncem lhůty pro podání nabídek. Složení
jistoty účastník prokáže v souladu s ustanovením § 41 odst. 4 a 5 zákona
Pokud účastník poskytne jistotu složením peněžní částky na účet zadavatele a bude požadovat
její vrácení na jiný účet, než ze kterého byla peněžní jistota zadavateli doručena, uvede tento
požadavek ve své nabídce spolu s uvedením čísla účtu, na který požaduje jistotu vrátit. V
opačném případě bude peněžní jistota vrácena na stejný účet, ze kterého byla zadavateli
zaslána.
Záruční listina nebo písemné prohlášení pojistitele, obsahující závazek vyplatit zadavateli
plnění z jistoty za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 zákona, musí být v elektronické
formě předloženy zadavateli jako nedílná součást elektronické nabídky. Do elektronické
nabídky bude neoddělitelně vložena kopie těchto listin a v samostatném souboru originál
(originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronických podpisů). Účastník je povinen
zajistit platnost bankovní záruky nebo pojištění záruky po celou dobu zadávací lhůty.
Zadavatel vrátí peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem i originály
záručních listin a písemných prohlášení pojistitelů ve lhůtách stanovených v § 41 odst. 6
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: 31. 10. 2021
2. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, zabezpečit nezbytné úkony související se
zahájením této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném
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. 1. 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
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
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hospodářské komory na jednání komisí pro posouzení nabídek a hodnotící komise.
Usnesení č. 153/27R/2021
17.7 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Střední škola
stavební a strojní, Teplice, p. o. - dostavba areálu školy – dodávky (truhlář)“ formou
otevřeného řízení v nadlimitním režimu
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. o zahájení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „Střední
škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - dostavba areálu školy – dodávky (truhlář)“ formou
otevřeného řízení v nadlimitním režimu podle ustanovení § 3 písm. b), § 56 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
2. o způsobu hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími
kritérii hodnocení a jejich váhami:
- nejnižší nabídková cena, váha 100%, přičemž hodnocena bude cena včetně DPH.
V případě shodných nabídkových cen účastníků na 1. – 2. místě rozhodne o pořadí náhodný
výběr losem, k němuž budou dotčení účastníci písemně nejméně 5 pracovních dní předem
přizvání.
3. o podmínkách prokázání kvalifikace:
základní způsobilost
- dle § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže účastník zadávacího řízení způsobem dle § 75 zákona;
profesní způsobilost
- dle § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením výpisu z obchodního
rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence
vyžaduje;
technická kvalifikace
- dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 3
významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení na
dodávku technického vybavení obdobného charakteru, jako je předmět veřejné zakázky, a to v
součtu za všechny tři v objemu minimálně 300 tis. Kč bez DPH, včetně uvedení ceny a doby
jejich poskytnutí a identifikace objednatele.
(Dodávky musí být v období 3 let před zahájením zadávacího řízení skutečně dodány)
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 §
122 odst. 3 zákona.
5. nepožadovat složení jistoty dle § 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 Zadávací dokumentaci
uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 29. 10. 2021
2. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, zabezpečit nezbytné úkony související se
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zahájením této nadlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném 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. 154/27R/2021
17.8 Zahájení 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“ – II formou zjednodušeného podlimitního
řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. o zahájení 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“- II formou zjednodušeného podlimitního řízení
podle ustanovení § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a § 53 zákona;
2. o způsobu hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími
kritérii hodnocení a jejich váhami:
- celková nabídková cena v Kč bez DPH - váha 80 %
- termín realizace v týdnech od předání staveniště (minimálně však 65 týdnů) - váha 10 %
- délka poskytované záruky v měsících, nejméně 60 měsíců, nejvýše však 120 měsíců - 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
nejkratší termín realizace v týdnech od předání staveniště. V případě, že dojde ke shodě i v
délce termínu realizace, rozhodne o pořadí účastníků na 1. – 2. místě 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
• 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
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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 „Provádění staveb,
jejích změn a odstraňování“
• technická kvalifikace
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením
seznamu stavebních prací nejméně 3 realizovaných zakázek v posledních 5 letech (před
zahájením zadávacího řízení) se zaměřením na stavby pozemního stavitelství, a to na
novostavbu, rekonstrukci nebo opravu budov občanské vybavenosti, včetně osvědčení
objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení těchto zakázek. Z toho dvě z předložených
zakázek musí být ve finančním objemu vyšším jak 12,5 mil. Kč bez DPH a jedna z
předložených zakázek musí být na objekt charakteru ubytovacího zařízení, ve finančním
objemu vyšším jak 8 mil. Kč bez DPH. Minimálně jedna ze zakázek musí obsahovat likvidaci
azbestu v hodnotě minimálně 200 000,00 Kč bez DPH. Pokud likvidaci azbestu v požadované
hodnotě neobsahuje žádná ze 3 předložených zakázek, předloží účastník další (čtvrtou)
referenční zakázku se zaměřením na stavby pozemního stavitelství, jejíž součástí byla
likvidaci azbestu v hodnotě minimálně 200 000,00 Kč bez DPH.
(Stavební práce musí být v období 5 let před zahájením zadávacího řízení skutečně
dokončeny.)
- dle § 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 stavebních prací, a to doložením osvědčení autorizovaného technika nebo
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 stavebních prací 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 §
122 odst. 3 zákona
6. 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 290 000,00 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
- pojištěním záruky ve prospěch zadavatele.
Pokud účastník zvolí peněžní jistotu, zašle ji na depozitní účet zadavatele číslo:
2141552/0800, variabilní symbol: 1501642021, specifický symbol IČO účastníka, tak, aby
byla připsána na účet zadavatele nejpozději před koncem lhůty pro podání nabídek. Složení
jistoty účastník prokáže v souladu s ustanovením § 41 odst. 4 a 5 zákona
Pokud účastník poskytne jistotu složením peněžní částky na účet zadavatele a bude požadovat
její vrácení na jiný účet, než ze kterého byla peněžní jistota zadavateli doručena, uvede tento
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požadavek ve své nabídce spolu s uvedením čísla účtu, na který požaduje jistotu vrátit. V
opačném případě bude peněžní jistota vrácena na stejný účet, ze kterého byla zadavateli
zaslána.
Záruční listina nebo písemné prohlášení pojistitele, obsahující závazek vyplatit zadavateli
plnění z jistoty za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 zákona, musí být v elektronické
formě předloženy zadavateli jako nedílná součást elektronické nabídky. Do elektronické
nabídky bude neoddělitelně vložena kopie těchto listin a v samostatném souboru originál
(originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronických podpisů). Účastník je povinen
zajistit platnost bankovní záruky nebo pojištění záruky po celou dobu zadávací lhůty.
Zadavatel vrátí peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem i originály
záručních listin a písemných prohlášení pojistitelů ve lhůtách stanovených v § 41 odst. 6
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: 30. 10. 2021
2. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, zabezpečit nezbytné úkony související se
zahájením této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném
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. 155/27R/2021
18.1 Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji – změna smluvního ujednání
žadatelky Dana Štemberová
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
žádost paní Dany Štemberové o prodloužení termínu ukončení projektu "Založení chovu
včel" dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.
B) rozhoduje
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o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č.
21/SML1172/SoPD/ZPZ uzavřené s paní Danou Štemberovou,
Hlinná, dle
přílohy č. 2 tohoto usnesení.
C) ukládá
Ing. Michalu Kučerovi, členovi Rady Ústeckého kraje pro oblast regionálního rozvoje,
zemědělství a rozvoje venkova v návaznosti na bod B) tohoto usnesení zajistit administraci
dodatku ke smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace.
Termín: 31. 10. 2021
Usnesení č. 156/27R/2021
18.3 Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020 –
změna termínu realizace projektu
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1. informaci o změně žádosti žadatele Jitka Kasalová, o změnu termínu ukončení realizace
projektu,
2. informaci o změně žádosti žadatele Ing. Jaroslav Mynařík, o změnu termínu zahájení
realizace projektu.
B) rozhoduje
dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů
1. o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č.
21/SML1273/SoPD/ZPZ uzavřené s žadatelem Jitka Kasalová, dle přílohy č. 2 tohoto
usnesení;
2. o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č.
21/SML1233/SoPD/ZPZ uzavřené s žadatelem Ing. Jaroslav Mynařík, dle přílohy č. 4 tohoto
usnesení;
C) ukládá
Ing. Michalu Kučerovi, členovi Rady Ústeckého kraje pro oblast regionálního rozvoje,
zemědělství a rozvoje venkova,
1. sdělit žadateli Jitka Kasalová a žadateli Ing. Jaroslav Mynařík rozhodnutí Rady Ústeckého
kraje k podané žádosti;
Termín: 30. 10. 2021
2. v návaznosti na bod B) tohoto usnesení zajistit administraci dodatků.
Termín: 30. 10. 2021
Usnesení č. 157/27R/2021
19.1 Dotační program Podpora komunitního života na venkově v roce 2021 - rozdělení
dotací
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s návrhem na rozdělení dotací dle usnesení Komise pro regionální rozvoj, cestovní ruch a
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lázeňství Rady Ústeckého kraje č. 005/6Kom_RRCRaL/2021 dle přílohy č. 1 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 poskytnutí dotace a o uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace s vybranými žadateli:
1. MAS Vladař o.p.s., Karlovarská 6, 364 53 Valeč, IČO 264 04 818. Výše dotace: 264 938,Kč
2. SERVISO, o.p.s., Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice, IČO 254 57 799. Výše
dotace: 277 524,- Kč
3. MAS CÍNOVECKO o.p.s., Ruská 264/128, 417 01 Dubí 1, IČO 286 71 643. Výše dotace:
163 041,- Kč
4. MAS Labské skály z.s., Mírové náměstí 280, 407 01 Jílové, IČO 270 10 066. Výše dotace:
208 413,- Kč
5. Místní akční skupina Podřipsko, z.s., Arnoštova 88, 413 01 Roudnice nad Labem, IČO 228
80 674. Výše dotace: 204 442,- Kč
6. MAS Naděje o.p.s., Lišnice čp. 42, 434 01 Most, IČO 228 01 073. Výše dotace: 188 025,Kč
7. MAS Český sever, z.s., Mariánská 475, 407 47 Varnsdorf, IČO 269 83 303. Výše dotace:
248 470,- Kč
8. MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s., SNP 144, 431 44 Droužkovice, IČO 269 99 935.
Výše dotace: 231 959,- Kč
9. MAS České středohoří, z.s., Ploskovice 50, 411 42 Ploskovice, IČO 270 36 952. Výše
dotace: 213 188,- Kč
C) ukládá
Ing. Michalu Kučerovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu B) tohoto
usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje ke schválení.
Termín: 01. 11. 2021
Usnesení č. 158/27R/2021
19.2 Projekty Ústeckého kraje pro operační programy v období 2021 - 2027
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
zařazení nových záměrů do zásobníku projektů dle přílohy č.1 tohoto materiálu
Usnesení č. 159/27R/2021
21.1 Komise Rady Ústeckého kraje - personální záležitosti
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
rezignaci Jana Kunce, člena Finanční komise Rady Ústeckého kraje, ke dni 16.9.2021.
B) jmenuje
dle § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, Bc. Antonína Budaje, členem Finanční komise Rady Ústeckého kraje, s
účinností od 29.9.2021.
Seznam příloh:
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Krajský úřad
Číslo objednatele:
Číslo poskytovatele:

21/SML1158/01/OS/KH

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB
Č. 21/SML1158/OS/KH
uzavřené dle ustanovení § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
smluvní strany:
Objednatel:
Ústecký kraj
se sídlem:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:

Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s., č.ú. 30189-883028399/0800
Bc. Jan Jelínek, vedoucí odboru Informatiky a organizačních
věcí
jelinek.j@kr-ustecky.cz, 475 657 301

(dále jen „objednatel“)
a
Poskytovatel:
Krajská zdravotní, a.s.
se sídlem:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:

Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem
MUDr. Petrem Malým, generálním ředitelem
254 88 627
CZ25488627
ČSOB, a.s. číslo účtu: 216686400/0300

(dále jen „poskytovatel“)
(společně jen jako „smluvní strany“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB
Č. 21/SML1158/OS/KH
(dále jen „dodatek“):
I.
1

Úvodní ustanovení
1.

Smluvní strany uzavřely dne 18. 05. 2021 Smlouvu o zajištění služeb pod č.
21/SML1158/OS/KH (dále jen „smlouva“). Uvedené strany se dohodly na následující změně
smlouvy takto:
II.
Změna smlouvy

Odst. 3. čl. I. smlouvy se nahrazuje tímto zněním:
Předmětem této smlouvy je dále závazek poskytovatele zajistit pro objednatele očkovací týmy
pro očkování v rámci provozu očkovacího autobusu (dále OČKOBUS) ve složení lékař/sestra/
2x administrátor, kdy provoz a konkrétní termíny jízd OČKOBUSu jsou koordinovány objednatelem v návaznosti na usnesení Rady Ústeckého kraje ze dne 18. 8. 2021 č. 040/24R/2021
(Podpora očkování v Ústeckém kraji - podzim 2021)
V čl. I. smlouvy se za odstavec 3. přidává odstavec 4., který zní:
Smluvní strany považují za nesporné, že provoz očkovacích míst a očkovacích týmů nemá
generovat ztrátu, která by šla k tíži poskytovatele. Z toho důvodu se smluvní strany dohodly
na tom, že nepokryjí-li náklady na ostrý provoz očkovacích míst a očkovacích týmů platby
hrazené poskytovateli třetí osobou na základě zdravotního pojištění, poskytne objednatel poskytovateli náhradu tak, aby byly pokryty všechny náklady poskytovatele vzniklé z plnění dle
této smlouvy, za podmínek stanovených v čl. III. odst. 1 písm. c) této smlouvy.
Odst. 1 čl. II. Smlouvy se nahrazuje tímto zněním:
Místem plnění je území Ústeckého kraje, přičemž seznam očkovacích míst je uveden v příloze
č. 1 smlouvy č. 21/SML1158/OS/KH, výjezdy OČKOBUSu budou sděleny poskytovateli objednatelem.
Písm. c) v odst. 1 čl. III. se nahrazuje tímto zněním:
Třetí část ceny plnění zaplatí objednatel poskytovateli pouze v případě, že poskytovatel nebude
mít pokryty všechny náklady v rámci ostrého provozu očkovacích míst anebo náklady očkovacích týmů v rámci jednotlivých jízd OČKOBUSu. Objednatel ji zaplatí poskytovateli na základě
poskytovatelem skutečně vykázaného nepokrytí těchto nákladů platbami hrazenými poskytovateli třetí osobou na základě zdravotního pojištění, a to za všechna očkovací místa dle čl. I. odst.
2. této smlouvy dohromady, kdy úhrada bude provedena jednorázově, na základě vystavené
faktury, která bude předána objednateli nejpozději do 30 dnů po ukončení činnosti všech očkovacích míst, nejpozději však do 15. 12. 2021 a dle čl. I. odstavce 3. této smlouvy za jednotlivé
zajištění mobilních týmů, kdy úhrada bude provedena, na základě vystavené faktury, která bude
předána objednateli nejpozději do 15 dnů po ukončení činnosti OČKOBUSu, nejpozději však do
15. 12. 2021. Úhrada nepřekročí částku 1 000 000,- Kč
III.
Závěrečná ustanovení
1.

Ostatní ujednání Smlouvy o zajištění služeb č. 21/SML1158/OS/KH uzavřené dne 18. 05. 2021
nejsou tímto dodatkem dotčena.

2.

Objednatel tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada Ústeckého kraje
usnesením č. ………………… ze dne ……………………..

3.

Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních stejné právní závaznosti, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
2

4.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv. Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění dodatku v registru smluv provede objednatel,
který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění byla zaslána poskytovateli na e-mailovou
adresu: pravnik@kzcr.eu.
IV.
Podpisy smluvních stran
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti
druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem dne ……………….

V Ústí nad Labem dne ………………………..

……………………………………………

……………………………………………………

Objednatel

Poskytovatel

3

Datum

Jméno a příjmení

Zpracovatel
Vedoucí odboru
Číslo příslibu / správce rozpočtu
Právně posouzeno
Předchozí souhlas
Zveřejněno v registru smluv
ID záznam uveřejnění smlouvy
Odkaz na usnesení orgánu kraje

4

Funkce a odbor

Podpis

bod 6.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 007/27R/2021

NÁJEMNÍ SMLOUVA PRO UMÍSTĚNÍ Z-BOXU A SPOLUPRÁCI PŘI JEHO
PROVOZOVÁNÍ
název:
Ústecký kraj
sídlo/adresa:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
zastoupený:
IČO:
70892156
DIČ:
CZ70892156
jméno, e-mail a tel. č. kontaktní osoby:
bank. účet:
Česká spořitelna, a.s., číslo účtu:
(dále jen „Smluvní partner“)
a
název:
Zásilkovna s.r.o.
sídlo:
Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9
zastoupený:
zápis v OR:
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 139387
IČO:
28408306
jméno, e-mail a tel. č. kontaktní osoby:
bank. účet:
(dále jen „Provozovatel“)
I.
Předmět smlouvy
1.1. Smluvní partner je vlastníkem či je na základě jiného právního důvodu oprávněn přenechat Provozovateli do
užívání plochu o výměře 2,04 m2 nacházející se v prostorách u kantýny správy PZ Triangle na pozemku parc. č.
801/1 v k.ú. Nehasice (dále jen „Plocha“). Plánek a/nebo fotografie Plochy je/jsou přílohou této smlouvy.
1.2. Za podmínek této smlouvy Smluvní partner přenechává Provozovateli Plochu do užívání za účelem umístění,
provozu, servisu a případné obměny automatu sloužícího k vydávání zásilek a poskytování dalších služeb, které
Provozovatel jako podnikatel v oblasti přepravních služeb nabízí, (dále jen „Z-BOX“) a Provozovatel se zavazuje
platit za to Smluvnímu partnerovi nájemné.
1.3. Provozovatel prohlašuje, že Z-BOX je napájen elektrickou energií ze solárních článků, jimiž je vybaven, a není

tudíž nutné zajišťovat jeho připojení na síť elektrické energie ve sjednaném místě umístění.
II. Spolupráce stran
2.1. Smluvní partner zajistí Provozovateli nerušené užívání Plochy k sjednanému účelu a přístup k ní Provozovateli a
veřejnosti, to vše 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.
2.2. V případě, kdy není z důvodů na straně Smluvního partnera dočasně možné umístit Z-BOX na Ploše, je Smluvní
partner povinen umožnit Provozovateli umístit Z-BOX na jiném srovnatelném místě v blízkosti Plochy za stejných
podmínek.
2.3. Smluvní partner není oprávněn se Z-BOXem jakkoli manipulovat, zejména není oprávněn jej přemísťovat či do něj
zasahovat. V případě potřeby manipulace se Z-BOXem je Smluvní partner povinen požádat o součinnost
Provozovatele.
2.4. V případě, že Smluvní partner zjistí nefunkčnost nebo poškození Z-BOXu nebo hrozbu takového poškození,
informuje o tom bezodkladně Provozovatele.
2.5. Provozovatel prohlašuje, že Plocha, jejíž užívání pro umístění Z-BOXu je sjednáváno touto smlouvou, je

z hlediska technických a jiných parametrů Z-BOXu pro jeho umístění a užívání vhodná, a to i z hlediska
provozu solárních článků Z-BOXu. Smluvní partner se zavazuje zajistit, aby parametry Plochy z hlediska
užívání Z-BOXu ke dni uzavření této smlouvy nebyly změněny v době trvání smluvního vztahu. V opačném
případě bude postupováno dle bodu 2.2. této smlouvy.
2.6. Pro vyloučení pochybností: Smluvní partner na základě této smlouvy neodpovídá za Z-BOX ani zásilky v něm.
III. Platby v souvislosti se Z-BOXem
3.1. Provozovatel bude hradit Smluvnímu partnerovi za užívání Plochy odměnu ve výši 8400 Kč plus DPH za rok (dále
jen „Nájemné“).
3.2. Nedohodnou-li se strany jinak, Provozovatel se zavazuje platit Smluvnímu partnerovi Nájemné za 1 rok dopředu
na základě faktury vystavené Smluvním partnerem. Fakturu na první Nájemné vystaví Smluvní partner nejdříve
ke dni podpisu této smlouvy a další faktury nejdříve ke dni každého výročí počátku této smlouvy (srov. bod 4.1).
Nájemné je splatné do 30 dní od doručení řádně vystavené faktury Provozovateli.
3.3. V případě, že bude Provozovatel v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy povinen v souvislosti
s užíváním Plochy hradit obecní či jakýkoliv jiný poplatek, zejména poplatek za zábor veřejného prostranství,
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zavazuje se Smluvní partner hradit Provozovateli provozní poplatek ve výši takového poplatku plus DPH z něj
(dále jen „Provozní poplatek“) na základě faktury vystavené Provozovatelem. Provozní poplatek je splatný do 15
dnů od doručení řádně vystavené faktury Smluvnímu partnerovi. Provozovatel je oprávněn tuto smlouvu
vypovědět v 14 denní výpovědní době v případě, že je Smluvní partner v prodlení s úhradou Provozního poplatku
a neuhradí jej ani v dodatečné 7 denní lhůtě, kterou mu Provozovatel písemně poskytne a přitom ho upozorní na
možnost výpovědi. Smluvní partner bere na vědomí, že provoz Z-BOXu může být z technických či provozních
důvodů omezen a Smluvní partner nemá nárok na jakoukoliv slevu či náhradu škody v případě, že takové omezení
provozu nastane.
3.4. Stane-li se kterákoliv strana nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH anebo pokud důvodně usoudí, že se
může jiným způsobem dostat do pozice ručitele za dluhy druhé strany ve smyslu zákona o DPH, má tato strana
právo postupovat v souladu s §109a zákona o DPH a dle vlastního uvážení uhradit DPH za zdanitelná plnění správci
daně za druhou stranu; tato úhrada se bez dalšího považuje za úhradu části Provozního poplatku resp.
Nájemného.
3.5. Výši nájemného za užívání Plochy je oprávněn Smluvní partner jednostranně upravovat, dosáhne-li průměrná
meziroční míra inflace české koruny vyhlašovaná Českým statistickým úřadem minimálně 2 %. Výše takto
upraveného nájemného je Provozovateli Smluvním partnerem písemně oznámena a Provozovatel je povinen
následující platbu nájemného po doručení oznámení hradit již v částce po zvýšení. Sjednává se, že změnu nájmu
není třeba provádět dalšími dodatky této smlouvy.
IV. Trvání a ukončení smlouvy
4.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
4.2 Každá ze stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodu v 3 měsíční výpovědní době,
počínaje dnem doručení výpovědi protistraně. V případě, že konec výpovědní doby na základě výpovědi podané
Smluvním partnerem připadá na den mezi 1. 10. daného roku a 30. 1. následujícího roku (ochranná doba), tato
smlouva končí dnem bezprostředně následujícím po této době, tj. 31. 1. příslušného roku, a Provozovatel do té
doby hradí Nájemné.
4.3 Smluvní partner je dále oprávněn tuto smlouvu vypovědět ve 14 denní výpovědní době v případě, že Provozovatel
je v prodlení s úhradou Nájemného a neuhradí jej ani v dodatečné 7 denní lhůtě, kterou mu k tomu Smluvní
partner písemně poskytne a upozorní ho přitom na možnost výpovědi. Provozovatel je oprávněn tuto smlouvu
vypovědět v 14 denní výpovědní době v případě, že (i) dojde k opakované škodě na Z-BOXu či jeho obsahu, anebo
(ii) Smluvní partner podstatně či opakovaně porušil své povinnosti podle této smlouvy.
4.4 Po skončení smlouvy Provozovatel předá Plochu zpět Smluvnímu partnerovi, a to ve stavu, v jakém ji převzal,
s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, nedohodnou-li se strany jinak.
4.5 Zanikne-li tato smlouva z důvodu na straně Smluvního partnera v prvním roce trvání této smlouvy, zavazuje se
Smluvní partner uhradit Provozovateli částku 10.000,- Kč, která představuje paušální náhradu nákladů
Provozovatele na umístění, zprovoznění a odstranění Z-BOXu, a to do 5 dnů od obdržení výzvy k takové úhradě.
V. Závěrečná ustanovení
5.1 Každá strana prohlašuje, že byly uděleny veškeré souhlasy a splněny veškeré podmínky pro uzavření a plnění této
smlouvy, které vyžaduje platný obecně závazný právní předpis nebo zakladatelský nebo jiný vnitřní dokument na
její straně, a nic ji v uzavření a plnění této smlouvy nebrání.
5.2 Strany tímto výslovně vylučují právo Smluvního partnera zadržet Z-BOX či jeho obsah na úhradu jakékoliv
pohledávky vůči Provozovateli.
5.3 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem jejího uzavření a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem
č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
5.4 Strany se dohodly, že obsah této smlouvy lze měnit nebo doplňovat pouze na základě písemných vzájemně
odsouhlasených vzestupně číslovaných dodatků. Obsah této smlouvy je důvěrný.
5.5 Spory týkající se této smlouvy rozhoduje soud k tomu příslušný dle dotčených ustanovení zákona č. 99/1963 Sb.,
občanského soudního řádu.
5.6 Strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem pečlivě přečetly, že tato smlouva byla sepsána na základě
jejich pravé, vážné a svobodné vůle a nikoli v tísni, a že její obsah je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný,
přičemž na důkaz toho připojují svoje podpisy.
5.7 Záměr pronájmu pozemku vlastnící smluvní partner řádně zveřejnil na úřední desce kraje po dobu 30 dnů. Užívání
Plochy za podmínek uvedených v této smlouvě bylo schváleno Radou Ústeckého kraje dne ………………………..,
usnesením č. …………
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V Ústí n. Labem dne ___________ 2021

V Praze dne ___________ 2021

Za Smluvního partnera:

Za Zásilkovna s.r.o.:

_____________________________
jméno:
funkce: hejtman

_____
jméno
funkce: na základě plné moci

_
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bod 6.2 priloha 1.pdf k usnesení č. 008/27R/2021

Krajský úřad
Číslo prodávajícího:
Číslo kupujícího:

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

Smluvní strany:
Prodávající:
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s.

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

METAL EXCHANGE s.r.o.
Minice 62, 438 01 Velemyšleves
27325733
CZ27325733
Československá obchodní banka a.s.

Zástupce pro věcná jednání:
E-mail/telefon:
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pod sp. zn.
C 24494, výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě,
(dále jen „kupující“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

KUPNÍ SMLOUVU:
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I.
Předmět koupě
1. Prodávající je vlastníkem těchto nemovitých věcí:
– pozemku parcelní č. 293/12,
– pozemku parcelní č. 293/25,
v katastrálním území Minice, obec Velemyšleves, zapsaných na listu vlastnictví č. 123
vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec,
(dále jako „Pozemky“).
2. Na základě geometrického plánu, jenž tvoří přílohu č. 2 této kupní smlouvy, vypracovaného
Ing. Lenkou Urbanovou, pod číslem 225-46/2020, ze dne 10. 12. 2020, schváleného
Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Žatec, vznikly z Pozemků na
základě oddělení pozemky:
– parcelní č. 293/95 o výměře 385 m2,
– parcelní č. 293/93 o výměře 538 m2,
(dále jen „předmět koupě“).
3. Předmět koupě, včetně jeho součástí a příslušenství je přesně popsán a oceněn ve
znaleckém posudku č. 42-A/8782/2021 znalce Ing. Vladimíra Hůdy, MBA, spol.
ENI CONSULT spol. s r.o., ze dne 30. 7. 2021.
II.
Projevy vůle
Prodávající prodává kupujícímu touto kupní smlouvou do jeho vlastnictví předmět koupě
popsaný v článku I. této smlouvy se vším právním i faktickým příslušenstvím a součástmi, za
dohodnutou kupní cenu a kupující prohlašuje, že předmět koupě popsaný v článku I. této
smlouvy se vším právním i faktickým příslušenstvím a součástmi za dohodnutou kupní cenu
od prodávajícího do svého výlučného vlastnictví kupuje.
III.
Kupní cena a platební podmínky
1. Smluvní strany si za převod nemovitých věcí, které jsou předmětem koupě, včetně jejich
součástí a příslušenství, ujednávají kupní cenu ve výši 321.204 Kč (slovy: tři sta dvacet
jedna tisíc dvě stě čtyři korun českých), ke které bude připočtena DPH dle platných
právních předpisů.
2. Úhrada kupní ceny bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet
prodávajícího do 10 pracovních dnů od zveřejnění této smlouvy kupní smlouvy v registru
smluv.
3. Pokud kupující neuhradí prodávajícímu řádně a včas celou kupní cenu ve stanoveném
termínu bude to považováno za hrubé porušení této kupní smlouvy a prodávající má právo
od této kupní smlouvy odstoupit.
IV.
Prohlášení smluvních stran
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1. Prodávající prohlašuje, že seznámil kupujícího se stavem předmětu koupě včetně jeho
příslušenství a součástí a že na předmětu koupě neváznou žádné dluhy, věcná břemena,
zástavní práva, ani jiné právní vady, které by nebyly uvedeny na výpisu z listu vlastnictví.
Výpis z listu vlastnictví tvoří přílohu č. 3 této kupní smlouvy. Dále prodávající prohlašuje,
že je oprávněn nakládat s předmětem koupě, a taktéž prohlašuje, že jeho smluvní volnost
není nijak omezena, s výjimkou omezení vyplývajících z příslušného územního plánu a z
ochranného pásma dálnice D7.
2. Kupující prohlašuje, že si předmět koupě řádně prohlédl, že mu je jeho stav dobře znám a
že nabývá předmět koupě ve stavu, v jakém se ke dni převodu nachází. Dále kupující
prohlašuje, že byl seznámen se znaleckým posudkem uvedeným v článku I. odst. 3. této
smlouvy.
V.
Platnost a účinnost smlouvy
1. Tato kupní smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a tímto dnem jsou smluvní
strany svými projevy vůle vázány.
Účinnosti nabývá smlouva úplným zaplacením kupní ceny dle článku III. této smlouvy,
nejdříve však dnem uveřejnění v registru smluv.
2. V případě, že příslušný katastrální úřad přeruší řízení o povolení vkladu vlastnického práva
na základě této smlouvy, zavazují se smluvní strany poskytnout si navzájem součinnost
směřující k odstranění veškerých vad podání, jež byly důvodem přerušení tohoto řízení.
Pakliže i přes odpovídající úsilí smluvních stran bude řízení o povolení vkladu práva
vlastnického na základě této kupní smlouvy zastaveno, popř. příslušný katastrální úřad
zamítne vklad vlastnického práva, smluvní strany výslovně ujednaly, že uzavřou do deseti
dnů od právní moci takového rozhodnutí na základě této smlouvy kupní smlouvu ohledně
nemovitých věcí, jež jsou předmětem této kupní smlouvy, za stejnou kupní cenu a za
podmínek uvedených v této smlouvě a podají nový návrh na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí. Ty skutečnosti a údaje obsažené v této kupní smlouvě, jež byly
důvodem pro zastavení řízení, resp. pro zamítnutí vkladu vlastnického práva pro
kupujícího, budou v takovém případě opraveny tak, aby na základě takto opravené
smlouvy mohl být proveden vklad vlastnického práva pro kupujícího.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají rozvazovací podmínku, pokud důvodem pro
pravomocné rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu o zastavení řízení, event.
pravomocné rozhodnutí o zamítnutí vkladu vlastnického práva na základě této smlouvy,
budou skutečnosti takové povahy, že nebude moci být sepsána opravená kupní smlouva
dle předchozího odstavce tak, že právní mocí tohoto rozhodnutí zaniká platnost a účinnost
této kupní smlouvy a smluvní strany si bez zbytečného odkladu vrátí poskytnutá plnění a
ponesou si své náklady.
VI.
Nabytí vlastnictví
1. Kupující nabude vlastnické právo k předmětu koupě zápisem do veřejného seznamu, a to
vkladem do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Žatec.
2. Na základě této smlouvy podají smluvní strany společný návrh na zahájení řízení o
povolení vkladu do katastru nemovitostí. Správní poplatek za podání tohoto návrhu zaplatí
kupující, a to tak, že v den podpisu této kupní smlouvy předá prodávajícímu kolek
v hodnotě 2.000,- Kč, který bude vylepen na návrh. Návrh doručuje katastrálnímu úřadu
prodávající poté, kdy tato smlouva nabude účinnosti.
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3. Na základě této kupní smlouvy zapíše Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Žatec změnu vlastnického práva k předmětu koupě podle této smlouvy.

VII.
Závěrečná ustanovení
1. Prodávající tímto potvrzuje, že:
a) záměr kraje prodat předmět koupě byl dle § 18 odst. 1 zák. č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn dne 29. 1. 2021 po dobu 30
dnů před projednáním v Zastupitelstvu Ústeckého kraje na úřední desce krajského
úřadu;
b) o převodu nemovitých věcí bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. ……………. ze dne …………………
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných
a číslovaných dodatků.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a právními předpisy upravujícími
hospodaření územních samosprávných celků.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 pare s platností originálu, přičemž každá ze smluvních
stran obdrží 1 vyhotovení a 1 vyhotovení je určeno pro potřeby katastrálního úřadu. Prvopis
smlouvy obsahuje úřední ověření podpisů smluvních stran.

5. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů. Kupující prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů
obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř.
disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních
údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na
tom, že uveřejnění v registru smluv provede prodávající, který zároveň zajistí, aby
informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána kupujícímu do datové schránky ID
cwnmdk6/na e-mail:
VIII.
Podpisy smluvních stran
Prodávající i kupující shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo
lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.
V Ústí nad Labem dne …………………

V Minicích dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Prodávající
Ústecký kraj

Kupující
METAL EXCHANGE s.r.o.
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Přílohy:
Příloha č. 1 – Výpis z obchodního rejstříku
Příloha č. 2 – Geometrický plán č. 225-46/2020
Příloha č. 3 – Výpis z listu vlastnictví
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Příloha č. 1
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Příloha č. 2

strana 7 / 14

strana 8 / 14

Příloha č. 3
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Datum

Jméno a příjmení

Funkce a odbor
SPZ Triangle,
p.o.

Zpracovatel

vedoucí odboru
KR

Vedoucí odboru
Číslo příslibu / správce rozpočtu
Právně posouzeno

vedoucí odboru
MAJ

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

Usnesení ZUK č. ………………….… ze dne 21.6.2021.
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Podpis

bod 7.8 příloha 3.pdf k usnesení č. 016/27R/2021

bod 7.8 příloha 3

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: 20/SML5734/01/SoPD/ZPZ
Č. j. dodatku:
Číslo smlouvy u příjemce:

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

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
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 Janov
Sídlo:
č. p. 235, 405 02 Janov
Zastoupený:
Ladislavou Kotkovou, starostou
Kontaktní osoba: Ladislava Kotková
E-mail/telefon: starosta@janovuhrenska.cz/778433856
IČ:
00556025
DIČ:
Bank. spojení:
Komerční banka, a.s.
číslo účtu:
15927431/0100
Článek I.
1.
Smluvní strany se dohodly na změně Článku I. odst. 1 a Článku II odst. 6 Smlouvy o
poskytnutí investiční a neinvestiční dotace č. 20/SML5734/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 Janov z Programu pro podporu odpadového hospodářství
obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 na realizaci projektu „Pořízení kontejnerů a
jejich zakrytí v obci Janov“ (dále jen „Smlouva“) takto:
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Článek I. odst. 1 Smlouvy nově zní:
Poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 056/31Z/2020 ze dne
7. 9. 2020 poskytuje příjemci ze svého rozpočtu investiční dotaci ve výši 200 050 Kč (slovy:
dvěstětisícpadesát korun českých) a neinvestiční dotaci ve výši 44 240 Kč (slovy:
čtyřicetčtyřitisícdvěstěčtyřicet korun českých). Dotace je poskytnuta na realizaci projektu
„Pořízení kontejnerů a jejich zakrytí v obci Janov“ (dále jen „projekt“).
Článek II. odst. 6 Smlouvy nově zní:
Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných uznatelných
nákladech projektu v maximální výši 63,59 %. Závazný ukazatel musí být dodržen ve vztahu
k celkovým uznatelným nákladům projektu za dodržení druhového členění plánovaného
nákladového rozpočtu.
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

Příloha č. 1 – Plánovaný nákladový rozpočet
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Příjemce
Obec Janov
Ladislava Kotková
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

ZPZ_OH_0070_20

DODATEK K ŽÁDOSTI O DOTACI NA ROK 2020
Identifikační údaje
Program:

PROGRAM PRO PODPORU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCÍ V ÚSTECKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2017 AŽ 2025

Název projektu:

Pořízení kontejnerů a jejich zakrytí v obci Janov

Číslo původní žádosti: ZPZ_OH_0070_20
Název právnické osoby:
IČO:

Obec Janov

00556025

DIČ:

CZ00556025

Adresa sídla právnické osoby:
Okres:

Děčín

Ulice:

Janov

Obec: Janov – 40502
č.p.: 235

č.o.:

Položkový rozpočet projektu

Položka
Rozdělení (v %)

Hodnota
položky (v Kč)

Dotace
z Ústeckého
kraje * (v Kč)

100,00

Vlastní zdroje

Ostatní zdroje*

(v Kč)

(v Kč)

63,59

36,41

0,00

314 600,00

200 054,14

114 545,86

0,00

36 300,00

23 083,17

13 216,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33 275,00

21 159,57

12 115,43

0,00

384 175,00

244 296,88

139 878,12

0,00

Náklady na materiál:
kryty kontejnerů
Náklady na práci a služby:
polepy kontejnerů - foto
Náklady stavebních prací:

Ostatní náklady:
kontejnery
Celkem (v Kč):

* Dle Čl. VIII odst. 5 Zásad pro poskytnutí dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem
se celková částka dotace v Kč se zaokrouhlí vždy na celé desetikoruny směrem dolů.

Celkové náklady projektu (v Kč):
384 175,00

Požadovaná výše dotace
od Ústeckého kraje (v Kč):

Vlastní zdroje (v Kč):

244 290,00

139 885,00

Seznam ostatních zdrojů – vypište jednotlivé zdroje a příslušné částky (v Kč) :
0,00
Ostatní zdroje celkem (v Kč):

1/1

0,00

Bod 7.9 priloha 5.pdf k usnesení č. 017/27R/2021

Bod 7.9 příloha 5

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: 20/SML1165/01/SoPD/ZPZ
Číslo jednací:
Číslo smlouvy u příjemce

DODATEK č. 2 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 Klapý
Sídlo:
Klapý 200, 411 16 Klapý
Zastoupený:
Romanou Albrechtovou, starostkou obce
Kontaktní osoba: Romana Albrechtová,starostka obce
E-mail/telefon: ouklapy@seznam.cz, 775 247 531
IČ (RČ):
00263796
DIČ:
CZ00263796
Bank. spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 94-4012471/0710
(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/SML1165/SoPD/ZPZ uzavřené na základě usnesení
Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 27. 1. 2020 č. 028/26Z/2020 a ve znění dodatku č.
1, o jehož uzavření bylo rozhodnuto usnesením č. 027/3Z/2021 ze dne 25. 1. 2021, kterým
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bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace obci Klapý z Fondu vodního hospodářství Ústeckého
kraje na realizaci projektu „Kanalizace a ČOV Klapý“ (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 a usnesením č. 059/30Z/2020 ze dne 22. 6. 2020 poskytuje příjemci
ze svého rozpočtu investiční dotaci ve výši 4 053 380,00 Kč (slovy:
čtyřimilionypadesáttřitisíctřistaosmdesátkorun českých), která bude převedena
bezhotovostně na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, za podmínky, že ji
příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději do 31. 8. 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. 8. 2022. Pro příjemce je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.

4.

Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od 1.
11. 2019 do 31. 8. 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. x. 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 Klapý
Romana Albrechtová
starostka 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. x. 2021.
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Podpis

Dle SVR 2021-2025

Bod 8.3 priloha 2.pdf k usnesení č. 021/27R/2021

Příloha č. 2

HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY PROTIDROGOVÉ
POLITIKY 2022 - varianta I. usnesení

2 722 147

999 890

999 890

číslo žádosti

Žadatel
sídlo (dle RES)
Název (dle RES)

IČ
ulice, číslo

PSČ, obec

Identifikátor

Druh služby

Název služby

Návrh dotace v
Požadavek na
roce 2022
dotaci na službu v
Celkem za organizaci
(zaokrouhlení dle
roce 2022
Zásad)

1.1

Centrum sociálních
služeb Děčín,
příspěvková
organizace

71235868

28.října 1155/2

405 02 Děčín 1

7461655

kontaktní centra

Kontaktní a poradenské
centrum pro drogově závislé

300 000

36 760

1.2

Centrum sociálních
služeb Děčín,
příspěvková
organizace

71235868

28.října 1155/2

405 02 Děčín 1

9695946

terénní programy

Kontaktní a poradenské
centrum pro drogově závislé
- terénní programy

300 000

55 000

1.3

Centrum sociálních
služeb Děčín,
příspěvková
organizace

71235868

28.října 1155/2

405 02 Děčín 1

7392909

odborné sociální
poradenství

Děčínské doléčovací
centrum - odborné sociální
poradenství

58 000

4 710

1.4

Centrum sociálních
služeb Děčín,
příspěvková
organizace

71235868

28.října 1155/2

405 02 Děčín 1

6849315

služby následné péče

Děčínské doléčovací
centrum - služby následné
péče

300 000

44 550

2.1

DRUG - OUT Klub,
z.s.

44554559

Velká Hradební 13/47

400 01 Ústí nad
Labem

4677905

kontaktní centra

Kontaktní centrum pro
drogově závislé

100 000

141 020

49 670

229 930

HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY PROTIDROGOVÉ
POLITIKY 2022 - varianta I. usnesení

2 722 147

999 890

999 890

číslo žádosti

Žadatel
sídlo (dle RES)
Název (dle RES)

IČ
ulice, číslo

PSČ, obec

Identifikátor

Druh služby

Název služby

Návrh dotace v
Požadavek na
roce 2022
dotaci na službu v
Celkem za organizaci
(zaokrouhlení dle
roce 2022
Zásad)

2.2

DRUG - OUT Klub,
z.s.

44554559

Velká Hradební 13/47

400 01 Ústí nad
Labem

7108907

terénní programy

Terénní program

100 000

56 330

2.3

DRUG - OUT Klub,
z.s.

44554559

Velká Hradební 13/47

400 01 Ústí nad
Labem

5587211

odborné sociální
poradenství

Ambulantní adiktologické
služby

150 000

123 930

3.1

Oblastní spolek
ČČK Litoměřice

426105

Tylova 1239/16

412 01 Litoměřice Předměstí

2467540

kontaktní centra

Kontaktní centrum
Litoměřice

234 000

229 930

37 690

61 040

3.2

Oblastní spolek
ČČK Litoměřice

4.1

Světlo Kadaň, z.s.

426105

Tylova 1239/16

412 01 Litoměřice Předměstí

2997661

terénní programy

Terénní program
Litoměřicka

154 100

23 350

65650701

Husova 1325

432 01 Kadaň

9046179

kontaktní centra

K - centrum Kadaň

67 110

35 330

230 260

HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY PROTIDROGOVÉ
POLITIKY 2022 - varianta I. usnesení

2 722 147

999 890

999 890

číslo žádosti

Žadatel
sídlo (dle RES)
Název (dle RES)

IČ
ulice, číslo

PSČ, obec

Identifikátor

Druh služby

Název služby

Návrh dotace v
Požadavek na
roce 2022
dotaci na službu v
Celkem za organizaci
(zaokrouhlení dle
roce 2022
Zásad)

4.2

Světlo Kadaň, z.s.

65650701

Husova 1325

432 01 Kadaň

5425697

terénní programy

Terénní program Kadaňsko

43 266

43 260

4.3

Světlo Kadaň, z.s.

65650701

Husova 1325

432 01 Kadaň

1348958

kontaktní centra

K-centrum Chomutov

67 350

55 920

4.4

Světlo Kadaň, z.s.

65650701

Husova 1325

432 01 Kadaň

6042330

terénní programy

Terénní program
Chomutovsko

57 782

55 300

4.5

Světlo Kadaň, z.s.

65650701

Husova 1325

432 01 Kadaň

6964061

odborné sociální
poradenství

Poradna Světlo

31 180

40 450

5.1

WHITE LIGHT I.,
z.ú.

64676803

Pražská 166/47

400 01 Ústí nad
Labem - Vaňov

6427324

kontaktní centra

Kontaktní centrum WHITE
LIGHT I. Teplice

99 926

61 240

230 260

HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY PROTIDROGOVÉ
POLITIKY 2022 - varianta I. usnesení

2 722 147

999 890

999 890

číslo žádosti

Žadatel
sídlo (dle RES)
Název (dle RES)

IČ
ulice, číslo

PSČ, obec

Identifikátor

Druh služby

Název služby

Návrh dotace v
Požadavek na
roce 2022
dotaci na službu v
Celkem za organizaci
(zaokrouhlení dle
roce 2022
Zásad)

5.2

WHITE LIGHT I.,
z.ú.

64676803

Pražská 166/47

400 01 Ústí nad
Labem - Vaňov

9535462

terénní programy

Terénní program WHITE
LIGHT I. Teplicko

70 266

34 610

5.3

WHITE LIGHT I.,
z.ú.

64676803

Pražská 166/47

400 01 Ústí nad
Labem - Vaňov

9185704

kontaktní centra

Kontaktní a poradenské
centrum WHITE LIGHT I.
Rumburk

75 000

23 960

5.4

WHITE LIGHT I.,
z.ú.

64676803

Pražská 166/47

400 01 Ústí nad
Labem - Vaňov

9684988

terénní programy

Terénní program WHITE
LIGHT I. Šluknovsko

77 000

36 250

5.5

WHITE LIGHT I.,
z.ú.

64676803

Pražská 166/47

400 01 Ústí nad
Labem - Vaňov

7968327

terapeutické komunity

Terapeutická
komunitaWHITE LIGHT I.

225 376

103 240

5.6

WHITE LIGHT I.,
z.ú.

64676803

Pražská 166/47

400 01 Ústí nad
Labem - Vaňov

5291489

služby následné péče

Následná péče o
exuživatele drog s
podporovaným bydlením

63 204

28 160

337 640

HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY PROTIDROGOVÉ
POLITIKY 2022 - varianta I. usnesení

2 722 147

999 890

999 890

číslo žádosti

Žadatel

5.7

sídlo (dle RES)
Název (dle RES)

WHITE LIGHT I.,
z.ú.

IČ

64676803

ulice, číslo

PSČ, obec

Pražská 166/47

400 01 Ústí nad
Labem - Vaňov

Identifikátor

Druh služby

Název služby

7975725

odborné sociální
poradenství

Ambulantní léčba a
poradenství pro osoby
ohrožené závislostním
chováním

Návrh dotace v
Požadavek na
roce 2022
dotaci na službu v
Celkem za organizaci
(zaokrouhlení dle
roce 2022
Zásad)

148 587

50 180

bod 11.2 priloha 2.pdf k usnesení č. 029/27R/2021

Krajský úřad
ČJ: KUUK/076465/2021
Číslo smlouvy u Poskytovatele:
Číslo smlouvy u Příjemce: 21/SML2099/SoPD/ZD

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ
FINANCOVÁNÍ LÉKAŘSKÉ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY
uzavřená v souladu s ust. § 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

Smluvní strany
Poskytovatel:
Město Roudnice nad Labem
Sídlo:
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
Zastoupený:
Ing. Františkem Padělkem, starostou Města Roudnice nad Labem
Kontaktní osoba: Mgr. Monika Legnerová, vedoucí odboru sociálních věcí Městského úřadu
Roudnice nad Labem
E-mail/telefon: mlegnerova@roudnicenl.cz/416 850 161, 602 609 733
IČ :
00264334
DIČ:
CZ00264334
Bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Roudnice n. L.
číslo účtu: 27-3870810297/0100
a
Příjemce:
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Petr Severa, vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého
kraje
E-mail/telefon: severa.p@kr-ustecky.cz / 475 657 435
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ
FINANCOVÁNÍ LÉKAŘSKÉ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY
(dále jen „smlouva“)
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Preambule
Ústecký kraj je podle ustanovení § 110 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), odpovědný za organizaci
a zajištění lékařské pohotovostní služby, přičemž jde o výkon přenesené působnosti.
Ve snaze zajistit tuto službu způsobem odpovídajícím místním potřebám, uzavírají smluvní
strany tuto smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí finančních prostředků na zajištění výše
uvedené činnosti ve spádové oblasti Roudnicka, a to formou dotace poskytnuté Příjemci
Poskytovatelem.

Článek I.
Poskytnutí dotace
1. Poskytovatel poskytuje na základě usnesení Zastupitelstva města Roudnice nad Labem
č. …….
ze dne
…………….
dotaci
ve výši
1 185 000,- Kč
(slovy:
jedenmilionstoosmdesátpěttisíc korun českých), která bude převedena bezhotovostně
na bankovní účet Příjemce nejpozději do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy,
pod variabilním symbolem ………...
2. Dotace je určena na zajištění lékařské pohotovostní služby v období 1. 1. - 31. 12. 2021
ve spádové oblasti uvedené v preambuli této smlouvy způsobem popsaným v čl. II. odst. 1.
této smlouvy. Dotace bude použita v souladu se všemi podmínkami smlouvy na úhradu
nákladů vzniklých v době od 1. 1. do 31. 12. 2021.
3. Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne 7. 6. 2021.
4. Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Článek II.
Práva a povinnosti
1. Příjemce při výkonu přenesené působnosti přijal „Způsob organizace a zajištění lékařské
pohotovostní služby v Ústeckém kraji v roce 2021“ (dále jen „Způsob“). Na základě
Způsobu bude pro zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru všeobecný praktický
lékař uzavřena mezi Příjemcem a poskytovatelem zdravotních služeb smlouva o závazku
veřejné služby. Dotace bude použita na vyrovnávací platbu za realizaci závazku veřejné
služby. Provozovatelem ordinace lékařské pohotovostní služby v oboru všeobecný
praktický lékař je Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. (IČ: 25443801).
Lékařská pohotovostní služba je zajištěna v rozsahu od 18:00 do 21:00 hod. v pracovních
dnech a od 10:00 do 19:30 hod ve dnech pracovního klidu.
2. Poskytovatel se zavazuje Příjemci poskytnout potřebnou součinnost při organizaci
a zajištění lékařské pohotovostní služby.
3. Příjemce se zavazuje předat Poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití
poskytnuté dotace, a to do 31. 3. 2022. Spolu se závěrečnou zprávou je Příjemce povinen
předložit závěrečné vyúčtování čerpání dotace.
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Článek III.
Sankce, výpověď a zrušení smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn, v případě neplnění podmínek této smlouvy Příjemcem,
požadovat na Příjemci vrácení dotace a Příjemce je povinen na výzvu Poskytovatele
prostředky poskytnuté dotací vrátit ve lhůtě stanovené Poskytovatelem.
2. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že Příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 14 dnů od doručení výpovědi Příjemci.
3. Smluvní strany mohou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených
v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním
vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně, která
návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví souhlas,
smlouva nezaniká.

Článek IV.
Ostatní ujednání
1. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů
obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř.
disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních
údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly
na tom, že uveřejnění v registru smluv provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby
informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána příjemci do datové schránky ID: t9zbsva.
Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných
a číslovaných dodatků.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy
z ní vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., správního řádu, případně
příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního řádu.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze
smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
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5. Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením
Zastupitelstva města Roudnice nad Labem č. …………. ze dne ……………..
6. Příjemce potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady
Ústeckého kraje č. ……………. ze dne …………..

V Roudnici nad Labem dne ………………

V Ústí nad Labem dne ……………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Město Roudnice nad Labem
Ing. František Padělek, starosta města

Příjemce
Ústecký kraj
Ing. Radim Laibl, člen Rady Ústeckého kraje
na základě pověření dle usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 046/12R/2021
ze dne 7. 4. 2021
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bod 11.2 priloha 3.pdf k usnesení č. 029/27R/2021

Krajský úřad
ČJ: KUUK/127324/2021
Číslo smlouvy u Poskytovatele: 119/27/2021
Číslo smlouvy u Příjemce: 21/SML3085/SoPD/ZD

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ
FINANCOVÁNÍ LÉKAŘSKÉ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY
uzavřená v souladu s ust. § 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

Smluvní strany
Poskytovatel:
Statutární město Most
Sídlo:
Radniční 1/2, 434 69 Most
Zastoupený:
Mgr. Janem Paparegou, primátorem Statutárního města Most
Kontaktní osoba: Mgr. Naděžda Krupczová, vedoucí odboru sociálních věcí
E-mail/telefon: nadezda.krupczova@mesto-most.cz/476 448 544
IČ :
00266094
DIČ:
CZ00266094
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Most
číslo účtu: 27-1041368359/0800
a
Příjemce:
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Petr Severa, vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého
kraje
E-mail/telefon: severa.p@kr-ustecky.cz / 475 657 435
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ
FINANCOVÁNÍ LÉKAŘSKÉ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY
(dále jen „smlouva“)
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Preambule
Ústecký kraj je podle ustanovení § 110 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), odpovědný za organizaci
a zajištění lékařské pohotovostní služby, přičemž jde o výkon přenesené působnosti.
Ve snaze zajistit tuto službu způsobem odpovídajícím místním potřebám, uzavírají smluvní
strany tuto smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí finančních prostředků na zajištění výše
uvedené činnosti ve spádové oblasti Mostecka, a to formou dotace poskytnuté Příjemci
Poskytovatelem.
Článek I.
Poskytnutí dotace
1. Poskytovatel
poskytuje
na základě
usnesení
Zastupitelstva
města
Mostu
č. ZmM/0655/13/2020/15 ze dne 15. 12. 2020 dotaci ve výši 300 000,- Kč (slovy: tři sta tisíc
korun českých), která bude převedena bezhotovostně na bankovní účet Příjemce
nejpozději do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy, pod variabilním symbolem
119272021.
2. Dotace je určena na zajištění lékařské pohotovostní služby v období 1. 1. - 31. 12. 2021
ve spádové oblasti uvedené v preambuli této smlouvy způsobem popsaným v čl. II. odst. 1.
této smlouvy. Dotace bude použita v souladu se všemi podmínkami smlouvy na úhradu
nákladů vzniklých v době od 1. 1. do 31. 12. 2021.
3. Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne 14. 8. 2020.
4. Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie.
Článek II.
Práva a povinnosti
1. Příjemce při výkonu přenesené působnosti přijal „Způsob organizace a zajištění lékařské
pohotovostní služby v Ústeckém kraji v roce 2021“ (dále jen „Způsob“), který tvoří přílohu
č. 1 k této smlouvě. Na základě Způsobu byla pro zajištění lékařské pohotovostní služby
v oborech všeobecný praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost (součástí zajištění
lékařské pohotovostní služby jsou prohlídky těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení)
uzavřena mezi Příjemcem a poskytovatelem zdravotních služeb smlouva o závazku
veřejné služby. Dotace bude použita na vyrovnávací platbu za realizaci závazku veřejné
služby. Provozovatelem ordinace lékařské pohotovostní služby v oboru praktický lékař
pro děti a dorost je Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. (IČ: 25488627).
Lékařská pohotovostní služba je zajištěna v rozsahu od 17:00 do 20:00 hod. v pracovních
dnech a od 10:00 do 19:00 hod. ve dnech pracovního klidu. Provozovatelem ordinace
lékařské pohotovostní služby v oboru všeobecný praktický lékař je Ing. Emilia Rokytová
(IČ: 01781081). Lékařská pohotovostní služba je zajištěna v rozsahu od 18:00 do 21:00
hod. v pracovních dnech a od 10:00 do 19:00 hod ve dnech pracovního klidu.
2. Poskytovatel se zavazuje Příjemci poskytnout potřebnou součinnost při organizaci
a zajištění lékařské pohotovostní služby.
3. Příjemce se zavazuje předat Poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití
poskytnuté dotace, a to do 28. 2. 2022. Spolu se závěrečnou zprávou je Příjemce povinen
předložit závěrečné vyúčtování čerpání dotace.
Článek III.
Sankce, výpověď a zrušení smlouvy
1. Poskytovatel je oprávněn, v případě neplnění podmínek této smlouvy Příjemcem,
požadovat na Příjemci vrácení dotace a Příjemce je povinen na výzvu Poskytovatele
prostředky poskytnuté dotací vrátit ve lhůtě stanovené Poskytovatelem.

strana 2 / 8

2. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že Příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 14 dnů od doručení výpovědi Příjemci.
3. Smluvní strany mohou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených
v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním
vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně, která
návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví souhlas,
smlouva nezaniká.
Článek IV.
Ostatní ujednání
1. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů
obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř.
disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních
údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly
na tom, že uveřejnění v registru smluv provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby
informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána příjemci do datové schránky ID: t9zbsva.
Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných
a číslovaných dodatků.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy
z ní vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., správního řádu, případně
příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního řádu.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
5. Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením
Zastupitelstva města Mostu č. ZmM/0655/13/2020/15 ze dne 15. 12. 2020.
6. Příjemce potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady
Ústeckého kraje č. ………………………… ze dne …………………
V Mostě dne ………………

V Ústí nad Labem dne ………………….

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Statutární město Most
Mgr. Jan Paparega, primátor města

Příjemce
Ústecký kraj
Ing. Radim Laibl, člen Rady Ústeckého kraje
na základě pověření dle usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 046/12R/2021
ze dne 7. 4. 2021

Příloha:
Způsob organizace a zajištění lékařské pohotovostní služby v Ústeckém kraji v roce 2021
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Příloha č. 1:

Krajský úřad Ústeckého kraje
Způsob organizace a zajištění lékařské pohotovostní služby
v Ústeckém kraji v roce 2021
1.

2.

3.
4.

5.

Ústecký kraj je podle ustanovení § 110 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), odpovědný
za organizaci a zajištění lékařské pohotovostní služby, přičemž jde o výkon přenesené
působnosti. Ve snaze zajistit tuto službu způsobem odpovídajícím místním potřebám
Ústecký kraj a krajský úřad úzce spolupracují s dotčenými městy.
Lékařskou pohotovostní službou se rozumí ambulantní péče poskytovaná pacientům
v případech náhlé změny zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu onemocnění.
O pohotovostní služby nejde v případě poskytnutí ambulantní péče v rámci pravidelné
ordinační doby poskytovatele (příslušného registrujícího lékaře).
Lékařská pohotovostní služba neslouží k řešení dříve vzniklých onemocnění či zhoršení
zdravotního stavu, při kterých občan nevyhledal včasnou lékařskou péči.
Provozování ordinací lékařské pohotovostní služby bude zajištěno na základě
uzavřeného smluvního vztahu o zajištění poskytování služby obecného hospodářského
zájmu mezi krajem-krajským úřadem nebo městem a poskytovatelem zdravotních služeb,
pověřeným provozováním ordinace lékařské pohotovostní služby.
Na území Ústeckého kraje jsou určena tato spádová území ordinací lékařské
pohotovostní služby:
a. Děčín (pro spádovou oblast Děčínska ordinace v oborech: všeobecný praktický lékař
a praktický lékař pro děti a dorost),
b. Rumburk (pro spádovou oblast Rumburska ordinace v oboru všeobecný praktický
lékař),
c. Varnsdorf (pro spádovou oblast Varnsdorfska ordinace v oboru všeobecný praktický
lékař),
d. Ústí nad Labem (pro spádovou oblast Ústecka ordinace v oborech: všeobecný
praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost),
e. Litoměřice (pro spádovou oblast Litoměřicka a Lovosicka ordinace v oboru:
všeobecný praktický lékař; pro spádovou oblast okresu Litoměřice ordinace v oboru:
praktický lékař pro děti a dorost),
f. Roudnice nad Labem (pro spádovou oblast Roudnicka ordinace v oboru: všeobecný
praktický lékař),
g. Teplice (pro spádovou oblast Teplicka ordinace v oborech: všeobecný praktický lékař
a praktický lékař pro děti a dorost),
h. Bílina (pro spádovou oblast Bílinska ordinace v oboru všeobecný praktický lékař),
i. Most (pro spádovou oblast Mostecka ordinace v oborech: všeobecný praktický lékař
a praktický lékař pro děti a dorost),
j. Litvínov (pro spádovou oblast Litvínovska ordinace v oboru všeobecný praktický
lékař),
k. Louny (pro spádovou oblast Lounska ordinace v oborech: všeobecný praktický lékař
a praktický lékař pro děti a dorost);
l. Žatec (pro spádovou oblast Žatecka a Podbořanska ordinace v oborech: všeobecný
praktický lékař a praktický lékař pro děti a dorost),
m. Chomutov (pro spádovou oblast Chomutovska ordinace v oboru: všeobecný praktický
lékař; pro spádovou oblast okresu Chomutov v oboru praktický lékař pro děti
a dorost),
n. Kadaň (pro spádovou oblast Kadaňska; ordinace v oboru všeobecný praktický lékař).
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6.

7.

8.

Financování provozování ordinace lékařské pohotovostní služby je zajištěno:
a. Prostřednictvím zdravotního pojištění dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (veškeré zdravotní výkony
provedené v rámci ordinace lékařské pohotovostní služby vykáže poskytovatel
zdravotních služeb provozující ordinaci lékařské pohotovostní služby příslušným
zdravotním pojišťovnám (příjmová resp. výnosová položka),
b. Prostřednictvím dotace Ústeckého kraje městu (obci) na zabezpečení lékařské
pohotovostní služby v příslušné spádové oblasti,
c. Prostřednictvím rozpočtu Ústeckého kraje ve formě úhrady vyrovnávací platby
za zajištění závazku veřejné služby,
d. Prostřednictvím smluvního vztahu uzavřeného mezi obcí a poskytovatelem
zdravotních služeb, jehož předmětem bude závazek veřejné služby na zajištění
činností spojených s organizací a poskytováním zdravotní péče v rámci lékařské
pohotovostní služby v příslušné spádové oblasti,
e. Prostřednictvím finančního příspěvku města, tam kde byla mezi krajem a městem
uzavřena smlouva o zajištění financování lékařské pohotovostní služby,
f. Prostřednictvím poskytování peněžních dotací, darů apod. provozovateli ordinace
lékařské pohotovostní služby jakýmkoli dalším subjektem.
Krajský úřad Ústeckého kraje na základě § 45 odst. 2 písm. l) zákona č. 372/2011 Sb.,
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách),
v platném znění, požádal poskytovatele zdravotních služeb (a jejich lékaře) příslušné
odbornosti k účasti na zajištění lékařské pohotovostní služby v dané spádové oblasti.
Přehled ordinací lékařské pohotovostní služby na území Ústeckého kraje a smluvně
zajišťované ordinační doby (včetně kontaktních údajů) je uveden v příloze.

V Ústí nad Labem dne 16. 12. 2020
Zpracoval:
Ing. Petr Severa
vedoucí odboru zdravotnictví

Schválil:
Ing. Milan Zemaník
ředitel krajského úřadu

Kontaktní údaje:
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor zdravotnictví
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem
Kontaktní osoba: Adam Souček, tel.: 475 657 403, e mail: soucek.a@kr-ustecky.cz
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Příloha:
Přehled ordinací lékařské pohotovostní služby na území Ústeckého kraje v r. 2021
včetně zajišťované ordinační doby a kontaktních údajů








stanoviště Děčín
-

ordinace LPS pro dospělé

-

provozovatelé: poskytovatelé zdravotních služeb, se kterými kraj uzavřel smluvní vztah.
Rozpis provozovatelů je aktualizován dle podkladů Sdružení praktických lékařů ČR,
uveřejněn na webových stránkách www.kr-ustecky.cz nebo www.mmdecin.cz (doporučeno
telefonicky ověřit správnost uvedených informací před návštěvou lékaře),
Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.,

-

adresa ordinace: dle rozpisu provozovatelů
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

-

ordinace LPS pro děti a dorost

-

provozovatel: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.,

-

adresa ordinace: U Nemocnice 605/1, 405 99 Děčín II, areál nemocnice (budova „I“ - zadní
vchod, tel. 412 705 473 nebo 412 705 475)
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

stanoviště Rumburk
-

provozovatel: JOCORP s.r.o (MUDr. Josef Kořínek),

-

adresa ordinace: Lesní 1062/26, 408 01
a polikliniky, a.s. (pavilon II – Podhájí)

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 412 332 535)
o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

Rumburk,

areál

stanoviště Varnsdorf
-

provozovatel: Nemocnice Varnsdorf, p.o.

-

adresa ordinace: Karlova 2280, 407 47 Varnsdorf, areál nemocnice

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 412 372 445)
o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

stanoviště Chomutov
-

provozovatel: Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

-

adresa ordinací: Kochova 1185, 430 12 Chomutov, areál nemocnice

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 474 447 313)

-

o

Po až Pá od 18:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 20:00 hod.

ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 474 447 267)
o

Po až Pá od 18:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.
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Lužické

nemocnice



stanoviště Kadaň
-





provozovatel: Nemocnice Kadaň, s.r.o.

-

adresa ordinace: Golovinova 1559, 432 01 Kadaň, areál nemocnice

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 474 944 341, 474 333 900)
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 19:00 hod.

stanoviště Litoměřice
-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 416 723 478, 416 723 479)

-

provozovatel: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Litoměřice, o.z.

-

adresa ordinace: Žitenická 2084, 412 41 Litoměřice, areál nemocnice
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

-

ordinace LPS pro děti a dorost

-

provozovatelé: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Litoměřice, o.z.,
adresa ordinace: Žitenická 2084, 412 41 Litoměřice, areál nemocnice, tel. 416 723 125;
MUDr. Martina Procházková,
adresa ordinace: Havlíčkova 171, 413 01 Roudnice nad Labem, tel.: 602 944 290.
Rozpis služeb provozovatelů je uveřejněn na webových stránkách www.kr-ustecky.cz.
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

stanoviště Roudnice nad Labem
-

provozovatel: Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice nad Labem, s.r.o.

-

adresa ordinace: Alej 17. Listopadu 1101, 413 01 Roudnice nad Labem, areál nemocnice

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 416 858 111-2)
o
o



stanoviště Žatec
-

provozovatel: Nemocnice Žatec; o.p.s.

-

adresa ordinací: Husova 2796, 438 01 Žatec, areál polikliniky

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 414 110 164, 414 110 111)
o
o

-

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.
So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 414 110 740, 414 110 111)
o
o



Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.
So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:30 hod. (polední přestávka od 12:00 do 12:30 hod.)

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.
So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

stanoviště Louny
-

provozovatel: 1. Lounská Lékařská s.r.o.

-

adresa ordinací: Pod Nemocnicí 2503, 440 37 Louny, areál Polikliniky Louny

-

ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 415 620 115),

-

o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

ordinace LPS pro dospělé (tel. 415 620 215)
o

Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.
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stanoviště Most
-

provozovatelé: Ing. Emilia Rokytová (odbornost všeobecný praktický lékař) a Krajská
zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. (odbornost praktický lékař pro děti a dorost)

-

adresa ordinací: J. E. Purkyně 270/5, 434 64 Most, areál Nemocnice Most

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 478 031 111)

-







Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 476 172 537)
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

stanoviště Litvínov
-

provozovatel: Ing. Emilia Rokytová

-

adresa ordinace: Tylova 661, 436 01 Litvínov

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 725 343 863)
o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 11:00 do 18:00 hod.

stanoviště Teplice
-

provozovatel Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.

-

adresa ordinací: U Nemocnice 3065 (vchod vedle Polikliniky), 415 01 Teplice

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 417 519 721)

-



o

o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

ordinace LPS pro děti a dorost (tel. 417 519 722)
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 10:00 do 19:00 hod.

stanoviště Bílina
-

provozovatel: Hornická nemocnice s poliklinikou, spol. s r.o.

-

adresa ordinace: Pražská 206/95, 418 01 Bílina, areál nemocnice

-

ordinace LPS pro dospělé (tel. 417 823 745, 417 777 221)
o

Po až Pá od 17:00 do 22:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 8:00 do 20:00 hod.

stanoviště Ústí nad Labem
-

provozovatel: Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

-

adresa ordinací: ul. Sociální péče 12a, 401 13 Ústí nad Labem, areál nemocnice

-

ordinace LPS pro dospělé (budova A – oddělení EMERGENCY, tel. 475 210 333)

-

o

Po až Pá od 18:00 do 21:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.

ordinace LPS pro děti a dorost (dětský pavilon, budova D, tel. 477 114 231)
o

Po až Pá od 17:00 do 20:00 hod.

o

So, Ne, Sv. od 9:00 do 18:00 hod.
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bod 12.2 priloha 2.pdf k usnesení č. 032/27R/2021
Spisová značka: KUUK/007920/2020/__
Č. j. KUUK/______/2021

bod 12.2 příloha 2

Dodatek č. 1
k Dohodě o uznání smluvního závazku
vyplývajícího ze Smlouvy o zařazení do stipendijního programu Ústeckého kraje
a o poskytnutí neinvestiční dotace
č. 15/SML2738-07 ze dne 2. 12. 2015
(dále jen Dodatek)

Smluvní strany
Adresa trvalého pobytu
Doručovací adresa
Datum narození
Bankovní spojení
Číslo účtu
Telefon
E-mail
(dále jen „Stipendista“)

:
:
:
:
:
:
:
a

Ústecký kraj
Sídlo
: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený
: Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje
Zástupce pro věcná jednání : Mgr. Roman Kovář, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
Krajského úřadu Ústeckého kraje
Irena Kozumplíková, samostatný referent odboru školství, mládeže
a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje
Identifikační číslo
: 70892156
Daňové identifikační číslo : CZ70892156
Bankovní spojení
: Česká spořitelna, a.s. pobočka Ústí nad Labem
Číslo účtu
: 882733379/0800
Telefon
: 475 657 929
E-mail
: kozumplikova.i@kr-ustecky.cz
(dále jen „Ústecký kraj“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1
k Dohodě o uznání smluvního závazku č. j. KUUK/138182/2020 ze dne 23. 9. 2020 (dále „Dohoda“).
1. Tímto Dodatkem se Dohoda mění takto:
a) V článku I. odst. 2 se za stávající text doplňuje následující text:
Dne 6. 8. 2021 Stipendista písemně požádal (podání č. j. KUUK/105885/2021) o výjimku ze Smlouvy
a o odklad počátku plnění závazku z důvodu odložení termínu pro nástup do zaměstnání od 1. 9. 2021.
1

Spisová značka: KUUK/007920/2020/__
Č. j. KUUK/______/2021

b) V článku II. odst. 2. se dosavadní znění nahrazuje následujícím zněním:
Počátek plnění závazku se stanovuje nejpozději na 1. 11 2021. Stipendista se tedy zavazuje pracovat
nebo podnikat na území Ústeckého kraje nejpozději od 1. 11. 2021 po dobu nejméně 568 dní (tj. splnit
závazek nejpozději do 21. 5. 2023).
c) V článku II. odst. 3. se dosavadní znění nahrazuje následujícím zněním:
Plnění závazku je Stipendista povinen dokládat průběžné (při každé změně oproti již doloženému stavu)
a dále vždy ke dni 2. 11. daného kalendářního roku, a to po celou dobu trvání závazku.
2. Ostatní ustanovení Dohody zůstávají beze změny.
3. Ústecký kraj tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje,
usnesením č. ___/___R/2021 ze dne 29. 9. 2021.

V Ústí nad Labem dne:

V Ústí nad Labem dne:

________________________________

________________________________
Ústecký kraj
Ing. Jan Schiller, hejtman

2

bod 12.5. priloha 1.pdf k usnesení č. 035/27R/2021
bod 12.5 příloha 1

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

název organizace

dárce

účel přijetí daru

ve výši

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

na nákup frézky plošných spojů

2. Gymnázium a Střední průmyslová škola, Duchcov,
příspěvková organizace, sídlo: 61515477, sídlo: Duchcov,
Masarykova 909/12, PSČ: 419 01

na pořízení plotteru - speciální velkoformátové tiskárny pro potřeby výuky

3. Dětský domov "Země dětí" a Školní jídelna, Česká
Kamenice, Komenského 491, příspěvková organizace,
IČO: 00412058, sídlo: Česká Kamenice, Komenského
491, PSČ: 407 21

z projektu "Vánoční obchůdky s Albertem 2021"

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

na pořízení materiálu na výrobu výrobků "Adventní
obchůdky s Albertem 2021"

3 500,00

na pořízení logopedických pomůcek pro děti ze 3.
rodinné skupiny

15 000,00

na mimoškolní aktivity "Dětská atletika - soubor her" pro
děti z 1. rodinné skupiny

25 000,00

5. Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Špálova
2, příspěvková organizace, IČO: 44555245, sídlo: Ústí
nad Labem, Severní Terasa, Špálova 2712/2, PSČ: 400
6. 11
Speciální základní škola a Praktická škola, Česká

500 000,00

30 000,00

3 500,00

43 500,00

na projekt "Nechceme jen bobovat, chceme taky lyžovat "

23 700,00

na obědy pro 4 žáky v období od 1.10.2021 do 30.6.2022

17 188,00

1. Základní škola speciální, Základní škola praktická a
Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková
organizace, IČO: 62770233, sídlo: Litoměřice, Předměstí,
Šaldova 657/6, PSČ: 412 01

elektrický sporák MORA k vybavení cvičné kuchyně pro žáky

10 190,00

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

"Dětská atletika - soubor her" pro děti z 1. rodinné skupiny

25 000,00

Kamenice, Jakubské nám. 113, příspěvková organizace,
IČO: 63155931, sídlo: Jakubské náměstí 113, 407 21
Česká Kamenice

nabytí majetku formou daru

bod 14.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 040/27R/2021

Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:

20/SML5786/SoPD/PIT/02

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
z Fondu Ústeckého kraje
k realizaci projektu „Obnova krovu a střechy č.p. 121 (základní
škola)“
Dodatek č. 2
Smluvní strany
Poskytovatel:
Sídlo:
Zastoupený:

Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Mgr. Ivou Dvořákovou, LL.M., členkou Rady Ústeckého kraje v oblasti
podpory podnikání, inovací a transformace na základě pověření dle
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 019/15R/2021 ze dne
5. 5. 2021
Ing. Iva Tomešová, pověřena zastoupením funkce vedoucího odboru
podpory podnikání, inovací a transformace Krajského úřadu Ústeckého
kraje
tomesova.i@kr-ustecky.cz/ 475 657 734
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2500762/0800

Příjemce:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
Bank. spojení:

Městys Ročov
Ročov 121, 439 67 Ročov
Ing. Vojtěchem Václavem Pourem, starostou
00265446
Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 4925481/0100
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Smluvní strany uzavřely dne 13. 10. 2020 smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace
evidovanou pod číslem 20/SML5786/SoPD/SPRP. Uvedené strany se dohodly na
následujících změnách smlouvy takto:
Článek II.
Doba, v níž má být stanoveného účelu dosaženo, účinnost uznatelných nákladů
se mění takto:
Příjemce se zavazuje realizovat Projekt v termínu do 30. 11. 2022. Podmínkou uznatelnosti
nákladů je jejich vynaložení a uhrazení příjemcem v období od 1. 1. 2020 do 30. 11. 2022.
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž jedno
vyhotovení obdrží příjemce.
Tento dodatek bude zveřejněn dle §10d odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. na úřední desce
poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy,
a to po dobu nejméně 3 let ode dne zveřejnění. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem
jeho uzavření. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem měněné zůstávají nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne ………………..

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

……………………………………..
Poskytovatel
Ústecký kraj
Mgr. Iva Dvořáková, LL.M.,
členka Rady Ústeckého kraje,
v oblasti podpory podnikání , inovací a
transformace na základě pověření
dle usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 019/15R/2021 ze dne 5. 5. 2021

………………………………………….
Příjemce
Městys Ročov
Ing. Vojtěch Václav Pour
starosta
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Bod 14.4 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 14.4 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:
DIČ:
Bank. spojení:
Číslo účtu:

70892156
CZ70892156
PPF banka a.s.
0720000121/6000

(dále jen „poskytovatel“)
a
Příjemce (dědic):
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 ……………………….
Dohoda se uzavírá z důvodu úmrtí původního příjemce s dědičkou dle ………………………. Dle
čl. 1.2 Dotačního programu nelze dotaci poskytnout při přechodu vlastnických práv k rodinnému
domu, který je místem výměny tepelného zdroje.

Článek II.
Ostatní ujednání
1.

Smlouva je ukončena před vyplacením schválené dotace. Poskytovatel a příjemce výslovně
prohlašují, že uzavřením této Dohody nebudou vůči sobě uplatňovat jakékoliv další nároky.

2.

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

3.

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.

4.

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

5.

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 14.5 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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Memorandum o spolupráci
při realizaci projektu
KAP - Ústecký kraj
(registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000004)
Smluvní strany:
Ústecký kraj
se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtmanem
IČ: 70892156
a
Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje, z.s.
se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem
zastoupené: Ing. Vladimírem Zemánkem, předsedou
IČ: 70894612
a
Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace
se sídlem: Lípová 651/9, 415 01 Teplice
zastoupená: Mgr. Ingrid Štroblovou, ředitelkou
IČ: 61515809
a
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace
se sídlem: W. Churchilla 3, 400 01 Ústí nad Labem
zastoupená: Mgr. Janou Linhartovou, ředitelkou
IČ: 00083186
a
Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad
Labem, příspěvková organizace
se sídlem: Velká Hradební 1025/19, 400 01 Ústí nad Labem
zastoupený: PaeDr. Janem Eichlerem, ředitelem
IČ: 75150131
(společně dále jen ,,Smluvní strany")

1

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku toto Memorandum o spolupráci (dále jen
„Memorandum“) následujícího znění:
Článek 1
Preambule
Memorandum slouží k podpoře realizace projektu „KAP - Ústecký kraj“,
registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000004 (dále jen „Projekt“).
Toto Memorandum se uzavírá se smluvními stranami, které jsou ochotny podílet se
na aktivitách daného Projektu v regionu Ústeckého kraje.
Článek 2
Účel memoranda
Smluvní strany tímto Memorandem vyslovují odhodlání a společnou vůli
spolupracovat nejen při realizaci projektu, ale také při přípravě aktivit směřujících do
oblasti rozvoje kvality vzdělávání.

Článek 3
Popis a forma spolupráce
1. Smluvní strany akcentují v rámci vzájemné spolupráce zejména tyto oblasti, které jsou
současně i hlavními cíli projektu:
 rozvoj hodnocení kvality vzdělávání a plánování strategických kroků vedoucích ke
zvýšení kvality vzdělávací soustavy kraje a jednotlivých škol,
 zavedení priorit vzdělávací politiky do praxe škol formou akčního plánování.
2. Smluvní strany chtějí cíle dosáhnout především realizací alespoň některé z uvedených
činností:
 účast v Pracovní skupině Vzdělávání ustavené při Regionální stálé konferenci
Ústeckého kraje,
 účast v některém z odborných minitýmů, které se nazývají: „Podpora
polytechnického vzdělávání – přírodovědné, technické a environmentální
vzdělávání (vazba na MAPy) a Matematická gramotnost“; „Podpora odborného
vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů a ICT kompetence a Rozvoj
škol jako center celoživotního učení“; „Podpora kompetencí k podnikavosti,
iniciativě a kreativitě (vazba na MAPy) a rozvoj kariérového poradenství (vazba na
MAPy)“, „Čtenářská gramotnost a rozvoj výuky cizích jazyků“ a „Podpora inkluze
(chápáno jako společné vzdělávání v případech, které jsou v nejlepším zájmu
dítěte) a další specifická témata Ústeckého kraje“,
 účast v komunikační platformě projektu pod názvem „Krajský akční plán
vzdělávání ÚK“, která vznikla za účelem sdílení příkladů dobré praxe, diskuzi či
výměně informací,
 spolupráce při tvorbě hlavních výstupů projektu,
2

 spolupráce při vyhodnocování plnění dokumentu Krajského akčního plánu
vzdělávání v Ústeckém kraji 2,
 další činností směřující do oblasti rozvoje vzdělávání v regionu Ústeckého kraje.

Článek 4
Závěrečná ustanovení
1. Memorandum se uzavírá na dobru určitou, a to ode dne podpisu Memoranda všemi
smluvními stranami až do konce realizace Projektu. Po dohodě stran může být
Memorandum prodlouženo písemným dodatkem k Memorandu.
2. Smluvní strany prohlašují po přečtení tohoto Memoranda, že souhlasí s jeho obsahem,
že bylo sepsáno na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebylo
ujednáno v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Toto Memorandum se vyhotovuje v deseti stejnopisech, z nichž každá ze smluvních
stran obdrží dvě vyhotovení.
4. O uzavření tohoto Memoranda bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje dne….
usnesením č. ….

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

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

V Teplicích dne..................

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

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

…………………………………………….
Ing. Vladimír Zemánek
předseda Krajské hospodářské komory
Ústeckého kraje, z.s.

…………………………………………….
Mgr. Ingrid Štroblová
ředitelka Pedagogicko-psychologické
poradny Ústeckého kraje a Zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků,
příspěvková organizace

…………………………………………….
Mgr. Jana Linhartová
ředitelka Severočeské vědecké knihovny v
Ústí nad Labem, příspěvková organizace
3

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

…………………………………………….
PaeDr. Jan Eichler
ředitel Domu dětí a mládeže a Zařízení pro
další vzdělávání pedagogických pracovníků,
Ústí nad Labem, příspěvková organizace

4
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Příloha č. 1

Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 14/2021/RÚK ze dne 29. 9. 2021
– zvýšení rozpočtu Ústeckého kraje o částku 12 349 tis. Kč na celkový objem rozpočtu
Ústeckého kraje 26 316 660 tis. Kč:
1)

zvýšení o částku 1 997 tis. Kč
příjmy
daňové příjmy – zvýšení o částku 1 997 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 1 997
tis. Kč – rezerva

2)

zvýšení o částku 90 tis. Kč
příjmy
přijaté pojistné náhrady – zvýšení o částku 90 tis. Kč – krajský úřad
běžné výdaje
odbor kancelář ředitele – zvýšení o částku 90 tis. Kč – opravy a údržba

3)

snížení o částku 458 tis. Kč
příjmy
odvody příspěvkových organizací – snížení o částku 458 tis. Kč – odvod z fondu investic:
 SPZ
Triangle,
příspěvkové
organizace, snížení o 388 tis. Kč
 Střední školy technické, Most,
příspěvkové organizace, snížení o
70 tis. Kč
běžné výdaje
odbor kancelář ředitele – snížení o částku 388 tis. Kč – příspěvek na provoz pro SPZ
Triangle, příspěvkovou organizaci – odpisy
z nemovitého majetku,
odbor školství, mládeže a tělovýchovy – snížení o částku 70 tis. Kč – příspěvek na provoz
pro Střední školu technickou, Most,
příspěvkovou
organizaci
–
odpisy
z nemovitého majetku,

4)

zvýšení o částku 765 tis. Kč
příjmy
nedaňové příjmy – zvýšení o částku 765 tis. Kč v rámci Fondu Ústeckého kraje
z poskytnutých dotací:
 UZ 222 – individuální dotace oblasti podpory podnikání, inovací a transformace,
750 tis. Kč:
 Přijaté sankční platby, 457 tis. Kč
 Vratky z minulých let, 287 tis. Kč
 Náklady řízení, 6 tis. Kč
 UZ 317 – vratka v rámci projektu „Mobility Innovation Hub“, 15 tis. Kč

1
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běžné výdaje
odbor podpory podnikání, inovací a transformace, Fond Ústeckého kraje - zvýšení o
částku 765 tis. Kč – oblast podpory
podnikání, inovací a transformace:
 UZ 222 – individuální dotace, 750 tis. Kč - rezerva
 UZ 317 – projekt „Mobility Innovation Hub“, 15 tis. Kč - rezerva

5)

zvýšení o částku 481 tis. Kč
příjmy
nedaňové příjmy – zvýšení o částku 481 tis. Kč v rámci Regionálního podpůrného fondu
Ústeckého kraje z dotačních programů:
 UZ 333 – Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji, 286 tis. Kč:
 Vratky z minulých let, 285 tis. Kč
 Přijaté sankční platby, 1 tis. Kč
 UZ 335 – Podpora na zmírnění dopadu koronaviru pro OSVČ, 195 tis. Kč,
běžné výdaje
odbor podpory podnikání, inovací a transformace, Regionální podpůrný fond Ústeckého
kraje – UZ 333 - zvýšení o částku 481 tis.
Kč – oblast podpory podnikání, inovací a
transformace na dotační program Podpora
začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji rezerva

6)

zvýšení o částku 404 tis. Kč
příjmy
neinvestiční transfery ze zahraničí – zvýšení o částku 319 tis. Kč – z operačního programu
Program spolupráce Česká republika –
Svobodný stát Sasko 2014–2020 na
projekty (podíl EU):
 TetraoVit - Revitalizace rašelinišť a management biotopu tetřívka obecného
ve východním Krušnohoří – zvýšení o 285 tis. Kč od Technische Universität

Dresden
 MOOREVITAL 2018 - Pokračování ochrany rašelinišť v Krušných horách –
zvýšení o 34 tis. Kč od STAATSBETRIEB SACHSENFORST
transfery od Ministerstva pro místní rozvoj ČR (podíl státního rozpočtu):
 neinvestiční přijaté transfery – UZ 17051 - zvýšení o částku 4 tis. Kč na projekt
MOOREVITAL 2018
 investiční přijaté transfery – UZ 17988 - zvýšení o částku 81 tis. Kč:
 TetraoVit, zvýšení o 17 tis. Kč
 MOOREVITAL 2018, zvýšení o 64 tis. Kč
kapitálové výdaje
odbor regionálního rozvoje, Fond rozvoje Ústeckého kraje – zvýšení o částku 404 tis. Kč
– rezerva na financování připravovaných
projektů
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7)

8)

zvýšení o částku 3 323 tis. Kč
příjmy
neinvestiční transfery ze zahraničí – zvýšení o částku 3 323 tis. Kč – z operačního
programu INTERREG CENTRAL EUROPE
na projekt ECOS4IN od City of Vienna
Municipal Department 27 (podíl EU),
běžné výdaje
odbor regionálního rozvoje, Fond rozvoje Ústeckého kraje – zvýšení o částku 3 323 tis.
Kč na projekt „INTERREG CENTRAL
EUROPE – ECOS4IN“ (evropský podíl) pro
partnery projektu:
 PP2 UNIVE, IT – 719 tis. Kč
 PP3 Pannon, HU – 276 tis. Kč
 PP4 Biz - up, AT – 492 tis. Kč
 PP5 Koprivnicki, HR – 752 tis. Kč
 PP6 FGB, IT – 829 tis. Kč
 PP7 MARR S. A., PL - 255 tis. Kč
zvýšení o částku 5 469 tis. Kč
příjmy
neinvestiční přijaté transfery – zvýšení o částku 5 469 tis. Kč:
 UZ 17051 - dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, 6 tis. Kč,
 dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 5 463 tis. Kč,
 UZ 33063 – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV),
zvýšení o 1 155 tis. Kč,
 UZ 33083 - Výdaje spojené s epidemií COVID-19 (výdaje spojené s činností
škol – mimořádná opatření), zvýšení o 1 687 tis. Kč,
 UZ 33353 - přímé náklady na vzdělávání, 2 621 tis. Kč,
běžné výdaje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy – zvýšení o částku 5 469 tis. Kč v rámci programů:
 UZ 17051 – neinvestiční účelový transfer v rámci Programu spolupráce ČR –
Svobodný stát Sasko 2014 – 2020 pro partnera projektu Střední odbornou školu
energetickou a stavební, Obchodní akademii a Střední zdravotnickou školu,
Chomutov, příspěvkovou organizaci na projekt „Konrad Zuse hledí přes hranice“
(státní podíl na projektu), 6 tis. Kč,
 UZ 33063 – OP VVV, prioritní osa 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu,
primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, zvýšení o 1 155 tis. Kč pro krajské
organizace:
 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola,
Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace, 514 tis. Kč,
 Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková
organizace, 289 tis. Kč,
 Základní škola a Mateřská škola, Teplice, U Červeného kostela 110,
příspěvková organizace, 197 tis. Kč,
 Speciální základní škola a Praktická škola, Česká Kamenice, Jakubské
nám. 113, příspěvková organizace, 155 tis. Kč,
 UZ 33083 - Výdaje spojené s epidemií COVID-19 (výdaje spojené s činností škol
– mimořádná opatření), zvýšení o 1 687 tis. Kč pro organizace:
 Základní škola Roudnice nad Labem, Jungmannova, příspěvková
organizace, 395 tis. Kč,
 Základní škola a Mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní,
příspěvková organizace, 296 tis. Kč,
3
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 Základní škola Roudnice nad Labem, K. Jeřábka, příspěvková
organizace, 207 tis. Kč,
 Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, příspěvková
organizace, 193 tis. Kč,
 Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, 150 tis. Kč,
 Základní škola a Mateřská škola Strupčice, příspěvková organizace, 135
tis. Kč,
 Základní škola SMART, Neklanova 1806, Roudnice nad Labem, 111 tis.
Kč,
 Základní škola Peruc, příspěvková organizace, 106 tis. Kč,
 Základní škola s Mateřská škola Mšené-lázně, příspěvková organizace,
94 tis. Kč,
 UZ 33353 - přímé náklady na vzdělávání pro Základní školu a Mateřskou školu
Mikulášovice, příspěvkovou organizaci, 2 621 tis. Kč,
9)

zvýšení o částku 150 tis. Kč
příjmy
neinvestiční přijaté transfery – UZ 34070 - zvýšení o částku 150 tis. Kč - dotace z
Ministerstva kultury ČR
běžné výdaje
odbor kultury a památkové péče – UZ 34070 - zvýšení o částku 150 tis. Kč na neinvestiční
účelový transfer v rámci programu Kulturní
aktivity pro Galerii Benedikta Rejta v
Lounech, příspěvkovou organizaci na
realizaci projektu „RESET 2021“,

10)

zvýšení o částku 128 tis. Kč
příjmy
neinvestiční přijaté transfery – UZ 35026 - zvýšení o částku 128 tis. Kč - dotace z
Ministerstva zdravotnictví ČR
běžné výdaje
odbor zdravotnictví – UZ 35026 - zvýšení o částku 128 tis. Kč na neinvestiční účelový
transfer pro Psychiatrickou léčebnu
Petrohrad, příspěvkovou organizaci na
prevenci negativních dopadů psychické a
fyzické zátěže a obnovy psychických a
fyzických
sil
pro
pracovníky
ve
zdravotnictví v souvislosti s epidemií
COVID – 19,

11) přesun ve výši 1 933 tis. Kč
běžné výdaje:
odbor ekonomický – snížení o 1 933 tis. Kč – centrální rezerva
odbor školství, mládeže a tělovýchovy – UZ 54 - zvýšení o 1 933 tis. Kč – příspěvek na
velkou údržbu pro rok 2021 pro Obchodní
akademii a Střední odbornou školu
zemědělskou
a
ekologickou,
Žatec,
příspěvkovou organizaci na dofinancování
vybudování
přírodovědného
centra
(Svatopluka Čecha 1180).
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12) přesun ve výši 1 400 tis. Kč za podmínky schválení závazného ukazatele radou kraje
běžné výdaje:
odbor ekonomický – snížení o 1 400 tis. Kč – centrální rezerva
odbor kultury a památkové péče – UZ 209 - zvýšení o 1 400 tis. Kč – účelový neinvestiční
příspěvek pro Galerii Benedikta Rejta v
Lounech, příspěvkovou organizaci na údržbu
elektronické zabezpečovací a požární
signalizace, pultu centrální ochrany v objektu
Pivovarská 34
13) přesun ve výši 4 248 tis. Kč za podmínky schválení závazných ukazatelů radou kraje
běžné výdaje:
odbor ekonomický – snížení o 4 248 tis. Kč – centrální rezerva
odbor sociálních věcí – zvýšení o 4 118 tis. Kč – finanční prostředky pro zřizované
příspěvkové organizace:
 Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace - příspěvek na
provoz ve výši 2 971 tis. Kč,
 Domov Brtníky, příspěvková organizace - účelový neinvestiční příspěvek - UZ 209
- ve výši 847 tis. Kč na výmalbu objektu Brtníky č. p. 119, 278 a budovy kuchyně,
výměnu krytiny střechy nad skladem potravin a výměnu podlahové krytiny Brtníky
č. p. 278,
 Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace - účelový
neinvestiční příspěvek – UZ 209 – ve výši 300 tis. Kč na výměnu protipožárních
dveří včetně instalace Kadaň, Dvořákova 1128,
kapitálové výdaje:
odbor sociálních věcí – zvýšení o 130 tis. Kč pro Domov Brtníky, příspěvkovou organizaci
na účelový investiční příspěvek na pořízení 2
ks elektrického zvedáku.
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Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
zastoupené:
Ing. Martinem Vidimským, ředitelem Správy Chomutov
IČO:
65993390
DIČ:
CZ 65993390
právní forma:
státní příspěvková organizace
jako „budoucí dárce“ na straně jedné
a
Ústecký kraj
se sídlem:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
zastoupený:
Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje
kontaktní osoba:
Mgr. Ing. Jindřich Šimák, vedoucí odboru majetkového KÚ ÚK
email/telefon:
simak.j@kr-ustecky.cz/475 657 407
IČO:
70892156
DIČ:
CZ70892156
jako „budoucí obdarovaný“ na straně druhé
uzavřeli v souvislosti s vyřazením části původní silnice první třídy č. I/7 v katastrálním území
Žerotín u Panenského Týnce, níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů, a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, tuto

SMLOUVU O BUDOUCÍ DAROVACÍ SMLOUVĚ
č. 2/2020/Ra-35120
I. Účel smlouvy
1.1 Česká republika má ve vlastnictví a Ředitelství silnic a dálnic ČR přísluší, kromě jiných,
hospodařit s částí původní silnice první třídy č. I/7 v katastrálním území Žerotín u Panenského
Týnce, a to s úsekem v délce 0,968 km, jehož začátek je v km 35,598 stávajícího provozního
staničení (1,198 pro I/7K) a konec v km 36,566 původního provozního staničení (2,166 pro
I/7K) nacházejícím se na pozemcích uvedených níže, zapsaných v katastru nemovitostí u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Louny (dále jen „Část původní
silnice první třídy č. I/7“).
1.2 Česká republika má dále ve vlastnictví a Ředitelství silnic a dálnic ČR přísluší, kromě
jiných, hospodařit s pozemky uvedenými níže.
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Parcelní číslo

Katastrální území

LV

Orientační dělení
pozemku

615

Žerotín u Panenského Týnce

632

Část

724/31

Žerotín u Panenského Týnce

632

Část

854/10

Žerotín u Panenského Týnce

632

část

854/11

Žerotín u Panenského Týnce

632

část

854/12

Žerotín u Panenského Týnce

632

část

854/13

Žerotín u Panenského Týnce

632

část

854/17

Žerotín u Panenského Týnce

632

část

854/18

Žerotín u Panenského Týnce

632

část

854/20

Žerotín u Panenského Týnce

632

část

854/21

Žerotín u Panenského Týnce

632

část

854/23

Žerotín u Panenského Týnce

632

část

854/24

Žerotín u Panenského Týnce

632

část

854/27

Žerotín u Panenského Týnce

632

část

854/28

Žerotín u Panenského Týnce

632

Část

854/3

Žerotín u Panenského Týnce

632

Část

854/30

Žerotín u Panenského Týnce

632

část

854/31

Žerotín u Panenského Týnce

632

Část

854/4

Žerotín u Panenského Týnce

632

Část

854/41

Žerotín u Panenského Týnce

632

Část

854/43

Žerotín u Panenského Týnce

632

Část

854/44

Žerotín u Panenského Týnce

632

část

854/6

Žerotín u Panenského Týnce

632

Celý

854/8

Žerotín u Panenského Týnce

632

Celý

854/9

Žerotín u Panenského Týnce

632

část
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854/7

Žerotín u Panenského Týnce

632

Celý

(dále jen „Pozemky“)
1.3 Umístění Části původní silnice první třídy č. I/7 na Pozemcích a jejich částech (dále jen
„Části pozemků“), z něhož vyplývá identifikace a výměra Částí pozemků, bude upřesněna v
geometrickém plánu, jehož vyhotovení zajistí budoucí dárce před uzavřením darovací smlouvy
na svoje náklady.
1.4 V rámci stavby „D7 Panenský Týnec, zkapacitnění obchvatu“ bude Část původní silnice
první třídy č. I/7 sloužit pro budoucího obdarovaného jako silnice III. třídy č. III/23721. Tato
změna dopravního významu Části původní silnice první třídy č. I/7 vyžaduje změnu
vlastnických vztahů k Části původní silnice první třídy č. I/7 a k Pozemkům a/nebo k Částem
pozemků.

II. Předmět smlouvy

2.1 Předmětem této smlouvy je závazek k budoucímu darování Části původní silnice první třídy
č. I/7, Pozemků, z nichž nebudou odděleny Části pozemků, a Částí pozemků (dále též
„Předmět budoucího daru“).

III. Prohlášení budoucího dárce

3.1 Budoucí dárce se na základě této smlouvy zavazuje nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí
právní moci rozhodnutí Ministerstva dopravy o změně třídy Části původní silnice první třídy č.
I/7 předložit budoucímu obdarovanému návrh darovací smlouvy s obsahem, který tvoří přílohu
č. 2 této smlouvy.
3.2 Budoucí dárce předem vylučuje možnost uzavření darovací smlouvy v případě nepodstatné
odchylky či dodatku druhé smluvní strany k zaslanému návrhu smlouvy. Každý dodatek nebo
odchylka, stejně tak jako výhrada, omezení či jiná změna bude považována za nový návrh.
3.3 Budoucí dárce se zavazuje, že zajistí, aby všechny Pozemky a všechny Části pozemků, byly
druhu ostatní plocha a nebudou tedy mít způsob ochrany zemědělský půdní fond a aby jejich
způsob využití byl silnice.

IV. Prohlášení budoucího obdarovaného
4.1 Budoucí obdarovaný se zavazuje, že nejdéle do 6 měsíců ode dne, kdy bude k tomuto
právnímu jednání budoucím dárcem písemně vyzván, s ním na základě této smlouvy uzavře
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darovací smlouvu s obsahem, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a Předmět budoucího daru
do svého vlastnictví bezúplatně převezme, avšak pouze v případě, že bude ve stavu běžného
opotřebení s přihlédnutím k současnému stavu při podpisu této smlouvy. Zároveň se zavazuje,
že po převzetí Předmětu budoucího daru zajistí zařazení Části původní silnice první třídy č. I/7
do silnice třetí třídy.
4.2 O budoucím bezúplatném nabytí Předmětu budoucího daru rozhodlo Zastupitelstvo
Ústeckého kraje na svém zasedání konaném dne …………. usnesením č. …………./2021.
V. Další ujednání

5.1 Nesplní-li budoucí obdarovaný povinnost uzavřít darovací smlouvu s obsahem, který tvoří
přílohu č. 2 této smlouvy, a na jejím základě Předmět budoucího daru převzít ve stavu běžného
opotřebení, může budoucí dárce v zákonné lhůtě požádat, aby obsah darovací smlouvy určil
soud, a současně má právo na budoucím obdarovaném požadovat náhradu škody, vzniklou
budoucímu dárci z porušení povinnosti smlouvu uzavřít.
5.2 Podmínkou vydání rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu (Ministerstva
dopravy) o změně třídy Části původní silnice první třídy č. I/7 je uzavření této smlouvy. O
vydání rozhodnutí požádá budoucí dárce.
5.3 K převodu vlastnického práva k Předmětu budoucího daru dojde nejdříve dnem, kdy
budoucímu dárci bude doručeno pravomocné rozhodnutí Ministerstva dopravy o změně třídy
Části původní silnice první třídy č. I/7.
5.4 Nevyplněné části přílohy č. 2 budou doplněny podle skutečného stavu platného v okamžiku
předložení návrhu darovací smlouvy dle čl. III odst. 3.1.

VI. Závěrečná ujednání

6.1 Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných
a číslovaných dodatků.
6.2 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž budoucí dárce obdrží dvě a
budoucí obdarovaný jedno vyhotovení.
6.3 Tato smlouva se ruší, pokud Ministerstvo dopravy zamítne žádost budoucího dárce o změnu
třídy Části původní silnice první třídy č. I/7.
6.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti jejím zveřejněním
v registru smluv.
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6.5 Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní
strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede budoucí dárce, který zároveň
zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána budoucímu obdarovanému do
datové schránky ID t9zbsva./na e-mail: bezdekova.j@kr-ustecky.cz.
6.6 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že je uzavřena
podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně a nikoliv v tísni, nebo za
nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
V Chomutově dne:

V Ústí nad Labem:

Budoucí dárce:

Budoucí obdarovaný:

………………………………
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ing. Martin Vidimský
ředitel Správy Chomutov

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

Přílohy smlouvy:
1. Situace změny v silniční síti
2. Návrh darovací smlouvy
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Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
zastoupené:
________________, __________________
kontaktní osoba:
email/telefon:
IČO:
65993390
DIČ:
CZ 65993390
právní forma:
státní příspěvková organizace
jako „dárce“ na straně jedné
a
Ústecký kraj
se sídlem:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
zastoupený:
………………., hejtmanem Ústeckého kraje
kontaktní osoba:
email/telefon:
IČO:
70892156
DIČ:
CZ70892156
jako „obdarovaný“ na straně druhé
uzavřeli v souvislosti s vyřazením části původní silnice první třídy č. I/7 v katastrálním území
Žerotín u Panenského Týnce, níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů, a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, tuto

D A R O V A C Í S M L O U V U č. …
I.
1.1 Česká republika má ve vlastnictví a Ředitelství silnic a dálnic ČR přísluší, kromě jiných,
hospodařit s částí původní silnice první třídy č. I/7 v katastrálním území Žerotín u Panenského
Týnce, a to s úsekem v délce 0,968 km, jehož začátek je v km 35,598 stávajícího provozního
staničení (1,198 pro I/7K) a konec v km 36,566 původního provozního staničení (2,166 pro
I/7K) nacházejícím se na pozemcích uvedených níže, zapsaných v katastru nemovitostí u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Louny (dále jen „Část původní
silnice první třídy č. I/7“).
1.2 Česká republika má dále ve vlastnictví a Ředitelství silnic a dálnic ČR přísluší, kromě
jiných, hospodařit s pozemky uvedenými níže.

parcelní číslo

k.ú.

LV

zkratka

615

Žerotín u Panenského Týnce

632 Pozemek 1

724/31

Žerotín u Panenského Týnce

632 Pozemek 2

854/10

Žerotín u Panenského Týnce

632 Pozemek 3
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854/11

Žerotín u Panenského Týnce

632 Pozemek 4

854/12

Žerotín u Panenského Týnce

632 Pozemek 5

854/13

Žerotín u Panenského Týnce

632 Pozemek 6

854/17

Žerotín u Panenského Týnce

632 Pozemek 7

854/18

Žerotín u Panenského Týnce

632 Pozemek 8

854/20

Žerotín u Panenského Týnce

632 Pozemek 9

854/21

Žerotín u Panenského Týnce

632 Pozemek 10

854/23

Žerotín u Panenského Týnce

632 Pozemek 11

854/24

Žerotín u Panenského Týnce

632 Pozemek 12

854/27

Žerotín u Panenského Týnce

632 Pozemek 13

854/28

Žerotín u Panenského Týnce

632 Pozemek 14

854/3

Žerotín u Panenského Týnce

632 Pozemek 15

854/30

Žerotín u Panenského Týnce

632 Pozemek 16

854/31

Žerotín u Panenského Týnce

632 Pozemek 17

854/4

Žerotín u Panenského Týnce

632 Pozemek 18

854/41

Žerotín u Panenského Týnce

632 Pozemek 19

854/43

Žerotín u Panenského Týnce

632 Pozemek 20

854/44

Žerotín u Panenského Týnce

632 Pozemek 21

854/6

Žerotín u Panenského Týnce

632 Pozemek 22

854/8

Žerotín u Panenského Týnce

632 Pozemek 23

854/9

Žerotín u Panenského Týnce

632 Pozemek 24

854/7

Žerotín u Panenského Týnce

632 Pozemek 25

(dále jen „Pozemky“)
1.3 Geometrickým plánem č. …, vyhotoveným ..., ověřeným úředně oprávněným
zeměměřičským inženýrem … dne … pod č. … a potvrzeným Katastrálním úřadem pro
Ústecký kraj, Katastrálním pracovištěm Louny dne .. pod č. …. (dále GP) byl
z Pozemku … oddělen pozemek p.č. … o výměře m2, druh pozemku … , způsob využití …
z Pozemku … oddělen pozemek p.č. … o výměře m2, druh pozemku … , způsob využití …
z Pozemku … oddělen pozemek p.č. … o výměře m2, druh pozemku … , způsob využití …
z Pozemku … oddělen pozemek p.č. … o výměře m2, druh pozemku … , způsob využití …
z Pozemku … oddělen pozemek p.č. … o výměře m2, druh pozemku … , způsob využití …
z Pozemku … oddělen pozemek p.č. … o výměře m2, druh pozemku … , způsob využití …
z Pozemku … oddělen pozemek p.č. … o výměře m2, druh pozemku … , způsob využití …
z Pozemku … oddělen pozemek p.č. … o výměře m2, druh pozemku … , způsob využití …
z Pozemku … oddělen pozemek p.č. … o výměře m2, druh pozemku … , způsob využití …
z Pozemku … oddělen pozemek p.č. … o výměře m2, druh pozemku … , způsob využití …
z Pozemku … oddělen pozemek p.č. … o výměře m2, druh pozemku … , způsob využití …
z Pozemku … oddělen pozemek p.č. … o výměře m2, druh pozemku … , způsob využití …
z Pozemku … oddělen pozemek p.č. … o výměře m2, druh pozemku … , způsob využití …
z Pozemku … oddělen pozemek p.č. … o výměře m2, druh pozemku … , způsob využití …
z Pozemku … oddělen pozemek p.č. … o výměře m2, druh pozemku … , způsob využití …
z Pozemku … oddělen pozemek p.č. … o výměře m2, druh pozemku … , způsob využití …
z Pozemku … oddělen pozemek p.č. … o výměře m2, druh pozemku … , způsob využití …
z Pozemku … oddělen pozemek p.č. … o výměře m2, druh pozemku … , způsob využití …
z Pozemku … oddělen pozemek p.č. … o výměře m2, druh pozemku … , způsob využití …
z Pozemku … oddělen pozemek p.č. … o výměře m2, druh pozemku … , způsob využití …
z Pozemku … oddělen pozemek p.č. … o výměře m2, druh pozemku … , způsob využití …
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z Pozemku … oddělen pozemek p.č. … o výměře m2, druh pozemku … , způsob využití …
(dále jen Části Pozemků“)
1.4 Podle § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, není
stavba silnice součástí pozemku, předmětem daru jsou tedy samostatně Část původní silnice
první třídy č. I/7, Pozemky, z nichž nebyly odděleny Části pozemků, a Části Pozemků, se všemi
součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi (dále jen „Předmět daru“).
1.5 V rámci stavby „D7 Panenský Týnec, zkapacitnění obchvatu“ bude Část původní silnice
první třídy č. I/7 sloužit pro obdarovaného jako silnice III. třídy č. III/23721. Tato změna
dopravního významu Části původní silnice první třídy č. I/7 vyžaduje změnu vlastnických
vztahů k Předmětu daru.
II.
2.2 Dárce touto smlouvou daruje Předmět daru obdarovanému, který jej bezvýhradně do svého
výlučného vlastnictví přijímá.
III.
3.1 Obdarovaný prohlašuje, že v souladu s ust. § 23 ve spojení s § 36 písm. a) zákona č.
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění rozhodlo o přijetí Předmětu daru
Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. ………… ze dne ……….
3.2 Toto prohlášení se činí dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
v platném znění a považuje se za doložku potvrzující splnění podmínek zákona č. 129/2000
Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění.
IV.
4.1 Účetní hodnota Předmětu daru dle účetní evidence dárce činí celkem .. Kč (tj. slovy:
………………. korun českých).
Z toho
účetní hodnota jednotlivých Pozemků, z nichž nebyly odděleny Části pozemků:
Kč
Kč
Kč
účetní hodnota jednotlivých Částí Pozemků:
Kč
Kč
Kč
účetní hodnota Části původní silnice první třídy č. I/7:
z toho účetní hodnota mostu č. ……..:

Kč
Kč

V.
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5.1 Dárce prohlašuje, že s výjimkami uvedenými v tomto článku, na Pozemcích a na Částech
Pozemků neváznou žádné dluhy ani břemena, a že neví o žádných vadách faktických ani
právních, na které by měl být obdarovaný zvláště upozorněn.
5.2 Dárce upozorňuje obdarovaného na skutečnost, že na LV č. 632 je sice ve vztahu
k Pozemkům zapsán údaj o zahájení exekuce, ale inhibitorium se podle § 44a odst. 5 zákona č.
120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších
zákonů, v platném znění, nepoužije, je-li povinným stát nebo územní samosprávný celek.
5.3 Obdarovaný prohlašuje, že zná dostatečně faktický i právní stav Předmětu daru, že se
seznámil s příslušným listem vlastnictví, a že přebírá i případné ekologické závazky
s vlastnictvím Předmětu daru spojené, bere na sebe povinnost plynoucí z jejich odstraňování a
nebude od dárce požadovat náhradu nákladů vynaložených v této souvislosti.
5.4 Obdarovaný podpisem této smlouvy na sebe ve smyslu ust. § 1765 zák. č. 89/2012 Sb.
přebírá nebezpečí změny okolností.
5.5 Dárce předem vylučuje možnost uzavření smlouvy v případě nepodstatné odchylky či
dodatku druhé smluvní strany k zaslanému návrhu smlouvy. Každý dodatek nebo odchylka,
stejně tak jako výhrada, omezení či jiná změna bude považována za nový návrh.
5.6 O trvalé nepotřebnosti předmětu smlouvy bylo v souladu s ust. § 14 odst. 7 zákona č.
219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném
znění, rozhodnuto dárcem dne …….
5.7 Platnost právního jednání není vázána dle ust. § 44 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, v platném znění, na schválení příslušným ministerstvem, protože při
převodu silnice včetně silničního pozemku z vlastnictví státu do vlastnictví kraje v souvislosti
se změnou třídy pozemní komunikace se nepoužijí předpisy vyžadující k převodům majetku
státu na jiné osoby zvláštního souhlasu nebo výjimky.
VI.
6.1 Vlastnictví k převáděným nemovitým věcem, jakož i veškerá práva a povinnosti, nebezpečí
a užitky s převodem spojené, se nabývá vkladem vlastnického práva k pozemkům dle této
smlouvy do katastru nemovitostí v souladu s ust. § 10 zák. č. 256/2013 Sb., o katastru
nemovitostí (katastrální zákon), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že podání návrhu
na vklad do katastru nemovitostí, který strany podepisují ve dvojím vyhotovení při podpisu této
smlouvy, zajistí obdarovaný, který současně uhradí příslušný správní poplatek s ním spojený.
V případě porušení této povinnosti obdarovaným je dárce oprávněn podat návrh sám, přičemž
mu obdarovaný nahradí veškeré náklady s tím související.
6.2 Smluvní strany se zavazují, pro případ, že katastrální úřad z jakéhokoliv důvodu neprovede
zápis vlastnických práv podle této smlouvy, učinit bezodkladně veškeré nezbytné úkony
k odstranění překážek pro zápis práva.
VII.
7.1 Obdarovaný prohlašuje, že Předmět daru potřebuje k plnění svých úkolů ve smyslu zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění. Obdarovaný se zavazuje, že po
dobu deseti let ode dne zapsání vkladu vlastnického práva obdarovaného k převáděným
nemovitým věcem do katastru nemovitostí bude Předmět daru využívat výlučně ve veřejném
zájmu, nebude je využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nebude je k takovým
účelům pronajímat či jinak přenechávat třetím osobám, s výjimkou nakládání dle ust. § 25
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zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, nepřevede je do vlastnictví
třetích osob, ani je jinak nezcizí a nezatíží je během této doby zřízením zástavního práva ani
jiným právem třetí osoby. Výjimku ze zákazu zatížení Předmětu daru představují případy, kdy
bude nutné Předmět daru zatížit např. služebností inženýrské sítě, nebo jiným věcným
břemenem zřizovaným ve veřejném zájmu. Dárce výslovně prohlašuje, že výše uvedené rovněž
neplatí pro jednání, kterým bude Předmět daru předán k hospodaření Správě a údržbě silnic
Ústeckého kraje, příspěvkové organizaci, IČO 00080837, jejímž zřizovatelem je obdarovaný
7.2 V souvislosti s ujednáním obsaženým v odst. 7.1 této smlouvy má dárce kdykoliv v době
deseti let ode dne zapsání vkladu vlastnického práva obdarovaného k převáděným nemovitým
věcem do katastru nemovitostí právo provádět kontrolu, zda nedošlo k porušení tohoto ujednání
a obdarovaný je povinen tuto kontrolu strpět.
7.3 Pro případ, že by obdarovaný porušil svoji povinnost Předmět daru, popř. jeho část, po dobu
deseti let ode dne zapsání vkladu vlastnického práva obdarovaného k převáděným nemovitým
věcem do katastru nemovitostí nezcizit, nebo je nezatížit zástavním právem a/nebo jiným
právem třetí osoby, se ujednává právo dárce požadovat smluvní pokutu ve výši obvyklé ceny
dotčené části Předmětu daru v době porušení povinnosti, stanovené znaleckým posudkem.
Smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy obdarovaný obdrží vyrozumění o porušení
povinnosti. To neplatí pro výjimku dle odst. 7.1 této smlouvy.
7.4 Pro případ, že by obdarovaný porušil svoji povinnost Předmět daru, popř. jeho část, po dobu
deseti let ode dne zapsání vkladu vlastnického práva obdarovaného k převáděným nemovitým
věcem do katastru nemovitostí nepronajmout či jinak je nepřenechat třetí osobě, se ujednává
právo dárce požadovat smluvní pokutu ve výši ujednaného nájemného nebo jiné úplaty za celou
dobu trvání takové smlouvy, vždy však nejméně ve výši obvyklého nájemného nebo jiné úplaty
za celou dobu trvání takové smlouvy zjištěné znaleckým posudkem. Smluvní pokuta je splatná
do 60 dnů ode dne, kdy obdarovaný obdrží vyrozumění o porušení povinnosti. Dárce na tomto
místě výslovně prohlašuje, že toto ujednání se netýká Správy a údržby silnic Ústeckého kraje,
příspěvkové organizace, IČO 00080837, které bude Předmět daru obdarovaným předán k
hospodaření, ani případných právních nástupců této organizace.
7.5 Smluvní strany se dohodly, že zaplacením kterékoliv smluvní pokuty není dotčeno právo
dárce na náhradu škody, kterou lze požadovat v plné výši.
7.6 Obdarovaný prohlašuje, že sjednané výše smluvních pokut považuje za přiměřené a tímto
se vzdává práva domáhat se jejich snížení u soudu.
VIII.
8.1 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z toho 1x pro katastrální úřad, po jednom
vyhotovení pro každou smluvní stranu.
8.2 Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů,
dle jejich pravé a svobodné vůle a že smluvnímu ujednání nejsou na překážku žádné okolnosti
bránící nakládání s předmětem smlouvy a na důkaz toho ji vlastnoručně podepisují.
8.3 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Tato smlouva bude uveřejněna
prostřednictvím registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra postupem a ve lhůtách
stanovených zákonem o registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění
v registru smluv provede dárce, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy
byla zaslána obdarovanému do datové schránky.
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8.4 Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na všech náležitostech, u nichž bylo dosažení
shody předpokladem pro uzavření této smlouvy.
8.5 Smluvní strany prohlašují, že mezi nimi nebyla dohodnuta žádná jiná vedlejší ujednání ve
smyslu ust. § 2132 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění než ta, jež
jsou obsažena v textu této smlouvy.
V Chomutově:

V Ústí nad Labem:

Dárce:

Obdarovaný:

………………………………
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ing. Martin Vidimský
ředitel Správy Chomutov

……………………………
Ústecký kraj
hejtman Ústeckého kraje

Přílohy: GP č. …
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bod 16.1 priloha 2.3.pdf k usnesení č. 079/27R/2021

bod 16.1 priloha 2.5.pdf k usnesení č. 080/27R/2021

bod 16.1 priloha 2.7.pdf k usnesení č. 081/27R/2021

2382/ULN/2021-ULNM
Č.j.: UZSVM/ULN/2268/2021-ULNM

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

SMLOUVU O BEZÚPLATNÉM PŘEVODU
VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITÉ VĚCI
Č. ULN/63/2021
Čl. I.
1. Česká republika je vlastníkem níže uvedené nemovité věci:
Pozemek:
Pozemková parcela číslo: 760/5, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
zapsaný na listu vlastnictví č. 60000, pro kat. území Nové Sedlo u Žatce, obec Nové Sedlo,
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrálním
pracovištěm Žatec.

2. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je na základě bodu 14 čl. CXVII zákona
číslo 320/202 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti
okresních úřadů, příslušný s nemovitou věcí hospodařit, a to ve smyslu § 9
zákona č. 219/2000 Sb.
3. Převodce převádí touto smlouvou nabyvateli vlastnické právo k pozemku pozemkové parcele
č. 760/7 o výměře 36 m2, v katastrálním území Nové Sedlo u Žatce, obec Nové Sedlo (dále
jen „převáděný majetek“). Převáděný majetek byl oddělen z pozemku uvedeného v odst. 1
geometrickým plánem č.316-98/2020 ze dne 28.2.2021 vypracovaným Správou železniční
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geodézie Praha 6 – Dejvice. S rozdělením vyslovil souhlas místně příslušný stavební úřad
MěÚ Žatec dne 30.6.2021 pod čj. MUZA 28439/2021. Tento geometrický plán je nedílnou
součástí této smlouvy.
Čl. II.
1. Převodce touto smlouvou bezúplatně převádí nabyvateli vlastnické právo k převáděnému
majetku, se všemi právy a povinnostmi a nabyvatel jej do svého výlučného vlastnictví přijímá.
2. Vlastnické právo k převáděnému majetku se bezúplatně převádí v souladu s ustanovením
§ 22 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb. v souladu s ustanovením § 9 zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
3. Nabyvatel prohlašuje, že se seznámil s faktickým stavem převáděného majetku.
Čl. III.
1. Převodce i nabyvatel shodně prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by
uzavření této smlouvy bránily.
2. Převodce prohlašuje, že na převáděném majetku dojde ke střetu se síti elektronických
komunikací společnosti CETIN a.s.. O jiných omezeních, závazcích či právních vadách není
převodci nic známo.
Čl. IV.
1. Vlastnické právo k převáděnému majetku nabývá nabyvatel zápisem do katastru nemovitostí.
Tímto dnem na nabyvatele přecházejí veškerá práva a povinnosti spojená s vlastnictvím a
užíváním převáděného majetku.
2. Smluvní strany se dohodly, že návrh na zápis vkladu vlastnického práva do katastru

nemovitostí podává převodce, a to bez zbytečného odkladu.
3. Pokud by příslušným Katastrálním úřadem byl návrh na zápis vkladu vlastnického práva

k převáděnému majetku dle této smlouvy pro nabyvatele pravomocně zamítnut, účastníci této
smlouvy se zavazují k součinnosti směřující k naplnění vůle obou smluvních stran.
Čl. V.
1.Smlouva je uzavřena a nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu poslední smluvní
stranou.
2.Tato smlouva nepodléhá uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením § 3 odst. 2
písm. h) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů.
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Smluvní strany berou na vědomí, že jsou svými projevy vázány od okamžiku podpisu této
smlouvy.
Smluvní strany se dohodly, že není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti
smluvních stran zákonem č. 89/2012 Sb. a zákonem č. 219/2000 Sb.
Smluvní strany se dohodly, že jakékoli změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze
písemnou formou, v podobě oboustranně uzavřených, vzestupně číslovaných dodatků smlouvy.
Poplatkové a daňové povinnosti spojené s touto smlouvou se řídí příslušnými zákony.
Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom
vyhotovení. Jedno vyhotovení bude použito k zápisu vlastnického práva vkladem do katastru
nemovitostí.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla zveřejněna
v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní
strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve
smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez
stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv z přinucení nebo
omylu. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Lounech dne

V Ústí na Labem dne

Česká republika - Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových

Ústecký kraj

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

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

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

Ústecký kraj, ve smyslu ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., potvrzuje, že u právních
jednání obsažených ve Smlouvě o bezúplatném převodu nemovité věci č. ULN/63/2021, kterou
se převádí pozemek:


pozemková parcela číslo 760/7, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití silnice,
která byla oddělena z pozemku p.p.č. 760/5 uvedeného v odst. 1 této smlouvy geometrickým
plánem č. 316-98/2020 vypracovaným Správou železniční geodézie Praha 6 - Dejvice
zapsaného na listu vlastnictví č. 60000, pro kat. území Nové Sedlo u Žatce, obec Nové Sedlo,
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrálním
pracovištěm Žatec,

byly ze strany nabyvatele splněny veškeré zákonem č. 129/2000 Sb., či jinými obecně závaznými
právními předpisy, stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či
odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.
Předmětná Smlouva o bezúplatném převodu nemovité věci č. ULN/63/2021 byla schválena
usnesením č. ……...............……. ze zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne
……………..........…

V Ústí nad Labem, dne

Ústecký kraj

………………………………………….
Ing. Jan Schiller
hejtman Ústeckého kraje
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bod 16.1 priloha 2.9.pdf k usnesení č. 082/27R/2021

bod 16.1 priloha 3.5.pdf k usnesení č. 086/27R/2021

15948/U/2021-HMSU
Čj.:

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

SMLOUVU O BEZÚPLATNÉM PŘEVODU
VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITÉ VĚCI
Č. 15/U/Fi/2021
Čl. I.
1. Česká republika je vlastníkem níže uvedených nemovitých věcí:
Pozemek:


parcela číslo 1019/20, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha

zapsaný na listu vlastnictví č. 60000 pro katastrální území Předlice, obec Ústí nad Labem, v
katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, katastrálním pracovištěm
Ústí nad Labem.
2. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je na základě Smlouvy o předání majetku
státu (§ 55 odst. 3 zák. č. 219/2000 Sb.) č.j. UZSVM/U/14027/2018-HMSU (č. j. 9918/21/1821600.2/Ba) ze dne 18.9..2018 příslušný hospodařit s nemovitými věcmi dle odst. 1, a to ve
smyslu § 9 zákona č. 219/2000 Sb.

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

3. Nabyvatel prohlašuje, že se seznámil s faktickým stavem převáděného majetku.
4. Účetní hodnota převáděného majetku činí 63.840,00 Kč.

Čl. III.
1. Převodce i nabyvatel shodně prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by
uzavření této smlouvy bránily.
2. Předávající prohlašuje, že p. p. č. 1019/20 je zatížena vedením inženýrských sítí ve vlastnictví
společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., a to konkrétně:
 Vodovodní řad DN>=500
Zápis věcného práva není evidován v katastru nemovitostí.

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

Čl. V.
1. Smlouva je uzavřena a nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední smluvní stranou a
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Převodce zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou svými projevy vázány od okamžiku podpisu této
smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly, že není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti
smluvních stran zákonem č. 89/2012 Sb. a zákonem č. 219/2000 Sb.
5. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze
písemnou formou, v podobě oboustranně uzavřených, vzestupně číslovaných dodatků
smlouvy.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom
vyhotovení. Jedno vyhotovení bude použito k zápisu vlastnického práva vkladem do katastru
nemovitostí.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je:


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

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

V Ústí nad Labem dne

V Ústí nad Labem dne

Česká republika – Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových

Ústecký kraj

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

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

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

Ústecký kraj ve smyslu ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb. potvrzuje, že
u právních úkonů obsažených ve Smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovitým věcem č. 15/U/Fi/2021, kterou se převádí

Pozemek:

parcela čís. 1019/20, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha,
zapsaný na listu vlastnictví č. 60000, pro katastrální území Předlice, obec Ústí nad Labem,
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrálním pracovištěm
Ústí nad Labem,
byly ze strany nabyvatele splněny veškeré zákonem č. 129/2000 Sb., či jinými obecně závaznými
právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení
či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.
Předmětná Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem
č. 15/U/Fi/2021 byla schválena usnesením č. …….………………………….…. ze zasedání
zastupitelstva Ústeckého kraje dne …………….....

V Ústí nad Labem dne

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

Bod 16.1 priloha 8.5.pdf k usnesení č. 099/27R/2021

Bod 16.1 priloha 8.9.pdf k usnesení č. 100/27R/2021

bod 16.1 priloha 18.1.pdf k usnesení č. 123/27R/2021

Převod majetku do Oblastního muzea a galerie v Mostě
inv.č.
22/05-008835
22/05-008836
22/05-008837

název

Obal přepravní dřevěný
Obal přepravní dřevěný
Obal přepravní dřevěný

datum pořízení
25.09.2018
25.09.2018
25.09.2018

cena
3 500,00
3 500,00
3 500,00

Převod majetku do Oblastního muzea v Chomutově
22/05-009784
22/05-009785
22/05-009786
22/05-009787

Obal přepravní dřevěný
Obal přepravní dřevěný
Obal přepravní dřevěný
Obal přepravní dřevěný

18.01.2019
18.01.2019
18.01.2019
18.01.2019

7 060,00
7 460,00
4 938,00
9 582,00

bod 16.1 priloha 1.2.pdf k usnesení č. 125/27R/2021

Příloha A seznam pozemků - nemovitosti, u kterých věcné břemeno zaniklo
(služebné pozemky ):

katastrální území
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Minice
Minice
Minice
Minice
Minice
Minice
Minice

parcela
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN

p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
st.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.

parcelní číslo
801/46
801/48
801/59
801/61
801/69
159
337/42
337/46
337/48
337/62
337/63
337/64

spoluvlastnický
podíl
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

LV
137
137
137
137
137
123
123
123
123
123
123
123

označení listu se
soupisem
panujících
pozemků
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A6
A6
A6
A6
A6
A6

Příloha A1 seznam pozemků - nemovitosti, u kterých oprávnění z věcného
břemene - k služebnému pozemku p.č. 801/46, k.ú. Nehasice - zaniklo (panující
pozemky) :
katastrální území
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice

parcela
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN

st.p.č.
st.p.č.
st.p.č.
st.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.

parcelní číslo
87/1
87/2
124
125
801/1
801/2
801/25
801/45
801/47
801/49
801/60
801/62
801/67
801/68
801/77
881/1
881/3
881/5

spoluvlastnický
podíl
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

LV
137
137
137
137
137
137
137
137
137
137
137
137
137
137
137
33
33
33

Příloha A2 seznam pozemků - nemovitosti, u kterých oprávnění z věcného
břemene - k služebnému pozemku p.č. 801/48, k.ú. Nehasice - zaniklo (panující
pozemky) :
katastrální území
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice

parcela
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN

st.p.č.
st.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.

parcelní číslo
124
125
801/1
801/2
801/47
801/49
801/60
801/62
801/67
801/68
881/3
881/5

spoluvlastnický
podíl
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

LV
137
137
137
137
137
137
137
137
137
137
33
33

Příloha A3 seznam pozemků - nemovitosti, u kterých oprávnění z věcného
břemene - k služebnému pozemku p.č. 801/59, k.ú. Nehasice - zaniklo (panující
pozemky) :
katastrální území
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice

parcela
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN

st.p.č.
st.p.č.
st.p.č.
st.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.

parcelní číslo
87/1
87/2
124
125
801/1
801/25
801/45
801/47
801/60
801/67
801/68
801/77
881/1
881/3

spoluvlastnický
podíl
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

LV
137
137
137
137
137
137
137
137
137
137
137
137
33
33

Příloha A4 seznam pozemků - nemovitosti, u kterých oprávnění z věcného
břemene - k služebnému pozemku p.č. 801/61, k.ú. Nehasice - zaniklo (panující
pozemky) :
katastrální území
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice

parcela
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN

st.p.č.
st.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.

parcelní číslo
124
125
801/1
801/2
801/47
801/49
801/60
801/67
801/68
881/3
881/5

spoluvlastnický
podíl
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

LV
137
137
137
137
137
137
137
137
137
33
33

Příloha A5 seznam pozemků - nemovitosti, u kterých oprávnění z věcného
břemene - k služebnému pozemku p.č. 801/69, k.ú. Nehasice - zaniklo (panující
pozemky) :
katastrální území
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice

parcela
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN

st.p.č.
st.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.

parcelní číslo
124
125
801/1
801/2
801/47
801/49
801/60
801/62
801/67
801/68
881/3
881/5

spoluvlastnický
podíl
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

LV
137
137
137
137
137
137
137
137
137
137
33
33

Příloha A6 seznam pozemků - nemovitosti, u kterých oprávnění z věcného
břemene - k služebným pozemkům st.p.č. 159 a p.p.č. 337/42, 337/46, 337/48,
337/62, 337/63 a 337/64, k.ú. Minice - zaniklo (panující pozemky) :

katastrální území
Minice
Minice
Minice
Minice
Minice
Minice
Minice
Minice
Minice
Minice
Minice
Minice
Minice
Minice
Minice
Minice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice

parcela
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN

p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.

parcelní číslo
337/12
337/14
337/16
337/40
337/41
337/44
337/70
337/71
337/86
337/89
447
450
455/1
455/2
455/3
455/9
801/25
801/45
801/77
881/1

spoluvlastnický
podíl
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

LV
123
123
123
123
123
123
64
64
123
123
123
123
64
64
64
64
137
137
137
33

bod 16.1 priloha 15.1.pdf k usnesení č. 134/27R/2021

bod 16.1 priloha 15.2.pdf k usnesení č. 135/27R/2021

bod 16.1 priloha 15.3.pdf k usnesení č. 136/27R/2021

bod 16.1 priloha 15.4.pdf k usnesení č. 137/27R/2021

bod 16.1 priloha 15.5.pdf k usnesení č. 138/27R/2021

Číslo smlouvy : VIII/3010/2021/LT
Obec Vrutice
se sídlem
IČ
zastoupená
dále jen stavebník

: Vrutice 35, 411 47 Polepy
: 00526061
: Jiřina Hudcová, starostka obce

a
Ústecký kraj, IČ:70892156, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 01, Ústí nad Labem,
v zastoupení: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace,
se sídlem
:
Ruská 260, Dubí 3, PSČ : 417 03,
IČ
:
00080837,
DIČ
:
CZ00080837,
bankovní spojení
:
KB Teplice, č.ú.: 78-7308630297/0100,
zastoupená: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem
dále jen vlastník pozemku
uzavřeli dnešního dne tuto

smlouvu
o provedení stavby na pozemku
I.
Ústecký kraj je vlastníkem a Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, má
příslušnost hospodařit s majetkem Ústeckého kraje, a to:
- pozemek p.č. 115/2 v k.ú. Svařenice, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, zapsaný na
LV 169 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice (dále jen „dotčený
pozemek“). Dotčený pozemek je součástí komunikace č. II/261.
- pozemek p.č. 678 v k.ú. Svařenice, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, zapsaný na
LV 169 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice (dále jen „dotčený
pozemek“). Dotčený pozemek je součástí komunikace č. II/261.
- pozemek p.č. 690/1 v k.ú. Svařenice, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, zapsaný na
LV 169 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice (dále jen „dotčený
pozemek“). Dotčený pozemek je součástí komunikace č. II/261.
- pozemek p.č. 1426 v k.ú. Vrutice, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, zapsaný na LV
474 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice (dále jen „dotčený pozemek“).
Dotčený pozemek je součástí komunikace č. II/261.
- pozemek p.č. 1454/1 v k.ú. Vrutice, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, zapsaný na
LV 474 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice (dále jen „dotčený
pozemek“). Dotčený pozemek je součástí komunikace č. II/261.

II.
Vlastník pozemku uvedeného v čl. I. této smlouvy se zavazuje umožnit stavebníkovi provedení stavby :
„Vrutice – Svařenice-zvyšování bezpečnosti chodců – dešťová kanalizace“ na dotčeném pozemku. Dotčená
část stavby je uvedena v zákresu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
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III.
Pokud stavba dle čl.II. nebude zahájena nejpozději do 1 roku od podpisu této smlouvy, je vlastník pozemku
oprávněn od této smlouvy odstoupit a je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě, že stavbou nebude
dotčen pozemek uvedený v čl. I.

IV.
Stavebník se zavazuje:
a) provést stavbu v souladu s vyjádřeními majetkového správce komunikace, Správy a údržby silnic
Ústeckého kraje, příspěvkové organizace.
b) po ukončení stavby provést na vlastní náklady její geodetické zaměření.
c) v případě dočasného záboru uvést na své náklady dotčený pozemek do původního stavu dle podmínek
stanovených při projednávání stavby ve všech stupních řízení, popř. nahradit škodu vzniklou v
důsledku své činnosti na dotčeném pozemku.
d) majetkoprávní vypořádání dotčeného pozemku bude provedeno nejpozději ke dni kolaudace stavby
popř. vydání povolení k dočasnému užívání stavby, formou darování dotčeného pozemku do
vlastnictví stavebníka, za podmínky odsouhlasení jeho darování v Zastupitelstvu Ústeckého kraje.

V.
Práva a povinnosti podle této smlouvy přecházejí na případné právní nástupce účastníků.

VI.
(1) Účastníci shodně prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, její obsah je jim
srozumitelný a považují jej za určitý, což stvrzují svými podpisy.
(2) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží stavebník a dva vlastník
pozemku.
(3) O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady Ústeckého kraje č. ………………….. ze dne
………………………….. Usnesení tvoří přílohu č.2 této smlouvy.
(4) Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením ………………………… dle zákona č. 128/2000 o
obcích (obecní zřízení).

VII.
Tato smlouva bude zveřejněna v Pasportizačním systému nemovitého majetku Ústeckého kraje, zřizovatele
organizace, který je neveřejným systémem vedeným pro vnitřní potřebu Ústeckého kraje.
Stavebník, souhlasí tímto se zveřejněním smlouvy v daném systému kraje s vyloučením informací, které
podléhají ochraně osobních údajů (RČ).
Informace o zpracování osobních údajů: http://susuk.cz/dokumenty
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva
bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Oprávněný prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých
osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění v registru smluv, popř.
disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru
smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru
2

smluv provede zavázaný, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána
oprávněnému do datové schránky ID: 854byzk nebo na email: obec@vrutice.cz

V Dubí,dne …………….…

Vrutice, dne ….………………………

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace
Ing. Libor Tačner

Obec Vrutice
Jiřina Hudcová, starostka

Přílohy:
Příloha č. 1 – zákres stavbou dotčené části pozemku
Příloha č. 2 – Usnesení Rady Ústeckého kraje

Podepsané smlouvy zasílejte výhradně na adresu: SÚS ÚK Litoměřice, Nádražní 29, 412 01 Litoměřice
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bod 16.1 priloha 15.6.pdf k usnesení č. 139/27R/2021

bod 16.1 priloha 9.6.pdf k usnesení č. 144/27R/2021

Smlouva o spolupráci
při realizaci stavby „Parkování v ul. Jana Palacha, Most – přeložka VN“
uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen občanský zákoník)

I.
Smluvní strany
1.1

Statutární město Most:
Zastoupený:
Mgr. Janem Paparegou, primátorem města
Sídlo:
Most, Radniční 1, PSČ 434 69
IČO:
00266094
DIČ:
CZ00266094
Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s. pobočka Most
Číslo účtu:
19-1041368359/0800
ID datové schránky: pffbvy
(dále jen „Město“)

a
1.2

Ústecký kraj
Zastoupený:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ID datové schránky:
(dále jen „Kraj“)

Ing. Janem Schillerem, hejtmanem kraje
Velká Hradební 3118/48, 402 02 Ústí nad Labem
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna a.s. pobočka Most
882733379/0800
t9zbsva

(smluvní strany označené v bodě 1.1 a 1. 2 dále též jen jako „Smluvní strany“)
Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
Smlouvu o spolupráci
při realizaci stavby „Parkování v ul. Jana Palacha, Most – přeložka VN“
(dále jen „smlouva“),
jejímž cílem je vzájemná podpora, koordinace, součinnost a spolufinancování při realizaci stavby
„Parkování v ul. Jana Palacha, Most – přeložka VN“, a to až do jejího uvedení do provozu a
následné kolaudace.

2.1

II.
Preambule
Smluvní strany shodně prohlašují, že mají společný zájem na přeložce vedení VN, které je
v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Přeložka vedení VN bude realizována v rámci
vybudování parkoviště u objektu příspěvkové organizace Základní škola a Střední škola,
Most, Jana Palacha 1534 v Mostě, jejímž zřizovatelem je Kraj (dále také jen „přeložka“).
Přeložka vedení VN bude realizována na následujících pozemcích:

- pozemek parc. č. 4949/1 zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
Ústecký kraj, Katastrálním pracovištěm Most, katastrální území Most II, obec Most, který
je ve výlučném vlastnictví Města,
- pozemek parc. č. 6239/10 zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem
pro Ústecký kraj, Katastrálním pracovištěm Most, katastrální území Most II, obec Most,
který je ve výlučném vlastnictví Města.
2.2

Město s ohledem na shora uvedené uzavřelo se společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín –
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035 (dále jen „ČEZ“),
smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie č. 56/20/2021.

2.3

Smluvní strany tímto prohlašují, že se rozhodly vybudování přeložky na pozemku Města
realizovat prostřednictvím vlastníka distribučního zařízení, tedy společnosti ČEZ.

2.4

Jelikož realizaci přeložky není možné provést bez součinnosti Města a Kraje, dohodly se
Smluvní strany na vzájemné spolupráci při realizování přeložky následovně.

3.1

4.1

III.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je stanovení podmínek spolupráce Smluvních stran při zajištění
realizace přeložky.
IV.
Práva a povinnosti smluvní stran
Město se tímto zavazuje zrealizovat stavbu parkoviště u objektu příspěvkové organizace
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534 v Mostě, jehož součástí bude i
přeložka.

4.2

V souladu se smlouvou o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení
určeného k dodávce elektrické energie č. 56/20/2021 činí předběžný odhad realizačních
nákladů na přeložku 912.000,- Kč bez DPH. Skutečné náklady budou stanoveny
provozovatelem distribuční soustavy, společností ČEZ Distribuce, a.s., a vyúčtovány Městu,
po dokončení realizace přeložky. Kraj se zavazuje, po dokončení realizace přeložky a jejím
uvedení do provozu, uhradit Městu 50% skutečných nákladů na realizaci přeložky, nejvýše
však 500.000,- Kč bez DPH. Podkladem pro zaplacení bude kolaudační souhlas stavby a
fakturace skutečných nákladů od provozovatele distribuční soustavy, společnosti ČEZ
Distribuce, a.s., a vyúčtované Městu.

4.2

Město se tímto zavazuje předat Kraji Projektovou dokumentaci k přeložce a v průběhu
realizace přeložky poskytovat Kraji veškerou součinnost, kterou po něm lze spravedlivě
požadovat k tomu, aby Kraj splnil své povinnosti, které jsou stanoveny touto smlouvou.

4.3

Veškeré činnosti spojené s přípravou a realizací přeložky zajistí Město, a to včetně
komunikace s třetími stranami.

4.4

5.1

6.1

Každá smluvní strana je povinna bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří dnů,
informovat druhou smluvní stranu o jakýchkoli skutečnostech, které mají nebo mohou mít
vliv na průběh této smlouvy. Informaci je možno učinit jakýmkoli prokazatelným způsobem,
zejména písemně či elektronicky.
V.
Trvání smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do vydání pravomocného kolaudačního
souhlasu s užíváním stavby parkoviště nebo přeložky.
VI.
Závěrečná ustanovení
Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za
splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či
naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří
nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení písemnosti.

6.2

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv
vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.
106/1999 Sb.“) a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné
označení této smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických
osob rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, datu narození a místě trvalého pobytu.

6.3

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a
zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

6.4

Tato smlouva se ujednává bez jakýchkoliv vedlejších ujednání. Její změny a doplňky vyžadují
písemnou formu.

6.5

Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha: Situace přeložky

6.6

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Město a jeden obdrží
Kraj.

6.7

Smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními občanského
zákoníku v platném znění. Smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních stran není
oprávněna postoupit pohledávky vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní bez písemného
souhlasu druhé smluvní strany.

6.8

Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu
v souladu s tímto zákonem uveřejní Město, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy.
V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru Kraj.

6.9

Po uveřejnění v registru smluv obdrží Vlastníci nemovitosti do datové schránky/emailem

potvrzení z registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno
uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní
strany se dohodly, že Vlastníci nemovitosti nebudou, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy
v registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informováni.
6.10 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
6.11 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
jejího uveřejnění v registru smluv.
6.12 Tato smlouva byla schválena Radou města Mostu na jednání dne 2. 9. 2021, usnesení č.
………….. a Radou Ústeckého kraje na jednání dne ………. 2021, usnesení č. …………….

V Mostě dne:

…...................................................
za statutární město Most
Mgr. Jan Paparega, primátor města

V Ústí nad Labem dne:

…................................................…
za Ústecký kraj
Ing. Jan Schiller, hejtman kraje

bod 16.1 priloha 1.1.pdf k usnesení č. 146/27R/2021

Smlouva o vypořádání závazků
uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění, mezi těmito smluvními stranami:
Dárce:
Ústecký kraj
se sídlem
zastoupený
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
E-mail/telefon
ID Datové schránky

:
:
:
:
:
:
:

Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ70892156
Mgr. Ing. Jindřich Šimák, vedoucí majetkového odboru
t9zbsva

(dále jen „Dárce“)
a
Obdarovaný:
Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
se sídlem
: Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem
zastoupená
: plk. Ing. Romanem Vyskočilem, ředitelem Hasičského záchranného
sboru Ústeckého kraje
IČO
: 70886300
DIČ
: CZ70886300
Kontaktní osoba
:
E-mail/telefon
:
ID Datové schránky
: auyaa6n
(dále jen „Obdarovaný“)
(společně jen jako „smluvní strany“)
I.
Popis skutkového stavu
1.

Smluvní strany uzavřely dne 15. 10. 2021 Darovací smlouvu (č. Dárce
20/SML4820/DSN/MAJ, č. Obdarovaného 2020126), jejímž předmětem bylo darování
stanice HZS Bitozeves v Průmyslové zóně Triangle Dárcem Obdarovanému. Tato
smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 078/30Z/2020 ze dne 22. 6. 2020 a č. 126/31Z/2020 ze dne 7. 9. 2020. V souladu
s ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 219/2000, Sb., o majetku státu vydalo Ministerstvo
financí souhlas s uzavřením výše uvedené Darovací smlouvy dne 28. 1. 2021.

2.

Obě smluvní strany jsou povinnými subjekty pro zveřejňování v registru smluv dle smlouvy
uvedené v ustanovení odst. 1 tohoto článku a mají povinnost uzavřenou smlouvu zveřejnit
postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů.

3.

Obě smluvní strany shodně konstatují, že je jim známo, že zveřejnění smlouvy uvedené
v odst. 1 tohoto článku smlouvy v registru smluv pod ID 14523979 je s ohledem na
dodatečně zjištěné systémové vady uveřejněných metadat, z hlediska data uzavření této
smlouvy a ceny či hodnoty předmětu smlouvy, které již nebylo možné v zákonné lhůtě
odstranit, neplatné a do okamžiku sjednání této smlouvy nedošlo k platnému uveřejnění
smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto článku v registru smluv a že jsou si vědomy právních
následků s tím spojených.

Bez.

4.

V zájmu zachování právní jistoty obou smluvních stran, úpravy vzájemných práv a
povinností vyplývajících z původně sjednané smlouvy, a s ohledem na skutečnost, že obě
strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené smlouvy a v souladu s jejím obsahem
plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku neplatného
uveřejnění smlouvy v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu ve
znění, jak je dále uvedeno.
II.
Práva a závazky smluvních stran

1.

Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a
povinností, který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem
původně sjednané darovací smlouvy, která tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy. Lhůty
se rovněž řídí původně sjednanou smlouvou a počítají se od uplynutí 31 dnů od data jejího
uzavření.

2.

Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně
sjednané smlouvy považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně
poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně žádné nároky
z titulu bezdůvodného obohacení.

3.

Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od
okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných
závazků vyjádřeným v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.

4.

Smluvní strana, která je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle
smlouvy uvedené v čl. I. odst. 1 této smlouvy, se tímto zavazuje druhé smluvní straně
k neprodlenému zveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv
v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv.
III.
Závěrečná ustanovení

1.

Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

2.

Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý
s hodnotou originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

3.

Prodávající tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. …………………………. ze dne ………………………..

Příloha č. 1
Smlouva č. Dárce 20/SML4820/DSN/MAJ, č. Obdarovaného 2020126 ze dne 15. 10. 2020
s nabytím platnosti k 28. 1. 2021
V Ústí nad Labem dne …………………

V Ústí nad Labem dne ………………..

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

………………………………………………
Obdarovaný
ČR – Hasičský záchranný sbor Ústeckého
kraje
plk. Ing. Roman Vyskočil, ředitel

Bez.

bod 16. 3 priloha 1.pdf k usnesení č. 148/27R/2021

Krajský úřad
Číslo pronajímatele:
Číslo nájemce: 21/SML3217/NSN/MAJ
SMLOUVA O NÁJMU VĚCI NEMOVITÉ
uzavřená dle ustanovení § 2201 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany
Pronajímatel:
FK TEPLICE a.s.
Sídlo:
Zastoupený:

Teplice, Na Stínadlech 2796, PSČ 415 01
Mgr. Rudolfem Řepkou, LL.M., členem představenstva
rudolf.repka@fkteplice.cz, tel. 737 688 888
25028715
CZ25028715
ČSOB Praha
číslo účtu: 415059143/0300

IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pod sp. zn. B 1039.
(dále jen „pronajímatel“)
a
Nájemce:
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:
Zástupce pro věcná jednání:
E-mail/telefon:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Janem Schillerem, hejtmanem kraje
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800
variabilní symbol: 70892156
Mgr. Ing. Jindřich Šimák, vedoucí majetkového odboru
Krajského úřadu Ústeckého kraje
simak.j@kr-ustecky.cz
47 5657 407, 47 5200 245

(dále jen „nájemce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
SMLOUVU O NÁJMU VĚCI NEMOVITÉ
(dále jen „smlouva“)

Zei.
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I.
Předmět smlouvy a předmět nájmu
1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran vyplývajících
z dočasného užívání nemovité věci (nájem nemovité věci) za podmínek dále sjednaných
v této smlouvě.
2. Pronajímatel je vlastníkem této nemovité věci:
pozemku parcelní č. 3605/11 označeného jako ostatní plocha, ostatní komunikace,
v katastrálním území Teplice, obec Teplice, zapsaného na listu vlastnictví č. 5861
vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice.
3. Pronajímatel touto smlouvou přenechává nájemci za úplatu (dále jen „nájemné“) část
pozemku uvedeného v čl. 2 této smlouvy, která je specifikovaná v příloze č. 1 této
smlouvy, aby ji dočasně užíval (dále jako „předmět nájmu“). V souvislosti s užíváním
předmětu nájmu zajistí pronajímatel pro nájemce dodávky elektrické energie a umožní
užívání sociálního zařízení.
4.

Předmět nájmu se pronajímá za účelem umožnit osobám omezených na osobní svobodě
z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním covid-19 účast na volbách do
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 6. 10. 2021 z volebního
stanoviště, resp. drive-in, které bude umožňovat hlasování ze silničního motorového
vozidla.
II.
Doba trvání nájmu

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 5. 10. 2021 do 6. 10. 2021.

III.
Nájemné, platební podmínky a ostatní finanční ujednání
1. Nájemné za užívání předmětu nájmu včetně souvisejících služeb se ujednává dohodou
ve výši 5.000,- Kč (slovy pěttisíc korun českých) k níž bude připočtena DPH dle platných
právních předpisů.
2.

Úhrada nájemného bude provedena nájemcem bezhotovostní formou převodem na
bankovní účet pronajímatele na základě pronajímatelem vystavené faktury (daňového
dokladu), se splatností do 30 dnů ode dne vystavení faktury. Pronajímatel je oprávněn
vystavit fakturu po uzavření této smlouvy.
IV.
Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Nájemce tímto potvrzuje, že o uzavření této nájemní smlouvy bylo rozhodnuto Radou
Ústeckého kraje dne 29. 9. 2021.
1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a právními předpisy upravujícími
hospodaření územních samosprávných celků.

Zei.
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2. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou pronajímatelem zpracovávány pouze
pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou
tyto osobní údaje pronajímatelem použity. Pronajímatel při zpracovávání osobních údajů
postupuje v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením EU o ochraně
osobních údajů (GDPR). Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na
webových stránkách pronajímatele www.kr-ustecky.cz.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech paré s platností originálu, přičemž pronajímatel
obdrží 1 vyhotovení a 2 vyhotovení jsou určeny pro potřeby nájemce.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
V.
Podpisy smluvních stran
Pronajímatel i nájemce shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli,
že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo
lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Teplicích dne …………………

V Ústí nad Labem dne ………………..

…………………………………………….
Pronajímatel
FK TEPLICE a.s.

………………………………………………
Nájemce
Ústecký kraj

Přílohy:
Příloha č. 1 -

Zei.

Zákres pronajímané části pozemku
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Příloha č. 1

Zei.
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Datum

Jméno a příjmení

Funkce a odbor

Zpracovatel

Ing. Vladislava Zeilerová

vedoucí ONM

Vedoucí odboru

Mgr. Ing. Jindřich Šimák

vedoucí MAJ

Číslo příslibu / správce rozpočtu
Právně posouzeno

Mgr. Jan Richter

Předchozí souhlas dle kompetence

xxx

Zveřejněno v registru smluv

NE

ID záznam uveřejnění smlouvy

Nepodléhá zveřejnění.

Odkaz na usnesení orgánu kraje

Usnesení RÚK ze dne 29. 9. 2021

Zei.

odbor LP
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Podpis

bod 16.3 priloha 2.pdf k usnesení č. 148/27R/2021

SMLOUVA O PODNÁJMU
„Podnájem plochy / podnájem pavilonu“
Číslo podnájemce: 21/SML3217/NSN/MAJ
Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, příspěvková organizace
se sídlem Litoměřice, Na Valech 2028, PSČ 412 01
zastoupená Bc. Michaelou Mokrou, ředitelkou
IČ
44557141
DIČ
CZ44557141
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Pr., vložka 1173
bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu 123-4085320297/0100
(dále jen „Nájemce“)

a
Ústecký Kraj
Se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, Česká republika
Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtmanem kraje
IČO
70892156
DIČ
CZ70892156
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu 882733379/0800, VS: 70892156
(dále jen „Podnájemce“)

(dále společně též jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

podnájemní smlouvu
(dále jen „Smlouva“ nebo „tato Smlouva“)

Článek I.
Předmět smlouvy
1.
2.

3.

Zei.

Nájemce je na základě „Smlouvy o nájmu výstaviště Zahrada Čech“ ze dne 24. 6. 2021 nájemcem celého
areálu výstaviště (dále jen „Nemovitosti“).
Nájemce touto Smlouvou přenechává Podnájemci k podnájmu za úplatu Předmět nájmu specifikovaný
v článku II. této Smlouvy do užívání na dobu sjednanou v této Smlouvě a za podmínek stanovených touto
Smlouvou.
Podnájemce touto Smlouvou přejímá Předmět podnájmu specifikovaný v článku II. této Smlouvy za
podmínek stanovených touto Smlouvou od Nájemce za úplatu do užívání.

Článek II.
Předmět Podnájmu
1.

Předmětem podnájmu dle této Smlouvy je:






Pavilon B na zorganizování voleb pro covidové pacienty v podobě Drive in
Venkovní prostor v sektoru A v bezprostřední blízkosti pavilonu B
o Vjezd z ulice Karla IV – technický vjezd
o Výjezd z hlavní brány výstaviště na ulici Českolipskou
Prostor bude ohraničen zábranami tak, aby byl vyhrazen průjezdový koridor.
Možnost zázemí v Modrém salónku pavilonu A – sociální zázemí, šatna, jídelna.

Článek III.
Doba trvání Podnájmu
1.
2.

Podnájem dle této Smlouvy se sjednává od 5. 10. 2021 na dobu určitou do 6. 10. 2021.
Podnájemce prohlašuje, že si Předmět podnájmu prohlédl a přebírá jej ve stavu, v jakém je ke dni uzavření
této Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že Předmět podnájmu je ve stavu způsobilém ke smluvenému
účelu.

Článek IV.
Podnájemné
1.
2.
3.

4.

Smluvní strany se dohodly, že celkové podnájemné za Předmět podnájmu činí symbolický paušál 1,00 Kč
bez DPH (Jedna koruna česká).
Úhrada podnájemného ve smluvené výši 1,- Kč bez DPH bude provedena bezhotovostní formou převodem
na bankovní účet nájemce do 14 dnů od uzavření této smlouvy.
Datum, kdy celá platba bude odepsána z účtu Podnájemce ve prospěch bankovního účtu Nájemce, bude
rozhodné pro určení, zda platba byla nebo nebyla provedena včas, přičemž tuto skutečnost je Podnájemce
povinen Nájemci prokázat předložením příslušného výpisu z účtu Podnájemce nejpozději do 3 pracovních
dnů ode dne, kdy o to Nájemce požádá. Pokud Podnájemce Nájemci takový výpis v uvedené lhůtě
nepředloží nebo pokud z tohoto výpisu nebude patrné, že byla platba odepsána včas ve prospěch Nájemce,
platí, že platba nebyla provedena včas, to vše za předpokladu, že Nájemce příslušnou platbu na svůj
bankovní účet neobdržel.
V případě prodlení Podnájemce se zaplacením jakékoli peněžité částky sjednané dle této Smlouvy Nájemci,
zejména pak Podnájemného, a dalších plateb, je Podnájemce povinen zaplatit Nájemci úroky z prodlení ve
výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

Článek V.
Odpovědnost za škody
1.

2.
3.

Zei.

Nebezpečí škody na podnajaté věci přechází na podnájemce účinností této smlouvy. Podnájemce je
povinen bez zbytečného odkladu oznámit Nájemci potřebu oprav, jejichž včasné neprovedení by mohlo mít
za následek vznik škody.
Podnájemce odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením svých právních povinností.
Nájemce odpovídá za škodu dle obecných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
NOZ).

Článek VI.
Další práva a povinnosti Nájemce
1.
2.

3.

Nájemce je povinen předat Podnájemci Předmět podnájmu ve stavu způsobilém ke smluvenému užívání a
umožnit Podnájemci jeho nerušené užívání za podmínek stanovených touto Smlouvou.
Nájemce se zavazuje zabezpečovat řádné plnění služeb. V případě nemožnosti zabezpečení řádného plnění
služeb a jiných závazků dle této Smlouvy z důvodu vyšší moci je Nájemce povinen zabezpečovat řádné
plnění služeb bezprostředně poté, co odpadne překážka, která tomu bránila.
Nájemce má další práva a povinnosti uvedené v ust. §§ 2205 a násl., případně dalších ustanovení NOZ.

Článek VII.
Další práva a povinnosti Podnájemce
1.
2.

Podnájemce je povinen zaplatit řádně a včas dohodnuté Podnájemné a věc užívat jako řádný hospodář.
Podnájemce je povinen užívat Předmět podnájmu pouze ke sjednanému účelu, a to řádně v souladu
s touto Smlouvou a veškerými právními a bezpečnostními předpisy.

Článek VIII.
Ukončení Podnájmu
1.
2.

Po vzájemné dohodě může být podnájem ukončen kdykoliv.
Před ukončením sjednané doby může být podnájem ukončen postupem dle příslušného ujednání NOZ.

Článek IX.
Společná a závěrečná ustanovení
1.

Tato Smlouva a práva a povinnosti z ní, jakož i z jejího případného porušení vyplývající, se řídí příslušnými
právními předpisy České republiky a Evropské Unie.
2. Platnost a účinnost této Smlouvy není dotčena neúčinností jednotlivých ustanovení nebo případnou
mezerou v úpravě. Neúčinné ustanovení nebo mezeru v úpravě je nutné nahradit takovým platným
ustanovením, které co nejvíce odpovídá smyslu a účelu původního ustanovení nebo ostatním úpravám
obsaženým ve Smlouvě.
3. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Dnem uzavření
této Smlouvy je den označený datem u podpisů smluvních stran. Je-li takto označeno více dní, je dnem
uzavření této Smlouvy den z označených dnů nejpozdější.
4. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli spory mezi nimi vyplývající z této Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti
s ní budou řešeny nejprve dohodou. Pokud by se stranám nepodařilo vyřešit spor smírnou cestou, může se
kterákoli ze smluvních stran obrátit na obecný soud ČR. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že místně příslušným
soudem k projednání a rozhodnutí sporů a jiných právních věcí vyplývajících z této smlouvy založeného
právního vztahu, jakož i ze vztahů s tímto vztahem souvisejících, je v případě, že k projednání věci je
Okresní soud v Litoměřicích, resp. Krajský soud v Ústí nad Labem.
5. Nevyplývá-li z písemného ujednání smluvních stran výslovně něco jiného, budou jakákoli oznámení, včetně
případných výzev, či jiná sdělení předpokládaná podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní učiněna
písemně.
6. Tato Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom
vyhotovení.
7. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky na základě úplného a vzájemného konsensu
obou smluvních stran a podepsanými oběma smluvními stranami.
8. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této
Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy
rozhodující.
9. Osobami oprávněnými zastupovat smluvní strany při jednáních o změnách této Smlouvy jsou:
 Za Nájemce: Bc. Michaela Mokrá, MT 605237960, e-mail: michaela.mokra@zahrada-cech.cz
 Za Podnájemce: Ing. Jan Schiller, hejtman kraj, MT 733 696 094, e-mail: zeilerova.v@kr-ustecky.cz
10. Podepsané osoby prohlašují, že jsou oprávněny k podpisu této Smlouvy za Smluvní strany.

Zei.

11. O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje dne 29. 9. 2021.
Oprávněné osoby uvedené v článku IX. bod 9 souhlasí se zpracováním veškerých osobních údajů, jejichž
zpracování je nezbytné pro plnění této smlouvy. Oprávněným osobám uvedeným v čl. IX. bod 8 náleží práva
subjektů údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecného nařízení o ochraně
osobních údajů (GDPR).

…………………………………….
oprávněná osoba nájemce

…………………………………………
oprávněná osoba podnájemce

V Litoměřicích dne …………………………

…………………………………….

…………………………………………

nájemce

podnájemce

Datum

Jméno a příjmení

Funkce a odbor

Zpracovatel

Ing. Vladislava Zeilerová

vedoucí ONM

Vedoucí odboru

Mgr. Ing. Jindřich Šimák

vedoucí MAJ

Číslo příslibu / správce rozpočtu
Právně posouzeno

Mgr. Jan Richter

Předchozí souhlas dle kompetence

xxx

Zveřejněno v registru smluv

NE

ID záznam uveřejnění smlouvy

Nepodléhá zveřejnění.

Odkaz na usnesení orgánu kraje

Usnesení RÚK ze dne 29. 9. 2021

Zei.

odbor LP

Podpis

bod 18.1 příloha 2.pdf k usnesení č. 155/27R/2021

bod 18.1 příloha 2

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: 21/SML1172/01/SoPD/ZPZ
Č. j. dodatku:
Číslo smlouvy u příjemce:

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ 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. Michalem Kučerou, členem Rady Ústeckého kraje pro oblast
regionálního rozvoje, zemědělství a rozvoje venkova
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:
1630952/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce:
Adresa:
E-mail/telefon:
Datum narození:
Bank. spojení:
Číslo účtu:

Dana Štemberová

Článek I.
1.
Smluvní strany se dohodly na změně Článku I. odst. 1 a Článku II. odst. 4 a 5 Smlouvy
o poskytnutí neinvestiční dotace č. 21/SML1172/SoPD/ZPZ uzavřené na základě usnesení
Rady Ústeckého kraje ze dne 2. 6. 2021 č. 210/17Z/2021, kterým bylo rozhodnuto o poskytnutí
dotace paní Daně Štemberové z Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na
období let 2017 až 2020 na realizaci projektu „Založení chovu včel“ (dále jen „Smlouva“)
takto:
Článek I. Odst. 1 Smlouvy nově zní:
Poskytovatel v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. 210/17R/2021 ze dne
2. 6. 2021 poskytuje příjemci z Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na
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období let 2017 až 2020 neinvestiční dotaci ve výši 19 640 Kč (slovy:
devatenácttisícšestsetčtyřicet korun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet
příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, pod UZ (účelovým znakem) 00202, za podmínky,
že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději do 30. 9. 2021.
Článek II. odst. 4 Smlouvy nově zní:
Termínem ukončení realizace projektu je 30. 9. 2021. Pro příjemce je tento termín stanoven
jako závazný ukazatel.
Článek II. odst. 5 Smlouvy nově zní:
Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1. smlouvy) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od 17. 4. 2021
do 30. 9. 2021 (účinnost uznatelných nákladů, vč. uhrazených faktur).
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 Rady
Ústeckého kraje č.

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Ing. Michal Kučera, člen Rady Ústeckého
kraje pro oblast regionálního rozvoje,
zemědělství a rozvoje venkova na základě
pověření dle usnesení Rady Ústeckého
kraje č. 008/4R/2020 ze dne 16. 12. 2020
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Příjemce
Dana Štemberová

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 18.3 priloha 2.pdf k usnesení č. 156/27R/2021

Bod 18.3 příloha 2

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: 21/SML1273/01/SoPD/ZPZ
Číslo jednací:
KUUK/xx/2021

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ 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:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Michalem Kučerou, členem Rady Ústeckého kraje pro oblast
regionálního rozvoje, zemědělství a rozvoje venkova
Ing. Dominika Petráková, referent odboru životního prostředí a
zemědělství, referent odboru životního prostředí a zemědělství
petrakova.d@kr-ustecky.cz, 475 657 426
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1630952/0800

(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce
Jitka Kasalová
Sídlo/bydliště:
E-mail/telefon:
Datum narození:
Bank. spojení:
Číslo účtu:

Litvínov
1965

(dále jen ,,příjemce“)
Článek I.
Smluvní strany se dohodly na změně Článku II. odst. 5 Smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace č. 21/SML1273/SoPD/ZPZ uzavřené na základě usnesení Rady Ústeckého kraje ze
dne 2. 6. 2021 č. 210/17R/2021, kterým bylo rozhodnuto o poskytnutí neinvestiční dotace
žadateli Jitka Kasalová z Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na realizaci
projektu „Rozšíření chovu včel Litvínov“ (dále jen „Smlouva“) takto:
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Stávající čl. II. odst. 5. Smlouvy nově zní:
5. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1. smlouvy) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od 30.
4. 2021 do 30. 9. 2021 (účinnost uznatelných nákladů, vč. uhrazených faktur).
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 Rady
Ústeckého kraje č. xx ze dne 29. 9. 2021.

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Ing. Michal Kučera, člen Rady Ústeckého
kraje pro oblast regionálního rozvoje,
zemědělství a rozvoje venkova na základě
pověření dle usnesení Rady Ústeckého
kraje č. 008/4R/2020 ze dne 16. 12. 2020

Datum

Příjemce
Jitka Kasalová

Jméno a příjmení

Funkce a odbor

Ing. Dominika Petráková

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

Zpracovatel

Předchozí souhlas dle kompetence

není požadován

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

usnesení č.: xx
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Podpis

dle SVR 2021-2025

bod 18.3 priloha 4.pdf k usnesení č. 156/27R/2021

Bod 18.3 příloha 4

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: 21/SML1233/01/SoPD/ZPZ
Číslo jednací:
KUUK/xx/2021

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ 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:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Michalem Kučerou, členem Rady Ústeckého kraje pro oblast
regionálního rozvoje, zemědělství a rozvoje venkova
Ing. Dominika Petráková, referent odboru životního prostředí a
zemědělství, referent odboru životního prostředí a zemědělství
petrakova.d@kr-ustecky.cz, 475 657 426
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1630952/0800

(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce
Sídlo/bydliště:
E-mail/telefon:
Datum narození:
Bank. spojení:
Číslo účtu:

Ing. Jaroslav Mynařík
Štětí
1950

(dále jen ,,příjemce“)
Článek I.
Smluvní strany se dohodly na změně Článku II. odst. 5 Smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace č. 21/SML1233/SoPD/ZPZ uzavřené na základě usnesení Rady Ústeckého kraje ze
dne 2. 6. 2021 č. 210/17R/2021, kterým bylo rozhodnuto o poskytnutí neinvestiční dotace
žadateli Ing. Jaroslav Mynařík z Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na
realizaci projektu „Rozšíření chovu včel, obnova úlů za typově zastaralé a rozšíření
chovu včel“ (dále jen „Smlouva“) takto:
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Stávající čl. II. odst. 5. Smlouvy nově zní:
5. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1. smlouvy) a lze ji použít pouze na
úhradu uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých
v době od 1. 7. 2021 do 30. 9. 2021 (účinnost uznatelných nákladů, vč. uhrazených
faktur).
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 Rady
Ústeckého kraje č. xx ze dne 29. 9. 2021.

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
Ing. Michal Kučera, člen Rady Ústeckého
kraje pro oblast regionálního rozvoje,
zemědělství a rozvoje venkova na základě
pověření dle usnesení Rady Ústeckého
kraje č. 008/4R/2020 ze dne 16. 12. 2020

Datum

Příjemce
Ing. Jaroslav Mynařík

Jméno a příjmení

Funkce a odbor

Ing. Dominika Petráková

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

Zpracovatel

Předchozí souhlas dle kompetence

není požadován

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

usnesení č.: xx

strana 2 / 2

Podpis

dle SVR 2021-2025

bod 19.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 157/27R/2021
Podpora komunitního života na venkově pro rok 2021 (dotační program) - návrh na rozdělení alokace
Alokace:
RR20/08678 (ÚZ 00237)
Schválení DP orgány kraje:
RÚK (doporučení vyhlášení)
ZÚK (vyhlášení)
Termíny:
Komise RR (doporučení žádostí)
RÚK (doporučení podpisu smluv)
ZÚK (schválení)

2 000 000 Kč
212/17R/2021
105/7Z/2021
14.09.2021
29.09.2021
01.11.2021
Finanční rámec podpory pro rok 2021

Název

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Kontaktní údaje

MAS Vladař o.p.s.
Ing. Josef Ryšavý (ředitel)
Statutární zástupce:
Sídlo:
Karlovarská 6, 364 53 Valeč
Kancelář a korespondenční adresa:
Masarykovo nám. 22, 441 01 Podbořany
IČO:
264 04 818
Bank. spojení:
Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:
810063329/0800
SERVISO, o.p.s.
Ing. Lucie Ječmenová (ředitelka)
Statutární zástupce:
Sídlo:
Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice
IČO:
254 57 799
DIČ:
CZ25457799 (je plátce DPH)
Bank. spojení:
Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:
20001 - 3667946359/0800
MAS CÍNOVECKO o.p.s.
Ing. Ladislava Hamrová (ředitelka)
Statutární zástupce:
Sídlo a korespondenční adresa:
Ruská 264/128, 417 01 Dubí 1
Kancelář:
Krušnohorská 41/15, 417 01 Dubí
IČO:
286 71 643 (není plátce DPH)
Bank. spojení:
ČSOB, a.s. (není plátce DPH)
Číslo účtu:
274960914/0300
MAS Labské skály, z.s.
Statutární zástupce:
Mgr. Václav Zibner (předseda výkonného výboru)
Sídlo:
Mírové náměstí 280, 407 01 Jílové
Kancelář a korespondenční adresa:
Libouchec čp. 233, 403 35 Libouchec
IČO:
270 10 066 (není plátce DPH)
Bank. spojení:
ČSOB Poštovní spořitelna a.s.
Číslo účtu:
242595254/0300
Místní akční skupina Podřipsko, z.s.
Luděk Jirman (předseda výkonné rady)
Statutární zástupce:
Sídlo:
Arnoštova 88, 413 01 Roudnice nad Labem
Kancelář a korespondenční adresa:
Očkova 2, 413 01 Roudnice nad Labem
IČO:
228 80 674
Bank. spojení:
Fio banka, a.s.
Číslo účtu:
2000222921/2010
MAS Naděje o.p.s.
Statutární zástupce:
Ing. Kamila Fridrichová (ředitelka)
Sídlo:
Lišnice čp. 42, 434 01 Most
IČO:
228 01 073
Bank. spojení:
Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu:
7554480001/5500
MAS Český sever, z.s.
Bc. Petra Vojtěchová (předsedkyně)
Statutární zástupce:
Sídlo:
Mariánská 475, 407 47 Varnsdorf
Kancelář a korespondenční adresa:
Národní 486, 407 47 Varnsdorf
IČO:
269 83 303
DIČ:
CZ26983303 (je plátce DPH)
Bank. spojení:
Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:
927391369/0800
MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.
Bc. Václav Hora (předseda)
Statutární zástupce:
Sídlo:
SNP 144, 431 44 Droužkovice
Kancelář a korespondenční adresa:
Rudé armády 23, 431 44 Droužkovice
IČO:
269 99 935 (není plátce DPH)
Bank. spojení:
Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:
2168097001/5500
MAS České středohoří, z.s.
Statutární zástupce:
Alena Vacková (předsedkyně)
Sídlo:
Ploskovice 50, 411 42 Ploskovice
IČO:
270 36 952
Bank. spojení:
Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:
3667699319/0800
Finanční koef. 1,94 Kč/obyv.
2 000 000,00
1 125 000,00
875 000,00
451 101,00
1,94

alokace
součet základní složky dotace
zůstatek k rozdělení
celkový počet obyvatel
koeficient proměnná složka (podíl zůstatek/počet obyv.)

Zpracovala: Mgr. Petra Ludwigová, odd. regionálního rozvoje
Vedoucí odboru regionálního rozvoje: Ing. Pavel Hajšman, vedoucí odboru
Ústí nad Labem, 2.9.2021

Počet obyvatel
k 31.12.2020

Finanční požadavek - žádost

Došlá žádost v souladu
s podmínkami programu

Základní složka dotace

Proměnná složka dotace

Celková částka - návrh na přidělení (Kč)

72 144

400 000,00

ANO

125 000,00

139 937,62

264 938

78 633

600 000,00

ANO

125 000,00

152 524,32

277 524

19 612

272 000,00

ANO

125 000,00

38 041,37

163 041

43 003

209 000,00

ANO

125 000,00

83 412,86

208 413

40 956

300 000,00

ANO

125 000,00

79 442,30

204 442

32 492

240 000,00

ANO

125 000,00

63 024,69

188 025

63 654

300 000,00

ANO

125 000,00

123 469,58

248 470

55 142

300 000,00

ANO

125 000,00

106 958,86

231 959

45 465

250 750,00

ANO

125 000,00

88 188,40

213 188

451 101

2 871 750,00

1 125 000,00

875 000,00

2 000 000

