Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679
a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

Ústecký kraj

Zastupitelstvo Ústeckého kraje
Usnesení
z 10. zasedaní Zastupitelstva Ústeckého kraje - VI. volební období 2020 - 2024, konaného
dne 01.11.2021 od 10:04 hodin do 16:54 hodin, v zasedacím sále Krajského úřadu Ústeckého
kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 001/10Z/2021
2.1 Schválení návrhové a volební komise
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
návrhovou a volební komisi 10. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje VI. volebního
období v tomto složení:
1. Mgr. Jan Kranda (Piráti) - předseda
2. Jaroslav Foldyna (SPD) - člen
3. Bc. Jan Jelínek, vedoucí odboru informatiky a organizačních věcí - člen
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 002/10Z/2021
3.1 Volba ověřovatelů
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
volí
ověřovatele zápisu a usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje VI. volebního
období:
1. Ing. Věru Nechybovou (LEPŠÍ SEVER)
2. Mgr. Milana Šťovíčka (STAN)
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Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 003/10Z/2021
4.1 Schválení programu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
upravený program 10. Zastupitelstva Ústeckého kraje v VI. volebním období.
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 004/10Z/2021
5.2 Kontrola plnění usnesení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
splnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje z VI. volebního období
2020 – 2024:
1. Usnesení ZÚK č. 068/4Z/2021 z 15.02.2021 Transformace Krajské majetkové – středisko
Lužická nemocnice Rumburk
2. Usnesení ZÚK č. 015/5Z/2021 z 22.03.2021 Finanční výbor - kontrola smluv
3. Usnesení ZÚK č. 015/9Z/2021 z 06.09.2021 Volba přísedících Krajského soudu v Ústí nad
Labem
4. Usnesení ZÚK č. 017/9Z/2021 z 06.09.2021 Program pro podporu OH obcí Ústeckého
kraje – Obec Pnětluky – ukončení administrace
5. Usnesení ZÚK č. 024/9Z/2021 z 06.09.2021 Povinně hlášené změny
6. Usnesení ZÚK č. 025/9Z/2021 z 06.09.2021 Návrh na vyřazení služeb ze Základní sítě
sociálních služeb Ústeckého kraje
7. Usnesení ZÚK č. 026/9Z/2021 z 06.09.2021 Dotační program „Podpora sociálních služeb v
Ústeckém kraji 2022“ – vyhlášení
8. Usnesení ZÚK č. 027/9Z/2021 z 06.09.2021 Budoucí přísliby – Farní charita Lovosice a
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
9. Usnesení ZÚK č. 028/9Z/2021 z 06.09.2021 Budoucí příslib – Charita Most
10. Usnesení ZÚK č. 030/9Z/2021 z 06.09.2021 Výzva Ústeckého kraje k Vládě ČR k řešení
situace v sociálně vyloučených lokalitách s návrhem legislativních změn
11. Usnesení ZÚK č. 049/9Z/2021 z 06.09.2021 Ručení kraje za úvěry DSÚK p.o.
12. Usnesení ZÚK č. 086/9Z/2021 z 06.09.2021 Žádost o uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o
poskytnutí investiční dotace k realizaci projektu Labe aréna Štětí – etapa I.
13. Usnesení ZÚK č. 087/9Z/2021 z 06.09.2021 C)1.,2. Program podpory rozvoje
zemědělství a venkovských oblastí na období let 2014 až 2020 – změna termínu realizace
projektu
B) schvaluje
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změnu termínů plnění usnesení vyplývajících ze Zastupitelstva Ústeckého kraje:
1. Usnesení ZÚK č. 045/9Z/2021 z 06.09.2021 B)1. Změna v uzavřené smlouvě o partnerství
v rámci projektu „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v Ústeckém kraji“
(IKAP A2) na 31.12.2021
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 005/10Z/2021
5.3 Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti Rady Ústeckého kraje od 5. 8. 2021 do 29. 9. 2021.
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 006/10Z/2021
5.4 Zpráva ředitele o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu ředitele JUDr. Jiřího Holuba o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 007/10Z/2021
6.1 Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu odboru INF z daru od České spořitelny, a.s.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 odst. 2 písm. c) 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 č. 2 tohoto materiálu s žadatelem:
Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže
Sídlo: Rovná 277, 415 01 Teplice
IČO: 56507368
částka: 400.000,- Kč
projekt: Živý dům - projekční činnost
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Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 008/10Z/2021
6.2 Změna počtu uvolněných členů Rady Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) mění
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 021/1Z/2020 ze dne 16. 11. 2020 tak, že text „9, a
to hejtman, 1. náměstkyně, náměstek a 6“ se nahrazuje textem „8, a to hejtman, 1.
náměstkyně, náměstek a 5“ s účinností od 2. 11. 2021.
B) mění
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 022/1Z/2020 ze dne 16. 11. 2020 tak, že text „
,Ing. Michala Kučery“ se vypouští s účinností od 2. 11. 2021.
C) mění
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 023/1Z/2020 ze dne 16. 11. 2020 tak, že bod 9. se
zrušuje s účinností od 2. 11. 2021.
D) stanoví
dle § 34 odst. 2 a § 64 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, působnost pro člena Rady Ústeckého kraje Ing. Michala Kučeru, který není uvolněn
pro výkon funkce, a to pro plnění úkolů v oblasti zemědělství, rozvoje venkova a regionálního
rozvoje s účinností od 2. 11. 2021
E) konstatuje
v návaznosti na § 35 odst. 2 písm. o) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů a na body A) – D) tohoto usnesení, že uvolnění Ing. Michala
Kučery pro výkon funkce člena Rady Ústeckého kraje zaniká dnem 1. 11. 2021 a od 2. 11.
2021 je tato funkce vykonávaná bez uvolnění.
Hlasování:

pro:

30

proti:

2

zdržel se:

19

Návrh byl přijat

Usnesení č. 009/10Z/2021
7.1 Volba přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1. návrh Ing. Jana Schillera, hejtmana Ústeckého kraje, na zvolení kandidáta Vladimíra
Růžičky do funkce přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem, na základě jeho žádosti ze
dne 21. 7. 2021, včetně vyjádření JUDr. Lenky Ceplové, předsedkyně Krajského soudu v Ústí
nad Labem ze dne 6. 8. 2021 (bez námitek) dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. návrh Mgr. Jana Krandy, člena Zastupitelstva Ústeckého kraje, na zvolení kandidáta Radka
Hyhlana do funkce přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem, na základě jeho žádosti ze
dne 6. 9. 2021, včetně vyjádření JUDr. Lenky Ceplové, předsedkyně Krajského soudu v Ústí
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nad Labem ze dne 5. 10. 2021 (názor na nevhodnost kandidáta) dle příloh č. 2-3 předloženého
materiálu,
3. vyjádření Rady Ústeckého kraje, kterým nedoporučuje zvolit kandidáta Radka Hyhlana,
***********************************************, přísedícím Krajského soudu v
Ústí nad Labem, na základě vyžádaného vyjádření předsedkyně Krajského soudu v Ústí nad
Labem dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,
4. žádost JUDr. Lenky Ceplové, předsedkyně Krajského soudu v Ústí nad Labem, o
spolupráci při získávání nových kandidátů do funkce přísedících dle přílohy č. 4 předloženého
materiálu.
B) volí
dle § 64 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů,
kandidáta
Vladimíra
Růžičku,
******************************************************, přísedícím Krajského
soudu v Ústí nad Labem.
C) ukládá
Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, informovat předsedkyni Krajského soudu
v Ústí nad Labem o provedené volbě přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem.
Termín: 12. 11. 2021

Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 010/10Z/2021
8.1 5. úplná aktualizace územně analytických podkladů Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
projednává
5. úplnou aktualizaci Územně analytických podkladů Ústeckého kraje v souladu s ust. § 29
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném
znění, v rozsahu a formě stanovené prováděcím právním předpisem (vyhláška č. 500/2006
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v platném znění)
Hlasování:

pro:

32

proti:

0

zdržel se:

20

Návrh byl přijat

Usnesení č. 011/10Z/2021
8.3 Činnost Inovačního centra Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
Průběžnou zprávu o činnosti INOVAČNÍHO CENTRA ÚSTECKÉHO KRAJE, z.s., za
období leden – září roku 2021, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.
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Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 012/10Z/2021
8.4 SPZ Triangle – prodej pozemků společnosti METAL EXCHANGE s.r.o.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
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.

Hlasování:

pro:

46

proti:

0

zdržel se:

6

Návrh byl přijat

Usnesení č. 013/10Z/2021
8.5 Krajská zdravotní, a.s. – aktuální informace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
předloženou informaci o činnosti společnosti Krajská zdravotní, a.s.
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

2

Návrh byl přijat

Usnesení č. 014/10Z/2021
9.1 Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání –
Obec Chlumčany
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o žádosti obce Chlumčany o změnu termínu ukončení realizace projektu dle
předloženého materiálu;
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B) rozhoduje
v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje o uzavření
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 20/SML1159/SoPD/ZPZ, uzavřené
s obcí Chlumčany, IČ: 00264997, dle přílohy č. 4 tohoto usnesení;
C) ukládá
Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA, 1. náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje pro plnění
úkolů v oblasti životního prostředí
1. sdělit obci Chlumčany rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti;
Termín: 30. 11. 2021
2. v návaznosti na bod A) a B) zajistit administraci dodatku.
Termín: 31. 12. 2021
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 9.1 - 9.8
Usnesení č. 015/10Z/2021
9.2 Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání –
Obec Klapý
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o žádosti obce Klapý o změnu termínu ukončení realizace projektu dle
předloženého materiálu;
B) rozhoduje
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;
C) ukládá
Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA, 1. náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje pro plnění
úkolů v oblasti životního prostředí
1. sdělit obci Klapý rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podaným žádostem;
Termín: 30. 11. 2021
2. v návaznosti na bod A) a B) zajistit administraci dodatku.
Termín: 15. 12. 2021

Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 9.1 - 9.8
Usnesení č. 016/10Z/2021
9.3 Program pro podporu OH obcí Ústeckého kraje – Obec Bílence – změna smluvního
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ujednání
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o žádosti obce Bílence o prodloužení termínu ukončení projektu „Zkvalitnění
odpadového hospodářství v obci Bílence“ dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
B) rozhoduje
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace č.
20/SML5750/01/SoPD/ZPZ uzavřené s Obcí Bílence, č. p. 45, 430 01 Bílence, IČ 00261793,
dle přílohy č. 2 tohoto usnesení,
C) ukládá
Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA, 1. náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje pro plnění
úkolů v oblasti životního prostředí:
1. sdělit obci Bílence rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti dle bodu B)
tohoto usnesení,
Termín: 30. 11. 2021
2. v návaznosti na rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o podané žádosti dle bodu B)
tohoto usnesení zajistit administraci dodatku.
Termín: 30. 11. 2021
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 9.1 - 9.8
Usnesení č. 017/10Z/2021
9.4 Program pro podporu OH obcí v Ústeckém kraji – obec Janov – změna smluvního
ujednání
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o žádosti obce Janov o změnu rozpočtu projektu dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
B) mění
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,
C) rozhoduje
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,
D) ukládá
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Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA, 1. náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje pro plnění
úkolů v oblasti životního prostředí:
1. sdělit obci Janov rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti dle bodu C)
tohoto usnesení,
Termín: 30. 11. 2021
2. v návaznosti na rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o podané žádosti dle bodu C)
tohoto usnesení zajistit administraci dodatku.
Termín: 30. 11. 2021
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 9.1 - 9.8
Usnesení č. 018/10Z/2021
9.5 Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje č. 56 – Malšovice,
Borek
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
Aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje č. 56, zpracovanou ve
smyslu § 4 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů,
která spočívá ve změně koncepce zásobování místní části obce Malšovice Borek pitnou
vodou. Změna spočívá v napojení plánovaných rozvodných řadů na skupinový vodovod v
majetku SVS a.s. namísto realizace lokálního zdroje (vrtu) dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
B) ukládá
Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA, 1. náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje pro plnění
úkolů v oblasti životního prostředí
1. zajistit úkony ve věci předání informace o výsledku projednání žádosti o aktualizaci Plánu
rozvoje vodovodů a kanalizací
Ústeckého kraje obci Malšovice
Termín: 31.12.2021
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 9.1 - 9.8
Usnesení č. 019/10Z/2021
9.6 Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje č. 57 – Malšovice,
Hliněná
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
Aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje č. 57, zpracovanou ve
smyslu § 4 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů,
která spočívá ve změně koncepce zásobování místní části obce Malšovice Hliněná pitnou
9

vodou. Změna spočívá v napojení plánovaných rozvodných řadů na skupinový vodovod v
majetku SVS a.s. namísto realizace lokálního zdroje (vrtu) dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
B) ukládá
Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA, 1. náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje pro plnění
úkolů v oblasti životního prostředí
1. zajistit úkony ve věci předání informace o výsledku projednání žádosti o aktualizaci Plánu
rozvoje vodovodů a kanalizací
Ústeckého kraje obci Malšovice
Termín: 31.12.2021
Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 9.1 - 9.8
Usnesení č. 020/10Z/2021
9.7 Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání –
Obec Veselé
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o žádosti obce Veselé o změnu závazného finančního ukazatele a změnu rozpočtu
projektu dle předloženého materiálu;
B) mění
rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o poskytnutí investiční dotace obci Veselé z Fondu
vodního hospodářství Ústeckého kraje na realizaci projektu „Rozšíření vodovodní sítě v obci
Veselé“ přijaté usnesením č. 048/7Z/2017 ze dne 11. 9. 2017 tak, že položkový rozpočet
projektu schválený v části B) citovaného usnesení s podílem požadované dotace k celkovým
uznatelným nákladům projektu 27,00 % se nahrazuje položkovým rozpočtem projektu dle
přílohy č. 1 Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č.
17/SML3482/SOPD/ZPZ s podílem požadované dotace k celkovým uznatelným nákladům
projektu 18,90 % dle přílohy č. 7 tohoto usnesení;
C) rozhoduje
o uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č.
17/SML3482/SOPD/ZPZ dle přílohy č. 7 tohoto usnesení;
D) ukládá
Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA, 1. náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje pro plnění
úkolů v oblasti životního prostředí
1. sdělit obci Veselé rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti;
Termín: 30. 11. 2021
2. v návaznosti na bod A), B) a C) zajistit administraci dodatku.
Termín: 31. 12. 2021
Hlasování:

pro:

49

proti:

0
10

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 9.1 - 9.8
Usnesení č. 021/10Z/2021
9.8 Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severozápad – CZ04; aktualizace 2020 –
časový plán provádění opatření
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
Časový plán provádění opatření dle Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severozápad –
CZ04: Aktualizace 2020 v gesci Ústeckého kraje dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.
B) ukládá
Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA, 1., náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje pro plnění
úkolů v oblasti životního prostředí
1. v návaznosti na bod A) tohoto usnesení zajistit zveřejnění Časového plánu provádění
opatření dle Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severozápad – CZ04: Aktualizace
2020 v gesci Ústeckého kraje způsobem umožňujícím dálkový přístup
termín: 18. 12. 2021
2. o zveřejnění dle bodu B) 1 tohoto usnesení informovat Ministerstvo životního prostředí.
termín: 31. 12. 2021

Hlasování:

pro:

49

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 9.1 - 9.8
Usnesení č. 022/10Z/2021
10.1 Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem v
sociální oblasti
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Ústeckého kraje
č. j. 230/2002, ze dne 4. 12. 2002, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace
sídlo: Kadaň, Březinova č. p. 1093, PSČ 432 01
IČO: 46789910
dodatkem č. 39 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Hlasování:

pro:

46

proti:

0

Společné hlasování k bodům: 10.1 - 10.4
11

zdržel se:

6

Návrh byl přijat

Usnesení č. 023/10Z/2021
10.2 Individuální dofinancování sociálních služeb
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informace obsažené v příloze č. 1 tohoto usnesení a 2 a 3 předloženého materiálu, a to
zejména Přehled subjektů navržených k podpoře včetně výše dotace dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení,
B) rozhoduje
dle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení) ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s § 10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí neinvestiční dotace poskytovateli
sociálních služeb DŮM ROMSKÉ KULTURY, o.p.s. ve výši uvedené v příloze č. 1 tohoto
usnesení a o uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu
sociálních služeb dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,
C) ukládá
PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k uzavření dodatku ke smlouvě.
Termín: do 26. 11. 2021

Hlasování:

pro:

46

proti:

0

zdržel se:

6

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 10.1 - 10.4
Usnesení č. 024/10Z/2021
10.3 Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2022 – malý dotační
program“ – vyhodnocení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. dle § 36 písm. c) zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí dotace subjektům a o uzavření smluv se subjekty uvedenými v příloze
č. 3 tohoto usnesení.
2. o přistoupení k Pověření Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění dostupnosti
poskytování sociálních služeb zařazením mezi veřejně podporované sociální služby s
celostátní a nadregionální působností u organizací – Anděl strážný, z.ú., IČ: 02771527, u
služby tísňová péče (ID: 8384795); Bateau, z.s., IČ: 01507311, u služby odborné sociální
poradenství (ID: 6765091); Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., IČ: 00499811, u služby
raná péče (ID: 5002625); Tyfloservis, o.p.s., IČ: 26200481, u služby sociální rehabilitace (ID:
8215787).
B) ukládá
PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit potřebné
úkony k uzavření smluv s podpořenými organizacemi
Termín: do 31. 12. 2021
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Hlasování:

pro:

46

proti:

0

zdržel se:

6

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 10.1 - 10.4
Usnesení č. 025/10Z/2021
10.4 Dotační program „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 3“ –
podstatná změna projektu
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informace obsažené v důvodové zprávě,
B) schvaluje
Podání žádosti o podstatnou změnu v realizaci projektu „Podpora sociálních služeb v
Ústeckém kraji 3“ spočívající ve změně termínu ukončení realizace projektu POSOSUK 3,
C) ukládá
PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje zajistit administraci
podání žádosti o podstatnou změnu v realizaci projektu „Podpora sociálních služeb v
Ústeckém kraji 3“ dle bodu B) tohoto usnesení.
Termín: 30. 11. 2021
Hlasování:

pro:

46

proti:

0

zdržel se:

6

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 10.1 - 10.4
Usnesení č. 026/10Z/2021
12.1 Zastoupení Ústeckého kraje v dozorčí radě společnosti Severočeské divadlo s.r.o.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
dle ustanovení § 35 odst. 2 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších
předpisů, odvolat stávající zástupce Ústeckého kraje v dozorčí radě společnosti Severočeské
divadlo s.r.o.:
a)
Zbyňka
Svobodu,
nar.
*************,
bytem
*******************************************
b)
Ing.
Bc.
Jiřího
Fišera,
nar.
*************,
bytem
********************************************
c)
Pavla
Vodseďálka,
nar.
*************,
bytem
************************************
B) navrhuje
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.
*********************************************
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*************,

bytem

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

bytem

c)
Filipa
Nuckollse,
nar.
************,
bytem
*********************************************
C) ukládá
zástupci Ústeckého kraje na nejbližším jednání valné hromady společnosti Severočeské
divadlo s.r.o., navrhnout odvolání a volbu zástupců Ústeckého kraje dle tohoto usnesení.
Termín: 12. 11. 2021
Hlasování:

pro:

36

proti:

0

zdržel se:

15

Návrh byl přijat

Usnesení č. 027/10Z/2021
12.2 Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2021
– revokace usnesení
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
žádosti o prodloužení termínu realizace projektu dle přílohy č. 1, 2 a 3 předloženého
materiálu.
B) mění
část B) usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 033/9Z/2021 ze dne 6. 9. 2021 takto:
1. u projektu č. 31 termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, ze dne 30. 11.
2021 na 30. 06. 2022,
2. u projektu č. 97 termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, ze dne 31. 12.
2021 na 31. 03. 2022,
3. u projektu č. 72 termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, ze dne 30. 11.
2021 na 31. 12. 2021.
C) ukládá
Mgr. Jiřímu Řehákovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, zajistit úkony dle části B) tohoto
usnesení.
Termín: 31.12.2021
Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

5

Návrh byl přijat

Usnesení č. 028/10Z/2021
13.1 Výkon zakladatelských funkcí Ústeckého kraje ke společnosti Krajská zdravotní,
a.s.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 36 písm. l) a m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o zvýšení majetkové účasti ve společnosti Krajská zdravotní, a.s. se sídlem Sociální
14

péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13, IČ: 25488627, a to peněžitým vkladem ve výši
86 911 000 Kč s tím, že 31 750 000 Kč bude splaceno započtením pohledávky za společností
(kupní cena převáděných nemovitostí dle smlouvy o koupi nemovitých věcí ze dne 21. 6.
2021.
B) rozhoduje
dle § 28, odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů o
snížení závazného ukazatele - příspěvku na provoz pro rok 2021 pro Krajskou majetkovou,
příspěvkovou organizaci o 55 161 000,-Kč na celkovou částku 21 865 000,-Kč.
C) ukládá
1) Radě Ústeckého kraje, aby rozhodla ve věci jediného akcionáře společnosti Krajská
zdravotní, a.s. dle § 59 odst. 1 písm. j) zákona o krajích v rozsahu a za podmínek dle bodu A)
tohoto usnesení
Termín: 1. 11. 2021
2) ředitelce příspěvkové organizace Krajská majetková, IČO: 00829048, se sídlem: Tolstého
1232/37, Ústí nad Labem, PSČ: 400 03, aby příspěvek ve výši 55 161 000,- Kč vrátila do
rozpočtu zřizovatele
Termín: bez zbytečného odkladu po úhradě pohledávky na účet od Krajské zdravotní, a.s

Hlasování:

pro:

49

proti:

2

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 029/10Z/2021
13.2 Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji –
prodloužení platnosti
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
s prodloužením platnosti Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém
kraji na období 2015 – 2020 schválené usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
19/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014 a to do roku 2022
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 030/10Z/2021
13.3 Krajská zdravotní, a. s. – investiční dotace (vyrovnávací platba) na rok 2020 a 2021
– uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1) aktualizovanou žádost Krajské zdravotní, a.s. o přidělení finančních prostředků pro rok
2020 na financování investičních potřeb společnosti v souladu s Pověřovacím aktem k výkonu
služby obecného hospodářského zájmu (smlouva o poskytování veřejné služby a podmínkách
poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6.2017, ve znění
15

dodatků 1, 2, 3, 4 a 5,
2) aktualizovanou žádost Krajské zdravotní, a.s. o přidělení finančních prostředků pro rok
2021 na financování investičních potřeb společnosti v souladu s Pověřovacím aktem k výkonu
služby obecného hospodářského zájmu (smlouva o poskytování veřejné služby a podmínkách
poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6.2017, ve znění
dodatků 1, 2, 3, 4 a 5,
B) rozhoduje
1) dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní Smlouvě o poskytnutí investiční dotace dle
přílohy č. 6 tohoto usnesení se společností Krajská zdravotní, a.s., se sídlem Sociální péče
3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem, IČ: 25488627,
2) dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí investiční dotace ve výši 11.000.000 Kč společnosti Krajská zdravotní,
a.s., se sídlem Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem, IČ: 25488627, a o uzavření
dodatku č. 1 k veřejnoprávní Smlouvě o poskytnutí investiční dotace dle přílohy č. 7 tohoto
usnesení.

Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

5

Návrh byl přijat

Usnesení č. 031/10Z/2021
14.1 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje – oblast školství
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje:
1. č.j. 108/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková
organizace, sídlo: Pražská 702/10, 430 01 Chomutov, IČO: 18383696
dodatkem č. 49 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
2. č.j. 141/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace,
sídlo: Dělnická 825/15, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín, IČO: 14450488
dodatkem č. 42 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

Usnesení č. 032/10Z/2021
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zdržel se:

0

Návrh byl přijat

14.2 Dotační program „Volný čas 2021“ – rozdělení dotace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o vyhovění žádostem o poskytnutí neinvestiční dotace na projekty obcím dle přílohy
č. 1 tohoto usnesení, za podmínky předložení rozpočtu projektu upraveného v závislosti na
výši poskytnuté dotace, a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s těmito
příjemci.
Hlasování:

pro:

48

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 033/10Z/2021
15.1 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci k zajištění mezikrajské dopravní obslužnosti
a o podmínkách úhrady finančního příspěvku při vzájemném zajištění dopravní
obslužnosti veřejnou drážní osobní dopravou mezi Středočeským a Ústeckým krajem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 35 odst. 2 písm. h zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o spolupráci k zajištění mezikrajské
dopravní obslužnosti a o podmínkách úhrady finančního příspěvku při vzájemném zajištění
dopravní obslužnosti veřejnou drážní osobní dopravou mezi Středočeským a Ústeckým
krajem se Středočeským krajem, zastoupeným organizací IDSK – Integrovaná doprava
Středočeského kraje, příspěvková organizace, sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 Karlín, IČ: 05792291, DIČ: CZ05792291 dle přílohy č.1 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

45

proti:

0

zdržel se:

2

Návrh byl přijat

Usnesení č. 034/10Z/2021
15.2 Plán dopravní obslužnosti Ústeckého kraje na období 2022-2026
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
vypořádání připomínek k Plánu dopravní obslužnosti kraje na období 2022-2026 dle přílohy
č. 3 tohoto materiálu;
B) schvaluje
předložený Plán dopravní obslužnosti Ústeckého kraje na období 2022-2026 dle přílohy č. 1 a
2 tohoto materiálu;
C) ukládá
JUDr. Marku Hrabáčovi, členu Rady Ústeckého kraje, průběžně sledovat a vyhodnocovat
plnění stanovených cílů v Plánu dopravní obslužnosti Ústeckého kraje.
Termín: průběžně během plánovacího období 2022- 2026.
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Hlasování:

pro:

36

proti:

3

zdržel se:

12

Návrh byl přijat

Usnesení č. 035/10Z/2021
16.1 Mezinárodní spolupráce – European Hydrogen Valleys
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů,
o mezinárodní spolupráci Ústeckého kraje v rámci evropských iniciativ Hydrogen Valleys a
Hydrogen Europe dle přílohy č. 1 tohoto materiálu

Hlasování:

pro:

44

proti:

0

zdržel se:

7

Návrh byl přijat

Usnesení č. 036/10Z/2021
16.2 Fond pro spravedlivou transformaci – aktuální informace
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
informace k Fondu pro spravedlivou dle přílohy č. 1 materiálu.
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 037/10Z/2021
16.3 Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
výjimku ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého
kraje (bod 4.7) - maximální výše osobních nákladů u projektu s pořadovým číslem 5 bude
83,63 % z celkových uznatelných nákladů.
B) bere na vědomí
informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle předloženého materiálu.
C) rozhoduje
1. dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje:
· žadatel č. 1: Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s.
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IČ: 25466119
sídlo: Budovatelů 2830, 434 37 Most
výše neinvestiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Oprava střechy - III. etapa
· žadatel č. 2: SH ČMS - Krajské sdružení hasičů Ústeckého kraje
IČ: 71173811
sídlo: Stroupežnického 1326/16, 400 01 Ústí nad Labem
výše neinvestiční dotace: 700 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100 %
název projektu (akce): Celoroční činnost dobrovolných hasičů v ÚK
· žadatel č. 3: Marek Korbélyi
IČ: 65658469
sídlo: Alešova 168/16, 400 01 Ústí nad Labem
výše neinvestiční dotace: 125 000 Kč
název projektu (akce): Virtuosi per musica di pianoforte
· žadatel č. 5: Charita Most
IČ: 70828920
sídlo: Františka Malíka 956/16a, 434 01 Most
výše neinvestiční dotace: 800 000 Kč
podíl osobních nákladů na celkových nákladech projektu: 83,63 %
název projektu (akce): ZDVOP Mosťáček
· žadatel č. 9: Krajská rada seniorů Ústeckého kraje, p.s.
IČ: 02254867
sídlo: Dobětická 2333/10, 400 01 Ústí nad Labem
výše neinvestiční dotace: 150 000 Kč
název projektu (akce): Seniorské listy - Ústecký kraj, Senior story

2. dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje:
· žadatel č. 6: Obec Žalhostice
IČ: 00264709
sídlo: Žalhostice 120, 411 01 Žalhostice
výše investiční dotace: 255 928,31 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100 %
název projektu (akce): Cyklostezka - Labská stezka
· žadatel č. 7: Obec Strupčice
IČ: 00262145
sídlo: Strupčice 51, 431 14 Strupčice
výše neinvestiční dotace: 80 000 Kč
název projektu (akce): Strupčické Slavnosti česneku - Svatováclavská pouť
· žadatel č. 12: Statutární město Most
IČ: 00266094
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sídlo: Radniční 1/2, 434 01 Most
výše neinvestiční dotace: 40 000 Kč
název projektu (akce): Dílny 2021/2022

3. dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje dále uvedených
žadatelů:
· žadatel č. 8: Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s.
IČ: 27009441
sídlo: Vrchlického 270/5, 412 01 Litoměřice
výše dotace: 250 000 Kč
název projektu (akce): SCM v basketbale pro Ústecký kraj
· žadatel č. 10: BK Teplice, z.s.
IČ: 61515264
sídlo: Dr. Vrbenského 1430, 415 01 Teplice
výše dotace: 250 000 Kč
název projektu (akce): SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA V BASKETBALU U6 - U15
· žadatel č. 11: Sportovní klub Děčín, z.s.
IČ: 00524417
sídlo: Maroldova 1279/2, 405 02 Děčín
výše dotace: 498 999 Kč
název projektu (akce): Oprava závlahové vody-atletický stadion

4. rozhodnout dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje dále
uvedených žadatelů:
· žadatel č. 13: Statutární město Ústí nad Labem
IČ: 00081531
sídlo: Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem
výše dotace: 184 201 Kč
název projektu (akce): Sportoviště/dětské hřiště TJ Mojžíř
· žadatel č. 14: Městys Peruc
IČ: 00265331
sídlo: Oldřichova 49, 439 07 Peruc
výše dotace: 1 004 542 Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce lávky Peruc - Radonice, zpracování PD
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

20

zdržel se:

1

Návrh byl přijat

Usnesení č. 038/10Z/2021
16.4 Navýšení alokace v rámci dotačního programu Asistenční vouchery Ústeckého kraje
– Aktualizace č. 2
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
navýšení alokace dotačního programu "Asistenční vouchery Ústeckého kraje" - Aktualizace č.
2 ze 7 500 tis. Kč na 9 030 tis. Kč.
B) ukládá
Mgr. Ivě Dvořákové, LL. M., člence Rady Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné
úkony k zajištění realizace bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 11. 2021.
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 039/10Z/2021
16.5 Žádosti o změny v uzavřených smlouvách o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého
kraje
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
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.
Hlasování:

pro:

50

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 040/10Z/2021
17.1 Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 16/2021/ZÚK
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
provádí
v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů a usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 6/5Z/2017 ze dne 29. 5. 2017,
rozpočtová opatření – zvýšení rozpočtu Ústeckého kraje o 446 374 tis. Kč na celkový objem
rozpočtu Ústeckého kraje 26 871 331 tis. Kč:
1) zvýšení o 268 000 tis. Kč
příjmy:
daňové příjmy – zvýšení o 268 000 tis. Kč - daň z příjmů právnických osob
běžné výdaje:
odbor dopravy a silničního hospodářství – zvýšení o 268 000 tis. Kč:
a) dopravní územní obslužnost – drážní, 228 906 tis. Kč
b) dopravní územní obslužnost – autobusová (UZ 13), 39 094 tis. Kč
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2) zvýšení o 178 374 tis. Kč
příjmy:
investiční přijaté transfery – zvýšení o 178 374 tis. Kč – dotace z Ministerstva pro místní
rozvoj ČR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu za projekty „Most Štětí“
a „Centrum školských poradenských služeb Šluknovska – REKO“ s podíly:
• UZ 17968 – podíl státního rozpočtu, 9 910 tis. Kč
• UZ 17969 – podíl EU, 168 464 tis. Kč
běžné výdaje:
odbor ekonomický – zvýšení o 178 374 tis. Kč - centrální rezerva,
3) přesun ve výši 11 570 tis. Kč
běžné výdaje:
a) odbor ekonomický – snížení o 11 570 tis. Kč - centrální rezerva,
b) odbor kancelář ředitele - zvýšení o 11 570 tis. Kč:
• odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům, 8 000 tis. Kč
• ostatní osobní výdaje, 2 000 tis. Kč
• povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění, 810 tis. Kč
• náhrady v době nemoci, 600 tis. Kč
• povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, 160
tis. Kč
4) přesun ve výši 55 161 tis. Kč za podmínky schválení snížení příspěvku Krajské majetkové,
příspěvkové organizace zřizovatelem a uzavření smlouvy o úpisu akcií Krajské zdravotní, a.s.
běžné výdaje:
odbor majetkový – snížení o 55 161 tis. Kč – příspěvek na provoz Krajské majetkové,
příspěvkové organizaci podle § 28, odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve výši výnosu z prodeje závodu střediska Lužické nemocnice Rumburk
kapitálové výdaje:
odbor ekonomický – zvýšení o 55 161 tis. Kč - Krajská zdravotní, a.s. - zvýšení základního
kapitálu.
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

5

Návrh byl přijat

1
Usnesení č. 041/10Z/2021
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
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.
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.41
22

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

2
Usnesení č. 042/10Z/2021
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o 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.
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.41
3
Usnesení č. 043/10Z/2021
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“
schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5. 5. 2010.
2. dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o prodeji (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje
**************************************************************, a to:
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- 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. 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.
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.41
4
Usnesení č. 044/10Z/2021
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“
schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5. 5. 2010.
2. dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o prodeji (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje
**********************************************************, a to:
- pozemek: p.č. 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.
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.41
5
Usnesení č. 045/10Z/2021
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
24

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“
schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5. 5. 2010.
2. dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o prodeji (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje
********************************************************, a to:
- pozemek: p.č. 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.
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.41
6
Usnesení č. 046/10Z/2021
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“
schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5. 5. 2010.
2. dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o prodeji (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje
*******************************************************, a to:
- pozemek: p.č. 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. 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.
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.41
7
Usnesení č. 047/10Z/2021
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
25

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“
schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5. 5. 2010.
2. dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o prodeji (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje 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.
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.41
8
Usnesení č. 048/10Z/2021
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“
schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5. 5. 2010.
2. dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o prodeji (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje
*******************************************************************, a to:
- pozemek: p.č. 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. 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.
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.41
9
Usnesení č. 049/10Z/2021
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
26

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje městu
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.
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.41
10
Usnesení č. 050/10Z/2021
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje
obci 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
organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.41
11
Usnesení č. 051/10Z/2021
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje 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:
27

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.
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.41
12
Usnesení č. 052/10Z/2021
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje městu
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.
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.41
13
Usnesení č. 053/10Z/2021
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje obci
Hřensko, se sídlem: Hřensko 71, 40717 Hřensko, IČO: 00261351, a to:
- pozemek: p. č. 350/44 o výměře 94 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
28

obec Hřensko, k. ú. Hřensko, zapsané na LV č. 138 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Děčín, pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovité věci z
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 41703, IČO: 00080837.
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.41
14
Usnesení č. 054/10Z/2021
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje obci
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.
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.41
15
Usnesení č. 055/10Z/2021
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje obci
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.
Hlasování:

pro:

52

proti:

0
29

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.41
16
Usnesení č. 056/10Z/2021
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od
ČR - Státního pozemkového úřadu, se sídlem: 13000 Praha 3, Husinecká 1024/11a, IČO:
01312774, a to:
- 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.
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.41
17
Usnesení č. 057/10Z/2021
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o bezúplatném převodu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od
České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ
128 00, a to:
30

-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.
B) souhlasí
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
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.41
18
Usnesení č. 058/10Z/2021
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
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) souhlasí
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.
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.41
19
Usnesení č. 059/10Z/2021
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o bezúplatném převodu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od
České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ
128 00, a to:
- pozemek: p.č. 1133/13 o výměře 3410 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z pozemku p.č. 1133/13 o výměře 5004 m2 geometrickým plánem č.
32

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.
B) souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 2213/2021
a doložky dle přílohy č. 2.2 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovité věci z vlastnictví
České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ
128 00, a to:
- pozemek: p.č. 1133/13 o výměře 3410 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (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.
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.41
20
Usnesení č. 060/10Z/2021
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od
České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ
128 00, a to:
- pozemek: p.č. 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.
B) souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č.
94/2021 a doložky dle přílohy č. 2.4 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovitých věcí z
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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.
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.41
21
Usnesení č. 061/10Z/2021
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o bezúplatném převodu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od
České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ
128 00, a to:
- pozemek: p.č. 760/7 o výměře 36 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(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.
B) souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č.
ULN/63/2021 a doložky dle přílohy č. 2.6 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovité věci
z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,
Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.č. 760/7 o výměře 36 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(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.
Hlasování:

pro:

52

proti:

0
34

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.41
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Usnesení č. 062/10Z/2021
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od
České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ
128 00, a to:
- pozemek: p.č. 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 a předání uvedených
nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
B) souhlasí
se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č.
3071/2021 a doložky dle přílohy č. 2.8 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.
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.41
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Usnesení č. 063/10Z/2021
18.1 Nakládání s majetkem
35

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o 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:
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.
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.41
24
Usnesení č. 064/10Z/2021
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od
České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonávají Lesy České republiky,
s.p., IČ: 42196451, se sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, PSČ 500 08, a to:
- pozemek: p.č. 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, zapsaný 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.
36

Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.41
25
Usnesení č. 065/10Z/2021
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od
České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonávají Lesy České republiky,
s.p., IČ: 42196451, se sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, PSČ 500 08, a to:
- pozemek: p.č. 481/2 o výměře 464 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
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.
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.41
26
Usnesení č. 066/10Z/2021
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o přijetí daru (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od Statutárního
města Ústí nad Labem, se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem, IČO:
00081531, a to:
- pozemek: p.č. 2431/15 o výměře 149 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (oddělen z pozemku p.č. 2431/1 o výměře 743 m2 dle geometrického
plánu pro rozdělení pozemku a vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku č.
5528-130/2021 ze dne 11. 8. 2021)
obec Ústí nad Labem, k. ú. Ústí nad Labem, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro statutární město Ústí nad Labem.
37

Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.41
27
Usnesení č. 067/10Z/2021
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o směně nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.č. 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.
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.41
28
Usnesení č. 068/10Z/2021
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o směně nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.č. 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, který je zatížen věcnými břemeny dle aktuálního výpisu z katastru
38

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
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, zapsané 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.
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.41
29
Usnesení č. 069/10Z/2021
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o nákupu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od Římskokatolické
farnosti Libochovany, se sídlem: Mostecká 225/5, Litoměřice-Město, 41201 Litoměřice, 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.
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.41
39

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

30
Usnesení č. 070/10Z/2021
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce 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.
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.41
31
Usnesení č. 071/10Z/2021
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o nákupu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od
***************************************************************************
***************************, to:
- pozemek: p.č. 243/2 o výměře 43 m2, druh pozemku: zahrada (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.
Hlasování:

pro:

52

proti:

0
40

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.41
32
Usnesení č. 072/10Z/2021
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od města
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, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(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, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace (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.
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.41
33
Usnesení č. 073/10Z/2021
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o nákupu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od
***************************************************************************
************, a to:
- pozemek: 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 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.

41

Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.41
34
Usnesení č. 074/10Z/2021
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od
***************************************************************************
***, a to:
- pozemek: p.č. 1411 o výměře 22 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (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 (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 (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.
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.41
35
Usnesení č. 075/10Z/2021
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce 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
42

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.
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.41
36
Usnesení č. 076/10Z/2021
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o nákupu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od obce 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.
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.41
37
Usnesení č. 077/10Z/2021
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o nákupu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od
********************************************************************, a to:
- pozemek: p.č. 169/3 o výměře 37 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace (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 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.
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Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.41
38
Usnesení č. 078/10Z/2021
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
1. 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 (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 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.
2. o náhradě za užívání nemovité věci uvedené v bodě 1.) kupujícím Ústeckým krajem bez
právního důvodu za období tří let zpětně od data účinnosti smlouvy ve výši 7.950,--Kč
(2.650,--Kč/rok dle ZP č. 5639-129/21 ze dne 16. 8. 2021, viz důvodová zpráva).
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.41
39
Usnesení č. 079/10Z/2021
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
ruší
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 059/11Z/2018 ze dne 26. 2. 2018.
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.41
40
Usnesení č. 080/10Z/2021
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
mění
44

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

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“.
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.41
41
Usnesení č. 081/10Z/2021
18.1 Nakládání s majetkem
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
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.
Hlasování:

pro:

52

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Společné hlasování k bodům: 18.1.1 - 18.1.41
Usnesení č. 082/10Z/2021
19.1 Projednání investičních záměrů s výdaji nad 50 mil. Kč IV/2021
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
1. Investiční záměr na akci "Transformační centrum Ústeckého kraje" ve výši 473.554 tis. Kč
bez DPH dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.
2. Zpracování studie na akci "Komunikace III/24049 - Obchvat obce Předonín" dle přílohy č.
2 tohoto materiálu.
Hlasování:

pro:

43

proti:

4

zdržel se:

5

Návrh byl přijat

Usnesení č. 083/10Z/2021
21.1 Dotační program Podpora komunitního života na venkově v roce 2021 - rozdělení
dotací
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
45

rozhoduje
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.
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 084/10Z/2021
21.2 Záměr odkupu akcií Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 36 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o stanovení majetkové účasti na společnosti Regionální rozvojová agentura
Ústeckého kraje, a.s. ve výši 100%;
B) schvaluje
jednání Rady Ústeckého kraje s ostatními akcionáři společnosti Regionální rozvojová
agentura Ústeckého kraje, a.s., vlastnící nyní v souhrnu 26,5 % akcií, s cílem zakoupit jejich
akcie za optimálních podmínek postupem dle stanov Regionální rozvojové agentury
Ústeckého kraje, a.s., s tím, že musí být odkoupeny akcie v celkové výši 26,5 % tak, aby se
Ústecký kraj stal 100% vlastníkem všech akcií této společnosti;
C) ukládá
Radě Ústeckého kraje vykoupit akcie od stávajících akcionářů společnosti Regionální
rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. za účelem realizace usnesení dle bodu A) tohoto
usnesení.
TERMÍN: 30. 6. 2022
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Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 085/10Z/2021
21.3 Dotační program Obchůdek 2021+
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
dotační program Obchůdek 2021+ dle přílohy č. 1 - 5 tohoto usnesení.
Hlasování:

pro:

51

proti:

0

zdržel se:

0

Návrh byl přijat

Usnesení č. 086/10Z/2021
23.1 Výbory Zastupitelstva Ústeckého kraje - personální záležitosti
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
v souladu s § 35 odst. 2 písm. p) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších
předpisů, rezignaci Mgr. Ivy Dvořákové, LL.M., členky Výboru pro životní prostředí
Zastupitelstva Ústeckého kraje ke dni
7.10.2021.
B) volí
v souladu s § 35 odst. 2 písm. p) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších
předpisů, Bc. Petra Šílu, členem Výboru pro životní prostředí Zastupitelstva Ústeckého kraje
a to od 1.11.2021.
Hlasování:

pro:

47

proti:

0

zdržel se:

3

Návrh byl přijat
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bod 8.4 priloha 1.pdf k usnesení č. 012/10Z/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 9.1 priloha 4.pdf k usnesení č. 014/10Z/2021

Bod 9.1 příloha 4

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

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

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:

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

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

4.

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

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

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

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

Příjemce
Obec Chlumčany
Pavel Sachr
starosta obce
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Datum
Zpracovatel

Jméno a příjmení

Funkce a odbor

Ing. Michaela Sattlerová

referent životního prostředí a zemědělství

Vedoucí odboru

Ing. Irena Jeřábková

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Číslo příslibu / správce rozpočtu

Dagmar Pošívalová

referent ekonomického odboru

Předchozí souhlas dle kompetence

není požadován

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

usnesení č.:

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

Dle SVR 2021-2025

Bod 9.2 priloha 5.pdf k usnesení č. 015/10Z/2021

Bod 9.2 příloha 5

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: 20/SML1165/02/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 9.3 příloha 2.pdf k usnesení č. 016/10Z/2021

bod 9.3 příloha 2

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: 20/SML5750/01/SoPD/ZPZ
Č. j. dodatku: KUUK/115571/2021
Číslo smlouvy u příjemce:

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

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Lubomírou Mejstříkovou, CSc., MBA, 1. náměstkyní hejtmana
Ústeckého kraje pro plnění úkolů v oblasti životního prostředí
Kontaktní osoba:
Ing. Dagmar Hyblerová, referent odboru životního prostředí a
zemědělství
E-mail/telefon:
hyblerova.d@kr-ustecky.cz/475657170
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení:
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:
4932032/0800
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce
Obec Bílence
Sídlo:
č. p. 45, 430 01 Bílence
Zastoupený:
Mgr. Petrou Kubánikovou, starostkou
Kontaktní osoba: Rostislav Mareš
E-mail/telefon: projekty@rostislavmares.com/722091410
IČ:
00261793
DIČ:
Bank. spojení:
Komerční banka, a. s.
číslo účtu:
8329441/0100
Článek I.
1.
Smluvní strany se dohodly na změně Článku II. odst. 3 a 4 Smlouvy o poskytnutí
investiční a neinvestiční dotace č. 20/SML5750/SoPD/ZPZ uzavřené na základě usnesení
Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 7. 9. 2020 č. 056/31Z/2020, kterým bylo rozhodnuto o
poskytnutí dotace obci Bílence z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí
v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 na realizaci projektu „Zkvalitnění odpadového
hospodářství v obci Bílence“ (dále jen „Smlouva“) takto:
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Článek II. odst. 3 Smlouvy nově zní:
Termínem ukončení realizace projektu je 31. 10. 2021. Pro příjemce je tento termín stanoven
jako závazný ukazatel.
Článek II. odst. 4 Smlouvy nově zní:
Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) na úhradu uznatelných nákladů přímo
souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od 23. 7. 2020 do 31. 10. 2021 (účinnost
uznatelných nákladů).
2.

Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změn.
Článek II.

1.

Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho uzavření.

2.

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

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

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

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

Datum

Jméno a příjmení

Funkce a odbor

Ing. Dagmar Hyblerová

referent odboru životního prostředí a zemědělství

Vedoucí odboru

Ing. Irena Jeřábková

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Číslo příslibu / správce rozpočtu

Dagmar Pošívalová

referent ekonomického odboru

Zpracovatel

Právně posouzeno

Dle vzoru

Předchozí souhlas dle kompetence

není požadován

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

usnesení č.:

…
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Podpis

bod 9.4 příloha 3.pdf k usnesení č. 017/10Z/2021

bod 9.4 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.:

…

strana 2/2

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 9.5 priloha 1.pdf k usnesení č. 018/10Z/2021

bod 9.5 příloha 1
Navrhovaná aktualizace PRVKÚK č. 56 Malšovice - Borek
trvale žijící
PRVKÚK
ORP

Děčín

obec

Malšovice

část kódu

4202.0032.0
2

část obce

Borek

zpracovatel

Ing. Jiří
Pacovský

podklady

Návrh
změny ze
dne
2.6.2021

realizace

2022 -2023

typ změny

vybudování vodovodu
v obci s napojením na
skupinový vodovod
SVS a.s.

počet
náklady záměru dle
přechodně žijící
dotčených
Měrný ukazatel
metodiky Čj.:
PRVKÚK
opbyvatel dle
navrhované změny
14000/2020-15132
údajů obce

2011

2018

2011

2018

2021

tis. Kč

(tis.Kč/1 TBO)

49

47

0

0

58

5820

100

A
g
l
o
m
e
r
a
c
e

ne

investice do
roku 2030 dle
platné karty
PRVKÚK

tis. Kč

0

Stávající znění PRVKÚK:
Borek nemá vybudovanou vodovodní síť pro veřejnou potřebu, obyvatelé jsou zásobováni individuálně pomocí studní.
Změna stávajícího stavu:
Změna není navržena.
Výhled:
Do budoucna se i nadále předpokládá individuální zásobování pitnou vodou.
Po roce 2030 se navrhuje výstavba místního vodovodu s novým zdrojem, VDJ 20 m3 a rozvodným potrubí DN 80 dl. 852 m.
Změna výhledového stavu:
V Borku se navrhuje výstavba místního vodovodu v délce 0,7 km v profilu De 63, který bude zásobován ze skupinového vodovodu ve vlastnictví SVS a.s. prostřednictvím přívodního řadu v délce 1,3 km v profilu De 90
přes vodojem 2x10 m3.
Závěr:
Navržená změna PRVK řeší vybudování vodovodu v místní části Malšovice - Borek. V původním návrhu výhledového stavu PRVKÚK se uvažovalo se zachování individuálního způsobu zásobování pitnou vodou
případně vybudování místního vodovodu, pro který by byl zřízen místní zdroj. Zvolený způsob zásobování navrženého vodovodu z nadobecního systému dodávky pitné vody ze zařízení majoritního vlastníka
vodohospodářské infrastruktury (VHI) na území Ústeckého kraje je v souladu se strategií státu v oblasti realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. Žadatel předložil souhlasné
stanovisko orgánu územního plánování a vodoprávního úřadu. Dle zaslaného stanoviska MZe ČR sděluje, že k předložené aktualizaci PRVK nemá zásadní připomínky a současně konstatuje, že předmětná obec je
zařazena částečně do kategorie velkého rizika možného dopadu sucha a částečně do kategorie středního rizika možného dopadu sucha. Předpokládané náklady na realizaci jsou 5.820 tis. Kč a měrný ukazatel na
1TBO je 100 tis. Kč. Náklady byly stanoveny dle metodického pokynu Ministerstva zemědělství Čj.: 14000/2020-15132. Ačkoliv jsou předpokládané pořizovací náklady vysoké, je navržený způsob zajištění dodávky
pitné vody jedinou garancí distribuce pitné vody v období sucha a nedostatku vody. Navrženou změnu PRVKÚK doporučujeme ZÚK ke schválení.

bod 9.6 priloha 1.pdf k usnesení č. 019/10Z/2021

bod 9.6 příloha 1
Navrhovaná aktualizace PRVKÚK č. 56 Malšovice - Hliněná
trvale žijící
PRVKÚK
ORP

Děčín

obec

Malšovice

část kódu

4202.0032.0
3

část obce

Hliněná

zpracovatel

Ing. Jiří
Pacovský

podklady

Návrh
změny ze
dne
2.6.2021

realizace

2022 -2023

typ změny

vybudování vodovodu
v obci s napojením na
skupinový vodovod
SVS a.s.

počet
náklady záměru dle
přechodně žijící
dotčených
Měrný ukazatel
metodiky Čj.:
PRVKÚK
opbyvatel dle
navrhované změny
14000/2020-15132
údajů obce

2011

2018

2011

2018

2021

tis. Kč

(tis.Kč/1 TBO)

49

47

0

0

49

9433

193

A
g
l
o
m
e
r
a
c
e

ne

investice do
roku 2030 dle
platné karty
PRVKÚK

tis. Kč

0

Stávající znění PRVKÚK:
Hliněná nemá vybudovanou vodovodní síť pro veřejnou potřebu, obyvatelé jsou zásobováni individuálně pomocí studní.
Změna stávajícího stavu:
Změna není navržena.
Výhled:
V Hliněné se s výstavbou vodovodu v současné době neuvažuje. Pro zásobování pitnou vodou budou dále využívány domovní studny.
Ve výhledu, po roce 2030, se předpokládá výstavba VDJ 20 m3 se zdrojem a rozvodného potrubí DN 80 dl. 1,0 km.
Změna výhledového stavu:
V Hliněné se navrhuje výstavba místního vodovodu v délce 0,7 km v profilu De 63, který bude zásobován ze skupinového vodovodu ve vlastnictví SVS a.s. prostřednictvím přívodního řadu v délce 1,3 km v profilu De
90 přes vodojem 2x10 m3.
Závěr:
Navržená změna PRVK řeší vybudování vodovodu v místní části Malšovice - Hliněná. V původním návrhu výhledového stavu PRVKÚK se uvažovalo se zachování individuálního způsobu zásobování pitnou vodou
případně vybudování místního vodovodu, pro který by byl zřízen místní zdroj. Zvolený způsob zásobování navrženého vodovodu z nadobecního systému dodávky pitné vody ze zařízení majoritního vlastníka
vodohospodářské infrastruktury (VHI) na území Ústeckého kraje je v souladu se strategií státu v oblasti realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. Žadatel předložil souhlasné
stanovisko orgánu územního plánování a vodoprávního úřadu. Dle zaslaného stanoviska MZe ČR sděluje, že k předložené aktualizaci PRVK nemá zásadní připomínky a současně konstatuje, že předmětná obec je
zařazena částečně do kategorie velkého rizika možného dopadu sucha a částečně do kategorie středního rizika možného dopadu sucha. Předpokládané náklady na realizaci jsou 9.433 tis. Kč a měrný ukazatel na
1TBO je 193 tis. Kč. Náklady byly stanoveny dle metodického pokynu Ministerstva zemědělství Čj.: 14000/2020-15132. Ačkoliv jsou předpokládané pořizovací náklady poměrně vysoké, je navržený způsob zajištění
dodávky pitné vody jedinou garancí distribuce pitné vody v období sucha a nedostatku vody. Navrženou změnu PRVKÚK doporučujeme ZÚK ke schválení.

Bod 9.7 priloha 7.pdf k usnesení č. 020/10Z/2021

Bod 9.7 příloha 7

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele: 17/SML3482/04/SoPD/ZPZ
Číslo jednací:
Číslo smlouvy u příjemce

DODATEK č. 4 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 Veselé
Sídlo:
Veselé 153, 405 02 Veselé
Zastoupený:
Radkem Zralým, starostou obce
Kontaktní osoba: Jaroslav Havlín, místostarosta obce
E-mail/telefon: vesele@volny.cz, 412 585 275, 721 782 632
IČ (RČ):
00555908
DIČ:
CZ00555908
Bank. spojení: Komerční banka, pobočka Ústí nad Labem
číslo účtu: 15628431/0100
(dále jen ,,příjemce“)
Článek I.
1. Smluvní strany se dohodly na změně Článku II. odst. 7. Smlouvy o poskytnutí investiční
dotace č. 17/SML3482/SoPD/ZPZ uzavřené na základě usnesení Zastupitelstva
Ústeckého kraje ze dne 11. 9. 2017 č. 048/7Z/2017, ve znění Dodatku č. 1, o jehož
uzavření bylo rozhodnuto usnesením č. 021/18Z/2019 ze dne 4. 3. 2019, dodatku č. 2, o
jehož uzavření bylo rozhodnuto usnesením č. 027/26Z/2020 ze dne 27. 1. 2020, ve znění
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Dodatku č. 3, o jehož uzavření bylo rozhodnuto usnesením č. 024/3Z/2021 ze dne 25. 1.
2021, kterými bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace obci Veselé z Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje na realizaci projektu „Rozšíření vodovodní sítě v obci
Veselé“ (dále jen „Smlouva“) takto:
Stávající Čl. II. odst. 7. nově zní:
7. Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech projektu v maximální výši 18,90 %, maximálně však do výše
přiznané dotace. Závazný finanční 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 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 Veselé
Radek Zralý
starosta obce

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet projektu
Datum
Zpracovatel
Vedoucí odboru
Číslo příslibu / správce rozpočtu
Předchozí souhlas dle kompetence

Jméno a příjmení

Funkce a odbor

Ing. Michaela Sattlerová

referent životního prostředí a zemědělství

Ing. Irena Jeřábková

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Simona Strnadová

referent ekonomického odboru

není požadován

Zveřejněno v registru smluv
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bod 10.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 022/10Z/2021

Příloha č. 1

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

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

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

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

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

Bod 10.2 Priloha 1.pdf k usnesení č. 023/10Z/2021

Přehled subjektů navržených k podpoře, včetně výše dotace

Poskytovatel

IČ

DŮM ROMSKÉ KULTURY, o.p.s.

25441892

Příloha č. 1

ID

Druh služby

Částka o dofincování ze žádosti

3960446 terénní programy
5153749 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

160 000 Kč
160 000 Kč
ALOKACE
ROZDĚLENO
NEROZDĚLENO

DOFINANCOVÁNÍ

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

Bod 10.3 priloha 3.pdf k usnesení č. 024/10Z/2021

HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V PROGRAMU "PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2022 - malý dotační program" - Dotace v kompetenci ZÚK

Číslo
žádosti

1.1
1.2
2.1
3.1
3.2
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7.1
8.1
10.1
10.2
11.1
13.1
13.2
15.1
16.1
17.1
17.2
18.1
18.2
18.3
19.1
19.2
20.1
20.2
20.3
20.4
20.5
20.6
20.7
20.8
21.1
22.1

Název poskytovatele

Agentura Osmý den, o.p.s.
Agentura Osmý den, o.p.s.
Agentura osobní asistenční služby, z.ú.
Agentura Pondělí, z.s.
Agentura Pondělí, z.s.
Arkadie, o.p.s.
Arkadie, o.p.s.
Arkadie, o.p.s.
Arkadie, o.p.s.
Arkadie, o.p.s.
Arkadie, o.p.s.
Arkadie, o.p.s.
Arkadie, o.p.s.
Armáda spásy v České republice, z. s.
Armáda spásy v České republice, z. s.
Armáda spásy v České republice, z. s.
Armáda spásy v České republice, z. s.
Armáda spásy v České republice, z. s.
Asociace pracovní rehabilitace ČR z.s.
Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR-zapsaný spolek, z.s.
Camphill na soutoku, z.s.
Camphill na soutoku, z.s.
CEDR - komunitní spolek
Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s.
Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s.
CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, obecně prospěšná společnost
Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO
Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s.
Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s.
Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.
Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.
Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s.
Centrum služeb pro zdravotně postižené o.p.s.
Centrum služeb pro zdravotně postižené o.p.s.
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace
Centrum ucelené rehabilitace, z. ú.
CESPO, o.p.s.

IČ

26667649
26667649
26638452
26537788
26537788
00556203
00556203
00556203
00556203
00556203
00556203
00556203
00556203
40613411
40613411
40613411
40613411
40613411
26569558
14866391
68923147
68923147
26590735
27270955
27270955
26999234
70854165
26593661
26593661
27043797
27043797
27043797
27297128
27297128
71235868
71235868
71235868
71235868
71235868
71235868
71235868
71235868
06172865
70819882

ID služby

5981003
6514992
7938610
3306857
5598414
1268119
2981921
1816143
4415138
7942332
8349589
4012625
6522122
1410545
6778323
9766509
2374792
6883390
8611761
2234056
6570110
8141075
5108266
1292895
5998627
1501687
6455886
4704104
7909036
7328567
1740941
3272817
1532609
3991178
5387786
1073186
5463800
9923023
2682796
1542857
5093964
3811243
7405909
8532431

druh služby

sociální rehabilitace
odborné sociální poradenství
osobní asistence
podpora samostatného bydlení
sociální rehabilitace
denní stacionáře
sociálně terapeutické dílny
sociální rehabilitace
sociální rehabilitace
odborné sociální poradenství
chráněné bydlení
denní stacionáře
podpora samostatného bydlení
noclehárny
azylové domy
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
azylové domy
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
odborné sociální poradenství
chráněné bydlení
centra denních služeb
azylové domy
osobní asistence
odborné sociální poradenství
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
denní stacionáře
odborné sociální poradenství
osobní asistence
pečovatelská služba
odlehčovací služby T
odborné sociální poradenství
osobní asistence
odborné sociální poradenství
denní stacionáře
pečovatelská služba
chráněné bydlení
domovy se zvláštním režimem
domovy pro seniory
domovy se zvláštním režimem
noclehárny
azylové domy
odborné sociální poradenství
odborné sociální poradenství

58 706 764,00 Kč

58 285 664,00 Kč 11 000 000,00 Kč

Příloha č. 3
11 000 000,00 Kč

57 432 587,00 Kč

55 111 660,00 Kč 10 928 490,00 Kč

10 928 490,00 Kč

Požadavek na
dotaci

170 000,00 Kč
150 000,00 Kč
139 827,00 Kč
100 000,00 Kč
140 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
100 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
200 000,00 Kč
300 000,00 Kč
100 000,00 Kč
297 300,00 Kč
30 000,00 Kč
50 000,00 Kč
300 000,00 Kč
275 000,00 Kč
125 000,00 Kč
65 000,00 Kč
306 000,00 Kč
228 000,00 Kč
270 700,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
235 400,00 Kč
300 000,00 Kč
100 000,00 Kč
98 000,00 Kč

Uznatelný
požadavek na
dotaci

170 000,00 Kč
150 000,00 Kč
139 827,00 Kč
100 000,00 Kč
140 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
100 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
200 000,00 Kč
300 000,00 Kč
100 000,00 Kč
297 300,00 Kč
30 000,00 Kč
50 000,00 Kč
300 000,00 Kč
275 000,00 Kč
125 000,00 Kč
65 000,00 Kč
300 000,00 Kč
228 000,00 Kč
270 700,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
235 400,00 Kč
300 000,00 Kč
100 000,00 Kč
98 000,00 Kč

Návrh dotace na
službu v r. 2022

31 030,00 Kč
4 110,00 Kč
40 900,00 Kč
38 560,00 Kč
105 010,00 Kč
31 180,00 Kč
34 280,00 Kč
34 140,00 Kč
41 380,00 Kč
820,00 Kč
15 560,00 Kč
35 860,00 Kč
9 320,00 Kč
17 080,00 Kč
45 460,00 Kč
33 430,00 Kč
46 830,00 Kč
43 840,00 Kč
25 070,00 Kč
2 460,00 Kč
29 810,00 Kč
20 440,00 Kč
35 720,00 Kč
35 780,00 Kč
820,00 Kč
21 730,00 Kč
21 440,00 Kč
1 640,00 Kč
46 690,00 Kč
31 480,00 Kč
14 650,00 Kč
2 300,00 Kč
24 710,00 Kč
820,00 Kč
9 740,00 Kč
65 880,00 Kč
114 980,00 Kč
69 600,00 Kč
62 340,00 Kč
26 980,00 Kč
13 670,00 Kč
47 080,00 Kč
2 460,00 Kč
2 300,00 Kč

Celkem za
organizaci

35 140,00 Kč
40 900,00 Kč
143 570,00 Kč

202 540,00 Kč

186 640,00 Kč

25 070,00 Kč
2 460,00 Kč
50 250,00 Kč
35 720,00 Kč
36 600,00 Kč
21 730,00 Kč
21 440,00 Kč
48 330,00 Kč
48 430,00 Kč
25 530,00 Kč

410 270,00 Kč

2 460,00 Kč
7 470,00 Kč

22.2
23.1
23.2
24.1
25.1
25.2
25.3
25.4
25.5
25.6
25.7
25.8
25.9
26.1
27.1
27.2
27.3
27.4
27.5
27.6
28.1
28.2
28.3
29.1
29.2
30.1
30.2
30.3
30.4
31.1
31.2
32.1
32.2
32.3
33.1
33.2
34.1
35.1
36.1
36.2
37.1
37.2
37.3
37.4
37.5
37.6
37.7
37.8
37.9
37.10
37.11
37.12
37.13
37.14
37.15
37.16
37.17

CESPO, o.p.s.
Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s.
Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z.s.
Cinka, z. s.
Člověk v tísni, o.p.s.
Člověk v tísni, o.p.s.
Člověk v tísni, o.p.s.
Člověk v tísni, o.p.s.
Člověk v tísni, o.p.s.
Člověk v tísni, o.p.s.
Člověk v tísni, o.p.s.
Člověk v tísni, o.p.s.
Člověk v tísni, o.p.s.
Demosthenes, o.p.s.
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě
Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě
Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě
Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích
Diakonie ČCE - středisko v Krabčicích
Diecézní charita Litoměřice
Diecézní charita Litoměřice
Diecézní charita Litoměřice
Diecézní charita Litoměřice
Domov důchodců Roudnice nad Labem, příspěvková organizace
Domov důchodců Roudnice nad Labem, příspěvková organizace
Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci
Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci
Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci
Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace
Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace
Domov pro seniory Vroutek, příspěvková organizace
EDA cz, z.ú.
ENERGIE o.p.s.
ENERGIE o.p.s.
Fokus Labe, z.ú.
Fokus Labe, z.ú.
Fokus Labe, z.ú.
Fokus Labe, z.ú.
Fokus Labe, z.ú.
Fokus Labe, z.ú.
Fokus Labe, z.ú.
Fokus Labe, z.ú.
Fokus Labe, z.ú.
Fokus Labe, z.ú.
Fokus Labe, z.ú.
Fokus Labe, z.ú.
Fokus Labe, z.ú.
Fokus Labe, z.ú.
Fokus Labe, z.ú.
Fokus Labe, z.ú.
Fokus Labe, z.ú.

70819882
72068396
72068396
22856838
25755277
25755277
25755277
25755277
25755277
25755277
25755277
25755277
25755277
25421018
46768041
46768041
46768041
46768041
46768041
46768041
70863601
70863601
70863601
41328523
41328523
40229939
40229939
40229939
40229939
00828998
00828998
00830411
00830411
00830411
65650964
65650964
68454864
24743054
25034545
25034545
44226586
44226586
44226586
44226586
44226586
44226586
44226586
44226586
44226586
44226586
44226586
44226586
44226586
44226586
44226586
44226586
44226586

9382099
3356067
2282970
6343251
6651167
6102115
9100570
3230075
2793191
6027304
6435327
7624072
4941547
5330519
4731306
4894760
9407680
2987242
2027319
7041080
1988848
1760842
2013307
2185972
9753639
4013275
7429073
7908464
9801549
7001404
8731012
8541500
5153567
9823316
4159038
7285141
2862640
7877605
1534371
8221160
8981594
2365503
5844827
9071773
3935206
1214275
1621637
2046626
9462377
1657475
9425002
4265731
2882507
9131484
3097184
6303516
3376667

tlumočnické služby
sociálně terapeutické dílny
sociální rehabilitace
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
terénní programy
terénní programy
terénní programy
raná péče
azylové domy
sociální rehabilitace
sociálně terapeutické dílny
podpora samostatného bydlení
chráněné bydlení
centra denních služeb
odborné sociální poradenství
azylové domy
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
domovy se zvláštním režimem
domovy pro seniory
azylové domy
odborné sociální poradenství
terénní programy
pečovatelská služba
domovy pro seniory
domovy se zvláštním režimem
domovy se zvláštním režimem
pečovatelská služba
domovy pro seniory
domovy pro seniory
domovy se zvláštním režimem
domovy se zvláštním režimem
raná péče
chráněné bydlení
odlehčovací služby A/P
sociální rehabilitace
sociálně terapeutické dílny
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

odborné sociální poradenství
chráněné bydlení
sociální rehabilitace
odborné sociální poradenství
sociálně terapeutické dílny
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

sociální rehabilitace
odborné sociální poradenství
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

sociální rehabilitace
odborné sociální poradenství
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

sociální rehabilitace
sociální rehabilitace

130 000,00 Kč
80 000,00 Kč
80 000,00 Kč
300 000,00 Kč
200 000,00 Kč
200 000,00 Kč
150 000,00 Kč
150 000,00 Kč
200 000,00 Kč
200 000,00 Kč
150 000,00 Kč
200 000,00 Kč
200 000,00 Kč
259 000,00 Kč
100 000,00 Kč
100 000,00 Kč
100 000,00 Kč
100 000,00 Kč
100 000,00 Kč
100 000,00 Kč
299 800,00 Kč
299 900,00 Kč
299 900,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
35 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
202 000,00 Kč
250 000,00 Kč
50 000,00 Kč
296 200,00 Kč
299 600,00 Kč
189 600,00 Kč
133 800,00 Kč
277 573,00 Kč
298 900,00 Kč
192 600,00 Kč
320 100,00 Kč
197 800,00 Kč
170 000,00 Kč
125 850,00 Kč
130 500,00 Kč
186 200,00 Kč
100 000,00 Kč
99 350,00 Kč
126 850,00 Kč
136 100,00 Kč

130 000,00 Kč
80 000,00 Kč
80 000,00 Kč
300 000,00 Kč
200 000,00 Kč
200 000,00 Kč
150 000,00 Kč
150 000,00 Kč
200 000,00 Kč
200 000,00 Kč
150 000,00 Kč
200 000,00 Kč
200 000,00 Kč
259 000,00 Kč
100 000,00 Kč
100 000,00 Kč
100 000,00 Kč
100 000,00 Kč
100 000,00 Kč
100 000,00 Kč
299 800,00 Kč
299 900,00 Kč
299 900,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
35 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
202 000,00 Kč
250 000,00 Kč
50 000,00 Kč
296 200,00 Kč
299 600,00 Kč
189 600,00 Kč
133 800,00 Kč
277 573,00 Kč
298 900,00 Kč
192 600,00 Kč
300 000,00 Kč
197 800,00 Kč
170 000,00 Kč
125 850,00 Kč
130 500,00 Kč
186 200,00 Kč
100 000,00 Kč
99 350,00 Kč
126 850,00 Kč
136 100,00 Kč

5 170,00 Kč
29 380,00 Kč
31 030,00 Kč
34 560,00 Kč
27 280,00 Kč
27 280,00 Kč
27 280,00 Kč
22 730,00 Kč
16 710,00 Kč
33 430,00 Kč
17 690,00 Kč
26 540,00 Kč
44 240,00 Kč
39 620,00 Kč
51 950,00 Kč
42 410,00 Kč
39 180,00 Kč
21 760,00 Kč
44 480,00 Kč
39 800,00 Kč
10 680,00 Kč
87 680,00 Kč
31 760,00 Kč
118 720,00 Kč
20 720,00 Kč
110 410,00 Kč
2 950,00 Kč
3 530,00 Kč
10 050,00 Kč
35 070,00 Kč
148 960,00 Kč
68 570,00 Kč
59 290,00 Kč
88 520,00 Kč
81 720,00 Kč
45 010,00 Kč
80 300,00 Kč
27 330,00 Kč
170 060,00 Kč
16 460,00 Kč
93 110,00 Kč
78 360,00 Kč
26 740,00 Kč
2 460,00 Kč
75 270,00 Kč
41 380,00 Kč
2 460,00 Kč
29 380,00 Kč
16 040,00 Kč
20 690,00 Kč
2 460,00 Kč
16 040,00 Kč
20 690,00 Kč
2 460,00 Kč
16 040,00 Kč
20 690,00 Kč
93 110,00 Kč

7 470,00 Kč
60 410,00 Kč
34 560,00 Kč

243 180,00 Kč

39 620,00 Kč

239 580,00 Kč

130 120,00 Kč
139 440,00 Kč

126 940,00 Kč

184 030,00 Kč
216 380,00 Kč
126 730,00 Kč
80 300,00 Kč
27 330,00 Kč
186 520,00 Kč

906 730,00 Kč

906 730,00 Kč

37.18
37.19
37.20
37.21
37.22
37.23
37.24
38.1
39.1
40.1
40.2
40.3
41.1
41.2
41.3
41.4
41.5
41.6
42.1
42.2
42.3
42.4
42.5
42.6
42.7
42.8
42.9
43.1
43.2
43.3
43.4
43.5
44.1
44.2
44.3
44.4
44.5
44.6
44.7
44.8
44.9
44.10
44.11
44.12
44.13
44.14
44.15
44.16
44.17
44.18
44.19
44.20
44.21
44.22
44.23
44.24
44.25

Fokus Labe, z.ú.
Fokus Labe, z.ú.
Fokus Labe, z.ú.
Fokus Labe, z.ú.
Fokus Labe, z.ú.
Fokus Labe, z.ú.
Fokus Labe, z.ú.
HEWER, z.s.
Hornická nemocnice s poliklinikou spol. s r.o.
HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.
HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.
HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.
Charita Česká Kamenice
Charita Česká Kamenice
Charita Česká Kamenice
Charita Česká Kamenice
Charita Česká Kamenice
Charita Česká Kamenice
Charita Litoměřice
Charita Litoměřice
Charita Litoměřice
Charita Litoměřice
Charita Litoměřice
Charita Litoměřice
Charita Litoměřice
Charita Litoměřice
Charita Litoměřice
Charita Lovosice
Charita Lovosice
Charita Lovosice
Charita Lovosice
Charita Lovosice
Charita Most
Charita Most
Charita Most
Charita Most
Charita Most
Charita Most
Charita Most
Charita Most
Charita Most
Charita Most
Charita Most
Charita Most
Charita Most
Charita Most
Charita Most
Charita Most
Charita Most
Charita Most
Charita Most
Charita Most
Charita Most
Charita Most
Charita Most
Charita Most
Charita Most

44226586
44226586
44226586
44226586
44226586
44226586
44226586
66000653
61325422
25419561
25419561
25419561
70818134
70818134
70818134
70818134
70818134
70818134
46769382
46769382
46769382
46769382
46769382
46769382
46769382
46769382
46769382
46770321
46770321
46770321
46770321
46770321
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920
70828920

6105987
4103239
1457144
1015984
5188376
9317585
6780298
4076320
8445409
3441974
5291951
4743378
5735295
2527440
2472265
9806102
7629312
9869440
9011520
2548478
5964684
2241142
3403190
5624320
1269156
2417772
6566711
3189832
8464374
3209417
6081367
6540812
5370162
8389381
7544686
5872914
9253322
4704201
3475445
5361940
2450357
1158642
3383589
6776446
5798742
7323829
8583484
1826142
2570590
8190994
5778636
8522670
3043143
1012725
8217675
6239239
5476963

sociální rehabilitace
sociální rehabilitace
sociální rehabilitace
sociální rehabilitace
sociální rehabilitace
sociální rehabilitace
chráněné bydlení
osobní asistence
sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

odborné sociální poradenství
sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

odlehčovací služby P
sociálně terapeutické dílny
podpora samostatného bydlení
nízkoprahová denní centra
chráněné bydlení
domovy se zvláštním režimem
domovy se zvláštním režimem
terénní programy
noclehárny
nízkoprahová denní centra
azylové domy
pečovatelská služba
domovy se zvláštním režimem
denní stacionáře
odlehčovací služby P
domovy pro seniory
terénní programy
sociálně terapeutické dílny
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
azylové domy
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
terénní programy
terénní programy
terénní programy
terénní programy
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
odborné sociální poradenství
odborné sociální poradenství
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
pečovatelská služba
osobní asistence
odborné sociální poradenství
noclehárny
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
nízkoprahová denní centra
odborné sociální poradenství
sociální rehabilitace
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
domy na půl cesty
azylové domy
azylové domy

250 319,00 Kč
246 744,00 Kč
209 718,00 Kč
246 089,00 Kč
281 824,00 Kč
246 839,00 Kč
292 505,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
50 000,00 Kč
90 000,00 Kč
140 000,00 Kč
250 000,00 Kč
150 000,00 Kč
150 000,00 Kč
300 000,00 Kč
250 000,00 Kč
250 000,00 Kč
184 000,00 Kč
100 000,00 Kč
150 000,00 Kč
200 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
22 000,00 Kč
40 000,00 Kč
44 000,00 Kč
77 000,00 Kč
44 000,00 Kč
100 050,00 Kč
80 000,00 Kč
50 050,00 Kč
65 000,00 Kč
100 000,00 Kč
80 000,00 Kč
45 000,00 Kč
70 000,00 Kč
100 000,00 Kč
40 100,00 Kč
98 998,00 Kč
85 000,00 Kč
253 411,00 Kč
115 200,00 Kč
20 100,00 Kč
30 050,00 Kč
100 000,00 Kč
80 000,00 Kč
40 000,00 Kč
50 000,00 Kč
85 000,00 Kč
100 000,00 Kč
50 100,00 Kč
100 100,00 Kč
100 100,00 Kč

250 319,00 Kč
246 744,00 Kč
209 718,00 Kč
246 089,00 Kč
281 824,00 Kč
246 839,00 Kč
292 505,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
50 000,00 Kč
90 000,00 Kč
140 000,00 Kč
250 000,00 Kč
150 000,00 Kč
150 000,00 Kč
300 000,00 Kč
250 000,00 Kč
250 000,00 Kč
184 000,00 Kč
100 000,00 Kč
150 000,00 Kč
200 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
22 000,00 Kč
40 000,00 Kč
44 000,00 Kč
77 000,00 Kč
44 000,00 Kč
100 050,00 Kč
80 000,00 Kč
50 050,00 Kč
65 000,00 Kč
100 000,00 Kč
80 000,00 Kč
45 000,00 Kč
70 000,00 Kč
100 000,00 Kč
40 100,00 Kč
98 998,00 Kč
85 000,00 Kč
253 411,00 Kč
115 200,00 Kč
20 100,00 Kč
30 050,00 Kč
100 000,00 Kč
80 000,00 Kč
40 000,00 Kč
50 000,00 Kč
85 000,00 Kč
100 000,00 Kč
50 100,00 Kč
100 100,00 Kč
100 100,00 Kč

41 380,00 Kč
41 380,00 Kč
41 380,00 Kč
51 730,00 Kč
93 110,00 Kč
51 730,00 Kč
28 640,00 Kč
61 620,00 Kč
20 830,00 Kč
1 230,00 Kč
3 850,00 Kč
19 680,00 Kč
57 790,00 Kč
27 980,00 Kč
35 470,00 Kč
140 260,00 Kč
28 000,00 Kč
14 030,00 Kč
10 610,00 Kč
8 540,00 Kč
10 940,00 Kč
37 340,00 Kč
60 680,00 Kč
46 210,00 Kč
8 570,00 Kč
7 580,00 Kč
133 390,00 Kč
8 840,00 Kč
19 590,00 Kč
16 710,00 Kč
38 960,00 Kč
20 910,00 Kč
45 470,00 Kč
26 540,00 Kč
10 610,00 Kč
26 540,00 Kč
26 540,00 Kč
36 380,00 Kč
1 640,00 Kč
2 950,00 Kč
16 710,00 Kč
16 710,00 Kč
25 070,00 Kč
41 790,00 Kč
31 210,00 Kč
11 240,00 Kč
1 890,00 Kč
8 540,00 Kč
31 830,00 Kč
30 400,00 Kč
1 970,00 Kč
20 690,00 Kč
35 940,00 Kč
54 570,00 Kč
8 400,00 Kč
48 710,00 Kč
43 840,00 Kč

61 620,00 Kč
20 830,00 Kč
24 760,00 Kč

303 530,00 Kč

323 860,00 Kč

105 010,00 Kč

654 890,00 Kč

44.26
45.1
45.2
45.3
45.4
46.1
46.2
46.3
47.1
47.2
47.3
47.4
47.5
47.6
47.7
47.8
47.9
48.1
49.1
49.2
50.1
50.2
50.3
50.4
51.1
51.2
51.3
51.4
52.1
52.2
52.3
52.4
52.5
52.6
52.7
53.1
54.1
54.2
54.3
54.4
54.5
55.1
56.1
56.2
56.3
56.4
57.1
58.1
58.2
59.1
60.1
61.1
61.2
61.3
62.1
62.2
62.3

Charita Most
Charita Roudnice nad Labem
Charita Roudnice nad Labem
Charita Roudnice nad Labem
Charita Roudnice nad Labem
Charita Teplice v Čechách
Charita Teplice v Čechách
Charita Teplice v Čechách
Charita Ústí nad Labem
Charita Ústí nad Labem
Charita Ústí nad Labem
Charita Ústí nad Labem
Charita Ústí nad Labem
Charita Ústí nad Labem
Charita Ústí nad Labem
Charita Ústí nad Labem
Charita Ústí nad Labem
Charitní sdružení Děčín, z. s.
Indigo Děčín, z.s.
Indigo Děčín, z.s.
JURTA, o.p.s.
JURTA, o.p.s.
JURTA, o.p.s.
JURTA, o.p.s.
K srdci klíč, o.p.s.
K srdci klíč, o.p.s.
K srdci klíč, o.p.s.
K srdci klíč, o.p.s.
Kamarád - LORM, příspěvková organizace
Kamarád - LORM, příspěvková organizace
Kamarád - LORM, příspěvková organizace
Kamarád - LORM, příspěvková organizace
Kamarád - LORM, příspěvková organizace
Kamarád - LORM, příspěvková organizace
Kamarád - LORM, příspěvková organizace
Kleja, z.s.
Kostka Krásná Lípa, p.o.
Kostka Krásná Lípa, p.o.
Kostka Krásná Lípa, p.o.
Kostka Krásná Lípa, p.o.
Kostka Krásná Lípa, p.o.
Křesťanské společenství Jonáš, z. s.
Květina, z. s.
Květina, z. s.
Květina, z. s.
Květina, z. s.
Maltézská pomoc, o.p.s.
Masopust, z.s.
Masopust, z.s.
Medicína Litvínov s.r.o.
Městská knihovna Louny, příspěvková organizace
Městská správa sociálních služeb Kadaň
Městská správa sociálních služeb Kadaň
Městská správa sociálních služeb Kadaň
Městská správa sociálních služeb Vejprty
Městská správa sociálních služeb Vejprty
Městská správa sociálních služeb Vejprty

70828920
62769111
62769111
62769111
62769111
70806837
70806837
70806837
44225512
44225512
44225512
44225512
44225512
44225512
44225512
44225512
44225512
26590719
68975244
68975244
63778718
63778718
63778718
63778718
27000222
27000222
27000222
27000222
00830437
00830437
00830437
00830437
00830437
00830437
00830437
01181491
75139090
75139090
75139090
75139090
75139090
26648661
27038645
27038645
27038645
27038645
26708451
26604205
26604205
47310189
65108477
65642481
65642481
65642481
46789863
46789863
46789863

5690901
8281324
4335678
1761469
6392422
7058897
8489399
5945195
9832613
6631017
3831791
9288131
3125201
2179469
3255982
2145028
1001488
6511261
9082399
9308341
1066948
4715430
5807228
9100031
6455949
9422230
9763724
8836274
2207393
7334865
2803757
8570486
1165395
3210011
1372355
9338405
5321665
6363165
3153600
1928007
3827499
8061366
6251794
5829590
3536223
5464128
9905305
1989766
6538434
3132557
6963367
9009774
8021779
8756058
6278016
7891821
9493656

azylové domy
azylové domy
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
pečovatelská služba
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
odborné sociální poradenství
azylové domy
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
terénní programy
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
noclehárny
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
domovy se zvláštním režimem
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
nízkoprahová denní centra
azylové domy
odborné sociální poradenství
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
terénní programy
sociální rehabilitace
sociálně terapeutické dílny
chráněné bydlení
podpora samostatného bydlení
noclehárny
azylové domy
domy na půl cesty
azylové domy
týdenní stacionáře
sociálně terapeutické dílny
podpora samostatného bydlení
odlehčovací služby A/P
chráněné bydlení
domovy pro osoby se zdravotním postižením
denní stacionáře
terénní programy
osobní asistence
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
terénní programy
odborné sociální poradenství
nízkoprahová denní centra
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
terénní programy
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
nízkoprahová denní centra
osobní asistence
sociální rehabilitace
sociálně terapeutické dílny
domovy pro seniory
sociálně terapeutické dílny
pečovatelská služba
domovy pro seniory
odlehčovací služby P
domovy pro seniory
domovy pro osoby se zdravotním postižením
domovy se zvláštním režimem

100 100,00 Kč
100 000,00 Kč
100 000,00 Kč
75 000,00 Kč
75 000,00 Kč
200 000,00 Kč
350 000,00 Kč
250 000,00 Kč
188 500,00 Kč
165 000,00 Kč
145 500,00 Kč
145 000,00 Kč
196 500,00 Kč
184 000,00 Kč
272 500,00 Kč
84 000,00 Kč
255 000,00 Kč
150 000,00 Kč
200 000,00 Kč
200 000,00 Kč
210 000,00 Kč
290 000,00 Kč
200 000,00 Kč
190 000,00 Kč
58 000,00 Kč
250 000,00 Kč
230 000,00 Kč
330 000,00 Kč
30 000,00 Kč
30 000,00 Kč
50 000,00 Kč
20 000,00 Kč
50 000,00 Kč
90 000,00 Kč
30 000,00 Kč
62 000,00 Kč
150 000,00 Kč
150 000,00 Kč
150 000,00 Kč
50 000,00 Kč
150 000,00 Kč
279 706,00 Kč
100 000,00 Kč
100 000,00 Kč
100 000,00 Kč
100 000,00 Kč
200 000,00 Kč
65 000,00 Kč
75 000,00 Kč
250 000,00 Kč
100 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
60 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč

100 100,00 Kč
100 000,00 Kč
100 000,00 Kč
75 000,00 Kč
75 000,00 Kč
200 000,00 Kč
300 000,00 Kč
250 000,00 Kč
188 500,00 Kč
165 000,00 Kč
145 500,00 Kč
145 000,00 Kč
196 500,00 Kč
184 000,00 Kč
272 500,00 Kč
84 000,00 Kč
255 000,00 Kč
150 000,00 Kč
200 000,00 Kč
200 000,00 Kč
210 000,00 Kč
290 000,00 Kč
200 000,00 Kč
190 000,00 Kč
58 000,00 Kč
250 000,00 Kč
230 000,00 Kč
300 000,00 Kč
30 000,00 Kč
30 000,00 Kč
50 000,00 Kč
20 000,00 Kč
50 000,00 Kč
90 000,00 Kč
30 000,00 Kč
62 000,00 Kč
150 000,00 Kč
150 000,00 Kč
150 000,00 Kč
50 000,00 Kč
150 000,00 Kč
279 706,00 Kč
100 000,00 Kč
100 000,00 Kč
100 000,00 Kč
100 000,00 Kč
200 000,00 Kč
65 000,00 Kč
75 000,00 Kč
250 000,00 Kč
100 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
60 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč

48 710,00 Kč
48 710,00 Kč
45 470,00 Kč
12 480,00 Kč
25 070,00 Kč
1 640,00 Kč
32 470,00 Kč
33 430,00 Kč
17 690,00 Kč
16 710,00 Kč
25 630,00 Kč
13 640,00 Kč
27 280,00 Kč
32 310,00 Kč
16 710,00 Kč
37 500,00 Kč
64 940,00 Kč
6 900,00 Kč
44 560,00 Kč
39 820,00 Kč
51 730,00 Kč
73 460,00 Kč
21 290,00 Kč
15 540,00 Kč
17 080,00 Kč
34 360,00 Kč
16 800,00 Kč
48 710,00 Kč
10 130,00 Kč
30 000,00 Kč
14 920,00 Kč
10 640,00 Kč
29 810,00 Kč
31 670,00 Kč
4 280,00 Kč
26 540,00 Kč
39 600,00 Kč
59 110,00 Kč
43 130,00 Kč
11 680,00 Kč
980,00 Kč
30 400,00 Kč
37 610,00 Kč
20 350,00 Kč
36 380,00 Kč
30 400,00 Kč
18 740,00 Kč
25 860,00 Kč
34 280,00 Kč
19 310,00 Kč
29 380,00 Kč
38 140,00 Kč
138 060,00 Kč
6 450,00 Kč
14 460,00 Kč
249 460,00 Kč
213 890,00 Kč

131 730,00 Kč

67 540,00 Kč

252 410,00 Kč

6 900,00 Kč
84 380,00 Kč

162 020,00 Kč

116 950,00 Kč

131 450,00 Kč

26 540,00 Kč

154 500,00 Kč

30 400,00 Kč
124 740,00 Kč
18 740,00 Kč
60 140,00 Kč
19 310,00 Kč
29 380,00 Kč
182 650,00 Kč

571 310,00 Kč

571 310,00 Kč
62.4
63.1
63.2
63.3
63.4
64.1
64.2
64.3
64.4
64.5
64.6
64.7
64.8
64.9
64.10
64.11
64.12
64.13
64.14
64.15
64.16
64.17
64.18
64.19
64.20
64.21
64.22
64.23
65.1
66.1
66.2
67.1
67.2
67.3
67.4
67.5
68.1
68.2
68.3
68.4
69.1
69.2
70.1
70.2
70.3
70.4
70.5
70.6
71.1
72.1
73.1
73.2
73.3
74.1
74.2
74.3
74.4

Městská správa sociálních služeb Vejprty
Městský ústav sociálních služeb Jirkov
Městský ústav sociálních služeb Jirkov
Městský ústav sociálních služeb Jirkov
Městský ústav sociálních služeb Jirkov
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
NADĚJE
Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín
Oblastní spolek Českého červeného kříže Louny
Oblastní spolek Českého červeného kříže Louny
Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
Obrnické centrum sociálních služeb, příspěvková organizace
OPORA
OPORA
OPORA
OPORA
Poradna pro integraci, z. ú.
Poradna pro integraci, z. ú.
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s.
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s.
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s.
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s.
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s.
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s.
Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň, z.s
Programy občanské pomoci a sociální intervence, z. s.
Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu
Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu
Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu
Romano jasnica, spolek
Romano jasnica, spolek
Romano jasnica, spolek
Romano jasnica, spolek

46789863
46787682
46787682
46787682
46787682
00570931
00570931
00570931
00570931
00570931
00570931
00570931
00570931
00570931
00570931
00570931
00570931
00570931
00570931
00570931
00570931
00570931
00570931
00570931
00570931
00570931
00570931
00570931
00426067
00426113
00426113
21551413
21551413
21551413
21551413
21551413
63154935
63154935
63154935
63154935
67362621
67362621
70100691
70100691
70100691
70100691
70100691
70100691
22723030
69898588
69411239
69411239
69411239
68974922
68974922
68974922
68974922

9926245
7032621
3890327
5655847
1590533
4534118
6772756
4528359
4166865
3072534
5625611
2925439
1256783
9593299
9057704
7055199
5924567
2503341
6087352
8870904
6562208
1074769
2127231
1673951
4257675
7116825
8090360
8149563
2794196
5658772
1427288
1991853
8897392
2868960
2597207
6782959
9223369
4302274
8743040
3964750
6917580
5373127
7406243
2230344
9564563
3190373
7212518
7160480
6958943
2702489
9399765
4709041
5509784
1280221
8623993
2714387
9817183

chráněné bydlení
domovy se zvláštním režimem
domovy pro seniory
domovy pro osoby se zdravotním postižením
odlehčovací služby P
terénní programy
odborné sociální poradenství
terénní programy
sociálně terapeutické dílny
chráněné bydlení
nízkoprahová denní centra
noclehárny
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
odborné sociální poradenství
chráněné bydlení
krizová pomoc
sociálně terapeutické dílny
chráněné bydlení
terénní programy
nízkoprahová denní centra
terénní programy
odborné sociální poradenství
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
azylové domy
nízkoprahová denní centra
noclehárny
noclehárny
domovy se zvláštním režimem
azylové domy
azylové domy
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
terénní programy
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
odborné sociální poradenství
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
pečovatelská služba
pečovatelská služba
odlehčovací služby T
odlehčovací služby T
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
odborné sociální poradenství
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
terénní programy
terénní programy
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
odborné sociální poradenství
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
pečovatelská služba
odborné sociální poradenství
terénní programy
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
100 000,00 Kč
67 800,00 Kč
230 000,00 Kč
140 000,00 Kč
184 000,00 Kč
170 000,00 Kč
120 000,00 Kč
200 000,00 Kč
280 000,00 Kč
67 800,00 Kč
414 000,00 Kč
16 000,00 Kč
194 000,00 Kč
296 000,00 Kč
160 000,00 Kč
174 000,00 Kč
100 000,00 Kč
72 000,00 Kč
240 000,00 Kč
401 000,00 Kč
225 000,00 Kč
100 000,00 Kč
105 000,00 Kč
300 000,00 Kč
70 000,00 Kč
70 000,00 Kč
192 266,00 Kč
88 465,00 Kč
117 020,00 Kč
60 502,00 Kč
75 405,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
150 000,00 Kč
150 000,00 Kč
279 459,00 Kč
299 988,00 Kč
117 000,00 Kč
112 000,00 Kč
31 000,00 Kč
14 793,00 Kč
55 000,00 Kč
38 162,00 Kč
80 000,00 Kč
120 000,00 Kč
200 000,00 Kč
150 000,00 Kč
150 000,00 Kč
37 464,00 Kč
56 000,00 Kč
64 000,00 Kč
68 000,00 Kč

300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
100 000,00 Kč
67 800,00 Kč
230 000,00 Kč
140 000,00 Kč
184 000,00 Kč
170 000,00 Kč
120 000,00 Kč
200 000,00 Kč
280 000,00 Kč
67 800,00 Kč
300 000,00 Kč
16 000,00 Kč
194 000,00 Kč
296 000,00 Kč
160 000,00 Kč
174 000,00 Kč
100 000,00 Kč
72 000,00 Kč
240 000,00 Kč
300 000,00 Kč
225 000,00 Kč
100 000,00 Kč
105 000,00 Kč
300 000,00 Kč
70 000,00 Kč
70 000,00 Kč
192 266,00 Kč
88 465,00 Kč
117 020,00 Kč
60 502,00 Kč
75 405,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
150 000,00 Kč
150 000,00 Kč
279 459,00 Kč
299 988,00 Kč
117 000,00 Kč
112 000,00 Kč
31 000,00 Kč
14 793,00 Kč
55 000,00 Kč
38 162,00 Kč
80 000,00 Kč
120 000,00 Kč
200 000,00 Kč
150 000,00 Kč
150 000,00 Kč
37 464,00 Kč
56 000,00 Kč
64 000,00 Kč
68 000,00 Kč

93 500,00 Kč
122 180,00 Kč
96 030,00 Kč
86 560,00 Kč
53 720,00 Kč
17 690,00 Kč
1 850,00 Kč
39 820,00 Kč
29 380,00 Kč
31 240,00 Kč
35 470,00 Kč
17 080,00 Kč
36 380,00 Kč
41 790,00 Kč
1 850,00 Kč
59 430,00 Kč
2 960,00 Kč
38 200,00 Kč
40 070,00 Kč
17 690,00 Kč
40 030,00 Kč
17 690,00 Kč
1 970,00 Kč
45 470,00 Kč
73 060,00 Kč
48 140,00 Kč
17 080,00 Kč
13 670,00 Kč
19 370,00 Kč
45 460,00 Kč
35 720,00 Kč
46 380,00 Kč
22 120,00 Kč
25 910,00 Kč
2 630,00 Kč
19 090,00 Kč
45 770,00 Kč
41 610,00 Kč
8 830,00 Kč
9 480,00 Kč
37 610,00 Kč
9 530,00 Kč
30 010,00 Kč
63 710,00 Kč
19 460,00 Kč
5 850,00 Kč
30 090,00 Kč
14 210,00 Kč
54 330,00 Kč
3 000,00 Kč
45 470,00 Kč
16 290,00 Kč
10 190,00 Kč
8 840,00 Kč
16 710,00 Kč
16 710,00 Kč
41 790,00 Kč

358 490,00 Kč

668 010,00 Kč

19 370,00 Kč
81 180,00 Kč

116 130,00 Kč

105 690,00 Kč

47 140,00 Kč

163 330,00 Kč

54 330,00 Kč
3 000,00 Kč
71 950,00 Kč

152 260,00 Kč

152 260,00 Kč
74.5
74.6
75.1
75.2
76.1
77.1
77.2
77.3
78.1
78.2
78.3
78.4
78.5
78.6
79.1
80.1
80.2
80.3
80.4
81.1
82.1
83.1
83.2
83.3
83.4
83.5
83.6
83.7
83.8
83.9
83.10
83.11
84.1
84.2
84.3
84.4
84.5
84.6
84.7
85.1
85.2
85.3
87.1
87.2
88.1
88.2

Romano jasnica, spolek
Romano jasnica, spolek
Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže
Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže
Salesiánský klub mládeže, z. s. Rumburk-Jiříkov
Sociální agentura, o.p.s.
Sociální agentura, o.p.s.
Sociální agentura, o.p.s.
Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace
Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace
Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace
Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace
Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace
Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace
Sociální služby města Lovosice, příspěvková organizace
Spirála, Ústecký kraj, z. s.
Spirála, Ústecký kraj, z. s.
Spirála, Ústecký kraj, z. s.
Spirála, Ústecký kraj, z. s.
SPOLEČNÝ ŽIVOT
SPZ Teplice z.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.,Krajská organizace Ústeckého kraje, p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.,Krajská organizace Ústeckého kraje, p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.,Krajská organizace Ústeckého kraje, p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.,Krajská organizace Ústeckého kraje, p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.,Krajská organizace Ústeckého kraje, p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.,Krajská organizace Ústeckého kraje, p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.,Krajská organizace Ústeckého kraje, p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.,Krajská organizace Ústeckého kraje, p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.,Krajská organizace Ústeckého kraje, p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.,Krajská organizace Ústeckého kraje, p.s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.,Krajská organizace Ústeckého kraje, p.s.
Světlo Kadaň z.s.
Světlo Kadaň z.s.
Světlo Kadaň z.s.
Světlo Kadaň z.s.
Světlo Kadaň z.s.
Světlo Kadaň z.s.
Světlo Kadaň z.s.
Šance Lovosice, z.s.
Šance Lovosice, z.s.
Šance Lovosice, z.s.
Valerie-Homecare, s.r.o.
Valerie-Homecare, s.r.o.
Vavřinec, z. s.
Vavřinec, z. s.

68974922
68974922
65607368
65607368
62231294
26540495
26540495
26540495
46789944
46789944
46789944
46789944
46789944
46789944
08183571
68954221
68954221
68954221
68954221
26613468
26671921
70942412
70942412
70942412
70942412
70942412
70942412
70942412
70942412
70942412
70942412
70942412
65650701
65650701
65650701
65650701
65650701
65650701
65650701
70809828
70809828
70809828
06479600
06479600
01539353
01539353

1014491
6394439
7425112
9772872
3861378
4452113
6288509
8052393
1049767
8986384
4810034
7359147
6315827
8611319
9512421
9381472
9736016
9031562
1901964
1348497
3687948
7896718
8443953
1475555
7160060
5554461
3454712
5657843
1179103
9118818
5922648
7902701
4830342
9813289
6987486
6268396
5486070
4903149
4617622
1806649
7363041
5093498
8643582
9489149
1351398
2001131

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
sociální rehabilitace
odborné sociální poradenství
odborné sociální poradenství
domovy pro seniory
domovy pro osoby se zdravotním postižením
denní stacionáře
pečovatelská služba
odborné sociální poradenství
azylové domy
pečovatelská služba
krizová pomoc
odborné sociální poradenství
intervenční centra
telefonická krizová pomoc
terénní programy
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
tlumočnické služby
tlumočnické služby
tlumočnické služby
tlumočnické služby
odborné sociální poradenství
odborné sociální poradenství
odborné sociální poradenství
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

terénní programy
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
pečovatelská služba
sociálně terapeutické dílny
denní stacionáře
odlehčovací služby T
domovy pro seniory
azylové domy
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

65 000,00 Kč
52 000,00 Kč
75 000,00 Kč
45 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
100 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
65 000,00 Kč
330 000,00 Kč
138 500,00 Kč
340 000,00 Kč
330 000,00 Kč
300 000,00 Kč
134 000,00 Kč
129 000,00 Kč
150 000,00 Kč
147 000,00 Kč
113 000,00 Kč
104 000,00 Kč
119 000,00 Kč
82 000,00 Kč
109 000,00 Kč
131 000,00 Kč
134 000,00 Kč
97 000,00 Kč
134 220,00 Kč
147 642,00 Kč
147 642,00 Kč
127 509,00 Kč
241 596,00 Kč
219 852,00 Kč
127 509,00 Kč
64 224,00 Kč
42 816,00 Kč
51 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč

65 000,00 Kč
52 000,00 Kč
75 000,00 Kč
45 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
100 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
65 000,00 Kč
300 000,00 Kč
138 500,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
134 000,00 Kč
129 000,00 Kč
150 000,00 Kč
147 000,00 Kč
113 000,00 Kč
104 000,00 Kč
119 000,00 Kč
82 000,00 Kč
109 000,00 Kč
131 000,00 Kč
134 000,00 Kč
97 000,00 Kč
134 220,00 Kč
147 642,00 Kč
147 642,00 Kč
127 509,00 Kč
241 596,00 Kč
219 852,00 Kč
127 509,00 Kč
64 224,00 Kč
42 816,00 Kč
51 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč
300 000,00 Kč

36 380,00 Kč
31 830,00 Kč
18 890,00 Kč
11 820,00 Kč
25 010,00 Kč
17 690,00 Kč
1 230,00 Kč
2 460,00 Kč
168 380,00 Kč
49 770,00 Kč
9 130,00 Kč
55 480,00 Kč
4 780,00 Kč
81 180,00 Kč
28 260,00 Kč
72 000,00 Kč
1 150,00 Kč
67 860,00 Kč
37 640,00 Kč
23 000,00 Kč
25 070,00 Kč
25 880,00 Kč
19 670,00 Kč
28 990,00 Kč
18 630,00 Kč
2 710,00 Kč
3 200,00 Kč
2 540,00 Kč
17 110,00 Kč
24 600,00 Kč
27 810,00 Kč
14 970,00 Kč
26 540,00 Kč
37 610,00 Kč
38 190,00 Kč
27 730,00 Kč
47 290,00 Kč
72 760,00 Kč
47 290,00 Kč
13 870,00 Kč
9 790,00 Kč
11 690,00 Kč
6 930,00 Kč
16 470,00 Kč
45 460,00 Kč
47 070,00 Kč

30 710,00 Kč
25 010,00 Kč
21 380,00 Kč

368 720,00 Kč

28 260,00 Kč
178 650,00 Kč
23 000,00 Kč
25 070,00 Kč

186 110,00 Kč

297 410,00 Kč

35 350,00 Kč
23 400,00 Kč
92 530,00 Kč

bod 13.3 priloha 6.pdf k usnesení č. 030/10Z/2021

Číslo smlouvy u poskytovatele:20/SML4052/01/SoPD/ZD
Číslo smlouvy u příjemce:

JID:

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ
DOTACE Č. 20/SML4052/SOPD/ZD
uzavřené dne 23. 6. 2020 mezi níže uvedenými stranami uzavřená v souladu s ust. §10a
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“)

SMLUVNÍ STRANY
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba:
Ing. Petr Severa
E-mail/telefon:
severa.p@kr-ustecky.cz / 475657435
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:
882733379/0800
(dále jen „poskytovatel“)
a
Příjemce
Krajská zdravotní, a.s.
Sídlo:
Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupený:
MUDr. Petrem Malým, MBA, generálním ředitelem společnosti
Kontaktní osoba:
Ing. Luděk Rückl
E-mail/telefon:
ludek.ruckl@kzcr.eu / 477114111
IČ:
25488627
DIČ:
CZ25488627
Bankovní spojení:
ČSOB, pobočka Ústí nad Labem
Číslo účtu:
216686400/0300
(dále jen „příjemce“)
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem dne 5. 5. 2004,
oddíl B, vložka 1550

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 20/SML4052/SoPD/ZD ze dne 23. 6. 2020
(dále jen „Smlouva“)
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Preambule
1.

2.

3.

Poskytovatel a příjemce uzavřeli dne 22. 6. 2020, Smlouvu o poskytnutí investiční
dotace, jenž byla uzavřena na základě Smlouvy o poskytování veřejné služby a
podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby v souladu
s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 030/6Z/2017 ve znění dodatků (dále jen
„Smlouva“). Předmětem Smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci
v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 22. 6. 2020, ze svého
rozpočtu investiční dotaci (vyrovnávací platbu) ve výši 370.000.000,- Kč za podmínky,
že ji příjemce stanoveným způsobem použije.
Součástí poskytnutí investiční dotace je i investiční podpora pro obnovu vybavení
Komplexního onkologického centra Krajské zdravotní, a.s. V souvislosti s vyhlášením
99. výzvy IROP Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, která zahrnuje i podporu o
onkologicky nemocné pacienty je Krajská zdravotní, a.s., v rámci provozovaného
Komplexního onkologického centra oprávněným žadatelem.
S cílem maximálního efektivního zajištění čerpání finančních prostředků s využitím
všech dotačních titulů se smluvní strany dohodly na vyjmutí investiční podpory na
pořízení PET/CT a jejím nahrazení investiční podporou stavební činnosti, spočívající
v provedení stavební připravenosti pro instalaci lineárního urychlovače a pro instalaci
PET/CT.
I.

V článku I. Smlouvy - Předmět smlouvy, účel a výše dotace - se odstavce 1. a 2. mění a
nahrazují se následujícím zněním:
1.

Poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 20. 6. 2020
ve spojení s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 01. 11.2021 Poskytuje
příjemci ze svého rozpočtu investiční dotaci (vyrovnávací platbu) (dále jen „Dotace“) ve
výši 370.000.000,- Kč (slovy: třistasedmdesátmilionů korun českých), která bude
převedena bezhotovostně na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, za
podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději do 31. 12. 2020,
pokud nebude postupováno podle čl. II odst. 4 nebo odst. 5 této smlouvy.

2.

Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí investiční dotace (vyrovnávací
platby) na rok 2020 ze dne 28. 2. 2020 vedené pod č.j. : KUUK/039827/2020 (dále jen
„Žádost“) aktualizované ke dni 24. 9. 2021 vedené pod č. j. KUUK/132549/2021,
v souladu se Smlouvou o SOHZ (zejména pak čl. V odst. 1 až 3 Smlouvy o SOHZ).
Žádost je přílohou č. 2 této smlouvy a obsahuje specifikaci obnovovacích investic
s odůvodněním jejich účelnosti a hospodárnosti, seznam náhradních investic,
specifikaci rozvojových a nových investic s detailním odůvodněním jejich potřebnosti
pro provozování Služeb. Příjemce prohlašuje, že veškeré investice uvedené v Žádosti
jsou nezbytné pro výkon Služeb dle Smlouvy o SOHZ a splňují definiční znaky uvedené
v odst. 3 tohoto článku.“ Smluvní strany dále dohodly, že příloha č. 2 Smlouvy se
nahrazuje přílohou č. 1 dodatku č. 1.
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Ostatní ujednání
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Jelikož se na Smlouvu, která je měněna tímto dodatkem, vztahuje povinnost jejího
uveřejnění prostřednictvím registru smluv jako podmínka nabytí její účinnosti, nabývá
tento dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení tohoto dodatku (včetně
přílohy), nepředstavuje obchodní tajemství žádné smluvní strany podle § 504 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ani důvěrné
informace, a souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Dále se smluvní strany pro
tento případ dohodly, že elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná
zákonem o registru smluv zašle správci registru smluv poskytovatel, který zároveň
zajistí, aby informace o uveřejnění dodatku byla zaslána příjemci na e-mail:
pravni@kzcr.eu a KKIP na jeho e-mailovou adresu. Plnění předmětu tohoto dodatku
před jeho účinností se považuje za plnění podle dodatku a práva a povinnosti z něho
vzniklé se řídí tímto dodatkem.
Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou poskytovatelem zpracovávány pouze
pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům
nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel 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 poskytovatele
www.kr-ustecky.cz.
V ostatních ustanoveních výslovně nedotčených tímto dodatkem zůstává Smlouva
beze změn.
Příloha č. 1 se stává nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.
Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, po jednom pro
každou ze smluvních stran.
Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což
stvrzují vlastnoručními podpisy osob oprávněných za ně jednat.
O navýšení Dotace a uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě bylo rozhodnuto
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením ze dne 01. 11. 2021.

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

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

MUDr. Ondřej Štěrba
předseda představenstva

Ing. Jan Schiller
hejtman Ústeckého kraje

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

.

MUDr. Leoš Vysoudil, MBA
místopředseda představenstva
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Přílohy:
Příloha č. 1_Aktualizovaná žádost o poskytnutí investiční dotace (vyrovnávací platby) v
souladu se smlouvou o SOHZ – předložení „Předběžné kalkulace“ pro rok 2020 (ze dne
24. 09. 2021 (bez příloh č. 3 až 10)
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bod 13.3 priloha 7.pdf k usnesení č. 030/10Z/2021

Číslo smlouvy u poskytovatele:21/SML2328/01/SoPD/ZD
Číslo smlouvy u příjemce:

JID:

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ
DOTACE Č. 21/SML2328/SOPD/ZD
uzavřené dne 23. 6. 2021 mezi níže uvedenými stranami uzavřená v souladu s ust. §10a
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“)

SMLUVNÍ STRANY
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba:
Ing. Petr Severa
E-mail/telefon:
severa.p@kr-ustecky.cz / 475657435
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:
882733379/0800
(dále jen „poskytovatel“)
a
Příjemce
Krajská zdravotní, a.s.
Sídlo:
Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupený:
MUDr. Petrem Malým, MBA, generálním ředitelem společnosti
Kontaktní osoba:
Ing. Luděk Rückl
E-mail/telefon:
ludek.ruckl@kzcr.eu / 477114111
IČ:
25488627
DIČ:
CZ25488627
Bankovní spojení:
ČSOB, pobočka Ústí nad Labem
Číslo účtu:
216686400/0300
(dále jen „příjemce“)
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem dne 5. 5. 2004,
oddíl B, vložka 1550

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 21/SML2328/SoPD/ZD ze dne 23. 6. 2021
(dále jen „Smlouva“)
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Preambule
1.

2.

3.

Poskytovatel a příjemce uzavřeli dne 23. 6. 2021, Smlouvu o poskytnutí investiční
dotace, jenž byla uzavřena na základě Smlouvy o poskytování veřejné služby a
podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby v souladu
s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 030/6Z/2017 ve znění dodatků (dále jen
„Smlouva“). Předmětem Smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci
v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 21. 6. 2021, ze svého
rozpočtu investiční dotaci (vyrovnávací platbu) ve výši 300.000.000,- Kč za podmínky,
že ji příjemce stanoveným způsobem použije.
Součástí poskytnutí investiční dotace je investiční podpora prioritní investiční akce
Objekt Kardiocentra MNUL v rámci Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o.z. V souvislosti s rozhodnutím orgánů Krajské zdravotní, a.s. a
Ústeckého kraje byla k 1. 7. 2021 realizována akvizice rumburské nemocnice, která se
stala součástí odštěpného závodu Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem, o.z., jako její „detašované“ pracoviště.
V závislosti na nezbytné realizace nutných opatření a investičních aktivit, s cílem
zajištění základních požadavků na sdílení informačních systému v rámci Krajské
zdravotní, a.s., se smluvní strany dohodly na navýšení investiční podpory o investice
do ICT infrastruktury v rumburské nemocnici o celkový objem 11 mil. Kč.
I.

V článku I. Smlouvy - Předmět smlouvy, účel a výše dotace - se odstavce 1. a 2. mění a
nahrazují se následujícím zněním:
1. Poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 21. 6.
2021 ve spojení s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 01. 11.2021
Poskytuje příjemci ze svého rozpočtu investiční dotaci (vyrovnávací platbu) (dále
jen „Dotace“) ve výši 311.000.000,- Kč (slovy: třistajedenáctmilionů korun českých),
která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce uvedený v záhlaví této
smlouvy, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději do
31. 12. 2021, pokud nebude postupováno podle čl. II odst. 4 nebo odst. 5 této
smlouvy.
2. Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí investiční dotace (vyrovnávací
platby) na rok 2021 ze dne 25. 2. 2021 vedené pod č.j. : KUUK/030506/2021 (dále
jen „Žádost“) aktualizované ke dni 24. 9. 2021, vedené pod č. j.:
KUUK/132553/2021, v souladu se Smlouvou o SOHZ (zejména pak čl. V odst. 1 až
3 Smlouvy o SOHZ). Žádost je přílohou č. 2 této smlouvy a obsahuje specifikaci
obnovovacích investic s odůvodněním jejich účelnosti a hospodárnosti, seznam
náhradních investic, specifikaci rozvojových a nových investic s detailním
odůvodněním jejich potřebnosti pro provozování Služeb. Příjemce prohlašuje, že
veškeré investice uvedené v Žádosti jsou nezbytné pro výkon Služeb dle Smlouvy
o SOHZ a splňují definiční znaky uvedené v odst. 3 tohoto článku. Smluvní strany
dále dohodly, že příloha č. 2 Smlouvy se nahrazuje přílohou č. 1 dodatku č. 1.
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Ostatní ujednání
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Jelikož se na Smlouvu, která je měněna tímto dodatkem, vztahuje povinnost jejího
uveřejnění prostřednictvím registru smluv jako podmínka nabytí její účinnosti, nabývá
tento dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení tohoto dodatku (včetně
přílohy), nepředstavuje obchodní tajemství žádné smluvní strany podle § 504 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ani důvěrné
informace, a souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Dále se smluvní strany pro
tento případ dohodly, že elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná
zákonem o registru smluv zašle správci registru smluv poskytovatel, který zároveň
zajistí, aby informace o uveřejnění dodatku byla zaslána příjemci na e-mail:
pravni@kzcr.eu a KKIP na jeho e-mailovou adresu. Plnění předmětu tohoto dodatku
před jeho účinností se považuje za plnění podle dodatku a práva a povinnosti z něho
vzniklé se řídí tímto dodatkem.
Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou poskytovatelem zpracovávány pouze
pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům
nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel 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 poskytovatele
www.kr-ustecky.cz.
V ostatních ustanoveních výslovně nedotčených tímto dodatkem zůstává Smlouva
beze změn.
Příloha č. 1 se stává nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.
Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, po jednom pro
každou ze smluvních stran.
Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což
stvrzují vlastnoručními podpisy osob oprávněných za ně jednat.
O navýšení Dotace a uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě bylo rozhodnuto
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením ze dne 01. 11. 2021.

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

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

MUDr. Ondřej Štěrba
předseda představenstva

Ing. Jan Schiller
hejtman Ústeckého kraje

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

.

MUDr. Leoš Vysoudil, MBA
místopředseda představenstva

strana 3 / 4

Přílohy:
Příloha č. 1_Aktualizovaná žádost o poskytnutí investiční dotace (vyrovnávací platby) v
souladu se smlouvou o SOHZ – předložení „Předběžné kalkulace“ pro rok 2021 (ze dne
24. 09. 2021 (bez příloh č. 3 až 10)
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bod 14.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 031/10Z/2021

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

bod 14.1 příloha 1

DODATEK Č.49
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 108/2001
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov,
příspěvková organizace
se sídlem: Pražská 702/10, 430 01 Chomutov, IČO: 18383696
(dále jen organizace)
ze dne 5. září 2001, usnesení č. 46/15/2001 Rady Ústeckého kraje,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/23/2001 ze dne 19.12.2001,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/29/2002 ze dne 27.3.2002 (dodatek č. 1),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/31/2002 ze dne 7.5.2002 (dodatek č. 2),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/34/2002 ze dne 3.7.2002 (dodatek č. 3),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/48/2002 ze dne 20.11.2002 (dodatek č. 4),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 159/49/2002 ze dne 4.12.2002 (dodatek č. 5),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 5/61/2003 ze dne 23.4.2003 (oprava tiskových chyb)
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 47/91/2004 ze dne 7.4.2004 (dodatek č. 6),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 170/103/2004 ze dne 1.9.2004,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/3/2005 ze dne 12.1.2005 (dodatek č. 7),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 69/8R/2005 ze dne 11.5.2005 (dodatek č. 8),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/19R/2005 ze dne 17.10.2005 (dodatek č. 9),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 45/30R/2006 ze dne 8.2.2006 (dodatek č. 10),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 11),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 15/35R/2006 ze dne 5.4.2006 (dodatek č. 12),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/40R/2006 ze dne 17.5.2006 (dodatek č. 13),
úplné znění ze dne 5.1.2007,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 44/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 14),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 38/94R/2007 ze dne 24.10.2007 (dodatek č. 15),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 22/109R/2008 ze dne 15.4.2008 (dodatek č. 16),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 24/115R/2008 ze dne 11.6.2008 (dodatek č. 17),
úplné znění ze dne 5.1.2009,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 49/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 18),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.26/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 19), ve znění
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 20),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 21),
úplné znění ze dne 21.1.2010,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/45R/2010 ze dne 21.4.2010 (dodatek č. 22),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 48/76R/2011 ze dne 27.4.2011 (dodatek č. 23),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/95R/2012 ze dne 11.1.2012 (dodatek č. 24),
úplné znění ze dne 11.1.2012,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/101R/2012 ze dne 4.4.2012 (dodatek č. 25),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 26),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 26/116R/2012 ze dne 1.11.2012 (dodatek č. 27),
úplné znění ze dne 4.1.2013,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 28),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/13R/2013 ze dne 10.4.2013 (dodatek č. 29),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 28/10Z/2013 ze dne 30.10.2013 (dodatek č. 30),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 29/10Z/2013 ze dne 30.10.2013 (dodatek č. 31),
úplné znění ze dne 7.1.2014,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 32),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 65/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 33),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 34),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 23/14Z/2014 ze dne 23.4.2014 (dodatek č. 35),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/22Z/2015 ze dne 20.4.2015 (dodatek č. 36),
úplné znění ze dne 21.4.2015,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 29/29Z/2016 ze dne 25.4.2016 (dodatek č. 37),

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 26/31Z/2016 ze dne 5.9.2016 (dodatek č. 38),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 38/2Z/2016 ze dne 19.12.2016 (dodatek č. 39),
úplné znění ze dne 9.1.2017,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 17/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 40),
úplné znění ze dne 4.1.2018,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 41),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 052/16Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 42),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 027/22Z/2019 ze dne 9.9.2019 (dodatek č. 43),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 024/24Z/2019 ze dne 21.10.2019 (dodatek č. 44),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 037/25Z/2019 ze dne 9.12.2019 (dodatek č. 45),
úplné znění ze dne 7.1.2020,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 023/27Z/2020 ze dne 9.3.2020 (dodatek č. 46),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 034/2Z/2020 ze dne 16.12.2020 (dodatek č. 47),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 030/2Z/2020 ze dne 16.12.2020 (dodatek č. 48),
úplné znění ze dne 19.1.2021

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/..Z/2021 ze dne 1. listopadu 2021 se
výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
V příloze č. 1 - „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací listiny se
zrušují následující položky majetku svěřeného organizaci k hospodaření:
Katastrální území: Kadaň
Parcela:
výměra (m2)
druh pozemku
způsob využití
448/1
346
zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Kadaň, č.p. 118, rod. dům
Stavba stojí na pozemku p.č. 448/1
448/2
44
ostatní plocha
ostatní komunikace

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

Ing Jindra Zalabáková
členka Rady Ústeckého kraje
na základě pověření dle usnesení Rady Ústeckého
kraje č. 008/4R/2020 ze dne 16. 12. 2020

Ústecký kraj
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
DODATEK Č.42
KE
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
Č.J. 141/2001
příspěvkové organizace Ústeckého kraje
Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace
se sídlem: Dělnická 825/15, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín, IČO: 14450488
(dále jen organizace)
ze dne 28. listopadu 2001, usnesení č. 87/22/2001 Rady Ústeckého kraje,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 49/28/2002 ze dne 13.3.2002 (dodatek č. 1),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/29/2002 ze dne 27.3.2002 (dodatek č. 2),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/31/2002 ze dne 7.5.2002 (dodatek č. 3),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/34/2002 ze dne 3.7.2002 (dodatek č. 4),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 25/46/2002 ze dne 6.11.2002 (dodatek č. 5),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/48/2002 ze dne 20.11.2002 (dodatek č. 6),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje 159/49/2002 ze dne 4.12.2002 (dodatek č. 7),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 5/61/2003 ze dne 23.4.2003 (oprava tiskových chyb),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 47/91/2004 ze dne 7.4.2004 (dodatek č. 8),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 72/97/2004 ze dne 2.6.2004 (dodatek č. 9),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/3/2005 ze dne 12.1.2005 (dodatek č. 10),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/7R/2005 ze dne 29.3.2005 (dodatek č. 11),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 69/8R/2005 ze dne 11.5.2005 (dodatek č. 12),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 17/22R/2005 ze dne 23.11.2005 (dodatek č. 13),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 45/30R/2006 ze dne 8.2.2006 (dodatek č. 14),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 15),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 15/35R/2006 ze dne 5.4.2006 (dodatek č. 16),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/40R/2006 ze dne 17.5.2006,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 27/66R/2006 ze dne 6.12.2006 (dodatek č. 17),
úplné znění ze dne 5.1.2007,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 44/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 18),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 22/109R/2008 ze dne 15.4.2008 (dodatek č. 19),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 24/115R/2008 ze dne 11.6.2008 (dodatek č. 20),
úplné znění ze dne 5.1.2009,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 49/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 21),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 22),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 23),
úplné znění ze dne 21.1.2010,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/45R/2010 ze dne 21.4.2010 (dodatek č. 24),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 38/49R/2010 ze dne 16.6.2010 (dodatek č. 25),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 33/62R/2010 ze dne 3.11.2010 (dodatek č. 26),
úplné znění ze dne 5.1.2011,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 48/76R/2011 ze dne 27.4.2011 (dodatek č. 27),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/82R/2011 ze dne 10. 8. 2011 (dodatek č. 28),
úplné znění ze dne 11.1.2012,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/101R/2012 ze dne 4.4.2012 (dodatek č. 29),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 30),
úplné znění ze dne 4.1.2013,
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 31),
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/13R/2013 ze dne 10.4.2013 (dodatek č. 32),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 33),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 27/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 34),
úplné znění ze dne 7.1.2014,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 35),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 29/18Z/2014 ze dne 3.9.2014 (dodatek č. 36),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/22Z/2015 ze dne 20.4.2015 (dodatek č. 37),
úplné znění ze dne 21.4.2015,

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 17/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 38),
úplné znění ze dne 4.1.2018,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 034/14Z/2018 ze dne 10.9.2018 (dodatek č. 39),
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 40),
úplné znění ze dne 11.1.2019,
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 034/2Z/2020 ze dne 16.12.2020 (dodatek č. 41),
úplné znění ze dne 19.1.2021

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/..Z/2021 ze dne 1. listopadu 2021 se
výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto:
V příloze č. 2 - „Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci“ zřizovací listiny se
doplňuje následující položka majetku svěřeného organizaci k hospodaření:
D)

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí – účet 022
Číslo DM
000068

Popis
Loď dílenská

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1. ledna 2022.
V Ústí nad Labem dne 1. listopadu 2021.

Ing Jindra Zalabáková
členka Rady Ústeckého kraje
na základě pověření dle usnesení Rady Ústeckého
kraje č. 008/4R/2020 ze dne 16. 12. 2020

bod 14.2 priloha 1.pdf k usnesení č. 032/10Z/2021
bod 14.2 příloha 1

Seznam žádostí obcí doporučených k podpoře dotací
CHOMUTOV
PROJEKT

ŽADATEL
Okr
es

Název žadatele

IČO

Doba
existence
žadatele

Obec

Ulice

Číslo
Číslo org.
popisné

Celkové
náklady
projektu

Vlastní
zdroje

66 928

20 928

Název projektu

Celkové
náklady
projektu

Vlastní
zdroje

Rozvoj volnočasových aktivit v obci
Telnice

105 650

55 650

Název projektu

Požadovaná
dotace

č.p.

CV

2 Obec Spořice

00262137

32

Spořice

Lipová

201

Letní příměstské tábory 2021

46 800

Podíl dotace
na celkových
NÁVRH
nákladech PODPORY (v Kč)
(%)

69,93

DŮVOD NAVRŽENÍ NEPODPORY ČI NIŽŠÍ FINANČNÍ
ČÁSTKY

46 000

ÚSTÍ NAD LABEM
PROJEKT

ŽADATEL
Okr
es

Název žadatele

IČO

Doba
existence
žadatele

Obec

Ulice

Číslo
Číslo org.
popisné

Požadovaná
dotace

č.p.

ÚL

2 Obec Telnice

00267074

obec

Telnice

84

50 000

Podíl dotace
na celkových
NÁVRH
nákladech PODPORY (v Kč)
(%)

47,33

50 000

DŮVOD NAVRŽENÍ NEPODPORY ČI NIŽŠÍ FINANČNÍ
ČÁSTKY

bod 15.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 033/10Z/2021

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci k zajištění mezikrajské
dopravní obslužnosti a o podmínkách úhrady finančního
příspěvku při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti
veřejnou drážní osobní dopravou mezi Středočeským a
Ústeckým krajem
(dále jen „Dodatek“)
SK: číslo smlouvy
ÚK: číslo smlouvy
IDSK: číslo dodatku

S-5917/DOP/2019
19/SML3825/SoS/DS
254/S-5917/DOP/2019/2/2021

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními § 24 zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Středočeský kraj
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupený organizací:
sídlo:
registrace:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
provozní účet:
zastoupená:

Zborovská 11, 150 21 Praha 5
70891095
CZ 70891095
PPF Banka, PPF banka, Praha 1, Malé nám. 11
4440009090/6000
IDSK – Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 - Karlín
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v
Praze, oddíl Pr, vložka 1564
05792291
CZ05792291
PPF banka, a.s.
2022870006/6000
JUDr. Zdeňkem Šponarem, ředitelem IDSK, p.o.

(dále jen jako „Středočeský kraj“)
a
Ústecký kraj
se sídlem:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje
70 89 21 56
CZ 70892156
Česká spořitelna, a.s.,
882733379/0800

(dále jen jako „Ústecký kraj“, nebo společně též jako „Smluvní strany“)

Str án ka |1

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na aktualizaci příloh a doplnění Veřejnoprávní
smlouvy o spolupráci k zajištění mezikrajské dopravní obslužnosti, a o podmínkách úhrady
finančního příspěvku při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veřejnou drážní osobní
dopravou mezi Středočeským krajem č. S-5917/DOP/2019 a Ústeckým krajem
č. 19/SML3825/SoS/DS dne 11. 02. 2020 (dále jen „Smlouva“) následovně:
Článek I.
Změny Smlouvy
1. Na základě článku II. odst. 2 a odst. 4 Smlouvy dochází k aktualizaci Přílohy č. 6 –
Rozsah objednávky Ústeckého kraje a Přílohy č. 7 – Rozsah objednávky Středočeského
kraje.
2. Na základě článku III. odst. 8 Smlouvy dochází k aktualizaci Přílohy č. 1 – Finanční
příspěvek Ústeckému kraji a Přílohy č. 2 – Finanční příspěvek Středočeskému kraji vlivem
indexace jednotlivých nákladových položek VFM.
3. Na základě článku III. odst. 6 Smlouvy dochází k aktualizaci Přílohy č. 5 – Splátkový
kalendář, vlivem které dochází k rozepsání finančních příspěvků Smluvních stran do
rovnoměrných měsíčních úhrad, přičemž splatnost každé úhrady je nejpozději do 5.
pracovního dne v měsíci, za který je úhrada placena. Úhrady za již uplynulé měsíce
uvedené ve splátkovém kalendáři jsou splatné do 15 dní od uveřejnění tohoto Dodatku
v registru smluv.
4. V článku III. odst. 11 Smlouvy se text „15. 2.“ nahrazuje textem „31. 3.“.
5. Tímto Dodatkem dochází k zohlednění rozhodnutí Ústeckého kraje o přednostním
odbavování tarifem DÚK na území Ústeckého kraje ve spojích objednávaných
Středočeským krajem u Středočeského dopravce. Bližší podmínky jsou určeny v Příloze
č. 3 – Rozsah a způsob zapojení do DÚK.
6. Článek 3 se doplňuje o nové odstavce 14 a 15, které znějí:
„14. S účinností od začátku platnosti jízdního řádu 2019/2020 byly Ústeckým krajem
uzavřeny smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici jak (a) s celou
řadou dopravců odlišných od Středočeského dopravce, tak (b) se Středočeským
dopravcem, které jsou založeny na tzv. brutto režimu, tj. že příležitosti a rizika spojená
s časovým vývojem výše výnosů, jsou plně na straně objednatele, v tomto případě na
straně Ústeckého kraje. Ústecký kraj má zájem na tom, aby došlo ke změně smluvních
podmínek Středočeské smlouvy tak, aby její podmínky odpovídaly novým obchodním
podmínkám uplatňovaným vůči ostatním dopravcům i vůči Středočeskému dopravci na
linkách a trasách odlišných od linek a tras obsluhovaných dle Středočeské smlouvy na
území Ústeckého kraje.
15. Za účelem popsaným v odst. 14 tak bude Ústecký kraj doplácet garanci tržeb z dělby
tržeb, tedy tzv. protarifovací ztrátu, která může Středočeskému dopravci vzniknout vlivem
upřednostňování tarifu DÚK před Tarifem Středočeského dopravce následovně:
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Jestliže skutečná výše výnosů na území Ústeckého kraje na 1 vlkm dosažená v
jednotlivém kalendářním roce „i“ je nižší než Předpokládaná výše výnosů na území
Ústeckého kraje na 1 vlkm pro kalendářní rok „i“ bude úhrada Finančního příspěvku
Středočeskému kraji v roce 2021 a v každém dalším následujícím kalendářním roce
platnosti a účinnosti této Smlouvy navýšena o součin realizovaných vlkm a kladného
rozdílu mezi (i) Předpokládanou výší výnosů na 1 vlkm pro kalendářní rok „i“ a (ii)
skutečnou výší výnosů na 1 vlkm v roce „i“. Předpokládaná výše výnosů na 1 vlkm pro
rok 2021 činí 26,647 Kč/vlkm. Konkrétní vyúčtování za předchozí rok předloží Středočeský
kraj Ústeckému kraji v souladu s článkem 3 odst. 11 Smlouvy.
Článek II.
Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti a
nezměněna.
2. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek bude uveřejněn Středočeským krajem
prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek nabývá platnosti dnem
podpisu zástupců smluvních stran a účinnosti dnem uveřejněním v registru.
3. Tento Dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení
obdrží Středočeský kraj, dvě vyhotovení obdrží Ústecký kraj a jedno vyhotovení obdrží
organizace IDSK.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v souladu
s ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.
5. 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.
6. Nedílnou součásti tohoto Dodatku jsou přílohy:
Příloha č. 1 (aktualizovaná) – Finanční příspěvek Ústeckému kraji – neveřejná
Příloha č. 2 (aktualizovaná) – Finanční příspěvek Středočeskému kraji – neveřejná
Příloha č. 3 (aktualizovaná) – Rozsah a způsob zapojení do DÚK - veřejná
Příloha č. 5 (aktualizovaná) – Splátkový kalendář – neveřejná
Příloha č. 6 (aktualizovaná) – Rozsah objednávky Ústeckého kraje
Příloha č. 7 (aktualizovaná) – Rozsah objednávky Středočeského kraje
Článek III.
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Schvalovací doložky
Tento Dodatek byl schválen Radou Středočeského kraje, dne bude doplněno, usnesením
č. [bude doplněno]
Tento Dodatek byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje, dne [bude doplněno],
usnesením č. [bude doplněno]
V Praze dne

V Ústí nad Labem dne

……………………………..............

…………………………………………

Středočeský kraj
zastoupený organizací
Integrovaná doprava Středočeského
kraje,
příspěvková organizace
JUDr. Zdeněk Šponar
ředitel

Ústecký kraj
Ing. Jan Schiller
hejtman kraje
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Příloha č. 1 - Finanční příspěvek Ústeckému kraji
,

Vymezení dopravního výkonu v jízdním řádu 2020/2021
období:

13. prosince 2020 - 31. prosince 2021

Dopravce: Die Länderbahn CZ, s.r.o.

Linka U12 Osek město - Most - Louny - Rakovník (část na území Středočeského kraje)

Číslo vlaku

6741
6743
6701
6745
6703
6705
6707
6709
6711
6713
6715
6717
6719
6700
6702
6704
6730
6706
6708
6710
6712
6714
6716
6718
6720
6740
16800
16806
16808
16812
16816
16803
16805
16809
16813
16815
16817

Čas odjezdu
Výchozí stanice /
Časová
Cílová stanice /
vlaku z
začátek
Délka
poznámk
konec dopravního
výchozí
dopravního
trasy vlaku
a
výkonu
stanice
výkonu
4:28
5:34
6:14
6:36
8:09
10:09
12:09
14:09
16:09
17:09
18:09
20:09
23:25
4:02
5:10
6:14
7:05
9:05
11:05
13:05
14:00
15:05
17:00
19:05
21:16
22:45
4:20
8:25
10:25
14:25
18:25
7:05
9:11
13:11
17:11
19:11
20:21

X
X
cf
X

cd
ba
ba
X
bb
X
cf

X

ba
cd
ec
dh

X
cf

db
ee

hr. VÚSC ÚK/SK
hr. VÚSC ÚK/SK
hr. VÚSC ÚK/SK
hr. VÚSC ÚK/SK
hr. VÚSC ÚK/SK
hr. VÚSC ÚK/SK
hr. VÚSC ÚK/SK
hr. VÚSC ÚK/SK
hr. VÚSC ÚK/SK
hr. VÚSC ÚK/SK
hr. VÚSC ÚK/SK
hr. VÚSC ÚK/SK
hr. VÚSC ÚK/SK
Rakovník
Rakovník
Rakovník
Rakovník
Rakovník
Rakovník
Rakovník
Rakovník
Rakovník
Rakovník
Rakovník
Rakovník
Rakovník
Lužná u R.
Lužná u R.
Lužná u R.
Lužná u R.
Lužná u R.
hr. VÚSC ÚK/SK
hr. VÚSC ÚK/SK
hr. VÚSC ÚK/SK
hr. VÚSC ÚK/SK
hr. VÚSC ÚK/SK
hr. VÚSC ÚK/SK

Dopravní výkon
období 13.12.2020 - 31.12.2020 [vlkm[
období 1.1.2021 - 11.12.2021 [vlkm]
období 12.12.2021 - 31.12.2021 [vlkm]
Dopravní výkon v JŘ 2020/2021 [vlkm]
Dopravní výkon v kalednářním roce 2021 [vlkm]

Rakovník
Rakovník
Rakovník
Rakovník
Rakovník
Rakovník
Rakovník
Rakovník
Rakovník
Rakovník
Rakovník
Rakovník
Rakovník
hr. VÚSC ÚK/SK
hr. VÚSC ÚK/SK
hr. VÚSC ÚK/SK
hr. VÚSC ÚK/SK
hr. VÚSC ÚK/SK
hr. VÚSC ÚK/SK
hr. VÚSC ÚK/SK
hr. VÚSC ÚK/SK
hr. VÚSC ÚK/SK
hr. VÚSC ÚK/SK
hr. VÚSC ÚK/SK
hr. VÚSC ÚK/SK
hr. VÚSC ÚK/SK
hr. VÚSC ÚK/SK
hr. VÚSC ÚK/SK
hr. VÚSC ÚK/SK
hr. VÚSC ÚK/SK
hr. VÚSC ÚK/SK
Rakovník
Lužná u R.
Lužná u R.
Lužná u R.
Lužná u R.
Lužná u R.
11 924,1
223 882,7
12 755,5
235 806,8
236 638,2

Celkové snížení stanovené výše tržeb
období 13.12.2020 - 31.12.2020 [vlkm[
období 1.1.2021 - 11.12.2021 [vlkm]
období 12.12.2021 - 31.12.2021 [vlkm]
Celkové snížení v JŘ 2020/2021
Celkové snížení v kalendářním roce 2021

24,9
24,9
24,9
24,9
24,9
24,9
24,9
24,9
24,9
24,9
24,9
24,9
24,9
24,9
24,9
24,9
24,9
24,9
24,9
24,9
24,9
24,9
24,9
24,9
24,9
24,9
13,2
13,2
13,2
13,2
13,2
22,4
13,2
13,2
13,2
13,2
13,2

Četnost Dopravní
vedení
výkon za
vlaku
období
od 13.12.2020 do
31.12.2020
12
298,8
12
298,8
7
174,3
12
298,8
19
473,1
19
473,1
19
473,1
19
473,1
19
473,1
11
273,9
19
473,1
17
423,3
17
423,3
12
298,8
18
448,2
12
298,8
7
174,3
19
473,1
19
473,1
19
473,1
12
298,8
19
473,1
19
473,1
19
473,1
17
423,3
11
273,9
3
39,6
6
79,2
19
250,8
19
250,8
19
250,8
12
268,8
7
92,4
19
250,8
19
250,8
3
39,6
5
66,0

Četnost Dopravní
vedení
výkon za
vlaku
období
od 1.1.2021 do
11.12.2021
238
5 926,2
238
5 926,2
107
2 664,3
238
5 926,2
345
8 590,5
345
8 590,5
345
8 590,5
345
8 590,5
345
8 590,5
239
5 951,1
345
8 590,5
345
8 590,5
345
8 590,5
238
5 926,2
344
8 565,6
238
5 926,2
107
2 664,3
345
8 590,5
345
8 590,5
345
8 590,5
238
5 926,2
345
8 590,5
345
8 590,5
345
8 590,5
345
8 590,5
239
5 951,1
52
686,4
106
1 399,2
345
4 554,0
345
4 554,0
345
4 554,0
238
5 331,2
107
1 412,4
345
4 554,0
345
4 554,0
52
686,4
105
1 386,0

Cena dopravního výkonu
období 13.12.2020 - 31.12.2020
období 1.1.2021 - 11.12.2021
období 12.12.2021 - 31.12.2021
Cena dopravního výkonu v JŘ 2020/2021
Cena dopravního výkonu v kalednářním roce 2021

Četnost Dopravní
vedení
výkon za
vlaku*
období*
od 12.12.2021 do
31.12.2021
14
348,6
14
348,6
6
149,4
14
348,6
20
498,0
20
498,0
20
498,0
20
498,0
20
498,0
13
323,7
20
498,0
18
448,2
18
448,2
14
348,6
19
473,1
14
348,6
6
149,4
20
498,0
20
498,0
20
498,0
14
348,6
20
498,0
20
498,0
20
498,0
18
448,2
13
323,7
3
39,6
5
66,0
20
264,0
20
264,0
20
264,0
14
313,6
6
79,2
20
264,0
20
264,0
2
26,4
6
79,2
1 631 097,64 Kč
30 752 527,67 Kč
1 752 095,48 Kč
32 383 625,31 Kč
32 504 623,15 Kč

Cena po snížení stanovené výše tržeb
317 741,5
5 965 802,3
339 895,8
6 283 543,8
6 305 698,1

období 13.12.2020 - 31.12.2020 [vlkm[
období 1.1.2021 - 11.12.2021 [vlkm]
období 12.12.2021 - 31.12.2021 [vlkm]
Cena dopravního výkonu v JŘ 2020/2021
Cena dopravního výkonu v kalednářním roce 2021

1 313 356,1
24 786 725,4
1 412 199,7
26 100 081,5
26 198 925,0

Cena vlkm platná v roce
2020
136,79 Kč
136,79 Kč
136,79 Kč
136,79 Kč
136,79 Kč
136,79 Kč
136,79 Kč
136,79 Kč
136,79 Kč
136,79 Kč
136,79 Kč
136,79 Kč
136,79 Kč
136,79 Kč
136,79 Kč
136,79 Kč
136,79 Kč
136,79 Kč
136,79 Kč
136,79 Kč
136,79 Kč
136,79 Kč
136,79 Kč
136,79 Kč
136,79 Kč
136,79 Kč
136,79 Kč
136,79 Kč
136,79 Kč
136,79 Kč
136,79 Kč
136,79 Kč
136,79 Kč
136,79 Kč
136,79 Kč
136,79 Kč
136,79 Kč

2021
137,36 Kč
137,36 Kč
137,36 Kč
137,36 Kč
137,36 Kč
137,36 Kč
137,36 Kč
137,36 Kč
137,36 Kč
137,36 Kč
137,36 Kč
137,36 Kč
137,36 Kč
137,36 Kč
137,36 Kč
137,36 Kč
137,36 Kč
137,36 Kč
137,36 Kč
137,36 Kč
137,36 Kč
137,36 Kč
137,36 Kč
137,36 Kč
137,36 Kč
137,36 Kč
137,36 Kč
137,36 Kč
137,36 Kč
137,36 Kč
137,36 Kč
137,36 Kč
137,36 Kč
137,36 Kč
137,36 Kč
137,36 Kč
137,36 Kč

Cena dopravního výkonu za období
2020
40 872,85 Kč
40 872,85 Kč
23 842,50 Kč
40 872,85 Kč
64 715,35 Kč
64 715,35 Kč
64 715,35 Kč
64 715,35 Kč
64 715,35 Kč
37 466,78 Kč
64 715,35 Kč
57 903,21 Kč
57 903,21 Kč
40 872,85 Kč
61 309,28 Kč
40 872,85 Kč
23 842,50 Kč
64 715,35 Kč
64 715,35 Kč
64 715,35 Kč
40 872,85 Kč
64 715,35 Kč
64 715,35 Kč
64 715,35 Kč
57 903,21 Kč
37 466,78 Kč
5 416,88 Kč
10 833,77 Kč
34 306,93 Kč
34 306,93 Kč
34 306,93 Kč
36 769,15 Kč
12 639,40 Kč
34 306,93 Kč
34 306,93 Kč
5 416,88 Kč
9 028,14 Kč

2021
814 022,83 Kč
814 022,83 Kč
365 968,25 Kč
814 022,83 Kč
1 179 991,08 Kč
1 179 991,08 Kč
1 179 991,08 Kč
1 179 991,08 Kč
1 179 991,08 Kč
817 443,10 Kč
1 179 991,08 Kč
1 179 991,08 Kč
1 179 991,08 Kč
814 022,83 Kč
1 176 570,82 Kč
814 022,83 Kč
365 968,25 Kč
1 179 991,08 Kč
1 179 991,08 Kč
1 179 991,08 Kč
814 022,83 Kč
1 179 991,08 Kč
1 179 991,08 Kč
1 179 991,08 Kč
1 179 991,08 Kč
817 443,10 Kč
94 283,90 Kč
192 194,11 Kč
625 537,44 Kč
625 537,44 Kč
625 537,44 Kč
732 293,63 Kč
194 007,26 Kč
625 537,44 Kč
625 537,44 Kč
94 283,90 Kč
190 380,96 Kč

2021
47 883,70 Kč
47 883,70 Kč
20 521,58 Kč
47 883,70 Kč
68 405,28 Kč
68 405,28 Kč
68 405,28 Kč
68 405,28 Kč
68 405,28 Kč
44 463,43 Kč
68 405,28 Kč
61 564,75 Kč
61 564,75 Kč
47 883,70 Kč
64 985,02 Kč
47 883,70 Kč
20 521,58 Kč
68 405,28 Kč
68 405,28 Kč
68 405,28 Kč
47 883,70 Kč
68 405,28 Kč
68 405,28 Kč
68 405,28 Kč
61 564,75 Kč
44 463,43 Kč
5 439,46 Kč
9 065,76 Kč
36 263,04 Kč
36 263,04 Kč
36 263,04 Kč
43 076,10 Kč
10 878,91 Kč
36 263,04 Kč
36 263,04 Kč
3 626,30 Kč
10 878,91 Kč

Snížení
26,647
Kč/vlkm
663,5
663,5
663,5
663,5
663,5
663,5
663,5
663,5
663,5
663,5
663,5
663,5
663,5
663,5
663,5
663,5
663,5
663,5
663,5
663,5
663,5
663,5
663,5
663,5
663,5
663,5
351,7
351,7
351,7
351,7
351,7
596,9
351,7
351,7
351,7
351,7
351,7

Četnost
Snížení 26.647
vedení
Kč/vlkm
vlaku
od 13.12.2020 do
31.12.2020
12
7 962,12 Kč
12
7 962,12 Kč
7
4 644,57 Kč
12
7 962,12 Kč
19
12 606,70 Kč
19
12 606,70 Kč
19
12 606,70 Kč
19
12 606,70 Kč
19
12 606,70 Kč
11
7 298,61 Kč
19
12 606,70 Kč
17
11 279,68 Kč
17
11 279,68 Kč
12
7 962,12 Kč
18
11 943,19 Kč
12
7 962,12 Kč
7
4 644,57 Kč
19
12 606,70 Kč
19
12 606,70 Kč
19
12 606,70 Kč
12
7 962,12 Kč
19
12 606,70 Kč
19
12 606,70 Kč
19
12 606,70 Kč
17
11 279,68 Kč
11
7 298,61 Kč
3
1 055,22 Kč
6
2 110,44 Kč
19
6 683,07 Kč
19
6 683,07 Kč
19
6 683,07 Kč
12
7 162,71 Kč
7
2 462,18 Kč
19
6 683,07 Kč
19
6 683,07 Kč
3
1 055,22 Kč
5
1 758,70 Kč

Četnost
vedení
vlaku

Snížení 26.647
Kč/vlkm

od 1.12.2021 do 11.12.2021
238
157 915,45 Kč
238
157 915,45 Kč
107
70 995,60 Kč
238
157 915,45 Kč
345
228 911,05 Kč
345
228 911,05 Kč
345
228 911,05 Kč
345
228 911,05 Kč
345
228 911,05 Kč
239
158 578,96 Kč
345
228 911,05 Kč
345
228 911,05 Kč
345
228 911,05 Kč
238
157 915,45 Kč
344
228 247,54 Kč
238
157 915,45 Kč
107
70 995,60 Kč
345
228 911,05 Kč
345
228 911,05 Kč
345
228 911,05 Kč
238
157 915,45 Kč
345
228 911,05 Kč
345
228 911,05 Kč
345
228 911,05 Kč
345
228 911,05 Kč
239
158 578,96 Kč
52
18 290,50 Kč
106
37 284,48 Kč
345
121 350,44 Kč
345
121 350,44 Kč
345
121 350,44 Kč
238
142 060,49 Kč
107
37 636,22 Kč
345
121 350,44 Kč
345
121 350,44 Kč
52
18 290,50 Kč
105
36 932,74 Kč

Četnost
Snížení 26.647
vedení
Kč/vlkm
vlaku
od 12.12.2021 do
31.12.2021
14
9 289,14 Kč
14
9 289,14 Kč
6
3 981,06 Kč
14
9 289,14 Kč
20
13 270,21 Kč
20
13 270,21 Kč
20
13 270,21 Kč
20
13 270,21 Kč
20
13 270,21 Kč
13
8 625,63 Kč
20
13 270,21 Kč
18
11 943,19 Kč
18
11 943,19 Kč
14
9 289,14 Kč
19
12 606,70 Kč
14
9 289,14 Kč
6
3 981,06 Kč
20
13 270,21 Kč
20
13 270,21 Kč
20
13 270,21 Kč
14
9 289,14 Kč
20
13 270,21 Kč
20
13 270,21 Kč
20
13 270,21 Kč
18
11 943,19 Kč
13
8 625,63 Kč
3
1 055,22 Kč
5
1 758,70 Kč
20
7 034,81 Kč
20
7 034,81 Kč
20
7 034,81 Kč
14
8 356,50 Kč
6
2 110,44 Kč
20
7 034,81 Kč
20
7 034,81 Kč
2
703,48 Kč
6
2 110,44 Kč

aji

1

2

Příloha č. 3 Smlouvy o spolupráci k zajištění mezikrajské dopravní obslužnosti a o podmínkách úhrady
finančního příspěvku při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veřejnou drážní osobní dopravou
mezi Středočeským a Ústeckým krajem

Příloha č. 3
Rozsah a způsob zapojení do IDS DÚK
ČLÁNEK 1. Definice pojmů
1. Pro účely Smlouvy o spolupráci k zajištění mezikrajské dopravní obslužnosti a o
podmínkách úhrady finančního příspěvku při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti
veřejnou drážní osobní dopravou mezi Středočeským a Ústeckým krajem (dále jen
„Smlouva“) budou mít pro spoje objednávané Středočeským krajem na území Ústeckého
kraje následující pojmy níže uvedený význam:

“Dopravce“ se rozumí dle Článku 2, odst. 1 Smlouvy dopravce vybraný Středočeským
krajem, který zajišťuje provoz na mezikrajských linkách na území Ústeckého kraje a se
kterým má Středočeský kraj uzavřenou smlouvu o veřejných službách v přepravě
cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě;
“DÚK“ se rozumí Integrovaný dopravní systém Ústeckého kraje nazvaný Doprava
Ústeckého kraje, v jehož rámci zajišťují dopravci určení Ústeckým krajem dopravní
obslužnost Ústeckého kraje veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní
dopravou, popřípadě spoje objednávané Středočeským krajem na území Ústeckého kraje;
“Tarif DÚK“ se rozumí aktuální tarif DÚK vypracovaný Ústeckým krajem, který je platný
k jednotlivému okamžiku doby trvání této Smlouvy;
“Smluvními přepravními podmínkami DÚK“ se rozumí aktuální smluvní přepravní
podmínky DÚK vypracované Ústeckým krajem, které jsou platné k jednotlivému okamžiku
doby trvání Smlouvy;
“Tarifem Dopravce“ se rozumí sazebník cen Dopravce za jednotlivé přepravní výkony
při poskytování přepravních služeb a podmínky jejich použití;
“Systémem jednotného tarifu“ se rozumí systém jednotného celorepublikového tarifu
veřejné linkové dopravy a veřejné osobní drážní dopravy;
“Středočeskou smlouvou“ se rozumí smlouva o veřejných službách v přepravě
cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě, kterou má Středočeský kraj uzavřenou se
svým dopravcem, který zajišťuje provoz mezikrajských linek na území Ústeckého kraje;
“Dobou plnění" se rozumí doba od 1. 1. 2021 do dne skončení platnosti Smlouvy;
“Informacemi o DÚK“ se rozumí dokument nazvaný „A. Integrovaný dopravní systém
DÚK“ vypracovaný Ústeckým krajem, ve kterém jsou popsány podstatné prvky DÚK.
Dopravce prohlašuje, že se před zapojením do DÚK a podpisem této Smlouvy řádně a
v plném rozsahu seznámil s aktuálním zněním Informací o DÚK, a zavazuje se jimi
řídit. Informace o DÚK mohou být změněny postupem dle čl. 2 odst. 6 této Přílohy;
“Zúčtovacím centrem“ se rozumí osoba vybraná Ústeckým krajem, která provádí
rozúčtování tržeb dle Tarifu DÚK mezi dopravci a vykonává další s tím související činnosti.
Ke dni uzavření této Smlouvy je Zúčtovacím centrem ČSAD SVT Praha s.r.o.,
IČ: 45805202, se sídlem Praha 8, Křižíkova 4-6. V případě změny v osobě Zúčtovacího
centra Ústecký kraj předem písemně sdělí Dopravci a Objednateli veškeré identifikační a
kontaktní údaje nového Zúčtovacího centra;
“Tržbami Dopravce dle Tarifu Dopravce na regionálních spojích“ se rozumí tržby
Dopravce, které byly přijaté Dopravcem podle Tarifu Dopravce ve vztahu k dopravnímu
výkonu Dopravce na spojích provozovaných Dopravcem dle této Smlouvy (objednávaných
Středočeským krajem na území Ústeckého kraje) za prodej jízdních dokladů Dopravce;

1.

Pro vyloučení pochybností se stanoví, že do Tržeb Dopravce dle Tarifu Dopravce na
regionálních spojích se nezahrnují tržby z jízdného či podíly na tržbách z předplatného i
jednotlivého jízdného, které budou v souladu s čl. 2 této Přílohy přiděleny Zúčtovacím
centrem k výkonům Dopravce dle této Smlouvy v případě, že se pro dopravní výkon
uplatnil Tarif DÚK. Do Tržeb Dopravce dle Tarifu Dopravce na regionálních spojích se
zahrnují rovněž tržby Dopravce ze Systému jednotného tarifu za přepravní služby
vztahující se ke spojům dle této Smlouvy (objednávaných Středočeským krajem na území
Ústeckého kraje).
“Tržbami Dopravce dle Tarifu DÚK“ se rozumí výše tržeb za jízdní doklady vydané dle
Tarifu DÚK stanovená Zúčtovacím centrem, která odpovídá výkonům Dopravce
provedeným dle této Smlouvy v porovnání s výkony provedenými jinými dopravci v rámci
DÚK;
“Dohodou o akceptaci Tarifu Dopravce“ se rozumí Dohoda o akceptaci tarifu
Dopravce, kterou Dopravce a Ústecký kraj mezi sebou uzavřely dne 9. 12. 2019.
ČLÁNEK 2. Integrovaný dopravní systém DÚK

1. Ústecký kraj za účelem zkvalitnění veřejné dopravy zejména na svém území zavedl DÚK,
jehož podstatné prvky jsou popsány v Informacích o DÚK. DÚK umožňuje zejména:
a)

snazší přepravu cestujících veřejnou dopravou včetně možnosti kombinace více
druhů veřejné dopravy (např. vlak a autobus);

b) koordinaci v přepravně – provozní oblasti veřejné dopravy směřující k zajištění
optimálních vazeb mezi spoji a dopravními prostředky provozovanými různými
dopravci a společné nebo vzájemně provázané poskytování souvisejících služeb;
c)

koordinaci v oblasti tarifní spočívající v používání jednotného tarifu
u zúčastněných dopravců, aniž by tím musela být dotčena platnost jiných tarifů
používaných těmito dopravci;

d) kooperaci v oblasti ekonomiky, organizace a řízení mezi dopravci a dalšími
subjekty zodpovědnými za hromadnou dopravu osob.

2. V souvislosti s fungováním DÚK je Dopravce povinen na všech spojích zajíždějící na území
DÚK uznávat jízdní doklady DÚK vydané ostatními dopravci zajišťujícími veřejnou osobní
dopravu v rámci DÚK, tj. i na spojích objednávaných Středočeským krajem na území
Ústeckého kraje.

3. Dopravce uzavřel příkazní smlouvu se Zúčtovacím centrem. Uzavření výše uvedené

příkazní smlouvy nemá vliv na cenu plnění podle Středočeské smlouvy (předmětná
příkazní smlouva obsahuje např. úpravu termínu zasílání dat do Zúčtovacího centra, popis
činností, které Zúčtovací centrum vykonává jménem Dopravce).

4. Dopravce je povinen v pravidelných intervalech 24 hodin, nebude-li s Ústeckým krajem
dojednána doba delší:
a)

předávat Zúčtovacímu centru a v záloze též Ústeckému kraji informace o
transakcích elektronického odbavovacího systému DÚK ve formě dle Informací
o DÚK; Dopravce je povinen poskytovat součinnost Ústeckému kraji, resp.
dodavateli elektronického odbavovacího systému, a zajistit, aby informace o
transakcích elektronického odbavovacího systému DÚK byly vždy úplné, a
zamezit tak ztrátám transakcí; ztrátou transakce se přitom rozumí přerušení
vzestupné řady čísel Dopravcem realizovaných transakcí;
2.

b) předávat Zúčtovacímu centru a v záloze též Ústeckému kraji identifikační data o
všech zařízeních používaných Dopravcem v elektronickém odbavovacím systému
DÚK a jejich změnách;
c)

zajistit součinnost s dodavateli při přijímání dat od Zúčtovacího centra (např.
aktualizovaný seznam zakázaných čipových karet DÚK (tzv. blacklist) a jeho
nahrávání do všech zařízení elektronického odbavovacího systému DÚK tak, aby
nebylo možné použití zakázaných čipových karet DÚK).

5. Mezi jednotlivými dopravci zapojenými do DÚK bude probíhat v každém kalendářním

měsíci vzájemné zúčtování jimi inkasovaných tržeb (tj. tržeb z jízdních dokladů vydaných
dle Tarifu DÚK, nikoliv Tržeb Dopravce dle Tarifu Dopravce na regionálních spojích), a to
prostřednictvím Zúčtovacího centra. Zúčtovací centrum bude na základě informací dle
výše uvedeného odst. 4 tohoto článku poskytnutých Dopravcem, resp. jinými dopravci
zapojenými do DÚK, identifikovat ve vztahu ke každému kalendářnímu měsíci dopravní
výkony provedené Dopravcem dle Smlouvy a dopravní výkony provedené Dopravcem či
jinými dopravci na jiných linkách v rámci DÚK. Zúčtovací centrum následně vypočte výši
Tržeb Dopravce dle Tarifu DÚK, která takovým výkonům spojů Dopravce objednávaných
Středočeským krajem na území Ústeckého kraje odpovídá, a porovná ji s výší tržeb,
kterou Dopravce v příslušném kalendářním měsíci skutečně inkasoval. V případě, že
budou tržby skutečně inkasované Dopravcem v příslušném kalendářním měsíci vyšší než
Tržby Dopravce dle Tarifu DÚK, které souvisí s výkony spojů objednávaných
Středočeským krajem na území Ústeckého kraje provedenými Dopravcem, je Dopravce
povinen zaslat částku odpovídající tomuto rozdílu buď Zúčtovacímu centru, nebo třetí
osobě či třetím osobám (jiným dopravcům zapojeným do DÚK) prostřednictvím
bankovního převodu dle instrukcí Zúčtovacího centra a příkazní smlouvy uzavřené mezi
Dopravcem a Zúčtovacím centrem. Budou-li naopak tržby skutečně inkasované
Dopravcem v příslušném kalendářním měsíci nižší než Tržby Dopravce dle Tarifu DÚK,
které by měl Dopravce inkasovat za výkony provedené v příslušném kalendářním měsíci u
spojů objednávaných Středočeským krajem na území Ústeckého kraje, bude Dopravci
zaslána částka odpovídající tomuto rozdílu prostřednictvím bankovního převodu
Zúčtovacím centrem nebo třetí osobou či třetími osobami (jinými dopravci zapojenými do
DÚK) dle instrukcí Zúčtovacího centra. Dopravce je v souvislosti s prováděním zúčtování
dle tohoto odstavce povinen řídit se písemnými instrukcemi Zúčtovacího centra a
příslušnou platbu vždy provést (resp. přijmout) do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy
Dopravce takovou písemnou instrukci obdrží. Ústecký kraj je oprávněn stanovit
podrobnosti týkající se zúčtování tržeb dle tohoto odstavce.

6. Ústecký kraj je oprávněn Informace o DÚK kdykoliv změnit a Dopravce je v takovém
případě povinen se těmito změnami řídit. Změny v Informacích o DÚK Ústecký kraj
oznámí Objednateli a Dopravci (i) písemným pokynem zaslaným na adresu Objednatele a
Dopravce uvedenou v záhlaví Smlouvy, nebo (ii) datovou zprávou zaslanou do datové
schránky Dopravce ID e52cdsf, nebo (iii) e-mailem zaslaným k rukám kontaktní osoby
Dopravce dle Smlouvy, a to vždy nejméně 90 kalendářních dnů přede dnem, od kterého,
mají takové změny v Informacích o DÚK nabýt účinnosti.

7. Dopravce je povinen:
a)

zajistit, že při plnění povinností dle Smlouvy a jejích dodatků bude personál
Dopravce zajišťovat odbavování cestujících vlastním přenosným elektronickým
odbavovacím systémem splňujícím parametry uvedené v Informacích o DÚK a
schváleným Objednatelem a využívat veškeré funkcionality elektronického
odbavovacího systému DÚK;

b) zajistit, že pro tisk jízdních dokladů dle Tarifu DÚK bude používán vlastní papír
3.

Dopravce s ochrannými prvky, Dopravce se současně zavazuje, že jím používaný
papír a jeho ochranné prvky budou odpovídat nejlepší možné kvalitě papíru a
ochranných prvků používaných Dopravcem v rámci České republiky;
c)

členové vlakového doprovodu musí být označeni jako osoby určené pro styk
s cestující veřejností, musí ve vztahu k cestujícím dodržovat normy slušného
chování a musí být schopni poskytnout cestujícím informace o spojení veřejnou
dopravou v rámci České republiky a o Tarifu DÚK;

d) při prodeji jízdních dokladů dle Tarifu DÚK ve vlaku může být účtována cena
jízdného zvýšená o přirážku za odbavení ve vlaku pouze za předpokladu, že Tarif
DÚK takový postup umožní.

8. Smluvní strany se dohodly, že pro přepravu osob a zavazadel bude na území Ústeckého

kraje platit Tarif DÚK, od něhož se Dopravce nesmí odchýlit, nestanoví-li tato Příloha
nebo Dohoda o akceptaci Tarifu Dopravce jinak. Dopravce je v mezích dovolených
platnými právními předpisy povinen vydat a uveřejnit přepravní podmínky, které budou
uplatňovány vůči cestujícím na spojích objednávaných Středočeským krajem na území
Ústeckého kraje, přičemž takové přepravní podmínky musí být v souladu se Smluvními
přepravními podmínkami DÚK. Dopravce prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy
seznámil s aktuálním zněním Tarifu DÚK a Smluvních přepravních podmínek DÚK.
Ústecký kraj je oprávněn Tarif DÚK, či Smluvní přepravní podmínky DÚK kdykoliv změnit,
přičemž Dopravce je v takovém případě povinen se těmito změnami řídit a případně
upravit jím vypracované přepravní podmínky tak, aby odpovídaly změněným požadavkům
Ústeckého kraje. Změny v Tarifu DÚK či Smluvních přepravních podmínkách DÚK Ústecký
kraj oznámí Objednateli a Dopravci (i) písemným pokynem zaslaným na adresu
Objednatele a Dopravce uvedenou v záhlaví Smlouvy, nebo (ii) datovou zprávou zaslanou
do datové schránky Dopravce ID e52cdsf, nebo (iii) e-mailem zaslaným k rukám
kontaktní osoby Dopravce dle Smlouvy, a to vždy nejméně 90 kalendářních dnů přede
dnem, od kterého mají být takové změny v Tarifu DÚK či Smluvních přepravních
podmínkách DÚK uplatňovány vůči cestujícím. Dopravce je povinen informovat cestující o
změnách v Tarifu DÚK a Smluvních přepravních podmínkách DÚK prostřednictvím svých
webových stránek a v zákaznických centrech (např. prostřednictvím vývěsky), a to
nejméně 14 kalendářních dnů přede dnem, od kterého mají být změněný Tarif DÚK či
Smluvní přepravní podmínky DÚK vůči cestujícím uplatňovány.

9. Na základě spuštění Systém jednotného Tarifu, se Dopravce zavazuje, že je zapojen na

základě pokynu Objednatele bez zbytečného odkladu do uvedeného systému a že v této
souvislosti učiní veškeré nezbytné právní či jiné kroky, zejména uzavře s Objednatelem a
se všemi dalšími příslušnými subjekty veškeré k tomu potřebné smlouvy či dohody, a
bude povinen vydávat a akceptovat veškeré jízdní doklady v Systému jednotného tarifu
vydané. Smluvní strany se dohodly, že budou jednat o případné kompenzaci nákladů
nebo jiných finančních výdajů vynaložených Dopravcem účelně, efektivně a hospodárně
v rozsahu nezbytném pro zapojení do Systému jednotného tarifu, které se vztahovaly
výhradně k plnění dle Smlouvy, a o uzavření odpovídajícího dodatku ke Smlouvě poté, co
bude možné náklady spojené se zavedením Systému jednotného tarifu jednoznačně
identifikovat a stanovit. Dále se Smluvní strany dohodly, že v případě dopravních výkonů,
u nichž Dohoda o akceptaci Tarifu Dopravce připouští uplatnění vlastního Tarifu
Dopravce, bude Dopravce povinen namísto vlastního tarifu uplatňovat pouze jednotný
tarif, a to nejpozději od data, které Objednatel stanoví Dopravci v oznámení, které
Objednatel musí Dopravci doručit alespoň 90 kalendářních dnů předem.

10. Nestanoví-li tato Příloha jinak, je Dopravce povinen na spojích objednávaných

Středočeským krajem na území Ústeckého kraje provádět odbavování cestujících dle
principů uvedených v Informacích o DÚK a vydat každému cestujícímu doklad v souladu
4.

s Tarifem DÚK a Smluvními přepravními podmínkami DÚK, případně také v souladu se
Systémem jednotného tarifu. Dopravce je povinen k odbavování cestujících využívat
výhradně elektronický odbavovací systém pořízený Dopravcem na jeho náklady,
schválený Objednatelem nebo Ústeckým krajem a splňující parametry uvedené
v Informacích o DÚK. Elektronický odbavovací systém bude zajišťovat kompletní
komunikaci (čtení i zápis) při jakékoliv operaci s bezkontaktní čipovou kartou DÚK (prodej
jízdního dokladu, zobrazení jízdních dokladů na bezkontaktní čipové kartě DÚK při
nástupu cestujícího, dobití elektronické peněženky bezkontaktní čipové karty DÚK) podle
pravidel uvedených v čl. 7 Informací o DÚK. Dopravce zajistí proškolení v úvahu
připadajícího personálu v obsluze elektronického odbavovacího systému (obsluha zařízení,
aktualizace vstupních dat o tarifu, aktualizace seznamu zakázaných karet, evidence
prodaných jízdních dokladů, aj.). Data elektronického odbavovacího systému musí být
Dopravcem aktualizována, a to vždy nejpozději do 24 hodin poté, co budou aktualizovaná
data Dopravci poskytnuta Objednatelem, popř. Zúčtovacím centrem dle tohoto čl. 2 této
Přílohy.

11. Pokud to bude nezbytné pro naplnění níže uvedených principů fungování DÚK, je

Dopravce na žádost Ústeckého kraje povinen zajistit bez zbytečného odkladu změnu jím
používaného elektronického odbavovacího systému či bezkontaktních čipových karet DÚK
(případně též odchylně od parametrů bezkontaktních čipových karet DÚK či
elektronického odbavovacího systému popsaných v Informacích o DÚK) tak, aby byly
naplněny tyto principy:


zachování plné kontroly Ústeckého kraje nad DÚK;



fungování DÚK tak, aby byly spravedlivě distribuovány platby mezi jednotlivými
dopravci zapojenými do DÚK;



ochrana investic (vložených finančních prostředků) cestujících;



zamezení podvodů či snížení zvýšeného rizika podvodů s nástroji DÚK;



efektivní a uživatelsky přátelský systém; a



soulad s nově definovanými principy odbavování cestujících v DÚK (úpravy
software elektronického odbavovacího systému).

Pokud Ústecký kraj rozhodne, že je Dopravce povinen příslušnou změnu realizovat a
projedná tuto změnu předem s Dopravcem, je Ústecký kraj povinen finální podklady
k takové realizaci projednané s Dopravcem dodat nejméně 90 kalendářních dnů přede
dnem uplatnění této změny vůči cestujícím v souladu s čl. 2 odst. 8 této Přílohy. V
případě změn velkého charakteru v Tarifu DÚK (především změn se zásahem do tarifní
struktury nebo změn procesů v odbavení) je Dopravce povinen takovou změnu bez
zbytečného odkladu zajistit a Objednatel se zavazuje Dopravci uhradit veškeré skutečné
účelně, efektivně a hospodárně vynaložené náklady nezbytné pro její provedení, a to
nad rámec kompenzace prokazatelné ztráty hrazené Objednatelem.
Pro vyloučení pochybností Smluvní strany sjednávají, že za změny velkého charakteru
nejsou považovány (a jsou považovány za tzv. změny malého charakteru):
(i)

úpravy cen a časových platností jednotlivých druhů jízdních dokladů
současného ceníku DÚK bez zásahu do tarifní struktury, bez zásahu do
tarifních kategorií nebo bez zásahu v dokladech;

(ii)

jednoduchá úprava tarifních hran či zavedení nových tarifních hran v síti DÚK;

(iii) přejmenování kategorie cestujících stávající tarifní struktury DÚK;

5.

(iv) přidání nového tarifního produktu v systému DÚK s již existujícím CP
(Customer Profile) a TP (Tariff Profile) za předpokladu, že takový obdobný
doklad k požadovanému dokladu již v tarifní struktuře existuje;
(v) jednoduché změny územní platnosti jízdních dokladů DÚK, které jsou
obsaženy ve strojově čitelných datových souborech (xls, xml soubory), které
obsahují data o DÚK (viz článek 5, odst. 1b Informací o DÚK), a které Ústecký
kraj poskytuje dopravcům bezplatně.
Dopravce není oprávněn po Objednateli požadovat jakoukoliv úhradu nákladů za
provedení takových změn malého charakteru.
Pro vyloučení pochybností Smluvní strany dále sjednávají, že Dopravce není oprávněn
zajistit změnu jím používaného elektronického odbavovacího systému či bezkontaktních
čipových karet DÚK ve smyslu tohoto odstavce v rozsahu hardwarového nebo většího
softwarového charakteru (za změnu software není považována úprava vstupních dat o
Tarifu DÚK), pokud a dokud o jejím provedení v souladu s výše uvedeným nerozhodne
Ústecký kraj. Bude-li rozhodnutí Ústeckého kraje o provedení změny Dopravcem
používaného elektronického odbavovacího systému či bezkontaktních čipových karet
DÚK ve smyslu tohoto odstavce podmíněno naplněním určitých zákonných předpokladů
(např. z oblasti veřejných zakázek, veřejné podpory nebo jiné oblasti), nelze o provedení
takové změny rozhodnout dříve, než budou příslušné zákonné předpoklady naplněny. Po
dokončení změny, o jejímž provedení Ústecký kraj podle tohoto pododstavce rozhodl, je
Dopravce oprávněn Ústeckému kraji zaslat účetní doklad znějící na příslušnou částku
odpovídající veškerým skutečným účelně, efektivně a hospodárně vynaloženým
nákladům nezbytným pro provedení příslušné změny. Ústecký kraj je povinen Dopravci
tuto částku za podmínek stanovených níže zaplatit ve lhůtě splatnosti 21 dní ode dne
doručení řádně vyhotoveného účetního dokladu Ústeckému kraji. Účetní doklad musí být
vyhotoven v souladu s právními předpisy, musí obsahovat číslo Smlouvy, údaj o
splatnosti, podrobné vyúčtování veškerých skutečných Dopravcem účelně, efektivně a
hospodárně vynaložených nákladů na provedení příslušné změny a musí k němu být
připojeny veškeré doklady (např. účetní a daňové doklady), z nichž bude vynaložení
takových nákladů prokazatelně a věrohodně vyplývat.

12. Dopravce je povinen vést přesnou evidenci prodaných jízdních dokladů ve struktuře

jednotlivých druhů těchto dokladů (na konci každého provozního dne vytiskne tzv.
„protokol o směně“). Tuto evidenci je Dopravce povinen uchovávat po celou Dobu plnění
a nejméně 5 let po skončení Doby plnění.

13. Dopravce se zavazuje provádět ve všech vlacích dle Smlouvy (objednávaných

Středočeským krajem na území Ústeckého kraje) pravidelné průzkumy frekvence
cestujících. Průzkum se uskuteční nejméně dvakrát v příslušném kalendářním roce při
respektování sezónní variace (jaro, podzim). Průzkum bude realizován vždy minimálně po
dobu alespoň 12 po sobě navazujících dnů (konkrétně alespoň od čtvrtka a do pondělí),
dále nejméně čtyřikrát v příslušném kalendářním roce při respektování sezónní variace
(jaro, léto, podzim, zima). Průzkum bude realizován vždy minimálně po dobu alespoň 9
po sobě navazujících dnů (konkrétně alespoň od soboty a do neděle), které nebudou
ovlivněny specifickým režimem (státní svátek, školní prázdniny v průběhu školního roku
apod.). Dopravce je povinen informovat Objednatele o realizaci průzkumů na následující
kalendářní rok nejpozději konce měsíce listopadu předchozího kalendářního roku. Výkazy
z průzkumu frekvence cestujících poskytne Dopravce Objednateli nejpozději 45
kalendářních dnů od posledního dne realizace.

14. Dopravce je povinen umístit na vozidlech používaných Dopravcem k plnění této Smlouvy
zajíždějících na území Ústeckého kraje symboly (samolepky) DÚK, které mu za tím
6.

účelem předají Objednatel nebo Ústecký kraj.
ČLÁNEK 3. Tarifní pravidla
1.

Vlastní Tarif Dopravce uplatňovaný Dopravcem při poskytování služeb v rámci plnění
veřejné služby v souladu s touto Smlouvou a Dohodou o akceptaci Tarifu dopravce musí
být v souladu s obecně závaznými právními předpisy, včetně platného a účinného výměru
Ministerstva financí České republiky, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými
cenami. Tarif Dopravce podle předchozí věty je Dopravce povinen sestavit tak, aby bylo
dosahováno maximální výše tržeb. Smluvní strany se zavazují, že při přípravě nového
Tarifu Dopravce, případně změny stávajícího Tarifu Dopravce budou vzájemně
spolupracovat za účelem zvýšení atraktivity veřejné drážní osobní dopravy a zvýšení
dosahovaných tržeb, a to zejména prostřednictvím zavádění věrnostních nabídek a
komplexních produktových nabídek Dopravce zaměřených na rozšíření stávajícího počtu
zákazníků.

2.

Dopravce se zavazuje, že:
a) pro dopravní výkony, u nichž výchozí i cílová stanice leží na území Ústeckého kraje,
bude Dopravce uplatňovat výhradně Tarif DÚK a nabízet či prodávat výhradně jízdní
doklady DÚK, ledaže uplatnění Tarifu Dopravce a nabídku či prodej jízdních dokladů
Dopravce výslovně připouští Smlouva nebo Dohoda o akceptaci Tarifu Dopravce a
zároveň se jedná o nabídku či prodej jízdních dokladů cestujícím, kteří (a) jsou
držiteli slevové In Karty vydané Dopravcem nebo (b) výslovně požádají o vystavení
jízdního dokladu dle Tarifu Dopravce;
b) pro dopravní výkony, u nichž (i) výchozí stanice leží na území Ústeckého kraje a
současně cílová stanice neleží na území Ústeckého kraje, nebo (ii) výchozí stanice
neleží na území Ústeckého kraje a současně cílová stanice leží na území Ústeckého
kraje, nebo (iii) výchozí ani cílová stanice neleží na území Ústeckého kraje Dopravce
uplatní pouze Tarif Dopravce, ledaže cestující požádá o vydání jízdního dokladu dle
Tarifu DÚK mezi zastávkami na území DÚK (nebo takový jízdní doklad bude mít
nakoupen) a vydání jízdního dokladu dle Tarifu Dopravce na zbývajícím úseku nebo
vydání jízdního dokladu dle Systému jednotného tarifu;
c) při prodeji jízdních dokladů dle Tarifu DÚK ve vlaku může být účtována cena
jízdného zvýšená o přirážku za odbavení ve vlaku pouze za předpokladu, že Tarif
DÚK takový postup umožní;
d) zajistí odbavení také na jízdní doklady Systému jednotného tarifu, v případě, že
cestující výslovně požádá o vystavení jízdního dokladu dle Systému jednotného
tarifu.

3.

4.

Tarifní zásady a vzájemné uznávaní tarifu PID a Tarifu DÚK na území Středočeského
kraje jsou určeny Přílohou č. 11 Tarifu PID – „Překryvy PID s jinými integrovanými
systémy“ a to konkrétně v čl. I „Překryv PID s integrovaným dopravním systémem
Doprava Ústeckého kraje (DÚK)“.
Způsob zapojení linek Dopravce do Tarifu DÚK:
a. Na území Ústeckého kraje platí výhradně Tarif DÚK s výjimkou linek
v trasách hranice Středočeského kraje – Roudnice nad Labem a hranice
Středočeského kraje – Louny, kde platí také Tarif PID;
b. Dopravce je povinen vydávat a uznávat Tarif DÚK s výjimkou linek
v trasách hranice Středočeského kraje – Roudnice nad Labem a hranice
Středočeského kraje – Louny, kde lze připustit i vydávání a uznávání Tarifu
PID;
7.

Příloha č.5 ve znění Dodatku č.1 Smlouvy o spolupráci k zajištění mezikrajské dopravní obslužnosti a o podmínkách úhrady finančního příspěvku
při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veř. drážní osobní dopr. mezi Stř. a Úst. krajem

Příloha č. 5 - Splátkový kalendář
Splátkový kalednář pro zálohové platby příspěvku mezi Středočeským a Ústeckým krajem
(Úhrada za mezikrajské linky a spoje, které jsou po území Ústeckého kraje zajištěny
Středočeským krajem („objednávka Ústeckého kraje“))
Splátkový kalendář pro Ústecký Kraj (platby pro Středočeský kraj)
Jízdní řád
2020/2021
2020/2021
2020/2021
2020/2021
2020/2021
2020/2021
2020/2021
2020/2021
2020/2021
2020/2021
2020/2021
2020/2021
2020/2021

Splátka za
období:

Nejpozdější datum připsání na účet
Středočeského kraje *:
5. pracovní den od počátku platnosti
GVD
5. pracovní den v měsíci
5. pracovní den v měsíci
5. pracovní den v měsíci
5. pracovní den v měsíci
5. pracovní den v měsíci
5. pracovní den v měsíci
5. pracovní den v měsíci
5. pracovní den v měsíci
5. pracovní den v měsíci
5. pracovní den v měsíci
5. pracovní den v měsíci
5. pracovní den v měsíci

Částka

13.-31.12.2020
01/2021
02/2021
03/2021
04/2021
05/2021
06/2021
07/2021
08/2021
09/2021
10/2021
11/2021
1.-11.12.2021

7 520 851,81
11 875 029,18
11 875 029,18
11 875 029,18
11 875 029,18
11 875 029,18
11 875 029,18
11 875 029,18
11 875 029,18
11 875 029,18
11 875 029,18
11 875 029,18
4 354 177,36
142 500 350,12
* Zahájení plnění bude možné až po podpisu Smlouvy oběma stranami a zveřejnění Smlouvy v registru smluv.

Částka kompenzace
na období
13.12.2020 11.12.2021 dle VFM
dopravce
1/12 z částky
počet dnů v období
13.-31.12.2020
počet dnů v období
1.-11.12.2021

142 500 350,12

11 875 029,18
19,00
11,00

7 520 851,81 Kč
4 354 177,36 Kč
11 875 029,18
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Příloha č.5 ve znění Dodatku č.1 Smlouvy o spolupráci k zajištění mezikrajské dopravní obslužnosti a o podmínkách úhrady finančního příspěvku
při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veř. drážní osobní dopr. mezi Stř. a Úst. krajem

Splátkový kalednář pro zálohové platby příspěvku mezi Středočeským a Ústeckým krajem
(Úhrada za mezikrajské linky a spoje, které jsou po území Středočeského kraje zajištěny
Ústeckým dopravcem („objednávka Středočeského kraje“))

Splátkový kalendář pro Středočeský Kraj (platby pro Ústecký kraj)
Jízdní řád
2020/2021
2020/2021
2020/2021
2020/2021
2020/2021
2020/2021
2020/2021
2020/2021
2020/2021
2020/2021
2020/2021
2020/2021
2020/2021

Splátka za
období:

Nejpozdější datum připsání na účet
Ústeckého kraje:
5. pracovní den od počátku platnosti
GVD
5. pracovní den v měsíci
5. pracovní den v měsíci
5. pracovní den v měsíci
5. pracovní den v měsíci
5. pracovní den v měsíci
5. pracovní den v měsíci
5. pracovní den v měsíci
5. pracovní den v měsíci
5. pracovní den v měsíci
5. pracovní den v měsíci
5. pracovní den v měsíci
5. pracovní den v měsíci

Částka

13.-31.12.2020
01/2021
02/2021
03/2021
04/2021
05/2021
06/2021
07/2021
08/2021
09/2021
10/2021
11/2021
1.-11.12.2021

1 382 721,04
2 183 243,75
2 183 243,75
2 183 243,75
2 183 243,75
2 183 243,75
2 183 243,75
2 183 243,75
2 183 243,75
2 183 243,75
2 183 243,75
2 183 243,75
800 522,71
26 198 925,00
* Zahájení plnění bude možné až po podpisu Smlouvy oběma stranami a zveřejnění Smlouvy v registru smluv.

Částka kompenzace
na období
13.12.2020 11.12.2021 dle VFM
dopravce
1/12 z částky
počet dnů v období
13.-31.12.2020
počet dnů v období
1.-11.12.2021

26 198 925,00
2 183 243,75
19,00
11,00

1 382 721,04 Kč
800 522,71 Kč
2183243,75
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Příloha č. 6 - Rozsah objednávky Ústeckého kraje
Objednávka Ústeckého kraje
Seznam mezikrajských linek a spojů, které jsou po území Ústeckého kraje zajištěny Středočeským krajem („objednávka Ústeckého kraje“)
období:
Trať
090
110
161

13.12.2020 - 11.12.2021
Linka

Dopravce

S4/U4 České dráhy, a.s.
S40/U40 České dráhy, a.s.
S57/U57 České dráhy, a.s.

Období od-do
13.12.2020 - 11.12.2021
13.12.2020 - 11.12.2021
13.12.2020 - 11.12.2021

Odkud

Kam

Praha
Ústí nad Labem hl.n.
Kralupy nad Vltavou
Louny
Rakovník
Bečov nad Teplou
Objednávka Ústeckého kraje celkem:
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Počet spojů za
období
15984
6318
11080
33382

Celkový rozsah
objednaných spojů na
území ÚK za období
597 502,0 km
122 371,0 km
90 217,1 km
810 090,1 km

Cena dopravního
výkonu na 1 km

Cena dopravního výkonu za
období
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

Příloha č.6 ve znění Dodatku č.1 Smlouvy o spolupráci k zajištění mezikrajské dopravní obslužnosti a o podmínkách úhrady finančního příspěvku při vzájemném zajištění dopr. obslužnosti veř. drážní osobní dopravou mezi Stř. a Úst. krajem

Objednávka Ústeckého kraje
Seznam mezikrajských linek a spojů, které jsou po území Ústeckého kraje zajištěny Středočeským krajem („objednávka Ústeckého kraje“)
období:

13.12.2020 - 11.12.2021

Trať

Spoj linky
S4/U4

090
090
090
090
090
090
090
090
090
090
090
090
090
090
090
090
090
090
090
090
090
090
090
090
090
090
090
090
090
090
090
090
090
090
090
090
090
090
090
090
090
090
090
090
090
090
090
090
090
090
090

1977
6900
6901
6902
6903
6903
6904
6905
6906
6907
6907
6908
6909
6910
6911
6912
6913
6914
6914
6915
6915
6916
6917
6918
6918
6919
6919
6920
6921
6922
6922
6923
6923
6924
6925
6925
6928
6928
6932
6943
6944
6945
6946
6947
6948
6951
6952
6953
6970
6988
6989

Dopravce
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.

Výchozí zastávka vlaku
Děčín hl.n.
Kralupy nad Vltavou
Ústí n.L.hl.n.os.n.
Praha jih
Lovosice
Lovosice
Praha jih
Ústí n.L.hl.n.os.n.
Praha M.n.-dvorana
Ústí n.L.hl.n.os.n.
Ústí n.L.hl.n.os.n.
Praha M.n.-dvorana
Ústí n.L.hl.n.os.n.
Praha M.n.-dvorana
Ústí n.L.hl.n.os.n.
Praha M.n.-dvorana
Ústí n.L.hl.n.os.n.
Praha M.n.-dvorana
Praha M.n.-dvorana
Ústí n.L.hl.n.os.n.
Ústí n.L.hl.n.os.n.
Praha M.n.-dvorana
Ústí n.L.hl.n.os.n.
Praha M.n.-dvorana
Praha M.n.-dvorana
Ústí n.L.hl.n.os.n.
Ústí n.L.hl.n.os.n.
Praha M.n.-dvorana
Ústí n.L.hl.n.os.n.
Praha M.n.-dvorana
Praha M.n.-dvorana
Ústí n.L.hl.n.os.n.
Ústí n.L.hl.n.os.n.
Praha M.n.-dvorana
Ústí n.L.hl.n.os.n.
Ústí n.L.hl.n.os.n.
Praha M.n.-dvorana
Praha M.n.-dvorana
Praha M.n.-dvorana
Ústí n.L.hl.n.os.n.
Roudnice nad Labem
Ústí n.L.hl.n.os.n.
Roudnice nad Labem
Ústí n.L.hl.n.os.n.
Roudnice nad Labem
Ústí n.L.hl.n.os.n.
Roudnice nad Labem
Ústí n.L.hl.n.os.n.
Lovosice
Neratovice
Roudnice nad Labem

Cílová zastávka vlaku Začátek smluvního úseku Konec smluvního úseku
Lovosice
Ústí n.L.hl.n.os.n.
Praha M.n.-dvorana
Ústí n.L.hl.n.os.n.
Praha M.n.-dvorana
Praha M.n.-dvorana
Ústí n.L.hl.n.os.n.
Praha M.n.-dvorana
Ústí n.L.hl.n.os.n.
Praha M.n.-dvorana
Praha M.n.-dvorana
Ústí n.L.hl.n.os.n.
Praha M.n.-dvorana
Ústí n.L.hl.n.os.n.
Praha M.n.-dvorana
Ústí n.L.hl.n.os.n.
Praha M.n.-dvorana
Ústí n.L.hl.n.os.n.
Ústí n.L.hl.n.os.n.
Praha M.n.-dvorana
Praha M.n.-dvorana
Ústí n.L.hl.n.os.n.
Praha M.n.-dvorana
Ústí n.L.hl.n.os.n.
Ústí n.L.hl.n.os.n.
Praha M.n.-dvorana
Praha M.n.-dvorana
Ústí n.L.hl.n.os.n.
Praha M.n.-dvorana
Ústí n.L.hl.n.os.n.
Ústí n.L.hl.n.os.n.
Praha M.n.-dvorana
Praha M.n.-dvorana
Ústí n.L.hl.n.os.n.
Praha M.n.-dvorana
Praha M.n.-dvorana
Ústí n.L.hl.n.os.n.
Ústí n.L.hl.n.os.n.
Děčín hl.n.
Roudnice nad Labem
Ústí n.L.hl.n.os.n.
Roudnice nad Labem
Ústí n.L.hl.n.os.n.
Roudnice nad Labem
Ústí n.L.hl.n.os.n.
Roudnice nad Labem
Ústí n.L.hl.n.os.n.
Roudnice nad Labem
Ústí n.L.hl.n.os.n.
Roudnice nad Labem
Kralupy nad Vltavou

Ústí n.L.hl.n.os.n.
hr.VUSC 0200/0420 04
Ústí n.L.hl.n.os.n.
hr.VUSC 0200/0420 04
Lovosice
Roudnice nad Labem
hr.VUSC 0200/0420 04
Ústí n.L.hl.n.os.n.
hr.VUSC 0200/0420 04
Ústí n.L.hl.n.os.n.
Roudnice nad Labem
hr.VUSC 0200/0420 04
Ústí n.L.hl.n.os.n.
hr.VUSC 0200/0420 04
Ústí n.L.hl.n.os.n.
hr.VUSC 0200/0420 04
Ústí n.L.hl.n.os.n.
hr.VUSC 0200/0420 04
Roudnice nad Labem
Ústí n.L.hl.n.os.n.
Roudnice nad Labem
hr.VUSC 0200/0420 04
Ústí n.L.hl.n.os.n.
hr.VUSC 0200/0420 04
Roudnice nad Labem
Ústí n.L.hl.n.os.n.
Roudnice nad Labem
hr.VUSC 0200/0420 04
Ústí n.L.hl.n.os.n.
hr.VUSC 0200/0420 04
Roudnice nad Labem
Ústí n.L.hl.n.os.n.
Roudnice nad Labem
hr.VUSC 0200/0420 04
Ústí n.L.hl.n.os.n.
Roudnice nad Labem
hr.VUSC 0200/0420 04
Lovosice
hr.VUSC 0200/0420 04
Ústí n.L.hl.n.os.n.
Roudnice nad Labem
Ústí n.L.hl.n.os.n.
Roudnice nad Labem
Ústí n.L.hl.n.os.n.
Roudnice nad Labem
Ústí n.L.hl.n.os.n.
Roudnice nad Labem
Ústí n.L.hl.n.os.n.
Lovosice
hr.VUSC 0200/0420 04
Roudnice nad Labem

Období od-do

Lovosice
13.12.2020 - 11.12.2021
Ústí n.L.hl.n.os.n.
13.12.2020 - 11.12.2021
hr.VUSC 0200/0420 04
13.12.2020 - 11.12.2021
Ústí n.L.hl.n.os.n.
13.12.2020 - 11.12.2021
Roudnice nad Labem
13.12.2020 - 11.12.2021
hr.VUSC 0200/0420 04
13.12.2020 - 11.12.2021
Ústí n.L.hl.n.os.n.
13.12.2020 - 11.12.2021
hr.VUSC 0200/0420 04
13.12.2020 - 11.12.2021
Ústí n.L.hl.n.os.n.
13.12.2020 - 11.12.2021
13.12.2020 - 11.12.2021
Roudnice nad Labem
hr.VUSC 0200/0420 04
13.12.2020 - 11.12.2021
Ústí n.L.hl.n.os.n.
13.12.2020 - 11.12.2021
hr.VUSC 0200/0420 04
13.12.2020 - 11.12.2021
13.12.2020 - 11.12.2021
Ústí n.L.hl.n.os.n.
hr.VUSC 0200/0420 04
13.12.2020 - 11.12.2021
13.12.2020 - 11.12.2021
Ústí n.L.hl.n.os.n.
hr.VUSC 0200/0420 04
13.12.2020 - 11.12.2021
13.12.2020 - 11.12.2021
Roudnice nad Labem
Ústí n.L.hl.n.os.n.
13.12.2020 - 11.12.2021
Roudnice nad Labem
13.12.2020 - 11.12.2021
hr.VUSC 0200/0420 04
13.12.2020 - 11.12.2021
Ústí n.L.hl.n.os.n.
13.12.2020 - 11.12.2021
hr.VUSC 0200/0420 04
13.12.2020 - 11.12.2021
13.12.2020 - 11.12.2021
Roudnice nad Labem
Ústí n.L.hl.n.os.n.
13.12.2020 - 11.12.2021
Roudnice nad Labem
13.12.2020 - 11.12.2021
hr.VUSC 0200/0420 04
13.12.2020 - 11.12.2021
Ústí n.L.hl.n.os.n.
13.12.2020 - 11.12.2021
hr.VUSC 0200/0420 04
13.12.2020 - 11.12.2021
13.12.2020 - 11.12.2021
Roudnice nad Labem
Ústí n.L.hl.n.os.n.
13.12.2020 - 11.12.2021
Roudnice nad Labem
13.12.2020 - 11.12.2021
hr.VUSC 0200/0420 04
13.12.2020 - 11.12.2021
Ústí n.L.hl.n.os.n.
13.12.2020 - 11.12.2021
Roudnice nad Labem
13.12.2020 - 11.12.2021
13.12.2020 - 11.12.2021
hr.VUSC 0200/0420 04
Lovosice
13.12.2020 - 11.12.2021
13.12.2020 - 11.12.2021
Ústí n.L.hl.n.os.n.
Ústí n.L.hl.n.os.n.
13.12.2020 - 11.12.2021
13.12.2020 - 11.12.2021
Roudnice nad Labem
Ústí n.L.hl.n.os.n.
13.12.2020 - 11.12.2021
13.12.2020 - 11.12.2021
Roudnice nad Labem
Ústí n.L.hl.n.os.n.
13.12.2020 - 11.12.2021
13.12.2020 - 11.12.2021
Roudnice nad Labem
Ústí n.L.hl.n.os.n.
13.12.2020 - 11.12.2021
13.12.2020 - 11.12.2021
Roudnice nad Labem
Ústí n.L.hl.n.os.n.
13.12.2020 - 11.12.2021
13.12.2020 - 11.12.2021
Roudnice nad Labem
Ústí n.L.hl.n.os.n.
13.12.2020 - 11.12.2021
13.12.2020 - 11.12.2021
Roudnice nad Labem
hr.VUSC 0200/0420 04
13.12.2020 - 11.12.2021
Objednávka Ústeckého kraje na trati 090 celkem:
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Počet spojů Celková délka
za období
spoje
167
250
250
364
112
364
364
364
364
250
364
114
364
250
364
364
364
250
364
364
250
364
364
250
364
364
250
364
364
250
364
364
250
364
364
362
304
109
58
364
364
364
364
364
364
364
364
364
250
362
362
15984

Objednaná délka
Celkový rozsah objednaných spojů na území
spoje na území
ÚK za období
ÚK
21,8 km
3 640,6 km
51,7 km
12 925,0 km
51,7 km
12 925,0 km
51,7 km
18 818,8 km
18,5 km
2 072,0 km
11,4 km
4 149,6 km
51,7 km
18 818,8 km
51,7 km
18 818,8 km
51,7 km
18 818,8 km
40,3 km
10 075,0 km
11,4 km
4 149,6 km
51,7 km
5 893,8 km
51,7 km
18 818,8 km
51,7 km
12 925,0 km
51,7 km
18 818,8 km
51,7 km
18 818,8 km
51,7 km
18 818,8 km
11,4 km
2 850,0 km
40,3 km
14 669,2 km
40,3 km
14 669,2 km
11,4 km
2 850,0 km
51,7 km
18 818,8 km
51,7 km
18 818,8 km
11,4 km
2 850,0 km
40,3 km
14 669,2 km
40,3 km
14 669,2 km
11,4 km
2 850,0 km
51,7 km
18 818,8 km
51,7 km
18 818,8 km
11,4 km
2 850,0 km
40,3 km
14 669,2 km
40,3 km
14 669,2 km
11,4 km
2 850,0 km
51,7 km
18 818,8 km
40,3 km
14 669,2 km
11,4 km
4 126,8 km
29,9 km
9 089,6 km
21,8 km
2 376,2 km
51,7 km
2 998,6 km
40,3 km
14 669,2 km
40,3 km
14 669,2 km
40,3 km
14 669,2 km
40,3 km
14 669,2 km
40,3 km
14 669,2 km
40,3 km
14 669,2 km
40,3 km
14 669,2 km
40,3 km
14 669,2 km
40,3 km
14 669,2 km
21,8 km
5 450,0 km
11,4 km
4 126,8 km
11,4 km
4 126,8 km
597 502,0 km

Cena dopravního
výkonu na 1 km
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

Cena dopravního
výkonu za období
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

Příloha č.6 ve znění Dodatku č.1 Smlouvy o spolupráci k zajištění mezikrajské dopravní obslužnosti a o podmínkách úhrady finančního příspěvku při vzájemném zajištění dopr. obslužnosti veř. drážní osobní dopr. mezi Stř. a Úst. krajem

Objednávka Ústeckého kraje
Seznam mezikrajských linek a spojů, které jsou po území Ústeckého kraje zajištěny Středočeským krajem („objednávka Ústeckého kraje“)
období:
Trať

Spoj linky
S40/U40/
R44

110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110

1494
1495
9700
9701
9702
9703
9704
9705
9706
9707
9709
9710
9713
9714
9715
9716
9717
9718
9719
9750
9760

Dopravce
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.

Odkud
Praha M.n.-dvorana
Louny
Kralupy nad Vltavou
Peruc
Kralupy nad Vltavou
Louny
Kralupy nad Vltavou
Louny
Kralupy nad Vltavou
Louny
Louny
Kralupy nad Vltavou
Louny
Kralupy nad Vltavou
Louny
Kralupy nad Vltavou
Louny
Kralupy nad Vltavou
Peruc
Slaný
Slaný

Kam
Louny
Praha M.n.-dvorana
Louny
Kralupy nad Vltavou
Louny
Kralupy nad Vltavou
Louny
Kralupy nad Vltavou
Louny
Kralupy nad Vltavou
Kralupy nad Vltavou
Louny
Kralupy nad Vltavou
Louny
Kralupy nad Vltavou
Louny
Kralupy nad Vltavou
Peruc
Kralupy nad Vltavou
Louny
Peruc

Začátek smluvního
úseku
hr.VUSC 0200/0420 08
Louny
hr.VUSC 0200/0420 08
Peruc
hr.VUSC 0200/0420 08
Louny
hr.VUSC 0200/0420 08
Louny
hr.VUSC 0200/0420 08
Louny
Louny
hr.VUSC 0200/0420 08
Louny
hr.VUSC 0200/0420 08
Louny
hr.VUSC 0200/0420 08
Louny
hr.VUSC 0200/0420 08
Peruc
hr.VUSC 0200/0420 08
hr.VUSC 0200/0420 08

Konec smluvního úseku

Období od-do

Louny
13.12.2020 - 11.12.2021
hr.VUSC 0200/0420 08 13.12.2020 - 11.12.2021
Louny
13.12.2020 - 11.12.2021
hr.VUSC 0200/0420 08 13.12.2020 - 11.12.2021
Louny
13.12.2020 - 11.12.2021
hr.VUSC 0200/0420 08 13.12.2020 - 11.12.2021
Louny
13.12.2020 - 11.12.2021
hr.VUSC 0200/0420 08 13.12.2020 - 11.12.2021
Louny
13.12.2020 - 11.12.2021
hr.VUSC 0200/0420 08 13.12.2020 - 11.12.2021
hr.VUSC 0200/0420 08 13.12.2020 - 11.12.2021
Louny
13.12.2020 - 11.12.2021
hr.VUSC 0200/0420 08 13.12.2020 - 11.12.2021
Louny
13.12.2020 - 11.12.2021
hr.VUSC 0200/0420 08 13.12.2020 - 11.12.2021
Louny
13.12.2020 - 11.12.2021
hr.VUSC 0200/0420 08 13.12.2020 - 11.12.2021
Peruc
13.12.2020 - 11.12.2021
hr.VUSC 0200/0420 08 13.12.2020 - 11.12.2021
Louny
13.12.2020 - 11.12.2021
Peruc
13.12.2020 - 11.12.2021
Objednávka Ústeckého kraje na trati 110 celkem:
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Počet spojů Celková délka
za období
spoje
250
250
250
112
114
250
364
364
364
364
364
364
364
364
364
364
364
363
363
250
112
6318

Objednaná délka
Celkový rozsah objednaných spojů na území
spoje na území
ÚK za období
ÚK
22,0 km
22,0 km
22,0 km
4,5 km
22,0 km
22,0 km
22,0 km
22,0 km
22,0 km
22,0 km
22,0 km
22,0 km
22,0 km
22,0 km
22,0 km
22,0 km
22,0 km
4,5 km
4,5 km
22,0 km
4,5 km

5 500,0 km
5 500,0 km
5 500,0 km
504,0 km
2 508,0 km
5 500,0 km
8 008,0 km
8 008,0 km
8 008,0 km
8 008,0 km
8 008,0 km
8 008,0 km
8 008,0 km
8 008,0 km
8 008,0 km
8 008,0 km
8 008,0 km
1 633,5 km
1 633,5 km
5 500,0 km
504,0 km
122 371,0 km

Cena dopravního
výkonu na 1 km
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

Cena dopravního
výkonu za období
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

Příloha č.6 ve znění Dodatku č.1 Smlouvy o spolupráci k zajištění mezikrajské dopravní obslužnosti a o podmínkách úhrady finančního příspěvku při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veř. drážní osobní dopr. mezi Stř. a Úst. krajem

Objednávka Ústeckého kraje
Seznam mezikrajských linek a spojů, které jsou po území Ústeckého kraje zajištěny Středočeským krajem („objednávka Ústeckého kraje“)
období:
Trať

Spoj linky
S57/U57

161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161
161

16700
16701
16702
16703
16704
16705
16706
16707
16707
16708
16709
16709
16710
16711
16712
16712
16714
16715
16716
16716
16717
16719
16721
16722
16724
16725
16725
16726
16727
16728
16729
16730
16731
16733
16734
16736
16773
16790
16790

Dopravce
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.

Odkud
Rakovník
Lubenec
Rakovník
Toužim
Rakovník
Bečov nad Teplou
Rakovník
Bečov nad Teplou
Bečov nad Teplou
Rakovník
Žlutice
Žlutice
Rakovník
Bečov nad Teplou
Rakovník
Rakovník
Rakovník
Žlutice
Rakovník
Rakovník
Žlutice
Žlutice
Blatno u Jesenice
Rakovník
Rakovník
Žlutice
Žlutice
Rakovník
Blatno u Jesenice
Rakovník
Blatno u Jesenice
Rakovník
Blatno u Jesenice
Blatno u Jesenice
Rakovník
Rakovník
Blatno u Jesenice
Rakovník
Rakovník

Kam
Bečov nad Teplou
Rakovník
Bečov nad Teplou
Rakovník
Bečov nad Teplou
Rakovník
Bečov nad Teplou
Rakovník
Rakovník
Bečov nad Teplou
Rakovník
Rakovník
Bečov nad Teplou
Rakovník
Bečov nad Teplou
Bečov nad Teplou
Žlutice
Rakovník
Lubenec
Lubenec
Rakovník
Rakovník
Rakovník
Blatno u Jesenice
Blatno u Jesenice
Rakovník
Rakovník
Blatno u Jesenice
Rakovník
Blatno u Jesenice
Rakovník
Blatno u Jesenice
Rakovník
Rakovník
Blatno u Jesenice
Blatno u Jesenice
Rakovník
Lubenec
Lubenec

Začátek smluvního úseku Konec smluvního úseku
hr.VUSC 0200/0420 02
Lubenec
hr.VUSC 0200/0420 02
hr.VUSC 0410/0420 02
hr.VUSC 0200/0420 02
hr.VUSC 0410/0420 02
hr.VUSC 0200/0420 02
hr.VUSC 0410/0420 02
Blatno u Jesenice
hr.VUSC 0200/0420 02
hr.VUSC 0410/0420 02
Blatno u Jesenice
hr.VUSC 0200/0420 02
hr.VUSC 0410/0420 02
hr.VUSC 0200/0420 02
Blatno u Jesenice
hr.VUSC 0200/0420 02
hr.VUSC 0410/0420 02
hr.VUSC 0200/0420 02
Blatno u Jesenice
hr.VUSC 0410/0420 02
hr.VUSC 0410/0420 02
Blatno u Jesenice
hr.VUSC 0200/0420 02
hr.VUSC 0200/0420 02
hr.VUSC 0410/0420 02
Blatno u Jesenice
hr.VUSC 0200/0420 02
Blatno u Jesenice
hr.VUSC 0200/0420 02
Blatno u Jesenice
hr.VUSC 0200/0420 02
Blatno u Jesenice
Blatno u Jesenice
hr.VUSC 0200/0420 02
hr.VUSC 0200/0420 02
Blatno u Jesenice
hr.VUSC 0200/0420 02
Blatno u Jesenice

Období od-do

hr.VUSC 0410/0420 02 13.12.2020 - 11.12.2021
hr.VUSC 0200/0420 02 13.12.2020 - 11.12.2021
hr.VUSC 0410/0420 02 13.12.2020 - 11.12.2021
hr.VUSC 0200/0420 02 13.12.2020 - 11.12.2021
hr.VUSC 0410/0420 02 13.12.2020 - 11.12.2021
hr.VUSC 0200/0420 02 13.12.2020 - 11.12.2021
hr.VUSC 0410/0420 02 13.12.2020 - 11.12.2021
Blatno u Jesenice
13.12.2020 - 11.12.2021
hr.VUSC 0200/0420 02 13.12.2020 - 11.12.2021
hr.VUSC 0410/0420 02 13.12.2020 - 11.12.2021
Blatno u Jesenice
13.12.2020 - 11.12.2021
hr.VUSC 0200/0420 02 13.12.2020 - 11.12.2021
hr.VUSC 0410/0420 02 13.12.2020 - 11.12.2021
hr.VUSC 0200/0420 02 13.12.2020 - 11.12.2021
Blatno u Jesenice
13.12.2020 - 11.12.2021
hr.VUSC 0410/0420 02 13.12.2020 - 11.12.2021
hr.VUSC 0410/0420 02 13.12.2020 - 11.12.2021
hr.VUSC 0200/0420 02 13.12.2020 - 11.12.2021
Blatno u Jesenice
13.12.2020 - 11.12.2021
Lubenec
13.12.2020 - 11.12.2021
hr.VUSC 0200/0420 02 13.12.2020 - 11.12.2021
hr.VUSC 0200/0420 02 13.12.2020 - 11.12.2021
hr.VUSC 0200/0420 02 13.12.2020 - 11.12.2021
Blatno u Jesenice
13.12.2020 - 11.12.2021
Blatno u Jesenice
13.12.2020 - 11.12.2021
Blatno u Jesenice
13.12.2020 - 11.12.2021
hr.VUSC 0200/0420 02 13.12.2020 - 11.12.2021
Blatno u Jesenice
13.12.2020 - 11.12.2021
hr.VUSC 0200/0420 02 13.12.2020 - 11.12.2021
Blatno u Jesenice
13.12.2020 - 11.12.2021
hr.VUSC 0200/0420 02 13.12.2020 - 11.12.2021
Blatno u Jesenice
13.12.2020 - 11.12.2021
hr.VUSC 0200/0420 02 13.12.2020 - 11.12.2021
hr.VUSC 0200/0420 02 13.12.2020 - 11.12.2021
Blatno u Jesenice
13.12.2020 - 11.12.2021
Blatno u Jesenice
13.12.2020 - 11.12.2021
hr.VUSC 0200/0420 02 13.12.2020 - 11.12.2021
Blatno u Jesenice
13.12.2020 - 11.12.2021
Lubenec
13.12.2020 - 11.12.2021
Objednávka Ústeckého kraje na trati 161 celkem:

Stránka 4 z 4

Počet spojů Celková délka
za období
spoje
250
362
364
362
364
250
364
362
364
364
114
364
364
364
364
362
362
364
362
249
364
362
250
250
250
250
364
250
250
250
251
250
250
114
114
114
55
55
362
11080

Objednaná délka
Celkový rozsah objednaných spojů na území
spoje na území
ÚK za období
ÚK
13,9 km
3 475,0 km
7,7 km
2 787,4 km
13,9 km
5 059,6 km
13,9 km
5 031,8 km
13,9 km
5 059,6 km
13,9 km
3 475,0 km
13,9 km
5 059,6 km
12,1 km
4 380,2 km
1,8 km
655,2 km
13,9 km
5 059,6 km
12,1 km
1 379,4 km
1,8 km
655,2 km
13,9 km
5 059,6 km
13,9 km
5 059,6 km
1,8 km
655,2 km
12,1 km
4 380,2 km
13,9 km
5 031,8 km
13,9 km
5 059,6 km
1,8 km
651,6 km
5,9 km
1 469,1 km
13,9 km
5 059,6 km
13,9 km
5 031,8 km
1,8 km
450,0 km
1,8 km
450,0 km
1,8 km
450,0 km
12,1 km
3 025,0 km
1,8 km
655,2 km
1,8 km
450,0 km
1,8 km
450,0 km
1,8 km
450,0 km
1,8 km
451,8 km
1,8 km
450,0 km
1,8 km
450,0 km
1,8 km
205,2 km
1,8 km
205,2 km
1,8 km
205,2 km
1,8 km
99,0 km
1,8 km
99,0 km
5,9 km
2 135,8 km
90 217,1 km

Cena dopravního
výkonu na 1 km
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

Cena dopravního
výkonu za období
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

Příloha č. 7 - Rozsah objednávky Středočeského kraje
,

Vymezení dopravního výkonu v jízdním řádu 2020/2021
období:

13. prosince 2020 - 31. prosince 2021

Dopravce: Die Länderbahn CZ, s.r.o.

Linka U12 Osek město - Most - Louny - Rakovník (část na území Středočeského kraje)

Číslo vlaku

6741
6743
6701
6745
6703
6705
6707
6709
6711
6713
6715
6717
6719
6700
6702
6704
6730
6706
6708
6710
6712
6714
6716
6718
6720
6740
16800
16806
16808
16812
16816
16803
16805
16809
16813
16815
16817

Čas odjezdu
Výchozí stanice /
Časová
Cílová stanice /
vlaku z
začátek
Délka
poznámk
konec dopravního
výchozí
dopravního
trasy vlaku
a
výkonu
stanice
výkonu
4:28
5:34
6:14
6:36
8:09
10:09
12:09
14:09
16:09
17:09
18:09
20:09
23:25
4:02
5:10
6:14
7:05
9:05
11:05
13:05
14:00
15:05
17:00
19:05
21:16
22:45
4:20
8:25
10:25
14:25
18:25
7:05
9:11
13:11
17:11
19:11
20:21

X
X
cf
X

cd
ba
ba
X
bb
X
cf

X

ba
cd
ec
dh

X
cf

db
ee

hr. VÚSC ÚK/SK
hr. VÚSC ÚK/SK
hr. VÚSC ÚK/SK
hr. VÚSC ÚK/SK
hr. VÚSC ÚK/SK
hr. VÚSC ÚK/SK
hr. VÚSC ÚK/SK
hr. VÚSC ÚK/SK
hr. VÚSC ÚK/SK
hr. VÚSC ÚK/SK
hr. VÚSC ÚK/SK
hr. VÚSC ÚK/SK
hr. VÚSC ÚK/SK
Rakovník
Rakovník
Rakovník
Rakovník
Rakovník
Rakovník
Rakovník
Rakovník
Rakovník
Rakovník
Rakovník
Rakovník
Rakovník
Lužná u R.
Lužná u R.
Lužná u R.
Lužná u R.
Lužná u R.
hr. VÚSC ÚK/SK
hr. VÚSC ÚK/SK
hr. VÚSC ÚK/SK
hr. VÚSC ÚK/SK
hr. VÚSC ÚK/SK
hr. VÚSC ÚK/SK

Rakovník
Rakovník
Rakovník
Rakovník
Rakovník
Rakovník
Rakovník
Rakovník
Rakovník
Rakovník
Rakovník
Rakovník
Rakovník
hr. VÚSC ÚK/SK
hr. VÚSC ÚK/SK
hr. VÚSC ÚK/SK
hr. VÚSC ÚK/SK
hr. VÚSC ÚK/SK
hr. VÚSC ÚK/SK
hr. VÚSC ÚK/SK
hr. VÚSC ÚK/SK
hr. VÚSC ÚK/SK
hr. VÚSC ÚK/SK
hr. VÚSC ÚK/SK
hr. VÚSC ÚK/SK
hr. VÚSC ÚK/SK
hr. VÚSC ÚK/SK
hr. VÚSC ÚK/SK
hr. VÚSC ÚK/SK
hr. VÚSC ÚK/SK
hr. VÚSC ÚK/SK
Rakovník
Lužná u R.
Lužná u R.
Lužná u R.
Lužná u R.
Lužná u R.

24,9
24,9
24,9
24,9
24,9
24,9
24,9
24,9
24,9
24,9
24,9
24,9
24,9
24,9
24,9
24,9
24,9
24,9
24,9
24,9
24,9
24,9
24,9
24,9
24,9
24,9
13,2
13,2
13,2
13,2
13,2
22,4
13,2
13,2
13,2
13,2
13,2

Četnost Dopravní
vedení
výkon za
vlaku
období
od 13.12.2020 do
31.12.2020
12
298,8
12
298,8
7
174,3
12
298,8
19
473,1
19
473,1
19
473,1
19
473,1
19
473,1
11
273,9
19
473,1
17
423,3
17
423,3
12
298,8
18
448,2
12
298,8
7
174,3
19
473,1
19
473,1
19
473,1
12
298,8
19
473,1
19
473,1
19
473,1
17
423,3
11
273,9
3
39,6
6
79,2
19
250,8
19
250,8
19
250,8
12
268,8
7
92,4
19
250,8
19
250,8
3
39,6
5
66,0

Četnost Dopravní
vedení
výkon za
vlaku
období
od 1.1.2021 do
11.12.2021
238
5 926,2
238
5 926,2
107
2 664,3
238
5 926,2
345
8 590,5
345
8 590,5
345
8 590,5
345
8 590,5
345
8 590,5
239
5 951,1
345
8 590,5
345
8 590,5
345
8 590,5
238
5 926,2
344
8 565,6
238
5 926,2
107
2 664,3
345
8 590,5
345
8 590,5
345
8 590,5
238
5 926,2
345
8 590,5
345
8 590,5
345
8 590,5
345
8 590,5
239
5 951,1
52
686,4
106
1 399,2
345
4 554,0
345
4 554,0
345
4 554,0
238
5 331,2
107
1 412,4
345
4 554,0
345
4 554,0
52
686,4
105
1 386,0

Četnost Dopravní
vedení
výkon za
vlaku*
období*
od 12.12.2021 do
31.12.2021
14
348,6
14
348,6
6
149,4
14
348,6
20
498,0
20
498,0
20
498,0
20
498,0
20
498,0
13
323,7
20
498,0
18
448,2
18
448,2
14
348,6
19
473,1
14
348,6
6
149,4
20
498,0
20
498,0
20
498,0
14
348,6
20
498,0
20
498,0
20
498,0
18
448,2
13
323,7
3
39,6
5
66,0
20
264,0
20
264,0
20
264,0
14
313,6
6
79,2
20
264,0
20
264,0
2
26,4
6
79,2

Cena vlkm platná v roce
2020
136,79 Kč
136,79 Kč
136,79 Kč
136,79 Kč
136,79 Kč
136,79 Kč
136,79 Kč
136,79 Kč
136,79 Kč
136,79 Kč
136,79 Kč
136,79 Kč
136,79 Kč
136,79 Kč
136,79 Kč
136,79 Kč
136,79 Kč
136,79 Kč
136,79 Kč
136,79 Kč
136,79 Kč
136,79 Kč
136,79 Kč
136,79 Kč
136,79 Kč
136,79 Kč
136,79 Kč
136,79 Kč
136,79 Kč
136,79 Kč
136,79 Kč
136,79 Kč
136,79 Kč
136,79 Kč
136,79 Kč
136,79 Kč
136,79 Kč

2021
137,36 Kč
137,36 Kč
137,36 Kč
137,36 Kč
137,36 Kč
137,36 Kč
137,36 Kč
137,36 Kč
137,36 Kč
137,36 Kč
137,36 Kč
137,36 Kč
137,36 Kč
137,36 Kč
137,36 Kč
137,36 Kč
137,36 Kč
137,36 Kč
137,36 Kč
137,36 Kč
137,36 Kč
137,36 Kč
137,36 Kč
137,36 Kč
137,36 Kč
137,36 Kč
137,36 Kč
137,36 Kč
137,36 Kč
137,36 Kč
137,36 Kč
137,36 Kč
137,36 Kč
137,36 Kč
137,36 Kč
137,36 Kč
137,36 Kč

Cena dopravního výkonu za období
2020
40 872,85 Kč
40 872,85 Kč
23 842,50 Kč
40 872,85 Kč
64 715,35 Kč
64 715,35 Kč
64 715,35 Kč
64 715,35 Kč
64 715,35 Kč
37 466,78 Kč
64 715,35 Kč
57 903,21 Kč
57 903,21 Kč
40 872,85 Kč
61 309,28 Kč
40 872,85 Kč
23 842,50 Kč
64 715,35 Kč
64 715,35 Kč
64 715,35 Kč
40 872,85 Kč
64 715,35 Kč
64 715,35 Kč
64 715,35 Kč
57 903,21 Kč
37 466,78 Kč
5 416,88 Kč
10 833,77 Kč
34 306,93 Kč
34 306,93 Kč
34 306,93 Kč
36 769,15 Kč
12 639,40 Kč
34 306,93 Kč
34 306,93 Kč
5 416,88 Kč
9 028,14 Kč

2021
814 022,83 Kč
814 022,83 Kč
365 968,25 Kč
814 022,83 Kč
1 179 991,08 Kč
1 179 991,08 Kč
1 179 991,08 Kč
1 179 991,08 Kč
1 179 991,08 Kč
817 443,10 Kč
1 179 991,08 Kč
1 179 991,08 Kč
1 179 991,08 Kč
814 022,83 Kč
1 176 570,82 Kč
814 022,83 Kč
365 968,25 Kč
1 179 991,08 Kč
1 179 991,08 Kč
1 179 991,08 Kč
814 022,83 Kč
1 179 991,08 Kč
1 179 991,08 Kč
1 179 991,08 Kč
1 179 991,08 Kč
817 443,10 Kč
94 283,90 Kč
192 194,11 Kč
625 537,44 Kč
625 537,44 Kč
625 537,44 Kč
732 293,63 Kč
194 007,26 Kč
625 537,44 Kč
625 537,44 Kč
94 283,90 Kč
190 380,96 Kč

2021
47 883,70 Kč
47 883,70 Kč
20 521,58 Kč
47 883,70 Kč
68 405,28 Kč
68 405,28 Kč
68 405,28 Kč
68 405,28 Kč
68 405,28 Kč
44 463,43 Kč
68 405,28 Kč
61 564,75 Kč
61 564,75 Kč
47 883,70 Kč
64 985,02 Kč
47 883,70 Kč
20 521,58 Kč
68 405,28 Kč
68 405,28 Kč
68 405,28 Kč
47 883,70 Kč
68 405,28 Kč
68 405,28 Kč
68 405,28 Kč
61 564,75 Kč
44 463,43 Kč
5 439,46 Kč
9 065,76 Kč
36 263,04 Kč
36 263,04 Kč
36 263,04 Kč
43 076,10 Kč
10 878,91 Kč
36 263,04 Kč
36 263,04 Kč
3 626,30 Kč
10 878,91 Kč

Snížení
26,647
Kč/vlkm
663,5
663,5
663,5
663,5
663,5
663,5
663,5
663,5
663,5
663,5
663,5
663,5
663,5
663,5
663,5
663,5
663,5
663,5
663,5
663,5
663,5
663,5
663,5
663,5
663,5
663,5
351,7
351,7
351,7
351,7
351,7
596,9
351,7
351,7
351,7
351,7
351,7

Četnost
vedení
vlaku

Snížení 26.647
Kč/vlkm

od 13.12.2020 do 31.12.2020
12
7 962,12 Kč
12
7 962,12 Kč
7
4 644,57 Kč
12
7 962,12 Kč
19
12 606,70 Kč
19
12 606,70 Kč
19
12 606,70 Kč
19
12 606,70 Kč
19
12 606,70 Kč
11
7 298,61 Kč
19
12 606,70 Kč
17
11 279,68 Kč
17
11 279,68 Kč
12
7 962,12 Kč
18
11 943,19 Kč
12
7 962,12 Kč
7
4 644,57 Kč
19
12 606,70 Kč
19
12 606,70 Kč
19
12 606,70 Kč
12
7 962,12 Kč
19
12 606,70 Kč
19
12 606,70 Kč
19
12 606,70 Kč
17
11 279,68 Kč
11
7 298,61 Kč
3
1 055,22 Kč
6
2 110,44 Kč
19
6 683,07 Kč
19
6 683,07 Kč
19
6 683,07 Kč
12
7 162,71 Kč
7
2 462,18 Kč
19
6 683,07 Kč
19
6 683,07 Kč
3
1 055,22 Kč
5
1 758,70 Kč

Četnost
vedení
vlaku

Snížení 26.647
Kč/vlkm

Četnost
vedení
vlaku

Snížení 26.647
Kč/vlkm

od 1.12.2021 do 11.12.2021 od 12.12.2021 do 31.12.2021
238
157 915,45 Kč
14
9 289,14 Kč
238
157 915,45 Kč
14
9 289,14 Kč
107
70 995,60 Kč
6
3 981,06 Kč
238
157 915,45 Kč
14
9 289,14 Kč
345
228 911,05 Kč
20
13 270,21 Kč
345
228 911,05 Kč
20
13 270,21 Kč
345
228 911,05 Kč
20
13 270,21 Kč
345
228 911,05 Kč
20
13 270,21 Kč
345
228 911,05 Kč
20
13 270,21 Kč
239
158 578,96 Kč
13
8 625,63 Kč
345
228 911,05 Kč
20
13 270,21 Kč
345
228 911,05 Kč
18
11 943,19 Kč
345
228 911,05 Kč
18
11 943,19 Kč
238
157 915,45 Kč
14
9 289,14 Kč
344
228 247,54 Kč
19
12 606,70 Kč
238
157 915,45 Kč
14
9 289,14 Kč
107
70 995,60 Kč
6
3 981,06 Kč
345
228 911,05 Kč
20
13 270,21 Kč
345
228 911,05 Kč
20
13 270,21 Kč
345
228 911,05 Kč
20
13 270,21 Kč
238
157 915,45 Kč
14
9 289,14 Kč
345
228 911,05 Kč
20
13 270,21 Kč
345
228 911,05 Kč
20
13 270,21 Kč
345
228 911,05 Kč
20
13 270,21 Kč
345
228 911,05 Kč
18
11 943,19 Kč
239
158 578,96 Kč
13
8 625,63 Kč
52
18 290,50 Kč
3
1 055,22 Kč
106
37 284,48 Kč
5
1 758,70 Kč
345
121 350,44 Kč
20
7 034,81 Kč
345
121 350,44 Kč
20
7 034,81 Kč
345
121 350,44 Kč
20
7 034,81 Kč
238
142 060,49 Kč
14
8 356,50 Kč
107
37 636,22 Kč
6
2 110,44 Kč
345
121 350,44 Kč
20
7 034,81 Kč
345
121 350,44 Kč
20
7 034,81 Kč
52
18 290,50 Kč
2
703,48 Kč
105
36 932,74 Kč
6
2 110,44 Kč
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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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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 18.1 priloha 1.5 .pdf k usnesení č. 058/10Z/2021

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.

Stránka 3 z 6

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
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 18.1 priloha 2.2.pdf k usnesení č. 059/10Z/2021

bod 18.1 priloha 2.4.pdf k usnesení č. 060/10Z/2021

bod 18.1 priloha 2.6.pdf k usnesení č. 061/10Z/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

1

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 18.1 priloha 2.8.pdf k usnesení č. 062/10Z/2021

bod 18.1 priloha 1.1.pdf k usnesení č. 081/10Z/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 21.3 priloha c. 1.pdf k usnesení č. 085/10Z/2021

Dotač nı́ program Obchů dek 2021+
Ústecký kraj na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. xxx/xxx/2021 ze dne 1. 11. 2021
vyhlašuje dotační program „Obchůdek 2021+“.
Dotační program „Obchůdek 2021+“ (dále jen „Program“) je zpracován v souladu s podmínkami Výzvy
a programu Ministerstva průmyslu a obchodu Program podpory malých prodejen na venkově
OBCHŮDEK 2021+ Podpora provozního financování (dále též Program OBCHŮDEK 2021+) a je
financován z prostředků poskytnutých Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

A. ZÁKLADNÍ PRINCIPY A ÚČEL DOTACE
1. Program se řídí „Zásadami Fondu rozvoje Ústeckého kraje“, který se řídí Zásadami schválenými
usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 061/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017 a subsidiárně
též „Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem“,
schválenými usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 008/7Z/2021 ze dne 21. 6. 2021.
V souladu s článkem 5.1 Zásad Fondu rozvoje Ústeckého kraje je účelem dotačního programu
Obchůdek 2021+ podporovat aktivity související se zajištěním realizace PRÚK.
2. Účelem Programu je udržení provozu maloobchodu v obcích do 1000 obyvatel, nebo v obcích
do 3000 obyvatel, jejichž místní části mají méně než 1000 obyvatel a na jejichž území se nachází
maximálně jedna maloobchodní prodejna spadající do CZ-NACE 47.11 Maloobchod s převahou
potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách.
Tento účel bude realizován prostřednictvím neinvestiční dotace na úhradu provozních výdajů
těchto maloobchodních prodejen, kterou Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytne
Ústeckému kraji.
3. Program podporuje zejména udržení provozu maloobchodu v obcích formou jednorázové
neinvestiční dotace.
4. Program je v souladu s:
4.1 Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027
Cíl ÚK 6: Zvýšit životaschopnost venkova, dílčí cíle ÚK:
a) 6.2: Stabilizovaná vybavenost venkovských a periferních území
b) 6.3: Zlepšené předpoklady pro ekonomický a společenský rozvoj venkovských a
periferních území
4.2 Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020
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Opatření 5.2: Služby a veřejná vybavenost na venkově
a) Aktivita: Finanční podpora na zachování a přiměřenou dostupnost základních
služeb a veřejné vybavenosti malých obcí

B. ŽADATEL
1. Žadatelem může být obec, právnická nebo fyzická osoba podnikající v obci s méně než 1000
obyvateli, nebo v obci do 3000 obyvatel, jejíž příslušná místní část má méně než 1000 obyvatel
(všechny stavy obyvatel v tomto dotačním programu jsou posuzovány k 31. 12. 2020 dle ČSÚ),
která se nachází v územním obvodu Ústeckého kraje. V době schválení žádosti nesmí být v obci
nebo její místní části více než jedna prodejna.
2. Prodejnou se pro účely dotačního programu rozumí kamenný obchod, který se nachází na
území obce Ústeckého kraje, lze v něm zakoupit potraviny a spadá do klasifikace CZ-NACE
47.11 Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných
prodejnách.
3. Podmínky pro provoz prodejny žadatele:
a) budova, v níž je zajišťován provoz prodejny, splňuje jednu z následujících podmínek:
- budova prodejny je ve vlastnictví obce a prodejnu provozuje obec,
- budova prodejny není ve vlastnictví obce a prodejnu provozuje obec,
- budova prodejny je ve vlastnictví obce, ale prodejnu provozuje jiná podnikající právnická
nebo fyzická osoba,
- budova prodejny není ve vlastnictví obce a prodejnu provozuje jiná podnikající právnická
nebo fyzická osoba.
b) prodejna musí být otevřena minimálně 5 dnů v týdnu, celoročně a musí zajišťovat
minimálně prodej potravin (v obcích do 350 obyvatel musí být prodejna otevřena
minimálně 3 dny v týdnu).
c) v jedné obci, nebo její místní části nesmí být v době schválení žádosti více než jedna
prodejna spadající do klasifikace CZ-NACE 47.11. Toto potvrzení vydá příslušná obec.
4. Nezpůsobilým žadatelem je právnická osoba a fyzická osoba podnikající:
a) proti které je vedeno insolvenční, konkursní či vyrovnávací řízení podle příslušného
právního předpisu, která má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
b) která byla (nebo člen jejího statutárního orgánu) pravomocně odsouzena pro trestný čin,
jehož skutková podstata souvisí s předmětem činnosti uchazeče, nebo pro trestný čin
hospodářský, nebo trestný čin proti majetku,
c) která byla v posledních třech letech disciplinárně potrestána podle zvláštních předpisů
upravujících výkon odborné činnosti, pokud tato činnost souvisí s předmětem poskytované
podpory,
d) která má nevyrovnané závazky vůči Ústeckému kraji po lhůtě splatnosti,
e) která má splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo
na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti.
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C. FINANČNÍ RÁMEC
1. Celková předpokládaná částka určená pro Program je 3 mil. Kč.
2. Minimální a maximální výše dotace:
Minimální výše dotace je
50.000 Kč
Maximální výše dotace je
100.000 Kč
3. Poskytnutá dotace může tvořit maximálně 70 % celkových uznatelných nákladů (spoluúčast
žadatele nejméně 30 % celkových uznatelných nákladů projektu).
4. Dotace je v rámci Programu poskytována na způsobilé výdaje. Způsobilé výdaje musí být
vynaloženy v souladu s cíli programu, musí bezprostředně souviset s realizací projektu a musí
u nich existovat prokazatelná přímá vazba na výstup projektu. Způsobilé výdaje musí být
doloženy průkaznými doklady a musí vzniknout v době od 1. 1. 2021 do 31. 10. 2021.
5. Způsobilé výdaje jsou:
a) výdaje na zaměstnance, kteří se podílejí na chodu prodejny,
b) výdaje na nájem prodejny/skladu, vytápění, osvětlení a služby související s prostorami, u
kterých je možné prokázat, že souvisí s obchodem,
c) výdaje spojené s telekomunikačními službami a připojením k internetu,
d) výdaje spojené s obsluhou bezhotovostních plateb.
6. Nezpůsobilé výdaje jsou:
a) DPH, pokud příjemce podpory může uplatnit nárok na její odpočet,
b) opravy a údržba stávajícího majetku,
c) splátky půjček a úvěrů,
d) sankce a penále,
e) výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kurzové ztráty, celní a správní
poplatky,
f) leasing,
g) výdaje na propagaci, marketing a publicitu
h) účetně nedoložitelné výdaje
i) výdaje na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni dle zvláštních právních
předpisů (příspěvky na penzijní/životní pojištění, příspěvky na rekreaci, stravenky apod.),
j) výdaje na pořádání workshopů, teambuildingů, výjezdních zasedání, výdaje na školení a
kurzy, apod.
k) výdaje na přípravné studie nebo jiné přípravné činnosti včetně zpracování Žádosti
l) nákupy pozemků nebo budov,
m) pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
(dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší
než jeden rok a vstupní cena vyšší než 40 tis. Kč/kus; dlouhodobým nehmotným majetkem
se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než
60 tis. Kč/kus),
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n) pořízení věcí (majetek, materiál, atd.), jejichž doba použitelnosti je delší než 1 rok (drobný
dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek),
o) dlouhodobý nehmotný majetek – řídící software, pokud není přímou součástí
pořizovaných strojů a zařízení a není předmětem odpisu,
p) osobní a nákladní automobily,
q) výdaje, které nejsou v souladu s českou nebo evropskou legislativou.
7. Není povolena duplicitní úhrada stejných nákladů z různých finančních zdrojů. Na projekt
podpořený v rámci dotačního programu Obchůdek 2021+ pro rok 2021 není možno žádat
souběžně do jiných dotačních titulů nebo fondů Ústeckého kraje.
8. Dotace je poskytována za využití pravidla „de minimis“ ve smyslu Nařízení komise (EU) č.
1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie
na podporu de minimis, které bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU č. L352/1 dne 24. 12.
2013. Dotace fyzickým osobám v rámci Okruhu 1 nenaplňují znaky veřejné podpory ve smyslu
čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie.

D. ČASOVÝ RÁMEC PROGRAMU
Schválení Programu Zastupitelstvem ÚK
Vyhlášení a zveřejnění programu
Lhůta pro podání žádosti
Hodnocení a výběr žádostí
Projednání Radou Ústeckého kraje
Rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o poskytnutí
podpory
Zveřejnění výsledků
Podpis smlouvy
Předložení závěrečných zpráv na podatelnu

01. 11. 2021
05. 11. 2021
06. 12. 2021 - 20. 12. 2021 do 12:00
21. 12. 2021 - 06. 01. 2022
12. 01. 2022
24. 01. 2022
31. 01. 2022
01. 02. 2022 - 15. 02. 2022
01. 02. 2022 - 15. 02. 2022

E. KONZULTAČNÍ MÍSTO
Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, odbor regionálního rozvoje
Konzultace doporučujeme uskutečnit v dostatečném časovém předstihu před vypršením termínu
odevzdání žádosti, nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání žádosti.
Kontakty:

Jana Červinková, tel.: 475 657 602, e-mail: cervinkova.j@kr-ustecky.cz
Ing. Jan Kadraba, tel: 475 657 559, e-mail: kadraba.j@kr-ustecky.cz
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F. ŽÁDOST
1. Žádost o poskytnutí dotace (dále „žádost“) se předkládá prostřednictvím formuláře v Excelu,
který je zveřejněn na webových stránkách Ústeckého kraje DOTACE/OBCHŮDEK 2021+.
2. Žádost a její přílohy musí být vyplněny úplně, strojově a na předepsaných formulářích. Ručně
vyplněná žádost nebude přijata. Žadatel doručí žádost, včetně povinných příloh, osobně nebo
poštou.
3. Je-li žádost o dotaci doručována poštou nebo osobně na podatelnu Krajského úřadu Ústeckého
kraje, musí být v zalepené obálce označené:
 Názvem dotačního programu: OBCHŮDEK 2021+
 Plným jménem (názvem) žadatele o dotaci a jeho adresou (bydliště/sídlo)
 Textem „NEOTVÍRAT“
4. Adresa poskytovatele/administrátora dotace
Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor regionálního rozvoje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
5. Při podávání žádosti je rozhodující datum razítka podatelny Krajského úřadu Ústeckého kraje.
6. Žádost o dotaci podaná jiným způsobem než je uvedeno v odstavci 1 - 5 tohoto článku,
doručená na jiné adresy nebo obdržená po skončení lhůty pro podání žádosti nebude zařazena
do dalšího hodnocení.
7. Všechny došlé žádosti o dotaci a jejich přílohy administrátor dotace archivuje a žadatelům je
nevrací. Administrátor dotace nehradí žadatelům náklady spojené s vypracováním a
předložením žádosti.
8. Povinné přílohy žádosti:
a) Doklad o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního
ústavu o vedení běžného účtu žadatele. U příspěvkových organizací obcí také potvrzení o
čísle běžného účtu zřizovatele, na který má být dotace zaslána.
b) U právnických osob doklady osvědčující právní subjektivitu žadatele o dotaci (např. výpis
z obchodního rejstříku, výpis z registru ekonomických subjektů) a další doklady (např.
společenská smlouva, stanovy, statut, živnostenský list, zřizovací listina), a to v běžné
kopii.
c) Doklady o ustanovení statutárního zástupce právnické osoby (např. volba, jmenování),
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele o dotaci
navenek (podepisování smluv), a to v běžné kopii.
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d) Doklad prokazující formální ustavení subjektu žadatele a všech jeho partnerů – tj. výpis
z Registru živnostenského podnikání, příp. jiného oprávnění k podnikání (vztahující se k
projektu) u fyzické osoby podnikatele, nebo výpis z Obchodního rejstříku nebo jiného
příslušného rejstříku (ne starší než 90 dnů ode dne uzávěrky přijímání žádostí) u právnické
osoby. V případě obce výpis usnesení Zastupitelstva obce o volbě starosty, který tuto
funkci ke dni podání žádosti vykonává.
e) Doklad o oprávnění k podnikání na území České republiky odpovídající podporované
ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt; podporované CZ-NACE
spadají do 47.11 Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v
nespecializovaných prodejnách.
f) Potvrzení obce, na jejímž území se maloobchodní prodejna žadatele nachází, že se v obci,
nebo místní části nachází pouze jedna prodejna spadající do CZ-NACE 47.11. V případě
místní části uvede obec do potvrzení i počet obyvatel trvale žijících v dané místní části ke
dni 31. 12. 2020.
9. Kritéria hodnocení žádosti
a) Proces hodnocení žádostí probíhá ve dvou fázích:
 posouzení oprávněnosti žadatele o dotaci a kontrola formálních náležitostí žádosti
a povinných příloh,
 hodnocení žádostí dle hodnotících kritérií.
b) Řádně a včas doručené žádosti budou posouzeny administrátorem dotačního
programu. Nejprve se provede kontrola oprávněnosti žadatele o dotaci, jedná se o
kontrolu formální správnosti žádosti, doložení povinných příloh a zákonem a
programem požadovaných náležitostí včetně vyhodnocení, zda eventuálním
poskytnutím dotace nebude porušeno pravidlo „de minimis“.
c) Žádost je posouzena z hlediska úplnosti a splnění podmínek a povinností pro poskytnutí
podpory. Pokud doručená žádost obsahuje formální nedostatky, administrátor požádá
žadatele o nápravu do 5 pracovních dní. Požadavek o nápravu je odeslán na kontaktní
email uvedený v žádosti.
d) Doplněné a/nebo opravené dokumenty se doručují osobně nebo poštou na adresu
administrátora.
e) Pokud žadatel ve stanovené lhůtě formální nedostatky žádosti nebo jejích příloh
neodstraní, nebude tato žádost postoupena do hodnocení žádostí dle hodnotících
kritérií.
f) Do procesu hodnocení žádostí podle hodnotících kritérií budou zařazeny pouze správné
a úplné žádosti oprávněných žadatelů.
g) Hodnocení žádostí podle hodnotících kritérií bude provádět hodnotící komise,
jmenovaná Radou Ústeckého kraje.
h) Žádosti projednává a o poskytnutí/neposkytnutí dotace rozhoduje Zastupitelstvo
Ústeckého kraje na základě podkladů zpracovaných hodnotící komisí.
i) Hodnotící kritérium je:
 velikost obce, ve které je provozována prodejna (počet obyvatel ke dni 31. 12.
2020).
j) Žádosti o dotace budou seřazeny dle počtu obyvatel od nejnižšího po nejvyšší podle
údajů ČSÚ k 31. 12. 2020. Dotace se udělí v plné výši až do vyčerpání celkových
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alokovaných prostředků. V případě shody počtu obyvatel obcí na hranici pro přidělení
dotace stanoví pořadí žádostí o dotace datum a čas elektronické evidence podatelny
krajského úřadu Ústeckého kraje.
k) V případě nevyhovění žádosti o dotaci administrátor vyrozumí žadatele sdělením o
nevyhovění žádosti o dotaci, ve které uvede důvod neposkytnutí dotace. Rozhodl-li
vyhlašovatel o částce nižší, než žadatel požadoval, má se za to, že žádosti o dotaci bylo
vyhověno, byť byla poskytnutá částka nižší.

G. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Dotace bude příjemci poskytnuta následujícím způsobem: Finanční prostředky budou
poskytnuty příjemci dle podmínek a v termínech uvedených ve Smlouvě. Dotace bude
vyplacena do 30 dnů od vyhodnocení závěrečné zprávy.
2. Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace budou přiloženy při podpisu smlouvy, tj. doložení vzniku
a úhrady výdajů ve výši požadované dotace v rámci rozhodného období.
3. Kontrola
a) Příjemce je povinen umožnit poskytovateli nebo jím pověřeným osobám provedení
kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a realizace
projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění
pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty
a pozemky, které využívá ke své činnosti.
b) Příjemce je povinen poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jím pověřeným
osobám při kontrolách nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim
poskytnout na vyžádání účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na
místě realizace projektu.
c) Příjemce je povinen přijímat nápravná opatření, která vzejdou z kontrol a monitorování
projektu, a to v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě, a v souladu s §18 zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, informovat o splnění
nápravného opatření toho, kdo tato nápravná opatření uložil.
d) Konečný příjemce podpory neukončí provoz podpořené prodejny ve lhůtě nejméně 12
měsíců od ukončení projektu.
e) Konečný příjemce je povinen do 10 let od poskytnutí podpory umožnit v plném rozsahu
poskytovateli, resp. jiným kontrolním orgánům, provedení kontroly příslušné
dokumentace.
4. Archivace a publicita
a) Příjemce je povinen zabezpečit archivaci veškeré dokumentace (v originále) k projektu,
včetně účetnictví o projektu po dobu 10 let po skončení realizace Programu.
b) Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele dotace Ministerstvo průmyslu a obchodu
vyvěšením loga dotačního programu Obchůdek 2021+ na viditelném místě při vstupu do
prodejny (např. vchodové dveře). Publicita bude doložena fotografií současně
s předložením závěrečné zprávy.
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H. UDRŽITELNOST
1. Udržitelnost projektu je období, po které je příjemce dotace povinen zachovat
výstupy/výsledky projektu. Udržitelnost projektu je stanovena na 12 měsíců od termínu
ukončení realizace projektu uvedeného ve smlouvě o poskytnutí dotace.
2. Náklady vzniklé a uhrazené v době udržitelnosti projektu nejsou uznatelnými náklady projektu.
3. Příjemce dotace nesmí po dobu 12 měsíců od termínu ukončení realizace projektu ukončit
nebo přerušit svou podnikatelskou činnost, na kterou byla poskytnuta tato dotace. V případě,
že tak učiní, bude toto považováno za porušení podmínek veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace.
4. Písemná zpráva o zajištění udržitelnosti projektu bude podávána poskytovateli rok po termínu
ukončení realizace projektu. Příjemce je povinen předložit poskytovateli písemnou zprávu o
zajištění udržitelnosti projektu do posledního dne 13. měsíce následujícího po termínu
ukončení realizace projektu. V případě doručení poštou je rozhodující datum razítka podatelny
Krajského úřadu Ústeckého kraje. Příjemce doručí zprávu o zajištění udržitelnosti projektu
osobně nebo poštou.
5. Příjemce dotace je v období udržitelnosti dále povinen neprodleně, nejdéle však do 7
pracovních dnů, informovat administrátora dotačního programu o skutečnostech, které mají
vliv na udržitelnost projektu.
6. V případě nedodržení povinnosti zajištění udržitelnosti je příjemce dotace povinen vrátit
poměrnou část dotace stanovenou podle počtu kalendářních dnů, po které nebyla povinnost
zajištění udržitelnosti dodržena.

I. PŘÍLOHY ZÁSAD PROGRAMU
1. Vzor smlouvy o poskytnutí dotace
2. Vzor žádosti o dotaci, závěrečné zprávy a finančního vypořádání dotace
3. Prohlášení obce
4. Zpráva o udržitelnosti
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Bod 21.3 priloha c. 2.pdf k usnesení č. 085/10Z/2021

Vzor smlouvy (barevně či varianty – na výběr)

Příloha č. 10

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

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

Smluvní strany
Poskytovatel
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:
(dále jen ,,poskytovatel“)
a
Příjemce (název/obchodní firma/jméno a příjmení):
Sídlo/bydliště:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ/Datum narození:
DIČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:
zapsaný v obchodním rejstříku u …………………, pod sp. zn. ........../ v.............. rejstříku
u ……………. úřadu v ……………../ v evidenci ………………………. v………………..
(výpis/kopie výpisu z obchodního rejstříku/z ……. rejstříku/ z ……… evidence příjemce
tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě)
(dále jen ,,příjemce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ/NEINVESTIČNÍ DOTACE
(dále jen „smlouva“)
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Preambule
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.
008/7Z/2021 ze dne 21. 6. 2021 schváleny Zásady pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí Ústeckým krajem (dále jen „Zásady“). Smlouva se uzavírá v souladu
s těmito Zásadami, které jsou pro příjemce závazné ve věcech touto smlouvou
neupravených.
Článek I.
Předmět smlouvy, účel a výše dotace
1.

Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje…………
č. ….. ze dne ……. poskytuje příjemci ze svého rozpočtu investiční/neinvestiční
dotaci ve výši ………….,- Kč (slovy: ……..korun českých), která bude převedena
bezhotovostně na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, pod UZ (účelovým
znakem) ………………, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem
použije nejpozději do ...................
Ujednání pro případ poskytnutí dotace příspěvkové organizaci obce:
Poskytovatel v souladu s usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje…………
č. ….. ze dne ……. poskytuje příjemci ze svého rozpočtu investiční/neinvestiční
dotaci ve výši ………….,- Kč (slovy: ……..korun českých), která bude převedena
bezhotovostně příjemci v souladu s ustanovením § 28 odst. 15 zákona č. 250/2000
Sb. prostřednictvím bankovního účtu zřizovatele příjemce, č. účtu:……., pod UZ
(účelovým znakem)……………, za podmínky, že ji příjemce stanoveným
způsobem použije nejpozději do ...................

Pozn.: U dotace, jejíž součástí jsou peněžní prostředky kryté ze státního rozpočtu,
z rozpočtu státního fondu nebo z Národního fondu, je třeba uvést výši takových
prostředků a zdroj jejich krytí.
2.

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

3.

Dotace je poskytnuta na realizaci projektu……….. /dotace je poskytnuta
na……………. (vypíše se účel) (dále jen ,,projekt“).

4.

(varianta č. 1) Dotace nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy
o fungování Evropské unie/Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107
Smlouvy o fungování Evropské unie/..případně uvést informaci v případě
Dotace ve formě vyrovnávací platby.*

4. (varianta č. 2) Dotace je poskytována za využití pravidla „de minimis“ ve smyslu
…….. (doplní se označení příslušného pravidla de minimis – viz Zásady článek
II. odst. 9) Poskytovatel uzavírá tuto smlouvu na základě následujícího prohlášení
příjemce.
Příjemce prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy se nezměnily okolnosti týkající
se příjemcem přijatých podpor de minimis, jenž příjemce uvedl ve formuláři žádosti o
dotaci a není mu známa překážka, která by bránila poskytnutí podpory de minimis dle
výše uvedeného nařízení Evropské komise. **
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Pozn.: */**– ve smlouvě je třeba použít odpovídající text. Dotaci, která je neslučitelnou
podporou, lze poskytnout pouze v případě, že jsou splněny podmínky příslušného pravidla
de minimis. V takovém případě se ve smlouvě neužije text označený žlutým polem a
značkou *, ale pouze text v zeleném poli označeném značkou **.
5. Dotace je/není slučitelná s dotací poskytnutou z rozpočtu jiných územních
samosprávných celků, státního rozpočtu nebo fondů EU, pokud to pravidla pro
poskytnutí těchto podpor nevylučují.
Článek II.
Podmínky použití dotace,
doba, v níž má být dosaženo účelu,
způsob poskytnutí dotace
1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace
předloženého projektu .................................... (dále jen „projekt“), dle poskytovatelem
odsouhlaseného rozpočtu všech plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „plánovaný
nákladový rozpočet“), a to v rozsahu v něm uvedeného procentuálního podílu dotace
na úhradě plánovaných uznatelných nákladů za dodržení druhového členění
plánovaného nákladového rozpočtu. Plánovaný nákladový rozpočet včetně
harmonogramu příjmů a plateb předložených příjemcem v projektu je nedílnou
součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.
2. V plánovaném nákladovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, se za neuznatelný
náklad označují následující náklady:
………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
……………
………………………………………………………………………………………………..
3. Změny v rámci druhového členění rozpočtu je možné provádět pouze za podmínek
stanovených čl. VIII. odst. 6 Zásad za předpokladu předchozího písemného souhlasu
příslušného odboru krajského úřadu. V těchto případech nebude uzavírán dodatek ke
smlouvě.
4. Termínem ukončení realizace projektu je ….. . Pro příjemce je tento termín stanoven
jako závazný ukazatel.
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
.......... do …… (termín realizace projektu).
Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
a) vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti,
b) vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu a v rámci termínu
realizace projektu,
c) byl skutečně uhrazen v rámci termínu realizace projektu a zachycen v účetnictví
příjemce na jeho účetních dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený
prvotními podpůrnými doklady.
Neuznatelný náklad je náklad na:
a) pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

úroky, penále, pokuty a jiné sankce,
opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
nákupy pozemků a budov,
ztráty z devizových kurzů,
reprezentativní náklady (rautové, cateringové, alkohol atp.),
nájemné s následnou koupí (leasing),
cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, pro zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 tohoto právního
předpisu,
i) mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných
službách a správě,
j) náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc, svátek)
k) ………(Uvést případné další neuznatelné náklady stanovené konkrétním dotačním
programem).
6. Dotace bude poskytnuta
Varianta č. 1
-

jednorázově bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví této
smlouvy/účet zřizovatele příjemce uvedený v čl. I. této smlouvy
do ……dnů ode dne uzavření této smlouvy.

Varianta č. 2
-

ve splátkách………..

(Uvést výši jednotlivých splátek (částek) nebo způsob jejich stanovení, termíny
poskytnutí splátek.)
a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy/účet
zřizovatele příjemce uvedený v čl. I. této smlouvy.

varianta pro případ poskytnutí dotace ex post:
-

bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy/účet
zřizovatele příjemce uvedený v čl. I. této smlouvy jednorázově/ve splátkách
….. ve lhůtě do …. dnů po předložení závěrečné/průběžné zprávy a kontrole
finančního vypořádání poskytovatelem.

7. Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech projektu v maximální výši …………. %. Závazný ukazatel musí
být dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu za dodržení
druhového členění plánovaného nákladového rozpočtu.

Článek III.
Práva a povinnosti příjemce
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
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1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace
poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.
2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.
3. Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění
odpočtu této daně.
4. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, který je přílohou této smlouvy, a jejich
řádné a oddělené sledování v účetnictví, pod daným účelovým znakem (UZ),
vedeném v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, a to jak z hlediska nákladů projektu hrazených z dotace, tak z hlediska
celkových uznatelných nákladů projektu.
5. Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály
účetních dokladů informací o tom, že projekt je spolufinancován Ústeckým krajem.
6. Předložit poskytovateli zprávu o průběžném plnění projektu (dále jen ,,průběžná
zpráva“). Průběžná zpráva bude předložena poskytovateli vždy nejpozději …. dnů
před splatností další splátky a bude obsahovat stručný popis realizovaného projektu
za dané období. Poskytovatel má právo posunout termín splatnosti další splátky
dotace o počet dní, o který je příjemce v prodlení s předložením průběžné zprávy.
7. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace, a to
do 30 dnů od ukončení realizace projektu/do 5. února po skončení dotačního roku (v
případě dotace na sociální služby). Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce
povinen předložit finanční vypořádání dotace. Ze závažných důvodů může být termín
předložení závěrečné zprávy na žádost příjemce, postupem dle Zásad, prodloužen.
Pokud byl projekt realizován před uzavřením této smlouvy, je příjemce povinen
předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace do 30 dnů od uzavření
této smlouvy.
I.

Závěrečná zpráva musí obsahovat:

-

označení příjemce,

-

číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy,

-

popis realizace projektu včetně dodržování jeho harmonogramu,

-

kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu,

-

přínos projektu pro cílové skupiny,

-

celkové zhodnocení projektu,

-

finanční vypořádání dotace, včetně účelového znaku.

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

přehled všech nákladů a výnosů projektu,

-

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

-

přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele,

-

výpis z odděleného účetnictví (případně účetnictví vedeného pod účelovým
znakem), jestliže je příjemce povinen účetnictví vést, jak z hlediska nákladů

strana 5 / 11

projektu hrazených z dotace, tak z hlediska celkových uznatelných nákladů
projektu,
-

……….. (Uvést další náležitosti, pokud tak stanoví podmínky poskytnutí
peněžních prostředků od třetích osob (např. státní účelová dotace).

8. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití
prostředků dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit
nahlížet do účetní evidence. Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak i po
ukončení realizace projektu.
9. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor …………..
krajského úřadu o všech změnách týkajících se tohoto smluvního vztahu, včetně
identifikace příjemce nebo podpořeného projektu.
10. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke
skutečným nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný
ukazatel (viz čl. II odst. 7 smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace
překročen, vrátit. Tyto prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele,
z něhož mu byly poskytnuty, a to současně s předložením závěrečné zprávy.
varianta pro případ poskytnutí dotace ex post:
V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke
skutečným nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný
ukazatel (viz čl. II odst. 7 smlouvy), poskytovatel nevyplatí příjemci prostředky, o
které byl dohodnutý podíl dotace překročen.
11. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla
poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady
uvedené v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně s předložením závěrečné
zprávy.
varianta pro případ poskytnutí dotace ex post:
V případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady uvedené
v plánovaném nákladovém rozpočtu, poskytovatel odpovídajícím způsobem pokrátí
poskytnutou dotaci o její nečerpanou část.

12. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na
realizaci projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7
kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně
informovat poskytovatele o vrácení dotace.
13. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad.
14. Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se příjemce stal
dotovaným zadavatelem ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 tohoto zákona a dodržovat
v souvislosti s čerpáním dotace veškeré další obecně závazné právní předpisy.
15. Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí o jeho
likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato až po
předchozím souhlasu poskytovatele. Příjemce je povinen poskytovateli poskytnout
veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru
poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace.
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16. Příjemce je povinen s poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi.

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

nedodržení povinnosti vést celkové uznatelné náklady projektu v odděleném
účetnictví – výše odvodu činí 20%.

g) nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, že
projekt je spolufinancován Ústeckým krajem – výše odvodu činí 10 %.
h) nedodržení povinnosti uvádět na všech účetních dokladech účelový znak – výše
odvodu činí 5%.
i)

nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků –
výše odvodu činí 5 %.
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j)

nedodržení povinnosti publicity neoznačením publikací, internetových stránek či
jiných nosičů ,,sponzorským vzkazem“ – výše odvodu činí 5 %.

k) nedodržení povinnosti publicity neumístěním tabulky se ,,sponzorským vzkazem“
na stavbě nebo v její bezprostřední blízkosti (v případě investiční dotace) – výše
odvodu činí 5 %.
l)

………………….
Pozn.: V dotační smlouvě lze s přihlédnutím k podmínkám konkrétního dotačního
programu či poskytované dotace vymezit i další podmínky, jejichž porušení bude
považováno za méně závažné.

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

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

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

2.

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

3.

V případě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce (projektu), bude
na ní nebo v její bezprostřední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem“
v provedení respektující logomanuál poskytovatele. (Pozn.: V případě neinvestiční
dotace se daný odst. vypustí.)

4.

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

5. Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, a to nejméně
po dobu ...........................:
a) logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na – pozvánkách,
plakátech, programech, vstupenkách souvisejících s akcí (projektem),
b) verbální prezentace poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích
pořádaných u příležitosti akce (projektu),
c) oficiální pozvání zástupců poskytovatele, volný vstup do VIP prostor pro
zástupce poskytovatele,
d) viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místech konání akce
(realizace projektu) v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce (propagační
komponent s logem si příjemce může po domluvě zapůjčit od poskytovatele),
e) umístění reklamních panelů s prezentací poskytovatele v místě konání akce
(realizace projektu),
f) distribuce tiskových materiálů poskytovatele, které dodá poskytovatel mezi hosty
akce,
g) v případě videoprojekce odvysílání videospotu poskytovatele na (celoplošné)
obrazovce (videospot si příjemce po domluvě vyzvedne u poskytovatele),
h) prezentace poskytovatele moderátorem akce,
i) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách
souvisejících s konáním akce (realizací projektu),
j)
………………………….. (případné další povinnosti příjemce vyplývající
z charakteru podpořené akce, projektu)
(Pozn.: Zpracovatel smlouvy upraví požadavky na rozsah publicity uvedené
v odst. 5 s ohledem na charakter podpořené akce (projektu) vždy po konzultaci
s oddělením mediální komunikace odboru kancelář hejtmana.)
6.

Logo Ústeckého kraje (poskytovatele) je ochrannou známkou, která požívá ochrany
podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002
Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých
dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon
o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.
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Článek VII.
Ostatní ujednání
1. Varianta 1 - Tato smlouva bude zveřejněna dle §10d odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb.
na úřední desce poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode
dne uzavření smlouvy, což se týká i případných dodatků ke smlouvě, a to po dobu
nejméně 3 let ode dne zveřejnění. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího
uzavření. (Pozn.: U smluv nad 50 000,- Kč či přesahujících tuto částku uzavřeným
dodatkem, která je zveřejňována pouze na úřední desce)
Varianta 2 - Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních
údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru
smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně
s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly
znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv
provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy
byla zaslána příjemci do datové schránky ID……./na e-mail: ……@....... Smlouva
nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
(Pozn.: Použije se pouze v případě, že smlouva je uveřejňována v registru smluv)
Varianta 3 - Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. (Pozn.: U
smluv do 50 000,- Kč)
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 ……. vyhotoveních s platností originálu, přičemž
každá ze smluvních stran obdrží ………vyhotovení.
5. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou/Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. ………… ze dne …………….

V Ústí nad Labem dne …………………

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel
Ústecký kraj
(osoba zastupující Ústecký kraj)

Příjemce

strana 10 / 11

Přílohy:
Příloha č. 1 - Výpis/ kopie výpisu z ……… rejstříku/ evidence příjemce
Příloha č. 2 - Plánovaný nákladový rozpočet včetně harmonogramu příjmů a plateb
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Ústecký kraj
IČO 70892156
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

verze_2021-UK_1

Bod 21.3 priloha c. 3.pdf k usnesení č. 085/10Z/2021

FOND ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE

RP22-21 Program podpory malých prodejen na venkově
„OBCHŮDEK 2021+"

Reg. č. projektu:

Žádost o poskytnutí dotace
Název projektu:

Požadovaná dotace:

Vygeneruje se automaticky

Vygeneruje se

IDENTIFIKACE ŽADATELE
Typ žadatele

Právní forma

Název žadatele / Jméno a příjmení

IČO

Datum narození

DIČ

Zapsaný u krajského / městského soudu v

ID datové schránky
Oddíl

Vložka

Jiná evidence (vyplňte, jste-li právnická osoba nezapsaná ve veřejném rejstříku)

Sídlo / Adresa trvalého bydliště
Ulice / část obce

Č.popisné / orientační

Obec

PSČ

Korespondenční adresa (Vyplňte pouze, pokud je jiná než sídlo / adresa trvalého bydliště)
Ulice / část obce
Č.popisné / orientační
Obec

PSČ

Telefon pro případnou komunikaci se Ústeckým krajem

E-mail pro případnou komunikaci se Ústeckým krajem

Kontaktní osoba (vyplňte pouze, pokud je jiná než žadatel / osoba zastupující žadatele)
Jméno:
Příjmení

Titul

Identifikace osob s podílem v této právnické osobě
Uveďte seznam fyzických, právnických osob s uvedením výše podílu/akcií (u akcií se uvede jmenovitá hodnota a počet kusů).

Fyzické osoby (v případě, že je fyzických osob s podílem v žadateli více jak 10, uveďte je v samostatné příloze žádosti )
Výše
IČO
Datum
(bylo-li
Jméno a příjmení
Adresa
podílu /
narození
přiděleno)
akcií
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Jmenovitá
hodnota
akcií

Počet ks
akcií

Právnické osoby (v případě, že je právnických osob s podílem v žadateli více jak 10, uveďte je v samostatné příloze žádosti )
Výše
Jmenovitá
Název
IČO
podílu /
hodnota
Sídlo
akcií
akcií

Počet ks
akcií

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl, včetně uvedení výše tohoto podílu
Uveďte seznam právnických osob (obchodních korporací ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb.), v nichž má žadatel majetkový podíl spolu s uvedením výše
podílu/akci (u akcií se uvede jmenovitá hodnota a počet kusů).

Právnické osoby (v případě, že je právnických osob v nichž má žadatel podíl více jak 10, uveďte je v samostatné příloze žádosti)
Výše
Jmenovitá
Název
IČO
podílu /
hodnota
Sídlo
akcií
akcií

Počet ks
akcií

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Údaje o bankovním spojení žadatele
Název banky

Číslo účtu

Kód banky

Doba realizace projektu

Datum zahájení projektu 1. 1. 2021; datum ukončení projektu 30. 10. 2021.

ROZPOČET PROJEKTU
Údaje o plátcovství daně z přidané hodnoty
Máte nárok na odpočet vstupu u aktivity,
Jste registrován jako plátce DPH?
na kterou žádáte podporu?

Uplatnění v režimu přenesené daňové povinnosti?

vyberte

vyberte

vyberte

Předpokládaný finanční rámec projektu, akce nebo aktivity:
Požadovaná podpora z rozpočtu Ústeckého kraje může dosáhnout maximálně 70 % celkových způsobilých výdajů programu . Celková výše
poskytnuté podpory ze zdrojů Ústeckého kraje a dalších zdrojů příjemce nesmí překročit 100 % celkových způsobilých výdajů. Dojde-li k navýšení
skutečných zdrojů financování projektu specifikovaných v předložené Žádosti o poskytnutí individuální podpory z Fondu Ústeckého kraje a tyto
zdroje překročí celkové skutečné způsobilé výdaje projektu, dojde ke krácení poskytované podpory, a to o částku, o kterou veškeré zdroje tohoto
projektu (podpora ÚK, příjmy projektu, další zdroje financování) převýší celkové skutečné způsobilé výdaje.
Způsobilé NEINVESTIČNÍ výdaje
Skutečné způsobilé výdaje neinvestiční:
Výdajová položka
(Kč)
výdaje na zaměstnance podílející se na chodu prodejny
výdaje na nájem prodejny/skladu, vytápění, osvětlení a služby související
s prostorami
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výdaje spojené s telekomunikačními službami a připojením k internetu
výdaje spojené s obsluhou bezhotovotních plateb
0,00 Kč

CELKEM způsobilé NEINVESTIČNÍ výdaje
Celkové způsobilé výdaje a předpokládané finanční zdroje
Částka (Kč)
0,00 Kč

Celkové způsobilé výdaje

% z celkové částky
Vyplňte sloupec Částka Kč

Požadovaná podpora z rozpočtu ÚK

nelze vypočítat

Finanční podíl žadatele

nelze vypočítat

SEZNAM POVINNÝCH PŘÍLOH ŽÁDOSTI
1. Doklady s vyúčtováním dotace, tj. účetní doklady (prvotní doklady: kopie faktur, mzdových listů, zjednodušených daňových dokladů či
jiných účetních nebo daňových dokladů, přičemž za zúčtovací doklady se nepovažují tzv. zálohové faktury), ve výši požadované dotace v
rámci rozhodného období a dokladů prokazujících jejich úhradu (výpisy z bankovního účtu, výdajové a příjmové pokladní doklady)
na způsobilé výdaje
2. Smlouva o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele
u příspěvkových organizací obcí také potvrzení o čísle běžného účtu zřizovatele, na který má být dotace zaslána
3. Plná moc (v případě zastoupení na základě plné moci)
4. Doklad prokazující formální ustavení subjektu žadatele a všech jeho partnerů – tj. výpis z živnostenského rejstříku, příp. jiného oprávnění k
podnikání (vztahující se k projektu) u fyzické osoby podnikatele, nebo výpis z Obchodního rejstříku nebo jiného příslušného rejstříku (ne
starší než 90 dnů ode dne uzávěrky přijímání Žádostí) u právnické osoby, je-li tato v rejstříku vedena. V případě obce Výpis usnesení
Zastupitelstva obce o volbě starosty, který tuto funkci ke dni podání Žádosti vykonává
5. Doklad o oprávnění k podnikání na území České republiky odpovídající podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je
realizován projekt; podporované CZ-NACE spadají do 47.11 Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v
nespecializovaných prodejnách
6. Potvrzení obce, na jejímž území se maloobchodní prodejna žadatele nachází, že se v obci, nebo místní části nachází jedna prodejna
spadající do CZ-NACE 47.11. V případě místní části uvede obec do potvrzení i počet obyvatel trvale žijících v dané místní části.

Indikativní výkaz hospodaření maloobchodní prodejny - OBCHŮDEK 2021+
Označení

Položka

číslo
řádku

A Výkonová spotřeba (součet A.1. až A.4.)

1

1

Náklady vynaložené na prodané zboží
(např. úbytek u ovoce a zeleniny apod.)

2

2

Spotřeba materiálu a energie

3

3

Náklady spojené s telekomunikačními
službami a připojením k internetu

4

4

Služby (balení, donáška zboží -seniorům,
nemocným, apod.)

5

Osobní náklady (součet B.1. až B.2.)

6

1

Mzdové náklady

7

2

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní
pojištění

8

v tis. Kč
0,000

A

B

0,000

B

C

C

Ostatní provozní náklady (součet C.1. až C.3.) 9

1

Náklady, u kterých je možné prokázat,
že souvisí s obchodem

10

2

Náklady spojené s obsluhou bezhotovostních
plateb

11

3

Jiné provozní náklady (pojištění obchodu)

12

0,000
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Popis nákladů

D
D

1

Tržby za prodej zboží (součet D.1.)

13

Tržby za prodej zboží

14

0,000

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE O PODPORU V REŽIMU DE MINIMIS
1. Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá:
vyberte

g

začátek:

konec:

V případě, že během předchozích dvou účetních období došlo k přechodu z kalendářního roku na rok hospodářský anebo opačně,
uveďte tuto skutečnost vypsáním účetních období, která byla použita (např. 1. 4. 2017 - 31. 3. 2018; 1. 4. 2018 - 31. 12. 2018):

2. Podniky1 propojené s žadatelem o podporu
Žadatel o podporu se považuje za propojený2 s jinými podniky, pokud i tyto subjekty mezi sebou mají některý z následujících
vztahů:
a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, v jiném subjektu;
b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiného subjektu;
c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s daným subjektem nebo dle ustanovení v
zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu;
d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo
společníky daného subjektu, více než 50 % hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu.
Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím jednoho nebo více dalších subjektů, se
také považují za podnik propojený s žadatelem o podporu.
Podniky, které mají přímou vazbu na tentýž orgán veřejné moci (tj. obec, kraj, atd.) a nemají žádný vzájemný vztah, se za propojené
nepovažují.
Podniky, které mají přímou vazbu na orgán veřejné moci (tj. obec, kraj, atd.), se za propojené s orgánem veřejné moci nepovažují.
Do výčtu podniků propojených přímo či zprostředkovaně se žadatelem o podporu se zahrnují osoby zapsané v základním registru
právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci ("registr osob") v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních
1
2

Za podnik lze považovat podnikatele definovaného v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Bližší informace o propojeném podniku naleznete v METODICKÉ PŘÍRUČCE k aplikaci pojmu „jeden podnik“ z pohledu pravidel podpory de minimis.

Žadatel prohlašuje, že

vyberte

Obchodní jméno podniku / Jméno a příjmení

Sídlo / Místo trvalého pobytu

IČO / datum narození

3. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích
vyberte
Název podniku

Sídlo

IČO

4. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích
vyberte
Název podniku

Sídlo

IČO

a převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá podpora de minimis použita. Podniku (žadateli) byly přiděleny následující (dříve
poskytnuté) podpory:
Pokud by na základě převzatých činností nebylo možné dříve poskytnuté podpory de minimis rozdělit, rozdělí se podpora poměrným způsobem na základě účetní hodnoty vlastního
kapitálu nových podniků k datu účinku rozdělení (viz čl. 3 odst. 9 nařízení č. 1407/2013, č. 1408/2013 a nahrazujícího nařízení č. 875/2007).

Datum poskytnutí

Poskytovatel

Částka v Kč
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6

Pokud by na základě převzatých činností nebylo možné dříve poskytnuté podpory de minimis rozdělit, rozdělí se podpora poměrným způsobem na základě účetní hodnoty vlastního kapitálu nových podn

5. Žadatel níže svým podpisem
• potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně;
• se zavazuje k tomu, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního procesu poskytnutí podpory de minimis bude
neprodleně informovat poskytovatele dané podpory o změnách, které u něj nastaly.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA S VYÚČTOVÁNÍM DOTACE
Vyúčtování dotace je doloženo doklady (mzdové listy, faktury).
Datum
Doklad č.
Provozní výdaje
úhrady

Hrazeno z podpory Vlastní zdroje vč.
Ústeckého kraje jiných zdrojů, výnosů

Výdaje celkem

Schválená
výše výdaje

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
CELKEM

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

PODÍL DOTACE NA CELKOVÝCH SKUTEČNÝCH ZPŮSOBILÝCH VÝDAJÍCH PROJEKTU, AKCE NEBO AKTIVITY V %

PROHLÁŠENÍ ŽADATELE
Žadatel o dotaci prohlašuje, že:
1. ve všech částech této Žádosti, uvedl úplně a pravdivě všechny údaje jemu známé o skutečnostech a záměrech, k jejichž sdělení byl v této
Žádosti vyzván,
2. není v likvidaci; pokud je žadatel fyzickou osobou, prohlašuje dále, že mu nebyl v předchozích třech letech uložen soudem nebo správním
orgánem zákaz činnosti, týkající se provozování živnosti,
3. vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo nebyl insolvenční návrh zamítnut proto, že
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující k
uspokojení věřitelů (zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů), a není proti němu vedeno exekuční řízení či
řízení o výkonu rozhodnutí,
4. nepozastavil své činnosti, které mají bezprostřední vztah k realizaci projektu, anebo není v nějaké analogické situaci,
5. ke dni zpracování této Žádosti nemá v evidenci daní zachycen daňový nedoplatek nebo splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
6. nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání žadatele podle zvláštních právních
předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak
tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem
statutárního orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý
člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li Žádost zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační
předpoklad musí žadatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
7. nebyl v posledních třech letech disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti, pokud tato činnost
souvisí s předmětem dotace,
8. má zajištěny finanční zdroje na spolufinancování projektu ve stanovené výši, struktuře (neakceptovatelné je spolufinancování
prostřednictvím leasingu),
9. oznámí Poskytovateli (Ústecký kraj) veškeré změny v údajích, uvedených v této Žádosti v průběhu jejího posuzování,
10. není podnikem v obtížích podle Sdělení Komise Pokyny pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci nefinančních podniků v
obtížích (2014/C 249/01) či podle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108
Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem,
11. mu nebyl vystaven inkasní příkaz v návaznosti na rozhodnutí Evropské Komise, jímž byla podpora prohlášena za protiprávní a
neslučitelnou s vnitřním trhem.
12. je zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě podle §125, odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném
znění,
13. nemá žádné nedoplatky vůči vybraným institucím a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské
unie. Posečkání s úhradou nedoplatků nebo dohoda o úhradě nedoplatků se považují za vypořádané nedoplatky,
14. nemá nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců.
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Žadatel čestně prohlašuje, že nenastaly okolnosti, které by vylučovaly aplikaci nařízení Komise č. 651/2014, zejména že poskytnutím této
dotace nedojde k takové kumulaci s jinou veřejnou podporou ohledně týchž nákladů (včetně podpory de minimis), která by způsobila
překročení povolené míry podpory. Příjemce bere na vědomí, že mu dotace nebude za splnění podmínek uvedeného nařízení poskytnuta
(zejména dle ustanovení čl. 1 odst. 4 nařízení), byl-li vůči příjemci v návaznosti na rozhodnutí Komise, jímž je podpora prohlášena za
protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem, vystaven inkasní příkaz nebo je příjemce podnikem v obtížích.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
(týká se pouze žadatele, kterým je fyzická osoba podnikající)

Správce osobních údajů – kontaktní údaje:
Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČO: 70892156, telefon: +420 475 657 111, ID datové schránky: t9zbsva (dále
také „správce“)
Pověřenec pro ochranu osobních údajů – kontaktní údaje:
Ústecký kraj, Ing. Jiří Miler, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČO: 70892156, telefon: +420 475 657 111, ID datové schránky:
t9zbsva, miler.j@kr-ustecky.cz (dále také „pověřenec)
Účel zpracování osobních údajů:
Účelem zpracování osobních údajů je poskytování veřejné finanční podpory Ústeckým krajem (sběr a vyhodnocení žádostí o poskytnutí dotace,
schvalování poskytnutí/neposkytnutí dotace, uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace) a dále veřejnosprávní kontrola u
žadatelů/příjemců veřejné finanční podpory. Účelem dále je i posouzení možnosti poskytnout podporu ve formě de minimis.
Právní základ zpracování a důvod poskytnutí osobních údajů:
Osobní údaje žadatele, tj. subjektu údajů, poskytnuté správci prostřednictvím žádosti, jsou poskytnuty povinně a mohou být zpracovány bez
souhlasu žadatele, přičemž právním základem pro zpracování je dle čl. 6 odst. 1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), písmena:
b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením
smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje dle zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích, č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů, č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, č. 340/2015 Sb., o registru smluv, č. 215/2004 Sb., o úpravě některých
vztahů v oblasti veřejné podpory, ve znění pozdějších předpisů, nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18.12.2013, o použití článků 87 a
88 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18.12.2013, o použití článků 107
a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství, ve znění nařízení Komise (EU) 2019/316 ze dne
21.2.2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1408/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de
minimis v odvětví zemědělství, nařízení Komise (EU) č. 717/2014 ze dne 27.6.2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování
Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury, nařízení Komise (EU č. 360/2012 ze dne 25.4.2012 o použití článků
107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského
zájmu.
Neposkytnutí osobních údajů subjektem údajů bude znamenat, že správce nebude moci zařadit subjekt údajů mezi žadatele o dotaci.
Kategorie osobních údajů, kategorie příjemců osobních údajů a prostředky zpracování osobních údajů:
Žadatel poskytuje osobní údaje v rozsahu uvedeném v žádosti. Pro účely zveřejnění ve smyslu § 8b odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím pouze v rozsahu: jméno, příjmení, rok narození, obec, kde má příjemce dotace trvalý pobyt, výše, účel a
podmínky poskytnutých veřejných prostředků, kdy takové osobní údaje budou zpřístupněny všem osobám. Pokud se týče ostatních osobních
údajů, takové nebudou správcem veřejně zpřístupněny, přičemž budou zpřístupněny pouze zaměstnancům správce, kteří takové osobní
údaje budou zpracovávat a rovněž všem orgánům způsobilým vykonávat kontrolu.
Kategorii osobních údajů tvoří adresní a identifikační údaje subjektu údajů specifikované v tomto čestném prohlášení.
Příjemcem osobních údajů jsou orgány způsobilé vykonávat kontrolu a v případě poskytnutí podpory de minimis také osoby, které mají
přístup do centrálního registru podpor malého rozsahu, a to v rozsahu stanoveném zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v
oblasti veřejné podpory, ve znění pozdějších předpisů.
Osobní údaje budou zpracovávány manuálně v listinné a automatizovaně v elektronické podobě.
Doba uložení osobních údajů:
Osobní údaje v rozsahu uvedeném v žádosti budou uloženy u správce po celou dobu trvání projektu, v období udržitelnosti projektu a dále
dle příslušných lhůt pro dané dokumenty v souladu příslušnými právními předpisy v oblasti archivnictví a spisové služby (včetně interních
předpisů správce).
Práva subjektu údajů:
V souladu s příslušnými ustanoveními Obecného nařízení o ochraně osobních údajů má subjekt údajů právo požadovat od správce přístup k
osobním údajům, které se ho týkají, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i
práva na přenositelnost údajů. Tato výše uvedená práva jsou limitována zákonnými povinnostmi správce při zpracování osobních údajů.
Subjekt údajů má také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že správce při zpracování osobních údajů
postupuje v rozporu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
Požadavky subjektu údajů budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními Obecného nařízení o ochraně
osobních údajů.
Svá práva vůči správci uplatňuje subjekt údajů cestou podání na správce nebo na pověřence pro ochranu osobních údajů prokazatelnou
formou.
Automatizované rozhodování:
Při zpracování osobních údajů subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
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PODPIS ŽADATELE / OSOBY OPRÁVNĚNÉ JEDNAT JMÉNEM ŽADATELE
Osoba / osoby zastupující žadatele
Jméno

Příjmení

Titul

Právní důvod
zastoupení

1.

vyberte

2.

vyberte

3.

vyberte

4.

vyberte

5.

vyberte

Otisk razítka a vlastnoruční podpis osob oprávněných k podpisu
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Bod 21.3 priloha c. 4.pdf k usnesení č. 085/10Z/2021

Žadatel: ………………………………………………
IČO: …………………………………………………..
Sídlo: …………………………………………………
Zastoupen: ………………………………………….

PROHLÁŠENÍ OBCE
o provozu pouze jedné prodejny potravin v obci / místní části

Obec: …………………………………… IČO: …………………

Místní část obce (název): ……………………………
(vyplňte pouze v případě, kdy se žádost o dotaci týká místní části obce)

tímto potvrzujeme, že na území naší obce / místní části se v době podání žádosti o dotaci
z dotačního programu OBCHŮDEK 2021+ nachází pouze jedna prodejna potravin spadající
do CZ NACE 47.11 Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v
nespecializovaných prodejnách.

Adresa prodejny: ……………………………………………………..............

V …………………….

Dne ………………

……………………………………
razítko-podpis starosty/starostky obce

Bod 21.3 priloha c. 5.pdf k usnesení č. 085/10Z/2021

Zpráva o zajištění udržitelnosti projektu
DOTAČNÍ PROGRAM OBCHŮDEK 2021+
1. Název projektu
2. Příjemce dotace (název/jméno a příjmení, sídlo/bydliště, IČO)
3. Kontaktní osoba (jméno a příjmení, funkce, telefon, email)
4. Číslo smlouvy o poskytnutí dotace
5. Výše přidělené dotace
6. Termín ukončení realizace projektu
7. Popis projektu v době udržitelnosti. Popis stručně pokračování projektu od ukončení realizace
projektu doposud. Jaký vývoj/pokrok/změnu zaznamenal v této době váš projekt? Uveďte významné
výsledky/mezníky/úspěchy.

8. Uveďte, zda jste se v době od ukončení projektu doposud potýkal/a s nějakými problémy týkající se
projektu, příp. jak jste je řešil/řešila.

V……………………….. datum ……………………

……………..…………………………………………………………
Podpis příjemce (v případě právnické osoby podepisuje osoba zastupující právnickou osobu)
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