
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. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Ústecký kraj

Rada  Ústeckého kraje

Usnesení

z 63. schůze Rady Ústeckého kraje - V. volební období 2016 - 2020, konané dne 13.03.2019 
od 10:05 hodin do 12:23 hodin, v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 
3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 001/63R/2019
1.1 Zahájení - určení ověřovatelů zápisu a usnesení

Rada Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje

ověřovatele zápisu a usnesení z 63. zasedání Rady Ústeckého kraje:

Ing. Ladislava Drlého
Mgr. Bc. Petra Šmída

Usnesení č. 002/63R/2019
2.1 Schválení programu

Rada Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje

upravený program 63. schůze Rady Ústeckého kraje v V. volebním období 2016 - 2020.

Usnesení č. 003/63R/2019
3.1 Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulé Rady Ústeckého kraje

Rada Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje

účast na jednání Rady Ústeckého kraje Ing. Ladislava Štěpánka, člena představenstva ČEZ 
a.s., Mgr. Ondřeje Horáka, vedoucího odboru klienta pro veřejný sektor ČEZ Distribuce, 
Davida Martinka, manažera prodeje ČEZ ESCO, a. s. a Přemysla Šaška, manažera útvaru 
legislativa a řízení licencí

Usnesení č. 004/63R/2019
3.2 Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje

Rada Ústeckého kraje po projednání
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A) bere na vědomí

splnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje z V. volebního období 2016 – 
2020

1. Usnesení RÚK č. 069/37R/2018 z 04.04.2018 Dotační program Inovační vouchery 
Ústeckého kraje 2018 – rozdělení dotací
2. Usnesení RÚK č. 064/43R/2018 z 18.07.2018 C)2. Zahájení zadávacího řízení veřejné 
zakázky na stavební práce s názvem „Nová komunikace u města Roudnice nad Labem“ 
formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu
3. Usnesení RÚK č. 079/46R/2018 z 22.08.2018 Účast Ústeckého kraje na veletrzích 
cestovního ruchu v roce 2019
4. Usnesení RÚK č. 152/46R/2018 z 22.08.2018 Nakládání s majetkem
5. Usnesení RÚK č. 147/50R/2018 z 03.10.2018 Nakládání s majetkem
6. Usnesení RÚK č. 096/52R/2018 z 29.10.2018 C)2. Zahájení zadávacího řízení veřejné 
zakázky na služby s názvem „Most Štětí na silnici III/26119 ev.č. 26119-1, TDS“ formou 
zjednodušeného podlimitního řízení
7. Usnesení RÚK č. 196/53R/2018 z 21.11.2018 Nakládání s majetkem
8. Usnesení RÚK č. 197/53R/2018 z 21.11.2018 Nakládání s majetkem
9. Usnesení RÚK č. 198/53R/2018 z 21.11.2018 Nakládání s majetkem
10. Usnesení RÚK č. 199/53R/2018 z 21.11.2018 Nakládání s majetkem
11. Usnesení RÚK č. 201/53R/2018 z 21.11.2018 Nakládání s majetkem
12. Usnesení RÚK č. 202/53R/2018 z 21.11.2018 Nakládání s majetkem
13. Usnesení RÚK č. 260/53R/2018 z 21.11.2018 Nakládání s majetkem I
14. Usnesení RÚK č. 261/53R/2018 z 21.11.2018 Nakládání s majetkem I
15. Usnesení RÚK č. 264/53R/2018 z 21.11.2018 C)2. Zahájení zadávacího řízení veřejné 
zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x 
Majakovského, ÚL“ formou otevřeného řízení v podlimitním režimu
16. Usnesení RÚK č. 265/53R/2018 z 21.11.2018 C)2. Zahájení zadávacího řízení veřejné 
zakázky na stavební práce s názvem „Zámek Nový Hrad Jimlín – restaurování a oprava ostění 
dveří a větracích otvorů, finální oprava omítek V+J křídla, výměna oken v arkádové chodbě – 
2.etapa“ formou zjednodušeného podlimitního řízení
17. Usnesení RÚK č. 266/53R/2018 z 21.11.2018 C)2. Zahájení zadávacího řízení veřejné 
zakázky na stavební práce s názvem „Oblastní muzeum v Děčíně - oprava okapů, střechy na 
budově muzea, oprava fasády a nátěry“ formou zjednodušeného podlimitního řízení
18. Usnesení RÚK č. 041/55R/2018 z 12.12.2018 B) Zadání veřejných služeb v přepravě 
cestujících veřejnou drážní dopravou v provozním souboru Lounsko – porovnání cenových 
údajů
19. Usnesení RÚK č. 090/55R/2018 z 12.12.2018 C)2. Zahájení zadávacího řízení veřejné 
zakázky na služby s názvem „SEZ - silážní žlaby Hrobce - Rohatce - realizace projektu“ 
formou zjednodušeného podlimitního řízení
20. Usnesení RÚK č. 092/55R/2018 z 12.12.2018 C)2. Zahájení zadávacího řízení veřejné 
zakázky na služby s názvem „Plošná aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 
Ústeckého kraje – II. etapa“ formou zjednodušeného podlimitního řízení
21. Usnesení RÚK č. 101/55R/2018 z 12.12.2018 C)2. Zahájení zadávacího řízení veřejné 
zakázky na služby „Komunikace II/250 - Staňkovice - směr křižovatka I/7 - odstranění 
sesuvu“, PD, IČ, AD formou zjednodušeného podlimitního řízení
22. Usnesení RÚK č. 102/55R/2018 z 12.12.2018 C)2. Zahájení zadávacího řízení veřejné 
zakázky na služby „SŠZ a Z A. E. Komerse, Děčín - reko objektu a skleníků zahradnictví 
Libverda včetně přístupové cesty“, PD formou zjednodušeného podlimitního řízení
23. Usnesení RÚK č. 105/55R/2018 z 12.12.2018 C)1. Vyhodnocení zadávacího řízení 
veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Labská stezka č. 2 – etapa 3, Račice – Hněvice“ 
zadávané formou otevřeného řízení v podlimitním režimu
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24. Usnesení RÚK č. 106/55R/2018 z 12.12.2018 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné 
zakázky na služby s názvem „Rekonstrukce mostních objektů Želenice, Kyjice a Nová Ves v 
Horách“, PD, IČ, AD zadávané formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu
25. Usnesení RÚK č. 107/55R/2018 z 12.12.2018 C)1. Vyhodnocení zadávacího řízení 
veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce silnice II/266 Šluknov – 
Lobendava“ zadávané formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu
26. Usnesení RÚK č. 109/55R/2018 z 12.12.2018 C)2. Změna smlouvy č. 
17/SML4034/SOD/INV ze dne 11. 1. 2018 na plnění veřejné zakázky na stavební práce „SPZ 
Triangle – výstavba nové požární stanice“
27. Usnesení RÚK č. 110/55R/2018 z 12.12.2018 C)2. Změna smlouvy č. 
18/SML4142/SoD/INV ze dne 27. 8. 2018 na plnění veřejné zakázky na stavební práce s 
názvem „SPZ Triangle – výstavba autobusových zastávek sever III“
28. Usnesení RÚK č. 017/58R/2019 z 09.01.2019 Výsledky veřejnosprávní kontroly u 
příspěvkové organizace Domov Severka Jiříkov
29. Usnesení RÚK č. 019/58R/2019 z 09.01.2019 E) „Aktivně a s motivací najdeme si novou 
práci“ – změny v projektu
30. Usnesení RÚK č. 024/58R/2019 z 09.01.2019 Dotační program „Podpora začínajících 
podnikatelů v Ústeckém kraji 2018“ – změna v uzavřené smlouvě
31. Usnesení RÚK č. 026/58R/2019 z 09.01.2019 Finanční podpora na výměnu zastaralých 
zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) – 3. Výzva Ústeckého kraje – změna usnesení 
a ukončení smlouvy
32. Usnesení RÚK č. 036/58R/2019 z 09.01.2019 Podpora výchovně vzdělávacího procesu v 
zemědělských oborech vzdělání v Ústeckém kraji – poskytnutí finančních prostředků
33. Usnesení RÚK č. 038/58R/2019 z 09.01.2019 Souhlas se zřízením přípravného stupně 
základní školy speciální
34. Usnesení RÚK č. 112/58R/2019 z 09.01.2019 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné 
zakázky na stavební práce s názvem „HŠ, OA a SPŠ Teplice – sanace budovy SPŠ 
Teplice-snížení výskytu radonu“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení
35. Usnesení RÚK č. 114/58R/2019 z 09.01.2019 C)1. Změna smlouvy č. 
17/SML2793/SOD/INV ze dne 21. 7. 2017 na plnění veřejné zakázky na stavební práce s 
názvem „Severočeská vědecká knihovna v Ústí n. L. – rekonstrukce objektů Velká Hradební 
49, ÚL“
36. Usnesení RÚK č. 114/58R/2019 z 09.01.2019 C)2. Změna smlouvy č. 
17/SML2793/SOD/INV ze dne 21. 7. 2017 na plnění veřejné zakázky na stavební práce s 
názvem „Severočeská vědecká knihovna v Ústí n. L. – rekonstrukce objektů Velká Hradební 
49, ÚL“
37. Usnesení RÚK č. 004/59R/2019 z 23.01.2019 Projednání dopisů adresovaných Radě 
Ústeckého kraje
38. Usnesení RÚK č. 006/59R/2019 z 23.01.2019 C)1. Informace o problematice ochrany 
měkkých cílů a schválení žádosti o dotace ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci 
Dotačního programu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné 
správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů - 2019
39. Usnesení RÚK č. 007/59R/2019 z 23.01.2019 Přijetí věcného daru od Czech Architecture 
Week, s.r.o.
40. Usnesení RÚK č. 011/59R/2019 z 23.01.2019 Zahraniční služební cesta do Státu Izrael na 
konferenci MUNI WORLD
41. Usnesení RÚK č. 015/59R/2019 z 23.01.2019 Změna „Zásad pro poskytování cestovních 
náhrad při pracovních cestách členům Zastupitelstva Ústeckého kraje“
42. Usnesení RÚK č. 017/59R/2019 z 23.01.2019 SPZ Triangle – personální záležitosti
43. Usnesení RÚK č. 021/59R/2019 z 23.01.2019 Personální záležitosti příspěvkových 
organizací v oblasti sociální
44. Usnesení RÚK č. 023/59R/2019 z 23.01.2019 Dotační program „Podpora sociálních 
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služeb v Ústeckém kraji 2019“ – vyhodnocení
45. Usnesení RÚK č. 024/59R/2019 z 23.01.2019 Aktualizace Metodiky zajištění sítě 
sociálních služeb Ústeckého kraje
46. Usnesení RÚK č. 025/59R/2019 z 23.01.2019 B)1. Program prevence kriminality na 
místní úrovni 2019 – aktivity Ústeckého kraje
47. Usnesení RÚK č. 029/59R/2019 z 23.01.2019 Finanční podpora na výměnu zastaralých 
zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) – 3. Výzva Ústeckého kraje – změna usnesení
48. Usnesení RÚK č. 032/59R/2019 z 23.01.2019 Dotační program „Podpora začínajících 
podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2018“ – změna v uzavřené smlouvě
49. Usnesení RÚK č. 033/59R/2019 z 23.01.2019 C)1. Veřejná zakázka na služby s názvem 
„Zajištění dočasného provozu přívozu Štětí – Hněvice“
50. Usnesení RÚK č. 036/59R/2019 z 23.01.2019 Vyhodnocení zadávacích řízení veřejných 
zakázek na služby „Zajištění dopravní obslužnosti části území Ústeckého kraje v oblasti 
Podbořansko od února 2019, oblasti Vejprtsko od února 2019 a oblasti Lounsko – západ od 
února 2019“ zadávaných dle zákona o zadávání veřejných zakázek
51. Usnesení RÚK č. 039/59R/2019 z 23.01.2019 Školské rady
52. Usnesení RÚK č. 044/59R/2019 z 23.01.2019 Program podpory aktivit stálých 
profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících na území Ústeckého kraje 
na rok 2019 – rozdělení dotací
53. Usnesení RÚK č. 045/59R/2019 z 23.01.2019 Zajištění výkonu regionálních funkcí na rok 
2019
54. Usnesení RÚK č. 046/59R/2019 z 23.01.2019 Účast na jednání valné hromady společnosti 
Severočeské divadlo s.r.o.
55. Usnesení RÚK č. 047/59R/2019 z 23.01.2019 Personální záležitosti příspěvkové 
organizace v oblasti kultury
56. Usnesení RÚK č. 048/59R/2019 z 23.01.2019 Žádost o finanční příspěvek z Fondu 
Ústeckého kraje - Severočeské divadlo s.r.o.
57. Usnesení RÚK č. 054/59R/2019 z 23.01.2019 Program pro rozvoj eko-agro oblastí v 
Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020 - Aktualizace programu, elektronické formuláře k 
žádosti o dotaci
58. Usnesení RÚK č. 055/59R/2019 z 23.01.2019 Program podpory rozvoje zemědělství a 
venkovských oblastí Ústeckého kraje na období let 2014 až 2020 - Aktualizace programu, 
elektronické formuláře k žádosti o dotaci
59. Usnesení RÚK č. 056/59R/2019 z 23.01.2019 Program pro poskytování příspěvků na 
hospodaření v lesích Ústeckého kraje na období 2014 až 2020 - Aktualizace programu, 
elektronické formuláře k žádosti o dotaci
60. Usnesení RÚK č. 058/59R/2019 z 23.01.2019 Program podpory rozvoje zemědělství a 
venkovských oblastí Ústeckého kraje na období let 2014 až 2020 - Neposkytnutí dotací
61. Usnesení RÚK č. 059/59R/2019 z 23.01.2019 Program pro poskytování příspěvků na 
hospodaření v lesích Ústeckého kraje na období 2014 až 2020 - Neposkytnutí dotací
62. Usnesení RÚK č. 060/59R/2019 z 23.01.2019 Program na podporu vodního hospodářství 
v Ústeckém kraji na období 2018 – 2025 - Aktualizace programu, elektronické formuláře k 
žádosti o dotaci
63. Usnesení RÚK č. 061/59R/2019 z 23.01.2019 C)1. Zahájení zadávacího řízení veřejné 
zakázky na stavební práce s názvem „DD a ŠJ Hora Svaté Kateřiny – rekonstrukce 
elektroinstalací, školní kuchyně a suterénu“ formou zjednodušeného podlimitního řízení
64. Usnesení RÚK č. 064/59R/2019 z 23.01.2019 Změna smlouvy č. 18/SML3583/SOD/INV 
ze dne 19.6.2018 na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Střední škola 
stavební Teplice-dostavba areálu-I.etapa-1.část“
65. Usnesení RÚK č. 004/61R/2019 z 13.02.2019 B)1. Projednání dopisů adresovaných Radě 
Ústeckého kraje
66. Usnesení RÚK č. 004/61R/2019 z 13.02.2019 B)2. Projednání dopisů adresovaných Radě 
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Ústeckého kraje
67. Usnesení RÚK č. 026/61R/2019 z 13.02.2019 Personální záležitosti příspěvkové 
organizace v oblasti sociální
68. Usnesení RÚK č. 038/61R/2019 z 13.02.2019 D)1. Zahájení zadávacího řízení veřejné 
zakázky na dodávky s názvem „ICT vybavení – IKAP B II.“ formou jednacího řízení bez 
uveřejnění v nadlimitním režimu
69. Usnesení RÚK č. 044/61R/2019 z 13.02.2019 Platový výměr zástupkyně ředitele školy 
zřizované Ústeckým krajem
70. Usnesení RÚK č. 053/61R/2019 z 13.02.2019 F)1. Zahájení zadávacího řízení veřejné 
zakázky na dodávky s názvem „Vybavení a obnova výukových středisek IZS – Vybavení 
výukových středisek ZZS Ústeckého kraje – Výukové modely pro školicí střediska ZZS ÚK“ 
formou zjednodušeného podlimitního řízení
71. Usnesení RÚK č. 060/61R/2019 z 13.02.2019 E)2. Ústav archeologické památkové péče 
severozápadních Čech, v.v.i. - vyhodnocení plnění závazků vyplývajících z Rozhodnutí o 
poskytnutí institucionální podpory v roce 2018
72. Usnesení RÚK č. 063/61R/2019 z 13.02.2019 Personální záležitosti příspěvkové 
organizace v oblasti kultury
73. Usnesení RÚK č. 168/61R/2019 z 13.02.2019 C)1. Projednání investičních záměrů s 
výdaji nad 5 mil. Kč - II/2019
74. Usnesení RÚK č. 169/61R/2019 z 13.02.2019 C)1. Zahájení zadávacího řízení veřejné 
zakázky na služby „Rekonstrukce mostních objektů Trnovany ČD, Trnovany Blšanka a 
Tvršice“ PD, IČ+AD formou otevřeného řízení
75. Usnesení RÚK č. 174/61R/2019 z 13.02.2019 B) Zadávací řízení veřejné zakázky na 
služby s názvem „SŠZ a Z A. E. Komerse, Děčín - reko objektu a skleníků zahradnictví 
Libverda včetně přístupové cesty“ PD,IČ+AD zadávané formou zjednodušeného podlimitního 
řízení
76. Usnesení RÚK č. 175/61R/2019 z 13.02.2019 Aktualizace Pravidel pro zadávání 
veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi

B) schvaluje

změnu termínů plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje:

1. Usnesení RÚK č. 100/55R/2018 z 12.12.2018 C)2. Zahájení zadávacího řízení veřejné 
zakázky na stavební práce s názvem „VOŠE, OA, SPgŠ a SZŠ Most – rekonstrukce 
víceúčelového sportovního hřiště“ formou zjednodušeného podlimitního řízení na 15.3.2019
2. Usnesení RÚK č. 043/58R/2019 z 09.01.2019 C)1.,2. Vyhodnocení zadávacího řízení 
veřejné zakázky na dodávky s názvem „VOŠ obalové techniky a SOŠ Štětí – reko a dostavba 
areálu školy- Vybavení budov a učeben - nábytek“ zadávané formou jednacího řízení bez 
uveřejnění na 30.4.2019
3. Usnesení RÚK č. 044/58R/2019 z 09.01.2019 C)1.,2 Vyhodnocení zadávacího řízení 
veřejné zakázky na dodávky s názvem „VOŠ obalové techniky a SOŠ Štětí – reko a dostavba 
areálu školy- Vybavení kuchyněk“ zadávané formou jednacího řízení bez uveřejnění na 
30.4.2019

Usnesení č. 005/63R/2019
3.4 Projednání dopisů adresovaných Radě Ústeckého kraje

Rada Ústeckého kraje po projednání

          bere na vědomí

1. Výzva starostů a dalších zainteresovaných z II. česko-německé konference zájmových 
skupin „Moldavská dráha“
a „Freiberská dráha“
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2. Pozvánka na II. společnou konferenci zájmových skupin „Moldavská dráha“ a „Freiberská 
dráha“

Usnesení č. 006/63R/2019
4.1 Služební cesta P. Csonky do Srbska v termínech 1. -4.4. 2019 a 16. -21.6.2019 v rámci 
zajištění udržitelnosti projektů rozvojové spolupráce

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) schvaluje

účast zástupce Ústeckého kraje na dvou zahraničních služebních cestách do Srbska v termínu 
1. - 4. 4. 2019 a 16. - 21. 6. 2019 ve složení delegace:

Bc. Pavel Csonka, člen Zastupitelstva Ústeckého kraje a předseda výboru pro zdravotnictví

B) ukládá

Ing. Luboši Trojnovi, vedoucímu odboru kancelář hejtmana, zajistit pracovní cestu dle bodu 
A) tohoto usnesení.

Termín: 1. - 4. 4. 2019 a 16. - 21. 6. 2019

Usnesení č. 007/63R/2019
4.2 Poskytnutí finančního daru - výtěžek ze vstupného na 16. reprezentační ples 
Ústeckého kraje

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje v souladu s § 36 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích 
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnout o poskytnutí výtěžku ze 16. 
reprezentačního plesu Ústeckého kraje ve výši 101.200,- jako daru Armádě spásy v České 
republice, z. s., Petržílkova 2565/23, Stodůlky, 158 00 Praha, IČ: 40613411 a o uzavření 
Darovací smlouvy ve znění dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

B) ukládá

Oldřichu Bubeníčkovi, předložit usnesení dle bodu A/ tohoto materiálu Zastupitelstvu 
Ústeckého kraje.
Termín: 29. 4. 2019

Usnesení č. 008/63R/2019
6.1 Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o zmocnění 
centrálního zadavatele pro Mobilní telefonii Ústeckého kraje

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, o uzavření „Smlouvy o společném postupu zadavatelů při 
centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele“ dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení se všemi příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje včetně Ústavu archeologické 
památkové péče severozápadních Čech, veřejné výzkumné instituce.

B) ukládá

1.Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, uzavřít „Smlouvu o společném postupu 
zadavatelů při centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele“ s pověřujícími 
příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje a Ústavem archeologické památkové péče 
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severozápadních Čech, veřejnou výzkumnou institucí.
Termín: 31.7.2019

2.Bc. Janu Jelínkovi, vedoucímu odboru informatiky a organizačních věcí, ve spolupráci s 
vedoucími svodných odborů připravit k uzavření „Smlouvu o společném postupu zadavatelů 
při centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele“ se všemi příspěvkovými 
organizacemi Ústeckého kraje a Ústavem archeologické památkové péče severozápadních 
Čech, veřejnou výzkumnou institucí a předložit je k podpisu hejtmanovi ÚK.
Termín: 31.7.2019

Usnesení č. 009/63R/2019
7.1 SPZ Triangle – uzavření dodatku k nájemní smlouvě se společností Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s.

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu č. 834/2007 se společností 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO: 49099451, se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 
Teplice, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

Usnesení č. 010/63R/2019
8.1 Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 3/2019/RÚK

Rada Ústeckého kraje po projednání

          provádí

dle ust. § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, rozpočtová opatření – zvýšení rozpočtu Ústeckého kraje o částku 34 730 
tis. Kč na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje
19 957 903 tis. Kč podle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

Usnesení č. 011/63R/2019
8.2 Informace o bankovních účtech Ústeckého kraje

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

předložený přehled bankovních účtů Ústeckého kraje včetně informace o zhodnocení volných 
finančních prostředků,

B) rozhoduje

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o uzavření smlouvy o vedení běžného korunového a eurového účtu mezi Ústeckým 
krajem a Oberbank AG pobočka Česká republika, IČ 26080222, filiálka v Ústí nad Labem, a 
to pro účely obchodů na devizovém a peněžním trhu,

C) ukládá

Ing. Stanislavu Dostálovi, vedoucímu ekonomického odboru, zajistit veškeré úkony spojené 
se založením bankovních účtů dle bodu B) tohoto usnesení.
Termín do 31. 3. 2019

Usnesení č. 012/63R/2019
9.1 Výkon zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti 
sociální
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Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

1. dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s nabytím majetku do vlastnictví 
příspěvkové organizace Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace,

a) formou finančního daru na zajištění slavnosti Mezibořské slunce konané v červnu 2019 a 
volnočasové aktivity uživatelů od:
- ***************************************************, ve výši 10 000,- Kč
- MA traiding, s.r.o., Kubátova 124, 417 22 Háj u Duchcova, IČO: 25410172, ve výši 10 000,- 
Kč
- ALLKON s.r.o., Okružní 350, 435 13 Meziboří, IČO: 25008196, ve výši 7 000,- Kč
- Vladimír Kubát, Lesní 345, 436 03 Litvínov-Chudeřín, IČO: 44508859, ve výši 2 000,- Kč
- MITAP Chomutov, spol. s r.o., Nová Farma 1833, 431 11 Jirkov, IČO: 25414992, ve výši 3 
000,- Kč
- DOTERM SERVIS s.r.o., Javorová 110, 435 13 Meziboří, IČO: 61325929, ve výši 2 000,- 
Kč
- DENTIMED s.r.o., Českých bratří 383, 547 01 Náchod, IČO: 49815024, ve výši 5 000,- Kč
- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČO: 49099451, 
ve výši 15 000,- Kč
- SEMILEAS, a.s., Husova 4, 513 01 Semily, IČO: 25930044, ve výši 3 000,- Kč
- Petr Vachulka, Dlouhá 17, 435 46 Hora Svaté Kateřiny, IČO: 43243070, ve výši 5 000,- Kč
- MePro Trading, s.r.o., Ke Schodům 1340/18, 143 00 Praha 4 – Modřany, IČO: 25940449, ve 
výši 5 000,- Kč

b) formou věcného daru na zajištění slavnosti Mezibořské slunce konané v červnu 2019 od:
- Lenka Klacková, Ruská 144, 436 01 Litvínov - Horní Litvínov, IČO: 15139891, uzeniny v 
hodnotě 2 100,- Kč

2. dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s nabytím majetku do vlastnictví 
příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace, 
formou finančního daru od:

- Oiles Czech Manufacturing s.r.o., Královský Vrch 1966, 432 01 Kadaň, IČO: 27066789, ve 
výši 2 000,- Kč na kulturní a sociální účely a aktivizační činnosti pro uživatele Domova pro 
osoby se zdravotním postižením Kadaň, Dvořákova ul., který je součástí příspěvkové 
organizace

3. dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s nabytím majetku do vlastnictví 
příspěvkové organizace Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace,

a) formou finančního daru

na sportovní, kulturní a společenské akce uživatelů Domova Na Svobodě Čížkovice, který je 
součástí příspěvkové organizace od:
- Obec Čížkovice, Jiráskova 143, 411 12 Čížkovice, IČO: 00263486, ve výši 6 000,- Kč
- Lékárna U Katovny s.r.o., U Katovny 2023/1, 412 01 Litoměřice, IČO: 28710126, ve výši 
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15 000,- Kč

na sportovní, kulturní a společenské akce uživatelů Domova sociální péče Skalice, který je 
součástí příspěvkové organizace od:
- Lékárna U Katovny s.r.o., U Katovny 2023/1, 412 01 Litoměřice, IČO: 28710126, ve výši 
30 000,- Kč

na sportovní, kulturní a společenské akce uživatelů Domova důchodců Čížkovice, který je 
součástí příspěvkové organizace od:
- Obec Čížkovice, Jiráskova 143, 411 12 Čížkovice, IČO: 00263486, ve výši 5 000,- Kč

na sportovní, kulturní a společenské akce uživatelů Centra sociální pomoci Litoměřice, p. o., 
od:
- Mairyss s.r.o., Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov, IČO: 63996278, ve výši 3 000,- Kč
- Vladimír Kubát, Lesní 345, 436 03 Litvínov-Chudeřín, IČO: 44508859, ve výši 3 000,- Kč
- ALLKON s.r.o., Okružní 350, 435 13 Meziboří, IČO: 25008196, ve výši 10 000,- Kč
- MEGAWATT s.r.o., Mírová 131/15, 417 03 Dubí, IČO: 28714113, ve výši 2 000,- Kč
- Petr Büttner, Vilová 188, 435 42 Litvínov-Janov, IČO: 65661541, ve výši 5 000,- Kč
- GASTRO SIMI Servis s.r.o., Labské nábř. 35, Děčín XI-Horní Žleb, 405 02 Děčín, IČO: 
02200546, ve výši 3 000,- Kč

b) formou věcného daru od:
- CITUS s.r.o., K výtopně 1/2140, 412 01 Litoměřice, IČO: 61538311, potraviny v 
předpokládané hodnotě 2 725,- Kč na zajištění Plesu uživatelů (v březnu 2019) - kulturní akce 
CSP – Chráněné bydlení Litoměřice, které je součástí příspěvkové organizace

- Petr Livonec, Plešivecká 1374/26, 412 01 Litoměřice-Předměstí, IČO: 10437096, pergola v 
předpokládané hodnotě 49 984,- Kč pro venkovní posezení uživatelů Domova sociální péče 
Chotěšov, který je součástí příspěvkové organizace

4. dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s nabytím majetku do vlastnictví 
příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, 
formou finančního daru od:

- ************************************************** ve výši 10 000,- Kč na 
zajištění volnočasových aktivit uživatelů a nákup výtvarných pomůcek pro aktivizační 
činnosti uživatelů

- AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group, Sklářská 450, 415 03 Teplice, IČO: 14864576, 
ve výši 15 000,- Kč na pořádání festivalu Hájský kohout 2019, který se koná v měsíci září 
2019

- *****************************************************, ve výši 12 000,- Kč na 
nákup výtvarných pomůcek pro aktivizační činnosti uživatelů. Dar bude poskytován měsíčně 
ve výši 1 000,- Kč.

Usnesení č. 013/63R/2019
9.2 Výkon zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti 
sociální a v oblasti školství – elektromobily
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Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

1. dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s nabytím majetku do vlastnictví 
příspěvkových organizací v oblasti sociální v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, formou 
věcného daru od:
- ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, IČO: 45274649 – elektromobily včetně 
dobíjecích stanic a souvisejících instalačních prací v celkové hodnotě 5 406 342,- Kč

2. dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s nabytím majetku do vlastnictví 
příspěvkových organizací v oblasti školství v rozsahu dle přílohy č. 2 tohoto usnesení, formou 
věcného daru od:
- ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, IČO: 45274649 – elektromobily včetně 
dobíjecích stanic a souvisejících instalačních prací v celkové hodnotě 19 593 669,- Kč

Usnesení č. 014/63R/2019
9.4 Zapojení Ústeckého kraje do projektu „Seniorská obálka“

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

Informace obsažené v přílohách č. 1 až 3 tohoto usnesení

B) rozhoduje

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o zapojení Ústeckého kraje do projektu Seniorská obálka dle přílohy č. 1 až 3 tohoto 
usnesení.

C) ukládá

Ing. Petře Lafkové, vedoucí odboru sociálních věcí, zajistit potřebné kroky k zapojení 
Ústeckého kraje do projektu dle bodu B) tohoto usnesení
Termín: 30.4.2019

Usnesení č. 015/63R/2019
9.5 Transformace služeb pobytových zařízení sociální péče – změna složení pracovní 
skupiny

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) odvolává

Z pozice členů pracovní skupiny:
a) Ing. Jitku Pémovou, odbor sociálních věcí,
b) Mgr. Ivanu Vlasákovou, odbor sociálních věcí.

B) jmenuje

Nové členy pracovní skupiny:
a) Bc. Miladu Jírovcovou, odbor sociálních věcí,
b) Mgr. Milenu Sihelníkovou, odbor sociálních věcí.
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Usnesení č. 016/63R/2019
9.7 Výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Rodinné pasy 
a Senior Pas 2019“ 

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) souhlasí

s pokračováním realizace projektu Rodinné pasy a Senior Pas Ústeckého kraje v roce 2019.

B) schvaluje

pro realizaci projektu uvedeného v bodě A) tohoto usnesení výjimku ze Směrnice ředitele KÚ 
ÚK č. S-09/2018_Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím 
zřizovanými příspěvkovými organizacemi, schválených usnesením Rady ÚK č. 006/54R/2018 
ze dne 10.12.2018 (dále také jen „ Pravidla“), podle čl. 12.3 pravidel při zadávání této veřejné 
zakázky malého rozsahu na služby z povinnosti dle čl. 6.1.3 Pravidel, tedy že výzva k podání 
nabídky nebude zveřejněna na profilu zadavatele, ale bude zaslána jen jednomu dodavateli, 
který zajišťoval realizaci původních aktivit a je to s ohledem na povahu veřejné zakázky 
účelné

Usnesení č. 017/63R/2019
9.8 Seniorské listy Ústeckého kraje – projektový záměr 2019

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, přednesenou informaci o vyhlášení Dotačního programu MPSV na podporu krajské 
samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2019, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu

B) schvaluje

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, podání projektového záměru do Dotačního programu MPSV na podporu krajské 
samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2019, dle přílohy č. 2 tohoto materiálu,

C) ukládá

Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat žádost o finanční podporu v 
rámci Dotačního programu MPSV na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na rok 
2019, dle přílohy č. 2 tohoto materiálu
Termín: 23. 3. 2019

Usnesení č. 018/63R/2019
11.1 Hodnocení příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví za 2. pololetí roku 2018

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) stanoví

v souladu § 59 odstavce 1 písmene i) zákona číslo 129/2000 Sb., o krajích, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, 
po vyhodnocení 2. pololetí 2018 odměnu:

a) PhDr. Miladě Šilhové, ředitelce Kojeneckých ústavů Ústeckého kraje, příspěvkové 
organizace
b) Ing. Ladislavu Henlínovi, řediteli Psychiatrické léčebny Petrohrad, příspěvkové organizace
c) MUDr. Ilju Deylovi, řediteli Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové 

11



organizace

ve výši uvedené v příloze č. 3 předloženého materiálu

B) ukládá

Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru zdravotnictví, zabezpečit veškeré potřebné úkony 
části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 3. 2019

Usnesení č. 019/63R/2019
11.2 Porušení rozpočtové kázně příspěvkové organizace Kojenecké ústavy Ústeckého 
kraje - prominutí odvodu

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

předloženou informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace: 
Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00830577. 

B) ukládá

dle ustanovení § 28 odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkové organizaci: Kojenecké ústavy Ústeckého 
kraje, příspěvková organizace, IČO: 00830577, sídlo: Husitská 1683/2, Most PSČ: 434 01, 
odvod ve výši 1 046,65 Kč do rozpočtu zřizovatele za porušení rozpočtové kázně, ke kterému 
došlo v období roku 2016.

C) rozhoduje

v souladu s § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších 
předpisů, a § 28 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů příspěvkové organizaci Kojenecké ústavy Ústeckého 
kraje, příspěvková organizace, IČO: 00830577, sídlo: Husitská 1683/2, Most PSČ: 434 01, o 
prominutí odvodu do rozpočtu Ústeckého kraje za porušení rozpočtové kázně, ke kterému 
došlo v období roku 2016 ve výši 1 046,65 Kč. 

Usnesení č. 020/63R/2019
11.3 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem v 
oblasti zdravotnictví

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje

1) vzít na vědomí předloženou informaci o změně účetní hodnoty nemovitého majetku 
svěřeného příspěvkové organizaci k hospodaření dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,

2) schválit dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, změnu zřizovací listiny:
č.j. 246/2003, ze dne 12. 3. 2003, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace

název: Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace
sídlo: Sociální péče 799/7a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem
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IČ: 00829013

dodatek č. 36 ke zřizovací listině dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

B) ukládá

RSDr. Stanislavu Rybákovi, náměstku hejtmana, předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení 
Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 29. 4. 2019

Usnesení č. 021/63R/2019
11.4 Rozhodování jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti Krajská 
zdravotní, a.s. 

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

dle § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 
(zákon o obchodních korporacích), ve věci jediného akcionáře v působnosti valné hromady 
společnosti Krajská zdravotní, a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 
401 13, IČO: 25488627, takto:

1. schvaluje dle čl. 11 odst. 3 písm. i) Stanov společnosti Krajská zdravotní, a.s., uzavření 
dodatku ke Smlouvě o výkonu funkce člena a předsedy představenstva ze dne 12. 1. 2017 s 
Ing. Jiřím Novákem, bytem  členem a předsedou 
představenstva Krajské zdravotní, a.s., dle přílohy č. 1 tohoto rozhodnutí,

2. rozhoduje v souladu se smlouvou o výkonu funkce člena a předsedy představenstva ze dne 
12. 1. 2017 ve znění pozdějších dodatků, o udělení mimořádné odměny ze zvlášť 
významných důvodů členovi a předsedovi představenstva společnosti Krajská zdravotní, a.s., 
Ing. Jiřímu Novákovi, bytem  a to za úspěšné 
splnění zvlášť významného úkolu dle důvodové zprávy tohoto materiálu, ve výši uvedené v 
příloze č. 2 předloženého materiálu

Usnesení č. 022/63R/2019
12.2 Dotační program „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 
2018“ – změny v uzavřených smlouvách

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

1. o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 18/SML3758/SoPD/SPRP, 
kterým se stanoví závazný časový ukazatel nejdéle do 30. 6. 2019;

2. o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 18/SML3979/SoPD/SPRP, 
kterým se stanoví závazný časový ukazatel nejdéle do 31. 3. 2019.

B) ukládá

Ing. Jaroslavě Kusznirukové vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů 
Krajského úřadu Ústeckého kraje zabezpečit veškeré potřebné úkony k zajištění realizace 
části A) tohoto usnesení.
Termín: 15. 4. 2019

Usnesení č. 023/63R/2019
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12.3 Dotační program „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 
2018“ – ukončení uzavřené smlouvy

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

o uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 18/SML3891/SoPD/SPRP, kterým 
se ukončí smlouva o poskytnutí dotace a poskytnutá dotace se vrátí zpět poskytovateli.

B) ukládá

Ing. Jaroslavě Kusznirukové, vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů 
Krajského úřadu Ústeckého kraje zabezpečit veškeré potřebné úkony k zajištění realizace 
části A) tohoto usnesení.
Termín: 15. 4. 2019

Usnesení č. 024/63R/2019
12.4 Jmenování členů hodnotící komise dotačního programu „Podpora začínajících 
podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2019“

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) jmenuje

hodnotící komisi pro hodnocení žádostí o dotaci v dotačním programu „Podpora začínajících 
podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2019“ ve složení:

PhDr. Martin Klika, MBA, DBA, 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje; náhradník Bc. Pavel 
Csonka, předseda výboru pro zdravotnictví;

RSDr. Stanislav Rybák, náměstek hejtmana Ústeckého kraje; náhradnice Jitka Sachetová, 
radní;

Ing. Jaroslava Kuszniruková, vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů 
Krajského úřadu Ústeckého kraje; náhradnice Ing. Iva Tomešová, vedoucí oddělení projektů;

Ing. Dagmar Prošková, výkonná manažerka Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje; náhradník 
Bc. Karel Tichý, Dis., vedoucí pracovní skupiny „Vzdělávání a konkurenceschopnost“ Paktu 
zaměstnanosti Ústeckého kraje;

Ing. Martina Francírková, ředitelka Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje; náhradnice 
Eva Dlasková, pracovnice Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje;

Ing. Jiří Pánek, vedoucí oddělení metodiky Úřadu práce ČR – Krajské pobočky v Ústí nad 
Labem; náhradník Ing. Jaroslav Kunc, ředitel odboru zaměstnanosti Úřadu práce ČR – 
Krajské pobočky v Ústí nad Labem

B) ukládá

1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony k 
realizaci části A) tohoto usnesení
Termín: 30. dubna 2019

2. Ing. Jaroslavě Kusznirukové, vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů, 
předložit statut a jednací řád hodnotící komise ke schválení členům komise
Termín: 30. dubna 2019
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Usnesení č. 025/63R/2019
12.5 Nominace zástupců kraje program RE:START

Rada Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje

nominaci Mgr. Nikoly Jahodové Rennerové k zastupování kraje v pracovní skupině „Přímé 
zahraniční investice” místo Ing. Mgr. Jaroslava Pikala v rámci tvorby Akčního plánu Strategie 
hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje s 
právem připomínkování věcné části projednávaných dokumentů ve vazbě na její odbornost

Usnesení č. 026/63R/2019
12.6 Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle předloženého materiálu.

B) rozhoduje

1. dle § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o poskytnutí daru z Fondu Ústeckého kraje a uzavření darovací smlouvy 
dle směrnice č. 2017_S_02, kterou se vydávají standardní vzory smluv:

· žadatel č. 1: Lenka Kadetová
RČ: *************
sídlo: *********************************
výše daru: 30 000 Kč
název projektu (akce): Mistrovství světa WPA v para-atletice

· žadatel č. 2: Dušan Přikryl
RČ: *************
sídlo: *****************************************
výše daru: 13 900 Kč
název projektu (akce): 15. jub ročník volejbalového turnaje pro pamětníky

2. dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Radou Ústeckého kraje:

· žadatel č. 3: Česká unie boxerů profesionálů, z.s. (zkráceně ČUBP)
IČ: 00540641
sídlo: Brandtova 3262/4, 400 11 Ústí nad Labem
výše neinvestiční dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Galavečer profesionálního boxu

· žadatel č. 4: CZECHBLUES z.s.
IČ: 27052605
sídlo: Počernická 467/44, 108 00 Praha - Malešice
výše neinvestiční dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Střekovské hudební léto

· žadatel č. 5: Diahelp - svaz diabetiků z.s.
IČ: 22677291
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sídlo: Báňská 287, 434 01 Most
výše neinvestiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Edukační Centrum Diahelp

· žadatel č. 6: Marie Kucerová
IČ: 72654007
sídlo: Děčínská 298, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou
výše neinvestiční dotace: 150 000 Kč
název projektu (akce): 10té výročí - Zpravodaj Šluknovského výběžku

· žadatel č. 7: Šachový klub Spartak Ústí nad Labem
IČ: 44554222
sídlo: Masarykova 228, 400 01 Ústí nad Labem
výše neinvestiční dotace: 20 000 Kč
název projektu (akce): Velká cena Euroregionu Labe 2019

· žadatel č. 8: Sport Action s.r.o.
IČ: 25407449
sídlo: Kyjická 4771, 430 04 Chomutov
výše neinvestiční dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC ROKU 2018 ÚSTECKÉHO KRAJE

· žadatel č. 9: Severočeský Metropol a.s.
IČ: 28668898
sídlo: Beethovenova 215/24, 400 01 Ústí nad Labem
výše neinvestiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Osobnost roku 2018 Ústeckého kraje

· žadatel č. 10: NET.W z.s.
IČ: 01342185
sídlo: Rudé armády 60, 403 01 Dolní Zálezly
výše neinvestiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Branný závod o pohár hejtmana ÚK na zákl. školách

· žadatel č. 11: AGENTURA MODUA s.r.o.
IČ: 25435833
sídlo: Mostecká 39/3, 430 01 Chomutov
výše neinvestiční dotace: 150 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100 %
název projektu (akce): Ulrika von Levetzow-oblastní muzeum Most

· žadatel č. 12: Via Europa, z.s.
IČ: 26672499
sídlo: Důlce 3092/74, 400 01 Ústí nad Labem
výše neinvestiční dotace: 60 000 Kč
název projektu (akce): Koně jsou naši kamarádi

· žadatel č. 13: PARAHELP z.s.
IČ: 68379382
sídlo: Kořenského 905/4, 400 03 Ústí nad Labem
výše neinvestiční dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Hranice handicapu 3
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· žadatel č. 14: Ústecká krajská organizace ČUS
IČ: 70926450
sídlo: Vaníčkova 902/11, 400 01 Ústí nad Labem
výše neinvestiční dotace: 100 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100 %
název projektu (akce): Mezinárodní hokejový turnaj v Quebecu, Kanada

· žadatel č. 15: Pavel NEJTEK
IČ: 13130277
sídlo: Svatoplukova 387/1, 128 00 Praha - Nusle
výše neinvestiční dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): 70mm Weekend - Centrum Panorama Varnsdorf

· žadatel č. 16: TJ Lokomotiva Teplice, z.s.
IČ: 47767553
sídlo: Zemská 818, 415 01 Teplice
výše neinvestiční dotace: 40 000 Kč
název projektu (akce): Mistrovství Evropy v kategorii kadetek

· žadatel č. 17: Events 4 you, z.s.
IČ: 03675131
sídlo: Mikuleckého 1311/8, 147 00 Praha - Braník
výše neinvestiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Barvám Neutečeš

· žadatel č. 18: Nadační fond GAUDEAMUS
IČ: 25228633
sídlo: Nerudova 2283/7, 350 02 Cheb
výše neinvestiční dotace: 20 000 Kč
název projektu (akce): XXVIII. ročník Dějepisné soutěže studentů gymnázií

· žadatel č. 19: Inline Skating Club Praha z.s.
IČ: 22668578
sídlo: Vejvanovského 1612/16, 149 00 Praha - Chodov
výše neinvestiční dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): MOST 42 INLINE

· žadatel č. 20: HC TS Varnsdorf, z.s.
IČ: 46717331
sídlo: Poštovní 3126, 407 47 Varnsdorf
výše neinvestiční dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Udržení hokeje na Šluknovsku

· žadatel č. 21: KŽC Doprava, s.r.o.
IČ: 27423069
sídlo: Meinlinova 336/1a, 190 16 Praha - Koloděje
výše neinvestiční dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Oprava železničního svršku na sklářské lokálce

· žadatel č. 22: "Spolek historických vozidel Žabovřesky nad Ohří"
IČ: 05713056
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sídlo: Na návsi 8, 410 02 Žabovřesky nad Ohří
výše investiční dotace: 30 000 Kč
název projektu (akce): Zabezpečení muzea proti krádeži vraty a kamerou

· žadatel č. 23: HC Teplice Huskies z.s.
IČ: 07630972
sídlo: Duchcovská 395/100, 415 03 Teplice
výše neinvestiční dotace: 80 000 Kč
název projektu (akce): Mistrovství ČR krajů 2019 - Dívky Lední hokej

· žadatel č. 24: Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s.
IČ: 25466119
sídlo: Budovatelů 2830, 434 37 Most
výše neinvestiční dotace: 50 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100 %
název projektu (akce): Tvorba Logo manuálu PTM o.p.s.

· žadatel č. 25: TJ Kuželkářský Klub Louny
IČ: 04070089
sídlo: Louny 2964, 440 01 Louny
výše neinvestiční dotace: 55 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 84,62 %
název projektu (akce): 56. ročník Poháru osvobození

· žadatel č. 26: MANIC DOGS z. s.
IČ: 03305899
sídlo: Stradov 116, 403 39 Chlumec
výše neinvestiční dotace: 18 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 74,69 %
název projektu (akce): Turnaj MANIC CUP 2019, soustředění, dovybavení

· žadatel č. 27: AMK Česká brána v ÚAMK
IČ: 44553790
sídlo: Čelakovského 829/1, 400 07 Ústí nad Labem
výše neinvestiční dotace: 60 000 Kč
název projektu (akce): Veterán relly 2019

· žadatel č. 28: NOVÉ ČESKO, nadační fond
IČ: 24697486
sídlo: Eliášova 274/4, 160 00 Praha - Dejvice
výše neinvestiční dotace: 180 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 90,05 %
název projektu (akce): REVOLUTION TRAIN - TOUR 2019 V ÚSTÍ NAD LABEM

· žadatel č. 29: Spolek přátel Českého středohoří v Bílce pod Milešovkou
IČ: 26997088
sídlo: Bílka 3, 415 01 Bořislav
výše neinvestiční dotace: 35 000 Kč
název projektu (akce): Nezisková činnost 20 let - publikace

· žadatel č. 30: HISTORIC Velká Černoc, z.s.
IČ: 22849751
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sídlo: Velká Černoc 79, 438 01 Měcholupy
výše neinvestiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): VIII. Kulturní léto na Lounsku

· žadatel č. 31: Pavel Čadík
IČ: 44099274
sídlo: Nesovice 38, 683 33 Nesovice
výše neinvestiční dotace: 25 000 Kč
název projektu (akce): Kinematograf 100

· žadatel č. 32: Severočeská filharmonie Teplice
IČ: 00083283
sídlo: Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice
výše neinvestiční dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Orchestrální akademie SČF Teplice 2019

· žadatel č. 33: TJ Slavoj Děčín, z.s.
IČ: 40229734
sídlo: Vilsnická 37/39, 405 02 Děčín
výše investiční dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce kotelny v budově tělovýchovné jednoty

· žadatel č. 34: Sdružená obec Baráčníků Otvice
IČ: 22770321
sídlo: Školní 95, 431 11 Otvice
výše neinvestiční dotace: 14 000 Kč
název projektu (akce): Oslava 145. výročí založení českého baráčnictva

· žadatel č. 35: Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, 
příspěvková organizace
IČ: 70698198
sídlo: Bratislavská 994, 407 47 Varnsdorf
výše investiční dotace: 199 345 Kč
název projektu (akce): Obnova školní zahrady

· žadatel č. 36: Jaroslav Pém
IČ: 87075288
sídlo: Masarykova 1474/86, 400 01 Ústí nad Labem
výše neinvestiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Ústecké slavnosti 2019

· žadatel č. 37: Okresní hospodářská komora v Chomutově
IČ: 48290572
sídlo: Cihlářská 4132, 430 03 Chomutov
výše neinvestiční dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Veletrh "Technodays 2019"

· žadatel č. 38: Hospodářská a sociální rada Chomutovska, z.s.
IČ: 70834628
sídlo: Cihlářská 4132, 430 03 Chomutov
výše neinvestiční dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Výstava "Vzdělávání 2020"
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· žadatel č. 39: Mgr. Michal Neustupa
IČ: 01495101
sídlo: Josefa Drahoráda 256, 273 08 Pchery
výše neinvestiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Milada Tour 2019

· žadatel č. 40: BELA MOST s.r.o.
IČ: 60281839
sídlo: Alej Boženy Němcové 329, 434 01 Most
výše neinvestiční dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Dny vína 2019 - IX. ročník

· žadatel č. 41: nutprodukce, s.r.o.
IČ: 28959191
sídlo: Umělecká 618/7, 170 00 Praha - Holešovice
výše neinvestiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Cena Pavla Kouteckého - ELBE DOCK 2019

· žadatel č. 42: Martin Beneš
IČ: 74646290
sídlo: Masarykova 3094/26, 400 01 Ústí nad Labem
výše neinvestiční dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Cesta k nám - 15. ročník

· žadatel č. 43: Czech Architecture Week, s.r.o.
IČ: 27872688
sídlo: Masarykovo nábřeží 250/1, 110 00 Praha - Nové Město
výše neinvestiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Pocta české památkové péči

· žadatel č. 44: VisitTeplice s.r.o.
IČ: 05437661
sídlo: Bořislav 113, 415 01 Teplice
výše investiční dotace: 120 000 Kč
název projektu (akce): ST. CLARI Gallery - CAFÉ

· žadatel č. 45: Emilova sportovní, z.s.
IČ: 06707785
sídlo: Malinovského náměstí 603/4, 602 00 Brno
výše neinvestiční dotace: 40 000 Kč
název projektu (akce): 8. Evropské hry handicapované mládeže Emil Open

· žadatel č. 46: GEO o.s.
IČ: 01336088
sídlo: Komenského 579, 272 01 Kladno
výše neinvestiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Terezínské Hry 2019

· žadatel č. 47: Jan Doskočil
IČ: 74367111
sídlo: Novoveská 3090, 415 01 Teplice
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výše neinvestiční dotace: 40 000 Kč
název projektu (akce): Beethovenovy Teplice 2019

· žadatel č. 48: Cesta za snem, z.s.
IČ: 22712950
sídlo: José Martího 269/31, 162 00 Praha - Veleslavín
výše neinvestiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Škoda HANDY TOUR - Autodrom Most, 6. 4. 2019

· žadatel č. 49: Trampolíny Litoměřice, z.s.
IČ: 46772782
sídlo: Šafaříkova 1203/7, 412 01 Litoměřice
výše neinvestiční dotace: 20 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100 %
název projektu (akce): Reprezentace ÚK na LODM: SKOKY NA TRAMPOLÍNĚ

· žadatel č. 50: Ústecký krajský svaz ČSOS
IČ: 04863542
sídlo: Východní 1938, 415 01 Teplice
výše neinvestiční dotace: 20 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100 %
název projektu (akce): Reprezentace ÚK - OB - na IX. LODM ČR 2019

· žadatel č. 51: Ústecká krajská organizace ČUS
IČ: 70926450
sídlo: Vaníčkova 902/11, 400 01 Ústí nad Labem
výše neinvestiční dotace: 15 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100 %
název projektu (akce): Reprezentace ÚK - sportovní gymnastika - LODM 2019

· žadatel č. 52: TJ Stadion Louny, z.s.
IČ: 44223714
sídlo: K Velodromu 1592, 440 01 Louny
výše neinvestiční dotace: 20 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100 %
název projektu (akce): Reprezentace Ústeckého kraje - CYKLISTIKA

· žadatel č. 53: Krajský svaz juda Ústeckého kraje, pobočný spolek Českého svazu juda
IČ: 22746404
sídlo: Jizerská 2941/57, 400 11 Ústí nad Labem
výše neinvestiční dotace: 20 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100 %
název projektu (akce): Reprezentace ÚK JUDO na Hrách IX. LODM 2019

· žadatel č. 54: ÚSTECKÝ KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ
IČ: 70942234
sídlo: Masarykova 633/318, 400 01 Ústí nad Labem
výše neinvestiční dotace: 30 000 Kč
název projektu (akce): Přípravný kemp krajského výběru před LODM Liberec

· žadatel č. 55: Ústecký krajský volejbalový svaz
IČ: 02909375
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sídlo: Jateční 3436/47a, 400 01 Ústí nad Labem
výše neinvestiční dotace: 30 000 Kč
název projektu (akce): Reprezentace Ústeckého kraje VOLEJBAL - LODM 2019

· žadatel č. 56: Ústecký krajský volejbalový svaz
IČ: 02909375
sídlo: Jateční 3436/47a, 400 01 Ústí nad Labem
výše neinvestiční dotace: 15 000 Kč
název projektu (akce): Reprezentace Ústeckého kraje - Beachvolejbal - LODM

· žadatel č. 57: Plavecký klub Litvínov, z.s.
IČ: 62209744
sídlo: Jiráskova 413, 436 01 Litvínov
výše neinvestiční dotace: 20 000 Kč
název projektu (akce): Reprezentace Ústeckého kraje - plavání - na LODM

· žadatel č. 58: Český florbal
IČ: 61387991
sídlo: Lomnického 1705/5, 140 00 Praha - Nusle
výše neinvestiční dotace: 30 000 Kč
název projektu (akce): Reprez. Ústeckého kraje - florbal na IX. LODM ČR 2019

· žadatel č. 59: Ústecký krajský atletický svaz
IČ: 70920770
sídlo: Vaníčkova 11, 400 02 Ústí nad Labem
výše neinvestiční dotace: 30 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100 %
název projektu (akce): Reprezentace ÚK LODM 2019 - ATLETIKA

· žadatel č. 60: Český horolezecký svaz
IČ: 00460001
sídlo: Nádražní 29/21, 150 00 Praha - Smíchov
výše neinvestiční dotace: 20 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100 %
název projektu (akce): Reprezentace ÚK Sportovní lezení IX. LODM ČR 2019

· žadatel č. 61: Klub biatlonu Jílové, z.s.
IČ: 26653273
sídlo: Teplická 118, 407 01 Jílové u Děčína
výše neinvestiční dotace: 20 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100 %
název projektu (akce): Reprezentace Ústeckého kraje v letním biatlonu

· žadatel č. 62: Krušnoman triathlon team Litvínov, z.ú.
IČ: 26982978
sídlo: Emy Destinové 617, 436 01 Litvínov
výše neinvestiční dotace: 20 000 Kč
název projektu (akce): Reprezentace UK - triatlon - LODM 2019 v Libereckém kraji

· žadatel č. 63: Krajský svaz stolního tenisu Ústeckého kraje, z.s.
IČ: 22883321
sídlo: Meruňková 2851/11, 400 11 Ústí nad Labem
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výše neinvestiční dotace: 20 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100 %
název projektu (akce): Reprezentace Ústeckého kraje - stolní tenis - na Hrách IX. LODM ČR 
2019 v Libereckém kraji

· žadatel č. 64: ČBF - Oblast Severní Čechy, evidenční číslo ČBF 06
IČ: 22709061
sídlo: Jateční 1026/18, 400 01 Ústí nad Labem
výše neinvestiční dotace: 30 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100 %
název projektu (akce): Reprezentace Ústeckého kraje v basketbale

· žadatel č. 65: ČSS, z.s. - Ústecké krajské sdružení
IČ: 70920125
sídlo: U Pramenu 2486, 440 01 Louny
výše neinvestiční dotace: 20 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100 %
název projektu (akce): Reprezentace ÚK ve sportovní střelbě na Hrách IX.

· žadatel č. 66: Severočeský tenisový svaz
IČ: 05247497
sídlo: Průběžná 3378, 434 01 Most
výše neinvestiční dotace: 20 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100 %
název projektu (akce): Reprezen. Ústeckého kraje na LODM ČR 2019 tenis

· žadatel č. 68: Pro arte Beuronensi, z. s.
IČ: 27023486
sídlo: Čs. dobrovolců 530/11, 415 01 Teplice
výše neinvestiční dotace: 52 500 Kč
název projektu (akce): Učebnice dějin Teplického okresu

· žadatel č. 75: AGENTURA MODUA s.r.o.
IČ: 25435833
sídlo: Mostecká 39/3, 430 01 Chomutov
výše neinvestiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Ulrika von Levetzow - Zámecké vinařství Třebívlice

· žadatel č. 77: AGENTURA MODUA s.r.o.
IČ: 25435833
sídlo: Mostecká 39/3, 430 01 Chomutov
výše neinvestiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Ulrika von Levetzow - "Švestková dráha"

2. dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších
předpisů, o nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje dále uvedených 
žadatelů:

· žadatel č. 67: Okresní agrární komora Most
IČ: 48293865
sídlo: Dělnická 33, 434 01 Most
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výše dotace: 70 000 Kč
název projektu (akce): Prezentace reg. potravin ÚK na 7. GFF Litoměřice

· žadatel č. 69: Jaroslava Fligrová
RČ: *************
sídlo: *************************************
výše dotace: 147 000 Kč
název projektu (akce): Účast na MČR a mezinárodním šampionátu v Rakousku

· žadatel č. 70: H-KART CLUB V AČR
IČ: 68455151
sídlo: Čsl. armády 339/96, 434 01 Most
výše dotace: 122 000 Kč
název projektu (akce): Mládežnický karting Ústeckého kraje 2019

· žadatel č. 71: MASCOTTE s.r.o.
IČ: 27090159
sídlo: Liliová 1665, 253 01 Hostivice
výše dotace: 60 000 Kč
název projektu (akce): Konference BEZPEČNÁ ŠKOLA 2019

· žadatel č. 72: AVZO TSČ ČR TEPLICE hrad DOUBRAVKA, p. s.
IČ: 66090806
sídlo: hrad DOUBRAVKA 104, 415 01 Teplice
výše dotace: 199 000 Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce sociálního zázemí hradu Doubravka

· žadatel č. 73: Hana Trešlová
RČ: *************
sídlo: **********************************
výše dotace: 155 000 Kč
název projektu (akce): Mistrovství světa žen v bezmotorovém létání

· žadatel č. 74: Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký spolek 
Chomutov
IČ: 67777180
sídlo: Vršovců 992/19, 430 01 Chomutov
výše dotace: 30 000 Kč
název projektu (akce): Myslivecký den

· žadatel č. 76: AGENTURA MODUA s.r.o.
IČ: 25435833
sídlo: Mostecká 39/3, 430 01 Chomutov
výše dotace: 150 000 Kč
název projektu (akce): Ulrika von Levetzow - Zámek Klášterec nad Ohří

· žadatel č. 78: Thonmi z.s.
IČ: 22714782
sídlo: Velký Šenov 41, 407 78 Velký Šenov
výše dotace: 24 000 Kč
název projektu (akce): Eastern Tunes. Festival asijské hudby a kultury
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· žadatel č. 79: Via Europa, z.s.
IČ: 26672499
sídlo: Důlce 3092/74, 400 01 Ústí nad Labem
výše dotace: 80 000 Kč
název projektu (akce): Mladí záchranáři

· žadatel č. 80: AVZO TSČ ČR Střelci Teplice
IČ: 70200475
sídlo: Dubská 2964, 415 01 Teplice
výše dotace: 120 060 Kč
název projektu (akce): Revitalizace střeleckého areálu Teplice - II. etapa

· žadatel č. 81: Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký spolek 
Chomutov
IČ: 67777180
sídlo: Vršovců 992/19, 430 01 Chomutov
výše dotace: 30 000 Kč
název projektu (akce): Nominační soutěž na Memoriál Richarda Knolla 2019

· žadatel č. 82: Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace
IČ: 44226268
sídlo: Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem
výše dotace: 190 000 Kč
název projektu (akce): Dovednostmi k úspěchu v životě

· žadatel č. 83: Agentura PCK, z.s.
IČ: 06823271
sídlo: Terezín 400, 411 55 Terezín
výše dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Terezínská cihla 2019

C) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje

1. vzít na vědomí informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle 
předloženého materiálu.

2. rozhodnout dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje:

· žadatel č. 84: Obec Počedělice
IČ: 00265373
sídlo: Počedělice 11, 440 01 Počedělice
výše neinvestiční dotace: 92 400 Kč
název projektu (akce): 800 let výročí obce Počedělice

· žadatel č. 85: Obec Janov
IČ: 00556025
sídlo: Janov 235, 405 02 Janov
výše neinvestiční dotace: 80 000 Kč
název projektu (akce): Cyklistický závod Janovský trhák 2019
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· žadatel č. 86: Obec Malíč
IČ: 00526444
sídlo: Malíč 12, 412 01 Malíč
výše neinvestiční dotace: 27 000 Kč
název projektu (akce): Vítání léta 2019

· žadatel č. 87: Obec Tuchořice
IČ: 00265624
sídlo: Tuchořice 123, 439 69 Tuchořice
výše neinvestiční dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Tuchořice - oprava požární nádrže

· žadatel č. 88: Obec Smolnice
IČ: 00556424
sídlo: Smolnice 104, 439 14 0Smolnice
výše neinvestiční dotace: 65 100 Kč
název projektu (akce): Olympiáda Mikroregionu Perucko

· žadatel č. 89: Obec Raná
IČ: 00556416
sídlo: Raná 114, 439 24 Raná
výše neinvestiční dotace: 70 000 Kč
název projektu (akce): 8. Slavnosti stepí

· žadatel č. 90: Město Kryry
IČ: 00265080
sídlo: Hlavní 1, 439 81 Kryry
výše neinvestiční dotace: 122 000 Kč
název projektu (akce): Svátek dobré nálady

3. rozhodnout dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších
předpisů, o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí
dotace dle vzoru schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje:

· žadatel č. 91: LOKO-MOTIV, z.s.
IČ: 47796057
sídlo: Kamenný vrch 5279, 430 04 Chomutov
výše neinvestiční dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Historické cyklovlaky VII. ročník

· žadatel č. 92: Farní charita Lovosice
IČ: 46770321
sídlo: Školní 476/3, 410 02 Lovosice
výše investiční dotace: 600 000 Kč
název projektu (akce): Azylový dům pro ženy a matky s dětmi - rekonstrukce

· žadatel č. 93: Zoopark Chomutov, příspěvková organizace
IČ: 00379719
sídlo: Přemyslova 259, 430 01 Chomutov
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výše neinvestiční dotace: 150 000 Kč
název projektu (akce): Den Země v Zooparku Chomutov 2019

· žadatel č. 94: Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s.
IČ: 27009441
sídlo: Vrchlického 270/5, 412 01 Litoměřice
výše neinvestiční dotace: 250 000 Kč
název projektu (akce): Sport. příprava a soutěžní činnost basketbalistů

· žadatel č. 95: Media Concept s. r. o.
IČ: 02750686
sídlo: 17. listopadu 615/7, 400 10 Ústí nad Labem
výše neinvestiční dotace: 500 000 Kč
název projektu (akce): Seniorské listy 2019 - Ústecký kraj

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. 96: Obec Libědice
IČ: 00673153
sídlo: Libědice 27, 438 01 Libědice
výše dotace: 166 130 Kč
název projektu (akce): Oplocení areálu hasičské zbrojnice

· žadatel č. 97: Městys Kovářská
IČ: 00261947
sídlo: nám. J. Švermy 64, 431 86 Kovářská
výše dotace: 299 993 Kč
název projektu (akce): Fasáda ZŠ a úprava parku před ZŠ - II. etapa

· žadatel č. 98: Obec Březno
IČ: 00261823
sídlo: Radniční 97, 431 45 Březno
výše dotace: 119 000 Kč
název projektu (akce): Mobilizace cyklistů - Cesta do první republiky

5. rozhodnout dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších
předpisů, o nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje dále uvedených 
žadatelů:

· žadatel č. 99: LYŽAŘSKÝ KLUB SLOVAN KOŠŤANY z. s.
IČ: 07473061
sídlo: SAB 582, 417 23 Košťany
výše dotace: 800 000 Kč
název projektu (akce): Pořízení mechanizace na úpravu zimních běž. stop

· žadatel č. 100: Klub freestylového lyžování Most z.s.
IČ: 22896287
sídlo: Průběžná 3182, 434 01 Most
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výše dotace: 1 000 000 Kč
název projektu (akce): Výstavba tréninkového centra pro akrobacii Matylda

D) ukládá

RSDr. Stanislavu Rybákovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu 
C) tohoto usnesení k rozhodnutí Zastupitelstvu Ústeckého kraje

Termín: 29. 4. 2019

Usnesení č. 027/63R/2019
12.7 Žádosti o změny v uzavřených smlouvách o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého 
kraje

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 
18/SML1726/SoPD/SPRP, kterým se mění závazný ukazatel projektu z 6,67% na 7,30%, dále 
pak termín realizace projektu z 1. 11. 2018 na 31. 12. 2018 a také rozpočet projektu.

B) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout:

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 
18/SML1626/SoPD/SPRP, kterým se mění závazný ukazatel projektu z 69,57 % na 77,92 %.

C) ukládá

RSDr. Stanislavu Rybákovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit návrh 
Zastupitelstvu Ústeckého kraje dle bodu B) tohoto usnesení.

Termín: 29. 04. 2019

Usnesení č. 028/63R/2019
12.8 Informace o uzavřeném dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace z Fondu 
Ústeckého kraje

Rada Ústeckého kraje po projednání

          bere na vědomí

informaci hejtmana ÚK o uzavřeném dodatku ke smlouvě č. 18/SML3617/SoPD/SPRP o 
poskytnutí neinvestiční dotace.

Usnesení č. 029/63R/2019
12.9 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „ICT 
vybavení – IKAP B II.“ zadávané formou jednacího řízení bez uveřejnění v nadlimitním 
režimu

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

1. Protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem 
„ICT vybavení – IKAP B II.“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. Zprávu o hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem „ICT 
vybavení – IKAP B II.“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
3. Protokol o posouzení nabídek na plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem „ICT 
vybavení – IKAP B II.“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.
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4. Závazný text kupní smlouvy pro část 1. a 2. poskytnutý spolu se zadávací dokumentací 
veřejné zakázky na dodávky s názvem „ICT vybavení – IKAP B II.“ dle přílohy č. 4 
předloženého materiálu.

B) rozhoduje

podle ustanovení § 122 odst. 2 zákona o výběru následujícího dodavatele a o uzavření smluv s 
následujícím dodavatelem, bez provedeného hodnocení, když byl v jednacím řízení vyzván 
jako jediný k podání nabídky, a to za podmínek uvedených v jeho nabídce (za předpokladu, že 
dodavatel předloží veškeré doklady a splní veškeré úkony, které zákon nebo zadavatel 
požadoval jako podmínku pro uzavření smlouvy):
1. část: Robotické stavebnice s příslušenstvím a boti dodavateli FLAME System s.r.o., Dr. 
Maye 468/3, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory, IČO: 268 46 888
- celková nabídková cena v Kč bez DPH 597.580,00
- celková nabídková cena v Kč včetně DPH 723.071,80
2. část: Vývojové komponenty dodavateli FLAME System s.r.o., Dr. Maye 468/3, 709 00 
Ostrava, Mariánské Hory, IČO: 268 46 888
- celková nabídková cena v Kč bez DPH 110.353,00
- celková nabídková cena v Kč včetně DPH 133.527,13

C) ukládá

1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat smlouvy s vybraným 
dodavatelem v rámci 1. a 2. části zakázky.
Termín: 15. 5. 2019
2. Ing. Jaroslavě Kusznirukové, vedoucí odboru SPRP, zejména připravit k uzavření smlouvy 
na plnění 1. a 2. části veřejné zakázky s vybraným dodavatelem a předložit je k podpisu 
hejtmanovi Ústeckého kraje po předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů a 
informací podle § 122 odst. 3 zákona;
Termín: 30. 4. 2019

Usnesení č. 030/63R/2019
13.1 Souhlas se zahájením zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce s názvem „Rekonstrukce silničního mostu III/2214-3“ zadavatele Správy a údržby 
silnic Ústeckého kraje, zadávaného formou zjednodušeného podlimitního řízení

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

1. se zahájením zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„Rekonstrukce silničního mostu III/2214-3 Běsno“ formou zjednodušeného podlimitního 
řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále 
jen „zákon“), zadavatelem Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.
2. se způsobem hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky, dle hodnotícího 
kritéria nejnižší nabídkové ceny, přičemž hodnocena bude cena v Kč bez DPH. V případě 
rovnosti nabídkových cen účastníků na 1. – 3. místě bude o pořadí rozhodovat náhodný výběr 
losem provedený za účasti zástupců dotčených účastníků a notáře.
3. s požadavky na prokázání kvalifikace účastníků:
 základní způsobilost:
- dle § 74 zákona dodavatel prokáže způsobem dle § 75 zákona;
 profesní způsobilost:
- dle § 77 odst. 1 zákona s tím, že dodavatel doloží výpis z obchodního rejstříku či jiné 
evidence, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů,
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- dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona s tím, že dodavatel doloží doklad o oprávnění k podnikání 
podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, 
zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci v oborech:
 Provádění staveb, jejich změna a odstraňování
- dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona dodavatel prokáže předložením dokladu osvědčujícího 
odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost 
zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů, a 
to doložením osvědčení autorizovaného inženýra nebo autorizovaného technika nebo osoby 
usazené nebo osoby hostující nebo jiné dle zákona č. 360/1992Sb. v platném znění, vydaného 
ČKAIT v oboru:
 Mosty a inženýrské konstrukce
 Dopravní stavby
 technické kvalifikační předpoklady
- dle § 79 odst. 2 písm. a) seznam významných staveb realizovaných dodavatelem v 
posledních 5 letech a osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto stavebních prací; tato 
osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu, místo provádění stavebních prací a musí obsahovat 
údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně, přičemž jedno osvědčení 
může prokazovat splnění kvalifikace pro více staveb s níže uvedenými požadavky. Dodavatel 
splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v seznamu významných staveb 
realizovaných v posledních 5 letech uvede, že realizoval a dokončil stavby s níže vymezeným 
předmětem plnění a minimální úrovní:
 2 zakázky, jejichž předmětem byla výstavba, oprava nebo rekonstrukce silničního mostu ve 
finančním objemu minimálně 4 mil. Kč bez DPH za každou z nich.
- dle § 79 odst. 3 písm. c) a d) zákona dodavatel předloží seznam techniků, kteří se budou 
podílet na plnění veřejné zakázky, a osvědčení o jejich vzdělání, a to minimálně 1 osobu 
stavbyvedoucího a 1 osobu způsobilou k prevenci rizik, přičemž
osoba v pozici ,,stavbyvedoucí“ musí splňovat:
 minimálně 5 let praxe v oboru dopravních staveb
 VŠ nebo SŠ vzdělání stavebního směru
 autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů, v oboru Mosty a inženýrské konstrukce
 zkušenosti na pozici stavbyvedoucího z realizace nejméně 1 dokončené stavby, jejímž 
předmětem byla výstavba, oprava nebo rekonstrukce silničního mostu ve finančním objemu 
minimálně 4 mil. Kč bez DPH,
osoba způsobilá k prevenci rizik:
 5 let praxe v oblasti BOZP a prevence rizik
 VŠ nebo SŠ vzdělání
 doklad prokazující způsobilost podle zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
 přičemž jako bezpečnostní technik, manažer jakosti nebo osoba způsobilá k prevenci rizik 
působil min. u 1 dokončené stavby, jejímž předmětem byla výstavba, oprava nebo 
rekonstrukce silničního mostu;
4. s výhradou zadavatele v souladu s ustanovením § 105 odst. 2 zákona, aby dodavatel 
realizoval vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatele, minimálně 
zajištění osoby stavbyvedoucího;
5. s tím, že zadavatel nebude požadovat poskytnutí jistoty;
6. s tím, že zadavatel bude požadovat po vybraném dodavateli jako podmínku k uzavření 
smlouvy kromě zákonem stanovených dokladů také předložení pojistné smlouvy na pojištění 
odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti třetí osobě minimálně ve výši 6 mil. 
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Kč;
7. s tím, že výzva k podání nabídek bude uveřejněna na profilu zadavatele;
8. se jmenováním komise dle § 42 zákona ve složení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a 
jejím pověřením úkony spojenými s otevíráním obálek, posouzením a hodnocením nabídek a 
posouzením kvalifikace.

Usnesení č. 031/63R/2019
13.2 Souhlas se zahájením zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby s 
názvem „Pojištění vozidel Správy a údržby silnic Ústeckého kraje“ zadavatele Správy a 
údržby silnic Ústeckého kraje, zadávaného formou otevřeného řízení

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

1. se zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Pojištění vozidel 
Správy a údržby Ústeckého kraje“ formou otevřeného řízení podle ustanovení § 56 a násl. 
zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), 
zadavatelem Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.
2. se způsobem hodnocení nabídek podle základního hodnotícího kritéria ekonomické 
výhodnosti nabídky na základě nejvýhodnějšího poměru ceny a kvality, přičemž hodnocena 
bude nabídková cena pojištění v Kč bez DPH s váhou kritéria 95% a Bonifikace za příznivý 
škodní průběh vyjádřená v % ze zaplaceného pojistného (škodní průběh do 5%) s váhou 
kritéria 5%. V případě rovnosti výsledného počtu bodů na prvním, druhém či třetím pořadí, 
výběr dodavatele, případně určení dodavatele druhého či třetího v pořadí, bude provedeno 
losem za účasti dotčených účastníků a notáře.
3. s požadavky na prokázání kvalifikace dodavatelů:
 základní způsobilost (shodně pro obě části zakázky)
- dle § 74 zákona uchazeč prokáže způsobem dle § 75 zákona;
 profesní způsobilost (shodně pro obě části zakázky)
- dle § 77 odst. 1 zákona s tím, že uchazeč doloží výpis z obchodního rejstříku či jiné 
evidence, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů,
- dle § 77 odst. 2 zákona s tím, že uchazeč doloží doklad o oprávnění k podnikání podle 
zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména 
dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, zejména povolení k 
provozování pojišťovací činnosti udělené ČNB dle zákona č. 227/2009 Sb., o pojišťovnictví, 
ve znění pozdějších předpisů (popř. obdobné povolení opravňující pojišťovnu z jiného 
členského státu EU provozovat pojišťovací činnost na území České republiky.
 ekonomická kvalifikace (shodně pro obě části zakázky)
- zadavatel nebude požadovat prokázání ekonomické kvalifikace
 technická kvalifikace
- dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona předložením seznamu významných služeb poskytnutých za 
poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení, přičemž za významnou službu je 
považována služba pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a 
havarijního pojištění, kdy předmětem služby bylo pojištění vozidel minimálně v rozsahu 250 
vozidel pro jednoho objednatele u každé z nich. Dodavatel splňuje kvalifikaci, pokud předloží 
seznam minimálně 2 významných služeb zpracovaný formou čestného prohlášení dodavatele 
a podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, s uvedením: Ceny 
významné služby v Kč bez DPH, doby jejího poskytování a identifikace objednatele, kterému 
byla významná služba poskytována, vč. uvedení kontaktní osoby objednatele (jména, příjmení 
a funkce) a kontaktních údajů na tuto osobu (min. v rozsahu telefonní číslo, e-mailové 
spojení), u které je možné údaje významné služby ověřit.
4. s tím, že zadavatel nebude požadovat poskytnutí jistoty
5. s vyhrazením změny závazku podle § 100 zákona na poskytování dalších služeb obdobného 
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charakteru (druhu) jako předmět veřejné zakázky, tj. na uzavření pojištění na další majetek 
určený zadavatelem, zejména majetek, který zadavatel nabude za dobu trvání smluvního 
vztahu s vybraným dodavatelem, nebo na další druh pojištění týkající se zadavatele nebo 
majetku zadavatele za podmínky, že změna závazku nepřesáhne 30% sjednaného pojistného.
6. se jmenováním hodnotící komise podle § 42 zákona ve složení dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu a pověřením hodnotící komise otevíráním obálek a posouzením 
kvalifikace.

Usnesení č. 032/63R/2019
13.3 Souhlas s vyhodnocením zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce s názvem „III/25337 Úpořiny, most ev.č. 25337-1“ zadavatele Správy a údržby 
silnic Ústeckého kraje, zadávaného formou zjednodušeného podlimitního řízení

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

1. Protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky na stavební práce s 
názvem „III/25337 Úpořiny, most ev.č. 25337-1“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. Zprávu o hodnocení nabídek veřejné zakázky na stavební práce s názvem „III/25337 
Úpořiny, most ev.č. 25337-1“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
3. Protokol o hodnocení a posouzení nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce s 
názvem „III/25337 Úpořiny, most ev.č. 25337-1“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.
4. Protokol o dokončení posouzení nabídek veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„III/25337 Úpořiny, most ev.č. 25337-1“, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

B) souhlasí

s výběrem dodavatele pro plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „III/25337 
Úpořiny, most ev.č. 25337-1“ zadavatele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové 
organizace, podle ustanovení § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a uzavřením smlouvy s účastníkem VIAMONT 
Servis a.s., se sídlem Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 25021851, za podmínek 
uvedených v jeho nabídce, tj. za cenu 11 975 396,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 033/63R/2019
13.4 Změna Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím 
zřizovanými příspěvkovými organizacemi (Směrnice S-09/2018)

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

1. o tom, že Směrnice S-09/2018 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem 
a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi se nevztahuje na Dopravní společnost 
Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci a Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, 
příspěvkovou organizaci;
2. o tom, že do doby odsouhlasení metodiky pravidel pro zadávání veřejných zakázek 
příspěvkovými organizacemi dle bodu A)1. tohoto usnesení platí pro tyto příspěvkové 
organizace přiměřeně směrnice S-06/2016 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek 
Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi;

B) ukládá

1. Ing. Jindřichu Fraňkovi, vedoucímu odboru DS, předložit Radě Ústeckého kraje návrh 
metodiky pro zadávání veřejných zakázek Dopravní společností Ústeckého kraje, 
příspěvkovou organizaci a Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou 
organizací;
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Termín: 27. 3. 2019
2. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru INV, provést úpravu směrnice S-09/2018 Pravidla pro 
zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými 
organizacemi v návaznosti na bod A)1. tohoto usnesení;
Termín: 31. 3. 2019

Usnesení č. 034/63R/2019
13.5 Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti dopravy a silničního 
hospodářství

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) stanoví

v souladu s § 59 odstavce 1 písmeno i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpisů,

Ing. Liboru Tačnerovi, řediteli Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové 
organizace, odměnu ve výši uvedené v příloze č. 1 tohoto materiálu;

Ing. Milanu Šlejtrovi, řediteli Dopravní společnosti Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, 
odměnu ve výši uvedené v příloze č. 2 tohoto materiálu;

B) ukládá

Ing. Jindřichu Fraňkovi, vedoucímu odboru DS, zabezpečit veškeré úkony potřebné 
k realizaci bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 3. 2019

Usnesení č. 035/63R/2019
13.6 Uzavření Smlouvy o zajištění bezpečnosti odbavovacího systému „Doprava 
Ústeckého kraje“

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů o uzavření Smlouvy o zajištění bezpečnosti odbavovacího systému „Doprava 
Ústeckého kraje“ s dopravcem RegioJet a.s., se sídlem náměstí Svobody 86/17, 602 00 Brno, 
IČ: 28333187, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

Usnesení č. 036/63R/2019
13.9 Změna smlouvy č. 17/SML0139/SoVS/DS o veřejných službách v přepravě 
cestujících veřejnou osobní drážní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého 
kraje na turistické lince č. T1

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), ve znění pozdějších 
předpisů o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících 
veřejnou osobní drážní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje na lince T1 
s dopravcem KŽC Doprava s.r.o., sídlem Meinlinova 336, 190 16 Praha 9 – Koloděje, IČ: 
27423069, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

Usnesení č. 037/63R/2019
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13.10 Změna rozhodnutí o výsledku zadávacího řízení OSN II dle Dohody o společném 
zadávacím řízení pro Východosaskou síť II (OSN II)

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

zprávu o závěrech zadávacího řízení pro výkony železniční osobní dopravy v Síti Trojzemí 
pro období 2019 – 2031, které bylo nedílnou součástí mezinárodního zadávacího řízení na 
dopravce v celé tzv. Východosaské síti II (regionální vlaky kategorií RE a RB na tratích 
Dresden – Görlitz, Dresden – Zittau, kategorie RE na trati Zittau – Hrádek nad Nisou – 
Liberec a kategorie RB na trati Liberec – Hrádek nad Nisou – Zittau – Varnsdorf) a které 
proběhlo ve spolupráci Ústeckého kraje s Účelovým sdružením Dopravní svaz Horní Polabí 
(ZVOE), s Účelovým sdružením Dopravní svaz Horní Lužice-Dolní Slezko (ZVON) a 
Libereckým krajem, na základě a v rozsahu Dohody o společném zadávacím řízení pro 
Východosaskou síť II (OSN II) pro období 2019 – 2031 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, vč. 
Dodatku č. 1 této dohody dle přílohy č. 2 tohoto materiálu;

B) ruší

ve věci rozhodnutí o uzavření smlouvy s dopravcem Verkehrsgesellschaft Start (Mannheimer 
Strasse 33/34, 10713 Berlin; registrován u soudu Berlin Charlottenburg, číslo registrace 
HRB180173B, DIČ: DE309836368;

C) rozhoduje

o výběru nabídky veřejné zakázky na provozování regionální osobní železniční dopravy v Síti 
Trojzemí (coby nedílné součásti celé tzv. Východosaské sítě II uchazeče Die Länderbahn 
GmbH DLB, se sídlem Bahnhofsplatz 1, 94234 Vietach, registrován u Obvodního soudu 
Deggendorf, číslo registrace HRB 4299, DIČ: DE812359121, ze dne 6. února 2018, za 
nabídkovou cenu pro Ústecký kraj za období od 12/2020 ve výši 4 107 630 Kč/rok (bez 
odečtení tržeb a připočtení infrastrukturních nákladů), včetně opcí „vybavení plochými 
obrazovkami“ a „bezplatný přístup na internet prostřednictvím WiFi“ za podmínky shody 
všech čtyř zadavatelů (Ústeckého kraje, Libereckého kraje, ZVON a ZVOE);

D) schvaluje

vzor Dopravní smlouvy – Východosaská síť II, která bude uzavřena mezi Ústeckým krajem, 
Libereckým krajem, ZVON, ZVOE a dopravcem Die Länderbahn GmbH DLB, se sídlem 
Bahnhofsplatz 1, 94234 Vietach, registrovaným u Obvodního soudu Deggendorf. Číslo 
registrace 4299, DIČ:DE812359121 dle přílohy č. 3 tohoto materiálu;

E) ukládá

Jaroslavu Komínkovi, náměstkovi hejtmana, zajistit ve společném postupu s ostatními 
zadavateli podpis výše uvedené smlouvy s vybraným uchazečem.
Termín: 30.6.2019

Usnesení č. 038/63R/2019
13.11 Dodatek č. 21 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní 
dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Ústeckého kraje

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o uzavření dodatku ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní 
dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu Ústeckého kraje se 
společností České dráhy, a.s. se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15, 
IČ:70994226 dle přílohy č.1 předloženého materiálu.
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Usnesení č. 039/63R/2019
14.1 Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, Smetanova 12, příspěvková 
organizace – personální záležitosti 

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) jmenuje

dle § 1 odst. 1 a v souladu s § 2 odst. 2 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního 
řízení a konkursních komisích, konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení pracovního 
místa ředitele Dětského domova a Školní jídelny, Krásná Lípa, Smetanova 12, příspěvkové 
organizace, ve složení:
Ing. Radmila Krastenicsová, předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 
Zastupitelstva Ústeckého kraje a zastupitelka Ústeckého kraje, určená zřizovatelem, 
předsedkyně komise
Mgr. Vladimír Slavík, zástupce vedoucího oddělení organizací a koncepcí odboru školství, 
mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje, určený ředitelem krajského úřadu,
PhDr. Mgr. Bc. Leoš Moravec, MSc, místopředseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a 
zaměstnanost Zastupitelstva Ústeckého kraje, určený zřizovatelem
Mgr. Bc. Alena Novotná, ředitelka Dětského domova a Školní jídelny, Ústí nad Labem, 
Špálova 2, příspěvkové organizace, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve 
školství
Jana Dykastová, pedagogický pracovník Dětského domova a Školní jídelny, Krásná Lípa, 
Smetanova 12, příspěvkové organizace
Mgr. Lukáš Valda, školní inspektor České školní inspekce.

B) ukládá

Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré 
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 3. 2019

Usnesení č. 040/63R/2019
14.2 Dům dětí a mládeže, Žatec, Obránců míru 638, příspěvková organizace – personální 
záležitosti 

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) jmenuje

dle § 1 odst. 1 a v souladu s § 2 odst. 2 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního 
řízení a konkursních komisích, konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení pracovního 
místa ředitele Domu dětí a mládeže, Žatec, Obránců míru 638, příspěvkové organizace, ve 
složení:
Ing. Radmila Krastenicsová, předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 
Zastupitelstva Ústeckého kraje a zastupitelka Ústeckého kraje, určená zřizovatelem, 
předsedkyně komise
Mgr. Petra Vaverková, pověřená vedením oddělení mládeže, tělovýchovy a volného času 
odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje, určená ředitelem 
krajského úřadu,
Bc. Pavel Csonka, předseda Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Ústeckého kraje a 
zastupitel Ústeckého kraje, určený zřizovatelem
Mgr. Eva Hrbáčková, ředitelka Domu dětí a mládeže „Sluníčko“, Duchcov, Družby 1006, 
příspěvkové organizace, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství
Bc. Věra Matoušová, pedagogický pracovník Domu dětí a mládeže, Žatec, Obránců míru 638, 
příspěvkové organizace
Ing. Anna Kejřová, školní inspektorka České školní inspekce.
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B) ukládá

Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré 
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 3. 2019

Usnesení č. 041/63R/2019
14.3 Stipendijní program Ústeckého kraje – 8. ročník 2011/2012 – výjimka ze Smlouvy o 
zařazení do stipendijního programu Ústeckého kraje

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

žádost ******************************, JID 72155/2018/KUUK , dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu.

B) rozhoduje

dle § 59 odst. 2 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, dle čl. VII. bod 1. Stipendijního programu Ústeckého kraje (dále jen 
Program), který je přílohou Smlouvy o zařazení do stipendijního programu Ústeckého kraje č. 
11/SML2783-04 a dle čl. VII. bod 4. Programu o udělení výjimky 
******************************** a o prominutí vrácení stipendia v jejich celkové 
obdržené výši 20 000,00 Kč z důvodu nedokončení studia.

C) ukládá

Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zajistit vyrozumění 
jmenované o přijatém usnesení.
Termín: 30. 4. 2019

Usnesení č. 042/63R/2019
14.4 Stipendijní program Ústeckého kraje – 13. ročník 2016/2017 – výjimka ze Smlouvy 
o zařazení do stipendijního programu Ústeckého kraje a o poskytnutí neinvestiční 
dotace

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

žádost *******************************, JID 15540/2019/KUUK, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu.

B) rozhoduje

dle čl. VIII. bod 4. Stipendijního programu Ústeckého kraje (dále jen Program) o udělení 
výjimky ******************************* z povinnosti vrátit Stipendia v jejich celkové 
obdržené výši dané čl. III. odst. 2. Smlouvy o zařazení do stipendijního programu Ústeckého 
kraje a o poskytnutí neinvestiční dotace č. 16/SML4690-28/DS/SMT a čl. V. bodu 2. 
Programu. Plnění jejího Závazku vůči Ústeckému kraji je uznáno v délce 138 dní. 
******************************* je dle čl. V. bod 3. Programu povinna vrátit poměrnou 
část poskytnutého Stipendia ve výši 32.438,00 Kč za nesplněný Závazek v délce 592 dní.

C) ukládá

Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zajistit vyrozumění 
jmenované o přijatém usnesení.
Termín: 30. 4. 2019
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Usnesení č. 043/63R/2019
14.5 Stipendijní program Ústeckého kraje – 14. ročník 2017/2018 – odložení plnění 
smluvního závazku vyplývajícího ze Smlouvy o zařazení do stipendijního programu 
Ústeckého kraje a o poskytnutí neinvestiční dotace

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

žádost *************************, JID 164431/2018/KUUK, dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu.

B) rozhoduje

dle čl. IX. bod 1. Stipendijního programu Ústeckého kraje o odložení plnění závazku daného 
čl. III. „Závazky studenta“ Smlouvy o zařazení do stipendijního programu Ústeckého kraje a 
o poskytnutí neinvestiční dotace č. 17/SML3800-48/SoPD/SMT. 
*************************** je dodatečně odloženo plnění závazku na základě 
uvedených a doložených skutečností pro období od 13. 6. 2018 do 30. 9. 2018, tj. ode dne 
následujícího po dni ukončení jeho studia jako takového do dne před nástupem do práce.

C) ukládá

Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zajistit vyrozumění 
jmenovaného o přijatém usnesení.
Termín: 30. 4. 2019

Usnesení č. 044/63R/2019
14.6 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji ve školním 
roce 2017/2018

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

předložené znění Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy Ústeckého kraje ve 
školním roce 2017/2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

B) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje vzít na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací 
soustavy Ústeckého kraje ve školním roce 2017/2018, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu.

C) ukládá

Mgr. Bc. Petru Šmídovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit návrh dle části B) 
tohoto usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 29. 4. 2019

Usnesení č. 045/63R/2019
14.7 Realizace projektu – Souhlas zřizovatele

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

v souladu s § 59 odst. 1 písm. i) zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s § 32a odst. 5 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, s realizací projektu a uzavřením smlouvy o partnerství pro:

1. Střední školu obchodu, řemesel, služeb a Základní školu, Ústí nad Labem, příspěvkovou 
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organizaci, IČO: 00082627; sídlo: Keplerova 315/7, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem, 
název výzvy: Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování 02_18_065 Šablony 
pro SŠ a VOŠ II v rámci OP VVV (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání)

2. Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, příspěvkovou 
organizaci, IČO: 69411263; sídlo: Neklanova 1806, 413 01 Roudnice nad Labem, název 
výzvy: Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování 02_18_065 Šablony pro SŠ 
a VOŠ II v rámci OP VVV (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání)

3. Střední odbornou školu, Litvínov-Hamr, příspěvkovou organizaci, IČO: 00555584; sídlo: 
Mládežnická 236,Hamr, 435042 Litvínov, název výzvy: Podpora škol formou projektů 
zjednodušeného vykazování 02_18_065 Šablony pro SŠ a VOŠ II v rámci OP VVV (Operační 
program Výzkum, vývoj a vzdělávání)

4. Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvkovou organizaci, IČO: 49872559; sídlo: Čsl. 
armády 1530/29, 434 01 Most, název výzvy: Implementace strategie digitálního vzdělávání, 
č. výzvy 02_18_067 v rámci OP VVV (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání), 
název projektu: Dolů do dolů aneb dějiny hornictví ve virtuálním prostředí

5. Gymnázium, Roudnice nad Labem, příspěvkovou organizaci, IČO: 46773754; sídlo: 
Havlíčkova 175, 413 01 Roudnice nad Labem, název výzvy: Implementace strategie 
digitálního vzdělávání, č. výzvy 02_18_067 v rámci OP VVV (Operační program Výzkum, 
vývoj a vzdělávání), název projektu: DiViZna 4.0

Usnesení č. 046/63R/2019
14.8 Změny v rejstříku škol a školských zařízení

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) souhlasí

dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, s žádostmi o změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení dle přílohy č. 1 
tohoto usnesení.

B) ukládá

Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré 
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 3. 2019

Usnesení č. 047/63R/2019
14.9 Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji „Příspěvek na dojíždění“ 
- schválení příspěvků

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

o poskytnutí příspěvku v souladu s Motivačním programem pro střední školství v Ústeckém 
kraji „Příspěvek na dojíždění“ pro příspěvkové organizace dle přílohy č. 1 tohoto usnesení v 
celkové výši 1 128 tis. Kč.

B) ukládá

1. Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré 
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 4. 2019
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2. Statutárním orgánům příspěvkových organizací, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, předložit 
vyúčtování.
Termín: 15. 11. 2019

Usnesení č. 048/63R/2019
14.10 Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji „Stipendium pro žáky 
středních škol ve vybraných oborech vzdělání“ - schválení příspěvků

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

o poskytnutí příspěvku v souladu s Motivačním programem pro střední školství v Ústeckém 
kraji „Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělání“ pro příspěvkové 
organizace dle přílohy č. 1 tohoto usnesení v celkové výši 4 693 tis. Kč.

B) ukládá

1. Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré 
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 4. 2019

2. Statutárním orgánům příspěvkových organizací, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, předložit 
vyúčtování.
Termín: 15. 11. 2019

Usnesení č. 049/63R/2019
14.11 Dotační program „Příspěvek na dojíždění pro žáky středních škol nezřizovaných 
Ústeckým krajem - školní rok 2018/2019“ - poskytnutí dotací

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje v 
rámci programu „Příspěvek na dojíždění pro žáky středních škol nezřizovaných Ústeckým 
krajem - školní rok 2018/2019“ pro:

1. Střední školu EDUCHEM, a.s., IČO: 25014188, se sídlem Okružní 128, 435 13 Meziboří, 
ve výši 11 tis. Kč, dle žádosti uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu,

2. Střední odborné učiliště a Střední odbornou školu SČMSD, Žatec, s.r.o., IČO: 47783371, se 
sídlem Hošťálkovo nám. 132, 438 01 Žatec, ve výši 1 tis. Kč, dle části žádosti uvedené v 
příloze č. 2 předloženého materiálu,

3. Soukromou střední školu pro marketing a ekonomiku podnikání, s.r.o., IČO: 25015192, se 
sídlem Eduarda Basse 1142/9, 434 01 Most, ve výši 1 tis. Kč, dle žádosti uvedené v příloze č. 
3 předloženého materiálu,

4. Střední průmyslovou školu TOS VARNSDORF s. r. o., IČO: 04463978, se sídlem Říční 
1774, 407 47 Varnsdorf, ve výši 5 tis. Kč, dle žádosti uvedené v příloze č. 4 předloženého 
materiálu

a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s těmito žadateli dle schváleného 
vzoru.

B) rozhoduje
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dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o nevyhovění části žádosti o poskytnutí dotace, Středního odborného 
učiliště a Střední odborné školy SČMSD, Žatec, s.r.o., IČO: 47783371, se sídlem Hošťálkovo 
nám. 132, 438 01 Žatec z důvodu nedodržení podmínek dotačního programu.

C) ukládá

Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré 
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 10. 5. 2019

Usnesení č. 050/63R/2019
14.12 Dotační program „Stipendium pro žáky středních škol nezřizovaných Ústeckým 
krajem - školní rok 2018/2019“ - poskytnutí dotací

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje v 
rámci programu „Stipendium pro žáky středních škol nezřizovaných Ústeckým krajem - 
školní rok 2018/2019“ pro:

1. Střední průmyslovou školu TOS VARNSDORF s. r. o., IČO: 04463978, se sídlem Říční 
1774, 407 47 Varnsdorf, ve výši 48 tis. Kč, dle žádosti uvedené v příloze č. 1 předloženého 
materiálu,

2. Střední školu EDUCHEM, a.s., IČO: 25014188, se sídlem, Okružní 128, 435 13 Meziboří, 
ve výši 114 tis. Kč, dle žádosti uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu,

a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s těmito žadateli dle schváleného 
vzoru.

B) ukládá

Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré 
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 10. 5. 2019

Usnesení č. 051/63R/2019
14.13 Poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku zřizovatele pro rok 2019 školám 
Ústeckého kraje

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o stanovení závazného ukazatele – účelového neinvestičního příspěvku 
zřizovatele (UZ00209) pro rok 2019 pro:

1. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvkovou organizaci, sídlo: 5. května 620, 432 01 
Kadaň, IČO: 61342751, ve výši 92 tis. Kč, na pokrytí nákladů spojených s pořadatelstvím 
celostátní soutěže „Globe Games“ s mezinárodní účastí žáků.

2. Gymnázium a Střední průmyslovou školu, Duchcov, příspěvkovou organizaci, sídlo: 
Masarykova 12, 419 01 Duchcov, IČO: 61515477, ve výši 100 tis. Kč, na pokrytí nákladů 
spojených s pořadatelstvím mezinárodní geodetické soutěže „International Geodetic 
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Pentathlon“.

B) ukládá

1. Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré 
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 4. 2019

2. Statutárnímu orgánu příspěvkových organizací dle části A) tohoto usnesení předložit 
vyúčtování závazného ukazatele účelového neinvestičního příspěvku zřizovatele.
Termín: 30. 6. 2019

Usnesení č. 052/63R/2019
14.14 Určení zástupce ředitele - zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) schvaluje

v souladu s § 42a odst. 5 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 
pozdějších předpisů, zástupce ředitele Dětského domova a Školní jídelny, Most, K. H. 
Borovského 1146, příspěvkové organizace, IČO: 62209256, paní 
************************, nar. *************, bytem 
**********************************, s účinností do 31. 7. 2024.

B) ukládá

Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré 
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 4. 2019

Usnesení č. 053/63R/2019
14.15 Stanovení příspěvku na velkou údržbu a účelového investičního příspěvku pro rok 
2019 – Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední 
zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

1. dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o stanovení závazného ukazatele - příspěvku na velkou údržbu pro rok 
2019, pro Střední odbornou školu energetickou a stavební, Obchodní akademii a Střední 
zdravotnickou školu, Chomutov, příspěvkovou organizaci, sídlo: Na Průhoně 4800, 430 03 
Chomutov, IČO: 41324641, ve výši 1 513 tis. Kč, na opravu podlah učeben a chodeb v 
budově „A“ a „B“ a opravu vchodu do jídelny (areál Na Průhoně 4800).

2. dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o stanovení závazného ukazatele – účelového investičního příspěvku pro 
rok 2019, pro Střední odbornou školu energetickou a stavební, Obchodní akademii a Střední 
zdravotnickou školu, Chomutov, příspěvkovou organizaci, sídlo: Na Průhoně 4800, 430 03 
Chomutov, IČO: 41324641, ve výši 2 174 tis. Kč, na rekonstrukci podlahy šatny v budově 
„B“, rozšíření okna vrátnice v budově „C“, úpravu odtoku varných kotlů v kuchyni, 
vybudování zpevněné plochy pro kontejner a nákup kontejneru pro uložení sportovního náčiní 
(areál Na Průhoně 4800) a zateplení a sanaci štítových stěn objektu školy (Na Moráni 4803).
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B) ukládá

1. Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré 
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 29. 3 2019

2. statutárnímu orgánu příspěvkové organizace dle části A) tohoto usnesení předložit 
vyúčtování závazných ukazatelů.
Termín: 30. 11. 2019

Usnesení č. 054/63R/2019
14.16 Výkon zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti 
školství

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s přijetím finančního daru a s 
nabytím majetku do vlastnictví příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 1 tohoto 
usnesení.

Usnesení č. 055/63R/2019
14.17 Dotační program: „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2019“ – 
schválení dotací

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

1. dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje pro 
rok 2019 na realizaci projektů v rámci dotačního programu „Prevence rizikového chování v 
Ústeckém kraji v roce 2019“ a o uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru uvedeného v 
příloze č. 2 k usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 057/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018:

pro školy a školská zařízení zřizované obcí v celkovém objemu 765 900,- Kč, dle přílohy č. 1 
tohoto usnesení,
pro školy a školská zařízení jiného zřizovatele v celkovém objemu 37 500,- Kč, dle přílohy č. 
2 tohoto usnesení,
pro právnické osoby poskytující programy primární prevence rizikového chování 
certifikované MŠMT v celkovém objemu 696 600,- Kč, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení.

2. dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o nevyhovění žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace žadatelům dle 
přílohy 4 tohoto usnesení.

B) ukládá

Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré 
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení
Termín: 30. 6. 2019

Usnesení č. 056/63R/2019
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14.18 Výzva „Prevence pro krajské školy 2019“ – schválení příspěvků

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

1. o poskytnutí účelově určeného příspěvku zřizovatele pro rok 2019 na realizaci projektů v 
rámci výzvy "Prevence pro krajské školy 2019" pro školy a školská zařízení zřizované 
Ústeckým krajem, v celkovém objemu 500 000,- Kč, organizacím dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení,

2. o neposkytnutí účelově určeného příspěvku v rámci výzvy "Prevence pro krajské školy 
2019" organizacím dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.

B) ukládá

1. Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré 
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení
Termín: 30. 6. 2019

2. Statutárním orgánům organizací dle přílohy č. 1 tohoto usnesení předložit vyúčtování 
příspěvku.
Termín: 30. 1. 2020

Usnesení č. 057/63R/2019
14.19 Dotační program „Podpora mládeže“ na rok 2019 

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje

schválit

a) dotační program „Podpora mládeže“ na rok 2019 dle přílohy 1 předloženého materiálu
b) vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy 2 předloženého materiálu
c) vzor žádosti o účelovou neinvestiční dotaci z dotačního programu „Podpora mládeže“ na 
rok 2019 dle přílohy 3 předloženého materiálu
d) vzor závěrečné zprávy a finančního vypořádání projektu dle přílohy 4 předloženého 
materiálu.

B) ukládá

1. Mgr. Bc. Petru Šmídovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit návrh dle části A) 
tohoto usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 29. 4. 2019

2. Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zajistit vyhlášení 
dotačního programu „Podpora mládeže“ na rok 2019 dle přílohy 1 předloženého materiálu na 
úřední desce a internetových stránkách Ústeckého kraje, za předpokladu schválení tohoto 
dotačního programu Zastupitelstvem Ústeckého kraje na zasedání dne 29. 4. 2019.
Termín: 30. 4. 2019

Usnesení č. 058/63R/2019
15.1 Projekt Ústeckého kraje pro IROP, 66. výzva - „SŠT Most – REKO objektu šaten 
na dílny praktického vyučování“

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí
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předložení žádosti o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu v rámci
66. výzvy IROP - INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ - INTEGROVANÉ 
PROJEKTY ITI, 34. výzvy nositele ITI - infrastruktura středních škol II, SC 2.4 Zvýšení 
kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení na realizaci projektu s 
názvem „SŠT Most – REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování“.

B) souhlasí

s realizací projektu s názvem „SŠT Most – REKO objektu šaten na dílny praktického 
vyučování“ v rámci 66. výzvy IROP - INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ - 
INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI, 34. výzvy nositele ITI - infrastruktura středních škol II, 
SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 

C) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit:

1. zajištění povinného spolufinancování projektu ze strany Ústeckého kraje ve výši 12,6 mil. 
Kč (10 % z předpokládaných celkových způsobilých výdajů), zajištění předfinancování 
projektu v plné výši předpokládaných celkových výdajů projektu 167,1 mil. Kč včetně 
nezpůsobilých výdajů projektu (v současné době v předpokládané výši 41,1 mil. Kč).

2. realizaci projektu „SŠT Most – REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování“ v 
rámci, 66. výzvy IROP - INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ - INTEGROVANÉ 
PROJEKTY ITI , 34. výzvy nositele ITI - infrastruktura středních škol II, SC 2.4 Zvýšení 
kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí 
dotace

D) ukládá

PhDr. Ing. Zdeňku Matoušovi, Ph.D. MBA, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit 
návrh dle bodu C) tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje ke schválení.
Termín: 29. 4. 2019

Usnesení č. 059/63R/2019
16.1 Změna usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 017/17Z/2019 ze dne 28. 1. 2019

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje změnit usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 
017/17Z/2019 ze dne 28. 1. 2019 tak, že:
- v části C) usnesení se vypouští text „podíl dotace na celkových nákladech: 100%“
- příloha č. 2 usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 017/17Z/2019 ze dne 28. 1. 2019 se 
nahrazuje přílohou č. 3 tohoto usnesení.

B) ukládá

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, předložit návrh dle části A) tohoto usnesení 
Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 29.4.2019

Usnesení č. 060/63R/2019
16.2 Projekt příspěvkové organizace

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) zmocňuje

Mgr. Radka Spálu, nar. ************, ředitele Regionálního muzea v Teplicích, příspěvkové 
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organizace, k podání žádosti o státní příspěvek, přijetí finačních prostředků, státního 
příspěvku na realizaci výstavy „Umění v nouzi!? Sekce pro výtvarné umění při Muzejní 
společnosti Teplice-Šanov 1932-38“ v rámci výběrového dotačního řízení Ministerstva 
kultury ČR na rok 2019 – Podporu expozičních a výstavních projektů.

B) ukládá

PhDr. Adamu Šrejberovi, Ph.D. vedoucímu odboru kultury a památkové péče, zabezpečit 
veškeré potřebné úkony k realizaci bodu A) tohoto usnesení.

Termín: 29. 3. 2019

Usnesení č. 061/63R/2019
16.3 Poskytnutí účelového investičního příspěvku pro Oblastní muzeum a galerii v 
Mostě, příspěvkovou organizaci pro rok 2019

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o poskytnutí účelového investičního příspěvku pro rok 2019 pro 
Oblastní muzeum a galerii v Mostě, příspěvkovou organizaci ve výši 3 500 tis. Kč na 
rekonstrukci výstavních prostor galerie ve 3. NP budovy organizace Čsl. armády 1360, 434 01 
Most, s termínem vyúčtování do 31. 1. 2020,

B) ukládá

PhDr. Adamu Šrejberovi, Ph.D., vedoucímu odboru kultury a památkové péče připravit a 
doručit příspěvkové organizaci písemné rozhodnutí zřizovatele o poskytnutí účelového 
investičního příspěvku
Termín: 30. 3. 2019

Usnesení č. 062/63R/2019
16.4 Výkon zřizovatelské funkce příspěvkové organizace Ústeckého kraje – Severočeská 
vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s nabytím majetku do vlastnictví 
příspěvkové organizace Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková 
organizace, formou finančního daru od:
- Nadace ČEZ, se sídlem Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, IČO: 26721511 – nadační 
příspěvek ve výši 150.000,- Kč na účel specifikovaný v příloze č. 1 předloženého materiálu.

Usnesení č. 063/63R/2019
16.5 Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2019 – rozdělení dotací

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle příloh č. 1, 2 a 3 
předloženého materiálu.
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B) rozhoduje

1. dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace dle vzoru smlouvy, schváleného usnesením č. 067/16Z/2018 ze dne 10. 12. 
2018, následujícím žadatelům:

Projekt č. 2
Název projektu: LOUNSKÉ DIVADLENÍ 2019
Žadatel: Vrchlického divadlo, příspěvková organizace
IČO: 75037637
Sídlo: Osvoboditelů 411, 440 01 Louny
Ve výši: 90 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 29. 3. 2019.

Projekt č. 6
Název projektu: Děčínská brána 2019 - 27. ročník oblastní postupové přehlídky amatérského 
divadla
Žadatel: Svaz českých divadelních ochotníků, z.s.
IČO: 47610654
Sídlo: Nad Primaskou 1009/15, 100 00 Praha
Sídlo oblastní organizace: SČDO oblast České Středohoří
17. listopadu 523/2, 405 02 Děčín
Ve výši: 60 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 20. 8. 2019.

Projekt č. 38
Název projektu: Tanec, tanec ...2019
Žadatel: S-HLE-DÁVÁNÍ z. s.
IČO: 27017907
Sídlo: Střekovské nábřeží 1067/23, 400 03 Ústí nad Labem
Ve výši: 52 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 7. 2019.

Projekt č. 50
Název projektu: Divadelní festival PřeMostění – krajské mezidruhová postupová přehlídka 
amatérského divadla
Žadatel: Divadelní spolek ODEVŠAD
IČO: 27037380
Sídlo: Milostín 127, 270 04 Hořesedly
Ve výši: 77 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 8. 2019.

Projekt č. 94
Název projektu: Dílny pro lidi s postižením II.
Žadatel: Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením ČR pobočný spolek Louny
IČO: 46762485
Sídlo: Benedikta Rejta 2271, 440 01 Louny
Ve výši: 50 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2019.

Projekt č. 98
Název projektu: ÚTULEK FEST 2019
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Žadatel: Útulek fest, z. s.
IČO: 3655989
Sídlo: Jana Zajíce 2872/20, 400 11 Ústí nad Labem
Ve výši: 50 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2019.

Projekt č. 100
Název projektu: Klasická hudba v kostele sv. Bartoloměje v rámci VIII. ročníku hudebního 
cyklu "Hudba ve Smolnici 2019“
Žadatel: Spolek sv. Bartoloměje ve Smolnici
IČO: 27013227
Sídlo: Smolnice 1, 439 14 Smolnice
Ve výši: 40 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 24. 12. 2019.

Projekt č. 111
Název projektu: Podkrušnohorské premiéry
Žadatel: "Trautzlova umělecká společnost, z.s."
IČO: 22770224
Sídlo: Mostecká 1436/8, 415 01 Teplice
Ve výši: 54 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2019.

Projekt č. 125
Název projektu: 52. Střekovská kamera 2019
Žadatel: Kulturní středisko města Ústí nad Labem, příspěvková organizace
IČO: 00673803
Sídlo: Velká Hradební 619/33, 400 01 Ústí nad Labem
Ve výši: 50 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2019.

2. dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace dle vzoru smlouvy, schváleného usnesením č. 067/16Z/2018 ze dne 10. 12. 
2018, za podmínky předložení rozpočtu projektu upraveného v závislosti na výši poskytnuté 
dotace, těmto žadatelům:

Projekt č. 3
Název projektu: Festklip - Festival videoklipů amatérských regionálních kapel
Žadatel: MISTRAL TV produkce, s.r.o.
IČO: 28702689
Sídlo: Josefa Skupy 2281/40, 434 01 Most
Ve výši: 30 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2019.

Projekt č. 7
Název projektu: Přísečnice žije (Setkávání)
Žadatel: Spolek přátel Gymnázia Kadaň
IČO: 26585472
Sídlo: 5. května 620, 432 01 Kadaň
Ve výši: 30 000,- Kč
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Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2019.

Projekt č. 15
Název projektu: 16. Litoměřický loutkový festival
Žadatel: Městská kulturní zařízení v Litoměřicích
IČO: 44557141
Sídlo: Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice
Ve výši: 30 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 5. 2019.

Projekt č. 19
Název projektu: Hrajeme s Orffem 2019
Žadatel: Základní umělecká škola Louny, Poděbradova 610, příspěvková organizace
IČO: 49123769
Sídlo: Poděbradova 610, 440 01 Louny
Ve výši: 30 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 5. 2019.

Projekt č. 24
Název projektu: Klášterecké divadelní žně
Žadatel: Divadelní spolek Klas
IČO: 63155036
Sídlo: 17. listopadu 485, 431 51 Klášterec nad Ohří
Ve výši: 30 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 2. 12. 2019.

Projekt č. 29
Název projektu: DNY ŽIDOVSKÉ KULTURY - Teplický cimes 2019
Žadatel: „Ulpan Teplice“
IČO: 22724117
Sídlo: Duchcovská 1505/3, 415 01 Teplice
Ve výši: 30 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2019.

Projekt č. 32
Název projektu: Divadelní festival KULT 22. ročník
Žadatel: KULT, spolek
IČO: 26602598
Sídlo: Veleslavínova 3108/14, 400 11 Ústí nad Labem
Ve výši: 60 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 20. 10. 2019.

Projekt č. 35
Název projektu: Letní hudební slavnosti Antonína Dvořáka
Žadatel: Dům kultury Česká Kamenice, příspěvková organizace
IČO: 47274336
Sídlo: Komenského 288, 407 21 Česká Kamenice
Žádost ve výši: 30 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 9. 2019.

Projekt č. 41
Název projektu: 15. Různobarevný festival
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Žadatel: Romano jasnica, spolek
IČO: 68974922
Sídlo: Fügnerova 282/11, 400 04 Trmice
Ve výši: 30 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2019.

Projekt č. 45
Název projektu: Hry Mikroregionu Lounské Podlesí 2019
Žadatel: Mikroregion Lounské Podlesí
IČO: 71172777
Sídlo: Domoušice 107, 439 68 Domoušice
Ve výši: 50 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 7. 2019.

Projekt č. 46
Název projektu: Letňák 2019, Den hudby
Žadatel: Stanislav Skirka
IČO: 64703908
Sídlo: Radonice 234, 431 55 Radonice
Ve výši: 30 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 17. 7. 2019.

Projekt č. 55
Název projektu: Jablečný den 2019
Žadatel: Zámecký spolek Krásný Dvůr, z. s.
IČO: 05444721
Sídlo: Nepomyšl 234, 439 71 Nepomyšl
Ve výši: 50 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 11. 2019.

Projekt č. 56
Název projektu: Premiéra taneční pohádky "Malá mořská víla"
Žadatel: Taneční akademie Scenic s.r.o.
IČO: 06362044
Sídlo: Špitálské náměstí 3413/9a, 400 01 Ústí nad Labem
Ve výši: 30 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 11. 2019.

Projekt č. 62
Název projektu: 13. ročník hudebního festivalu "Most for Music 2019"
Žadatel: Pavel Poliček
Datum narození: **************
Sídlo: **************************
Ve výši: 31 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 23. 11. 2019.

Projekt č. 65
Název projektu: Kdo si tančí, nezlobí
Žadatel: Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková organizace
IČO: 70949565
Sídlo: Teplická 344/8, 405 02 Děčín
Ve výši: 31 000,- Kč

49



Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2019.

Projekt č. 68
Název projektu: 7.Měděnecké Krušení 2019-Minerály Krušných hor
Žadatel: Historické rudné doly Mědník, z.s.
IČO: 22842390
Sídlo: Nádražní 266, 431 84 Měděnec
Ve výši: 30 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 10. 2019.

Projekt č. 69
Název projektu: SIRAEX 2019 a DĚTSKÁ TANEČNÍ SCÉNA 2019
Žadatel: Základní umělecká škola, Klášterec nad Ohří, J. A. Komenského 677, okres 
Chomutov
IČO: 46787534
Sídlo: J. A. Komenského 677, 431 51 Klášterec nad Ohří
Ve výši: 40 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2019.

Projekt č. 72
Název projektu: Pořádání divadelních představení ochotnických, amatérských a studentských 
souborů v kině Sokol Roudnice nad Labem
Žadatel: Tělocvičná jednota Sokol Roudnice nad Labem
IČO: 44224907
Sídlo: Sokolská 1284, 413 01 Roudnice nad Labem
Žádost ve výši: 50 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2019.

Projekt č. 75
Název projektu: Historický vlak -25 let LOKO-MOTIV
Žadatel: LOKO-MOTIV
IČO: 47796057
Sídlo: Kamenný Vrch 5279, 430 04 Chomutov
Ve výši: 35 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 11. 2019.

Projekt č. 76
Název projektu: Dva klavírní koncerty na Státním zámku Libochovice
Žadatel: AMBOR Consulting s.r.o.
IČO: 01623231
Sídlo: Sokolovská 366/84, 186 00 Praha 8 Karlín
Ve výši: 91 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 11. 2019.

Projekt č. 84
Název projektu: Česko-německé výtvarné sympozium Proudění 20 let - Zářit!
Žadatel: Kulturní centrum Řehlovice z. s.
IČO: 70200319
Sídlo: Na Statku 20, 403 13 Řehlovice
Ve výši: 30 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2019.
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Projekt č. 85
Název projektu: DIVADLO NA ZÁMKU 2019
Žadatel: Dům kultury Teplice
IČO: 00081221
Sídlo: Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice
Ve výši: 32 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2019.

Projekt č. 91
Název projektu: Lounská křídlovka
Žadatel: Miroslav Rejha
IČO: 46767975
Sídlo: Chelčického 1167, 440 01 Louny
Ve výši: 50 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 9. 2019.

Projekt č. 105
Název projektu: Mandava Jazz 2019
Žadatel: S radostí, z.s.
IČO: 27011003
Sídlo: Plzeňská 1261, 407 47 Varnsdorf
Ve výši: 70 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2019.

Projekt č. 106
Název projektu: Divadelní festival Vítr z hor 2019
Žadatel: Městské divadlo Varnsdorf, příspěvková organizace
IČO: 00078930
Sídlo: Partyzánů 1442, 407 47 Varnsdorf
Ve výši: 40 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2019.

Projekt č. 108
Název projektu: Hudební putování
Žadatel: Městské divadlo Varnsdorf, příspěvková organizace
IČO: 00078930
Sídlo: Partyzánů 1442, 407 47 Varnsdorf
Ve výši: 30 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2019.

Projekt č. 109
Název projektu: Maďarské kulturně-společenské jaro a 17. Měsíc maďarské kultury
Žadatel: Svaz Maďarů - CSMMSZ, z. s.
IČO: 00196797
Sídlo: K Botiči 409/2, 101 00 Praha
Sídlo organ. jednotky: Bohosudovská 1606/6, 415 01 Teplice
Ve výši: 50 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2019.

Projekt č. 113
Název projektu: Pokořen - komorní festival na břehu Labe
Žadatel: Michal Hanzl
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IČO: 61360465
Sídlo: Palachova 666/32, 412 01 Litoměřice
Ve výši: 30 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 10. 2019.

Projekt č. 120
Název projektu: CHŘIBSKÉ KULTURNÍ LÉTO 2019
Žadatel: Sdružení Tadeáše Haenkeho, zapsaný spolek
IČO: 70818878
Sídlo: Chřibská 197, 407 44 Chřibská
Ve výši: 54 500,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2019.

Projekt č. 123
Název projektu: 23. Mezinárodní jazz a blues festival 2019
Žadatel: Kulturní středisko města Ústí nad Labem, příspěvková organizace
IČO: 00673803
Sídlo: Velká Hradební 619/33, 400 01 Ústí nad Labem
Ve výši: 80 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2019.

Projekt č. 124
Název projektu: Jeden svět 2019 v Ústeckém kraji – mezinárodní festival dokumentárních 
filmů o lidských právech
Žadatel: Člověk v tísni, o.p.s.
IČO: 25755277
Sídlo: Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha
Ve výši: 50 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 6. 2019.

Projekt č. 129
Název projektu: 15. ročník hudebně divadelního festivalu NA SCHODECH
Žadatel: Spolek pro obnovu památek Úštěcka
IČO: 27013171
Sídlo: 1. máje 18, 411 45 Úštěk
Ve výši: 30 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 10. 2019.

Projekt č. 135
Název projektu: Jazz & blues do regionu 2019
Žadatel: OBEX Most, s.r.o.
IČO: 47308010
Sídlo: Rekreační 1048, 434 01 Most
Ve výši: 30 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 8. 2019.

Projekt č. 136
Název projektu: 9. festival folklórních souborů
Žadatel: Svaz Maďarů - CSMMSZ, z. s., p. s. Lovosice
IČO: 05735700
Sídlo: Školní 397/6, 410 02 Lovosice
Ve výši: 69 000,- Kč
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Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2019.

Projekt č. 139
Název projektu: Podpora lidových tradic na Ústecku
Žadatel: Šance Lovosice, z.s.
IČO: 70809828
Sídlo: Školní 476/3, 410 02 Lovosice
Ve výši: 81 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2019.

3. dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o nevyhovění žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace, z důvodu 
vysokého počtu podaných žádostí o dotaci a výši schválených finančních prostředků 
Programu pro rok 2019, těmto žadatelům:

Projekt č. 4
Název projektu: Svatováclavská slavnost v Bílce 28.9.2019 dvacátá
Žadatel: Spolek přátel Českého středohoří v Bílce pod Milešovkou
IČO: 26997088
Sídlo: Bílka 3, 415 01 Bořislav
Žádost ve výši: 30 000,- Kč

Projekt č. 8
Název projektu: Galerie Město
Žadatel: Ženský spolek, z. s.
IČO: 04839099
Sídlo: Politických vězňů 3271/3, 430 01 Chomutov
Žádost ve výši: 130 935,- Kč

Projekt č. 17
Název projektu: 14. Roots & Blues festival
Žadatel: Pure Music, z.s.
IČO: 26577534
Sídlo: Studentská 594/40, 418 01 Bílina
Žádost ve výši: 50 000,- Kč

Projekt č. 18
Název projektu: Jazz pod horami IV
Žadatel: Mgr. Tereza Dvořáková
Datum narození: **************
Sídlo: *****************************************
Žádost ve výši: 56 000,- Kč

Projekt č. 23
Název projektu: Koncertní sezona klasické hudby pro rok 2019
Žadatel: Kruh přátel vážné hudby ve Šluknově z.s.
IČO: 68975180
Sídlo: Císařský 11, 407 77 Šluknov
Žádost ve výši: 30 000,- Kč

Projekt č. 30
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Název projektu: MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ - 17. ročník
Žadatel: OUTDOOR FILMS s.r.o.
IČO: 28614593
Sídlo: Smetanovo náměstí 1180/7, 702 00 Ostrava
Žádost ve výši: 50 000,- Kč

Projekt č. 37
Název projektu: Mariánská pouť
Žadatel: Dům kultury Česká Kamenice, příspěvková organizace
IČO: 47274336
Sídlo: Komenského 288, 407 21 Česká Kamenice
Žádost ve výši: 100 000,- Kč

Projekt č. 39
Název projektu: Kniha pro město Litoměřice u příležitosti 800.let jeho založení
Žadatel: Spolek LiPen
IČO: 02231506
Sídlo: Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice
Žádost ve výši: 30 500,- Kč

Projekt č. 40
Název projektu: Jan Křtitel Vaňhal a jeho přátelé - Koncert v rámci 17. cyklu Musica Florea 
Bohemia 2019
Žadatel: Musica Florea, z.s.
IČO: 26546400
Sídlo: U cihelny 108, Pakoměřice, 250 65 Bořanovice
Žádost ve výši: 45 000,- Kč

Projekt č. 42
Název projektu: Libochovické divadelní léto 2019
Žadatel: Divadelní spolek Scéna Libochovice
IČO: 46768181
Sídlo: Riegrova 64, 411 17 Libochovice
Žádost ve výši: 30 000,- Kč

Projekt č. 43
Název projektu: Výtvarné sympozium DOČTENO 2019
Žadatel: Chomutovská knihovna, příspěvková organizace
IČO: 00360589
Sídlo: Palackého 4995/85, 430 01 Chomutov
Žádost ve výši: 166 000,- Kč

Projekt č. 48
Název projektu: Mikulášovická řežba (5. ročník )
Žadatel: Tomáš Česnek
Datum narození: ***************
Sídlo: ********************************
Žádost ve výši: 50 000,- Kč

Projekt č. 49
Název projektu: TANAMBOURRÉE 2019
Žadatel: ETUDA PRIMA z.s.
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IČO: 49888340
Sídlo: Národní 512, 407 47 Varnsdorf
Žádost ve výši: 50 000,- Kč

Projekt č. 52
Název projektu: Spojujeme Louny
Žadatel: Diamant Expo spol. s r.o.
IČO: 64652807
Sídlo: Marie Kršňákové 119, 403 17 Chabařovice
Žádost ve výši: 180 000,- Kč

Projekt č. 54
Název projektu: Památková péče 1989-2019 v Ústeckém kraji - výstava s doprovodným 
programem
Žadatel: FOIBOS BOOKS s.r.o.
IČO: 25053728
Sídlo: K vápence 425, 159 00 Praha
Žádost ve výši: 150 000,- Kč

Projekt č. 58
Název projektu: Roudnické hudební jaro
Žadatel: Kulturní zařízení Města Roudnice nad Labem
IČO: 00828637
Sídlo: Husovo náměstí 58, 413 01 Roudnice nad Labem
Žádost ve výši: 31 850,- Kč

Projekt č. 60
Název projektu: Nad(e)chni se aneb Knihovna pod širým nebem
Žadatel: Příspěvková organizace Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích
IČO: 00360627
Sídlo: Mírové náměstí 156/26, 412 01 Litoměřice
Žádost ve výši: 60 000,- Kč

Projekt č. 61
Název projektu: O Děčínského lvíčka
Žadatel: Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková organizace
IČO: 70949565
Sídlo: Teplická 344/8, 405 02 Děčín
Žádost ve výši: 38 000,- Kč

Projekt č. 63
Název projektu: PAVEL NOVÁK „10“ JSI TADY STÁLE
Žadatel: Pavel Novák
IČO: 64596737
Sídlo: Kabelíkova 2675/12, 750 02 Přerov
Žádost ve výši: 90 000,- Kč

Projekt č. 71
Název projektu: Mezinárodní interpretační kurzy HUDBA BEZ HRANIC
Žadatel: Bc. Kateřina Ferlesová, DiS.
IČO: 88247741
Sídlo: Bratří Čapků 1412/3, 250 88 Čelákovice
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Žádost ve výši: 50 000,- Kč

Projekt č. 74
Název projektu: Hudební léto 2019
Žadatel: “Pískovna”
IČO: 01630407
Sídlo: Palachova 641/43, 412 01 Litoměřice
Žádost ve výši: 50 000,- Kč

Projekt č. 77
Název projektu: Experimenty – historie unikátního komplexu
Žadatel: Kuprospěchu z.s.
IČO: 26649241
Sídlo: Bělohorská 1885/10, 430 01 Chomutov
Žádost ve výši: 30 000,- Kč

Projekt č. 78
Název projektu: OPEN AIR OPERA ŽATEC 2019 - LIBUŠE
Žadatel: Městské divadlo Žatec
IČO: 70201111
Sídlo: Dvořákova 27, 438 01 Žatec
Žádost ve výši: 30 000,- Kč

Projekt č. 79
Název projektu: Swingové hody
Žadatel: Kulturní zařízení Města Roudnice nad Labem
IČO: 00828637
Sídlo: Husovo náměstí 58, 413 01 Roudnice nad Labem
Žádost ve výši: 50 000,- Kč

Projekt č. 80
Název projektu: CYKLUS LETNÍCH LÁZEŇSKÝCH KONCERTŮ 2019
Žadatel: Dům kultury Teplice
IČO: 00081221
Sídlo: Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice
Žádost ve výši: 40 000,- Kč

Projekt č. 81
Název projektu: 9. Rybí slavnosti
Žadatel: Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Most
IČO: 00482722
Sídlo: tř. Budovatelů 2931/156, 434 01 Most
Žádost ve výši: 30 000,- Kč

Projekt č. 87
Název projektu: ADVENTNÍ KONCETY 2019
Žadatel: Dům kultury Teplice
IČO: 00081221
Sídlo: Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice
Žádost ve výši: 50 000,- Kč

Projekt č. 88
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Název projektu: Pořádání hudebních koncertů v roce 2019
Žadatel: Mostecký hudební spolek
IČO: 05783780
Sídlo: Průjezdná 1955/2, 434 01 Most
Žádost ve výši: 128 180,- Kč

Projekt č. 90
Název projektu: Festival Osmička 2019
Žadatel: Kočkopes, z.s.
IČO: 04738497
Sídlo: Žižkova 446/17, 410 02 Lovosice
Žádost ve výši: 45 000,- Kč

Projekt č. 92
Název projektu: Sborník studentských architektonických prací
Žadatel: Ing. arch. Eva Pettrichová
Datum narození: *************
Sídlo: *************************************
Žádost ve výši: 50 000,- Kč

Projekt č. 93
Název projektu: Malý cyklus koncertů v kostelech na Bílinsku
Žadatel: Omnium, z.s.
IČO: 22762370
Sídlo: Smetanova 135, 550 01 Broumov
Žádost ve výši: 50 000,- Kč

Projekt č. 99
Název projektu: 170 LET DIVADLA V ŽATCI
Žadatel: Městské divadlo Žatec
IČO: 70201111
Sídlo: Dvořákova 27, 438 01 Žatec
Žádost ve výši: 30 000,- Kč

Projekt č. 101
Název projektu: Podzimní koncerty v Zámeckém klubu
Žadatel: Jazz Club Teplice, z.s.
IČO: 22889744
Sídlo: Škroupova 2058/1, 415 01 Teplice
Žádost ve výši: 30 000,- Kč

Projekt č. 104
Název projektu: Sportovně-kulturní festival Underwall 2018
Žadatel: Občasné sdružení z.s.
IČO: 01835807
Sídlo: Oblouková 3255, 438 01 Žatec
Žádost ve výši: 40 000,- Kč

Projekt č. 107
Název projektu: Reprezentační koncert, koncertní výjezd sboru Korálek do Slovinska, 
soustředění pěveckého sboru
Žadatel: Pěvecký sbor Korálek, spolek
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IČO: 26534428
Sídlo: Obránců míru 2944/1, 434 01 Most
Žádost ve výši: 81 000,- Kč

Projekt č. 110
Název projektu: Místní festival
Žadatel: Spolek Moje Ročovsko,z.s
IČO: 04811496
Sídlo: Ročov 89, 439 67 Ročov
Žádost ve výši: 70 000,- Kč

Projekt č. 112
Název projektu: Memoriál Rosti Čtvrtlíka Čtvrtlístek 2019 - VIII. ročník
Žadatel: Čtvrtlístek z.s.
IČO: 22757490
Sídlo: Buková 397/2a, 130 00 Praha
Žádost ve výši: 50 000,- Kč

Projekt č. 115
Název projektu: Společenské centrum Osek
Žadatel: FrýTajm Osek
IČO: 07135033
Sídlo: Zahradní 246, 417 05 Osek
Žádost ve výši: 96 000,- Kč

Projekt č. 116
Název projektu: Festival VĚČNÁ NADĚJE: Koncerty v Terezíně
Žadatel: NADAČNÍ FOND VĚČNÁ NADĚJE
IČO: 05931142
Sídlo: Varšavská 714/38, 120 00 Praha
Žádost ve výši: 65 000,- Kč

Projekt č. 118
Název projektu: Press paradox - představení ve školách
Žadatel: Emílie Formanová
Datum narození: ***************
Sídlo: ***************************
Žádost ve výši: 48 000,- Kč

Projekt č. 121
Název projektu: Festival na podporu skateparku v Litoměřicích - SAVE SKATE IV.
Žadatel: Šárka Hlaváčková
Datum narození: **************
Sídlo: ****************************
Žádost ve výši: 51 000,- Kč

Projekt č. 122
Název projektu: 19. Filmový festival Litoměřice
Žadatel: Kinoklub Ostrov, z.s.
IČO: 68954310
Sídlo: Svatováclavská 21/17, 412 01 Litoměřice
Žádost ve výši: 80 000,- Kč
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Projekt č. 126
Název projektu: Koncert k výročí obnovení kostela Panny Marie v Konojedech
Žadatel: Spolek pro obnovu památek Úštěcka
IČO: 27013171
Sídlo: 1. máje 18, 411 45 Úštěk
Žádost ve výši: 37 000,- Kč

Projekt č. 127
Název projektu: C. Monteverdi, T. Hanzlík, V. Zouhar: L'Arianna
Žadatel: Ensemble Damian z.s.
IČO: 22858555
Sídlo: Lužická 391/10, 779 00 Olomouc
Žádost ve výši: 50 000,- Kč

Projekt č. 128
Název projektu: Ve znamení kříže
Žadatel: Římskokatolická farnost - děkanství Rumburk
IČO: 46717935
Sídlo: Náměstí Dobrovského 379/11, 408 01 Rumburk
Žádost ve výši: 76 000,- Kč

Projekt č. 130
Název projektu: KONCERTNÍ TURNÉ SKUPINY HOUPACÍ KONĚ - PROPAGACE 
NOVÉ DESKY "DESOLATION PEAK" - města České republiky včetně Ústí nad Labem, 
Slovenské republiky a zahraničí
Žadatel: Mgr. Pavel Nepivoda
IČO: 01398172
Sídlo: Klíšská 448/91, 400 01 Ústí nad Labem
Žádost ve výši: 143 000,- Kč

Projekt č. 131
Název projektu: 29. Vánoční koncert The Boom Beatles Revival Band and Orchestra
Žadatel: spolek The Boom
IČO: 27017931
Sídlo: Klíšská 448/91, 400 01 Ústí nad Labem
Žádost ve výši: 85 000,- Kč

Projekt č. 132
Název projektu: Letní koncert The Boom Beatles Revival Band and Orchestra
Žadatel: spolek The Boom
IČO: 27017931
Sídlo: Klíšská 448/91, 400 01 Ústí nad Labem
Žádost ve výši: 70 000,- Kč

Projekt č. 133
Název projektu: Účast na přehlídce Beatles revivalových skupin International Beatleweek 
2019
Žadatel: spolek The Boom
IČO: 27017931
Sídlo: Klíšská 448/91, 400 01 Ústí nad Labem
Žádost ve výši: 111 000,- Kč
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Projekt č. 134
Název projektu: Hudební festival MiladaFest
Žadatel: Daniel Urbánek
IČO: 04842901
Sídlo: Moravanská 63, 400 01 Dolní Zálezly
Žádost ve výši: 200 000,- Kč

Projekt č. 138
Název projektu: Promítání dětských filmů v kině Sokol Roudnice nad Labem
Žadatel: Tělocvičná jednota Sokol Roudnice nad Labem
IČO: 44224907
Sídlo: Sokolská 1284, 413 01 Roudnice nad Labem
Žádost ve výši: 87 600,- Kč

Projekt č. 140
Název projektu: Promítání dokumentárních filmů v kině Sokol Roudnice nad Labem
Žadatel: Tělocvičná jednota Sokol Roudnice nad Labem
IČO: 44224907
Sídlo: Sokolská 1284, 413 01 Roudnice nad Labem
Žádost ve výši: 30 000,- Kč

Projekt č. 142
Název projektu: Paměť národa: Cesta ke svobodě
Žadatel: POST BELLUM, o.p.s.
IČO: 26548526
Sídlo: Štěpánská 704/61, 110 00 Praha
Žádost ve výši: 79 350,- Kč

Projekt č. 143
Název projektu: Dětský den a vítání občánků 2019
Žadatel: Jaroslav Jadavan
IČO: 87545942
Sídlo: Rochov 21, 413 01 Rochov
Žádost ve výši: 31 000,- Kč

Projekt č. 144
Název projektu: Cena EXIT 19
Žadatel: Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem, o.p.s.
IČO: 25049011
Sídlo: Velká Hradební 19, 400 01 Ústí nad Labem
Žádost ve výši: 60 000,- Kč

Projekt č. 145
Název projektu: Svatý Martin 2019
Žadatel: Jaroslav Jadavan
IČO: 87545942
Sídlo: Rochov 21, 413 01 Rochov
Žádost ve výši: 40 000,- Kč

C) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje:
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1. vzít na vědomí informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle přílohy 
č. 3 předloženého materiálu.

2. rozhodnout dle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru smlouvy, schváleného usnesením č. 067/16Z/2018 ze 
dne 10. 12. 2018, těmto žadatelům:

Projekt č. 21
Název projektu: Svatovavřinecká pouť 2019
Žadatel: Obec Veliká Ves
IČO: 00262188
Sídlo: Podlesice 53, 441 01 Veliká Ves
Ve výši: 30 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 9. 2019.

Projekt č. 96
Název projektu: Oslavy 140 let SDH Líšťany
Žadatel: Obec Líšťany
IČO: 00831824
Sídlo: U Svatého Jána 100, 440 01 Líšťany
Ve výši: 40 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 7. 2019.

3. rozhodnout dle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru smlouvy, schváleného usnesením č. 067/16Z/2018 ze 
dne 10. 12. 2018, za podmínky předložení rozpočtu projektu upraveného v závislosti na výši 
poskytnuté dotace, těmto žadatelům:

Projekt č. 1
Název projektu: Adventní koncert 2019
Žadatel: Statutární město Most
IČO: 00266094
Sídlo: Radniční 1/2, 434 01 Most
Ve výši: 40 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2019.

Projekt č. 5
Název projektu: 21. Loutkový festival v Dolní Poustevně
Žadatel: Město Dolní Poustevna
IČO: 00261289
Sídlo: Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna
Ve výši: 30 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 11. 2019.

Projekt č. 10
Název projektu: Kultura pro všechny 2019
Žadatel: Město Meziboří
IČO: 00266086
Sídlo: Náměstí 8. května 341/206, 435 13 Meziboří
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Ve výši: 30 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 10. 2019.

Projekt č. 11
Název projektu: Patokryjská vlna - odpoledne plné zábavy
Žadatel: Obec Patokryje
IČO: 00266124
Sídlo: Patokryje 35, 434 01 Patokryje
Ve výši: 40 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 23. 9. 2019.

Projekt č. 12
Název projektu: Léto s divadlem v Krupce
Žadatel: Město Krupka
IČO: 00266418
Sídlo: Mariánské náměstí 32/13, 417 42 Krupka
Ve výši: 35 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 11. 2019.

Projekt č. 13
Název projektu: Den seniorů v Krupce
Žadatel: Město Krupka
IČO: 00266418
Sídlo: Mariánské náměstí 32/13, 417 42 Krupka
Ve výši: 35 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 11. 2019.

Projekt č. 14
Název projektu: X. Fesťáček pod hradbami
Žadatel: Obec Místo
IČO: 00262048
Sídlo: Místo 81, 431 58 Místo
Ve výši: 30 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 9. 2019.

Projekt č. 20
Název projektu: Silvestr 2019
Žadatel: Statutární město Most
IČO: 00266094
Sídlo: Radniční 1/2, 434 01 Most
Ve výši: 40 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2019.

Projekt č. 22
Název projektu: Tradiční lidový Masopust Slavětín 2019
Žadatel: Městys Slavětín
IČO: 00265497
Sídlo: Na Městečku 50, 439 09 Slavětín
Ve výši: 30 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 4. 2019.

Projekt č. 25
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Název projektu: Casanovské slavnosti 2019
Žadatel: Město Duchcov
IČO: 00266299
Sídlo: náměstí Republiky 20/5, 419 01 Duchcov
Ve výši: 35 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 9. 2019.

Projekt č. 26
Název projektu: Farmářské slavnosti 2019
Žadatel: Statutární město Most
IČO: 00266094
Sídlo: Radniční 1/2, 434 01 Most
Ve výši: 40 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2019.

Projekt č. 28
Název projektu: Obrnické slavnosti 2019
Žadatel: Obec Obrnice
IČO: 00266116
Sídlo: Mírová 70, 435 21 Obrnice
Ve výši: 50 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 14. 10. 2019.

Projekt č. 44
Název projektu: Sýkorovy Počedělice 2019
Žadatel: Obec Počedělice
IČO: 00265373
Sídlo: Počedělice 11, 440 01 Počedělice
Ve výši: 41 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 8. 2019.

Projekt č. 47
Název projektu: XVIII. Svatováclavská pouť ve Výsluní
Žadatel: Město Výsluní
IČO: 00262251
Sídlo: Výsluní 14, 431 83 Výsluní
Ve výši: 30 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 10. 2019.

Projekt č. 57
Název projektu: Výročí 150 let založení Terenského údolí - nejstarší dochovalá dělnická 
kolonie NKP ČR
Žadatel: Obec Františkov nad Ploučnicí
IČO: 00555941
Sídlo: Františkov nad Ploučnicí 79, 407 23 Františkov nad Ploučnicí
Ve výši: 70 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 10. 2019.

Projekt č. 70
Název projektu: Slavnostní zahájení 865. lázeňské sezony, Teplice
Žadatel: Statutární město Teplice
IČO: 00266621
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Sídlo: náměstí Svobody 2/2, 415 95 Teplice
Ve výši: 50 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 25. 6. 2019.

Projekt č. 73
Název projektu: Svatoanenská pouť 2019
Žadatel: Město Verneřice
IČO: 00261742
Sídlo: Mírové náměstí 138, 407 25 Verneřice
Ve výši: 30 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 20. 9. 2019.

Projekt č. 82
Název projektu: Sochařské sympozium Droužkovice 2019
Žadatel: Obec Droužkovice
IČO: 00261858
Sídlo: Rudé armády 80, 431 44 Droužkovice
Ve výši: 35 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 9. 2019.

Projekt č. 89
Název projektu: Barevná planeta
Žadatel: Poradna pro integraci, z. ú.
IČO: 67362621
Sídlo: Opletalova 921/6, 110 00 Praha
Ve výši: 50 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2019.

Projekt č. 95
Název projektu: Městské slavnosti a pouť v Horním Jiřetíně
Žadatel: Město Horní Jiřetín
IČO: 00265942
Sídlo: Potoční15/1, 435 43 Horní Jiřetín
Ve výši: 50 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 9. 2019.

Projekt č. 102
Název projektu: Robert Vano v Teplicích
Žadatel: VisitTeplice, s.r.o.
IČO: 05437661
Sídlo: Bořislav 113, 415 01 Bořislav
Ve výši: 30 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 9. 2019.

Projekt č. 103
Název projektu: Okresní dožínky na Chomutovsku
Žadatel: Obec Bílence
IČO: 00261793
Sídlo: Bílence 45, 430 01 Bílence
Ve výši: 31 500,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 11. 2019.
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Projekt č. 117
Název projektu: Multižánrový festival Spořice 2019
Žadatel: Obec Spořice
IČO: 00262137
Sídlo: Lipová 201, 431 01 Spořice
Ve výši: 30 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 9. 2019.

Projekt č. 119
Název projektu: Život jako v pohádce
Žadatel: Mgr. Eva Stolařová
Datum narození: **************
Sídlo: ******************************************
Ve výši: 30 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 7. 2019.

4. rozhodnout dle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, o nevyhovění žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace, z důvodu 
vysokého počtu podaných žádostí o dotaci a výši schválených finančních prostředků 
Programu pro rok 2019, těmto žadatelům:

Projekt č. 9
Název projektu: SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ Velká Bukovina
Žadatel: Obec Velká Bukovina
IČO: 00555886
Sídlo: Velká Bukovina 178, 407 29 Velká Bukovina
Žádost ve výši: 200 000,- Kč

Projekt č. 27
Název projektu: Muzikálové léto na zámku Ploskovice
Žadatel: Hudilas z.s.
IČO: 04808207
Sídlo: Lidická 17, 272 03 Kladno
Žádost ve výši: 251 066,- Kč

Projekt č. 31
Název projektu: Letní tóny Duchcova 2019
Žadatel: Město Duchcov
IČO: 00266299
Sídlo: nám. Republiky 20/5, 419 01 Duchcov
Žádost ve výši: 60 000,- Kč

Projekt č. 33
Název projektu: Posvícení Braňany - 12.10.2019
Žadatel: Obec Braňany
IČO: 00265845
Sídlo: Bílinská 76, 435 22 Braňany
Žádost ve výši: 105 000,- Kč

Projekt č. 34
Název projektu: Imaginárium bratří Formanů v zámku Valdštejnů
Žadatel: Město Litvínov
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IČO: 00266027
Sídlo: náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
Žádost ve výši: 50 000,- Kč

Projekt č. 36
Název projektu: Divadelní podzim Duchcov 2019
Žadatel: Město Duchcov
IČO: 00266299
Sídlo: nám. Republiky 20/5, 419 01 Duchcov
Žádost ve výši: 100 000,- Kč

Projekt č. 51
Název projektu: Městské slavnosti Děčín 2019
Žadatel: Statutární město Děčín
IČO: 00261238
Sídlo: Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
Žádost ve výši: 150 000,- Kč

Projekt č. 53
Název projektu: Rozsvícení vánočního stromku v Litvínově 2019
Žadatel: Město Litvínov
IČO: 00266027
Sídlo: náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
Žádost ve výši: 69 300,- Kč

Projekt č. 59
Název projektu: Zabrušanské slavnosti 2019
Žadatel: Obec Zabrušany
IČO: 00266647
Sídlo: Zabrušany 1, 417 71 Zabrušany
Žádost ve výši: 150 000,- Kč

Projekt č. 64
Název projektu: 30 LET SVOBODY
Žadatel: Slunečnice, z.s.
IČO: 68455429
Sídlo: Hudečkova 664/1, 405 02 Děčín
Žádost ve výši: 354 500,- Kč

Projekt č. 66
Název projektu: 55 LET BIGBÍTU VE ŠTĚTÍ
Žadatel: Město Štětí
IČO: 00264466
Sídlo: Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí
Ve výši: 50 000,- Kč

Projekt č. 67
Název projektu: Sochařské sympozium Cítoliby 2019
Žadatel: Městys Cítoliby
IČO: 00556262
Sídlo: Zeměšská 219, 439 02 Cítoliby
Ve výši: 42 000,- Kč
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Projekt č. 83
Název projektu: Roudnické vinobraní 2019
Žadatel: Kulturní zařízení Města Roudnice nad Labem
IČO: 00828637
Sídlo: Husovo náměstí 58, 413 01 Roudnice nad Labem
Žádost ve výši: 250 000,- Kč

Projekt č. 86
Název projektu: Umíme se bavit – 9. ročník
Žadatel: Město Libochovice
IČO: 00263931
Sídlo: náměstí 5. května 48, 411 17 Libochovice
Žádost ve výši: 35 000,- Kč

Projekt č. 97
Název projektu: Fesťáček u vody 2019
Žadatel: Obec Droužkovice
IČO: 00261858
Sídlo: Rudé Armády 80, 431 44 Droužkovice
Žádost ve výši: 60 000,- Kč

Projekt č. 114
Název projektu: Benešovský slunovrat 2019
Žadatel: Město Benešov nad Ploučnicí
IČO: 00261181
Sídlo: Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
Žádost ve výši: 85 000,- Kč

Projekt č. 141
Název projektu: HASÍME LÉTO
Žadatel: Město Jílové
IČO: 00261408
Sídlo: Mírové nám. 280, 407 01 Jílové
Žádost ve výši: 90 000,- Kč

D) ukládá

1. PhDr. Adamu Šrejberovi, Ph.D., vedoucímu odboru kultury a památkové péče, zabezpečit 
realizaci části B) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2019
2. Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, předložit návrh dle části C) tohoto usnesení 
Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 29. 4. 2019

Usnesení č. 064/63R/2019
17.1 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Plošná 
aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje – II. etapa“ zadávané 
formou zjednodušeného podlimitního řízení 

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí
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1. Protokol o otevírání nabídek na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Plošná 
aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje – II. etapa“ dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu;

2. Protokol o posouzení splnění podmínek účasti č. 1 a 2 na plnění veřejné zakázky na služby 
s názvem „Plošná aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje – II. 
etapa“ dle přílohy č. 2 a 3 předloženého materiálu;

3. Zprávu o hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Plošná 
aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje – II. etapa“ dle přílohy č. 4 
předloženého materiálu;

4. Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele na plnění veřejné 
zakázky na služby s názvem „Plošná aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 
Ústeckého kraje – II. etapa“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu;

5. Závazný text smlouvy z výzvy na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Plošná 
aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje – II. etapa“ dle přílohy č. 6 
předloženého materiálu;

B) rozhoduje

podle ustanovení § 125 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) o výběru dodavatele „Sweco Hydroprojekt + 
HYDROSOFT“, Táborská 940/31, 14016 Praha – Nusle, IČO: 26475081 a o uzavření 
smlouvy s tímto dodavatelem za podmínek uvedených v jeho nabídce a za předpokladu, že 
předloží veškeré doklady a splní veškeré úkony, které zákon nebo zadavatel požadoval jako 
podmínku uzavření smlouvy:
celková nabídková cena v Kč bez DPH: 4 499 000,00
celková nabídková cena v Kč včetně DPH: 5 443 790,00

C) ukládá

1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat smlouvu s vybraným 
dodavatelem.
Termín: 30. 4. 2019

2. Ing. Monice Zeman, MBA, zástupkyni ředitele pro výkon přenesené působnosti, vedoucí 
odboru životní prostředí a zemědělství, zabezpečit veškeré další úkony zadavatele u této 
veřejné zakázky, zejména připravit k uzavření smlouvu na plnění této veřejné zakázky s 
vybraným dodavatelem a předložit ji k podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje po předložení 
originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů a informací podle § 122 odst. 3 zákona;
Termín: 20. 4. 2019

Usnesení č. 065/63R/2019
17.2 Projekt „Implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji, 4. etapa 
2019 - 2022“, podání žádosti o dotaci do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 
2020

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) schvaluje

podání žádosti o dotaci na realizaci projektu vyhlašování soustavy Natura 2000 
„Implementace území Natura 2000 v Ústeckém kraji, 4. etapa 2019 - 2022“ v rámci 
Operačního programu Životní prostředí – OPŽP (plná refundace prostředků)
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B) ukládá

Ing. Monice Zeman, MBA, zástupkyni ředitele pro výkon přenesené působnosti, vedoucí 
odboru životního prostředí a zemědělství, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci bodu 
A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 6. 2019

Usnesení č. 066/63R/2019
17.3 Dodatek č. 6 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci Ústeckého kraje a společnosti 
EKO-KOM, a.s.

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

podle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské řízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci se 
společností EKO-KOM, a.s. při řešení a plnění cílů projektu „Intenzifikace odděleného sběru 
a zajištění využití využitelných složek komunálních odpadů včetně jejich obalové složky a 
informační a vzdělávací kampaň odpovědnosti občanů Ústeckého kraje za zachování 
příznivého životního prostředí budoucím generacím“, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,

B) ukládá

Ing. Monice Zeman, MBA, zástupkyni ředitele pro výkon přenesené působnosti, vedoucí 
odboru životního prostředí a zemědělství, zajistit administraci Dodatku č. 6 ke Smlouvě o 
vzájemné spolupráci uzavřené se společností EKO-KOM, a.s., dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 13. 5. 2019

Usnesení č. 067/63R/2019
17.4 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení EIA záměru „Zařízení k 
využití odpadů ve Varnsdorfu“ oznamovatele Le-Vele polymer s.r.o

Rada Ústeckého kraje po projednání

          se vyjadřuje

dle § 6 odst. 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů, k oznámení EIA záměru „Zařízení k využití odpadů ve Varnsdorfu“ 
oznamovatele Le-vele polymer s.r.o., takto:

Rada Ústeckého kraje NEPOŽADUJE provést posouzení záměru podle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení č. 068/63R/2019
17.5 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení EIA záměru „Hornická 
činnost na ložisku Krásný Dvůr - Podbořany (B3 111200) v DP Podbořany (60206)“ 
oznamovatele Kaolin Hlubany a.s.

Rada Ústeckého kraje po projednání

          se vyjadřuje

dle § 6 odst. 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů, k oznámení záměru „Hornická činnost na ložisku Krásný Dvůr – 
Podbořany (B3 111200) v DP Podbořany (60206)“ oznamovatele Kaolin Hlubany, a.s., takto:

Rada Ústeckého kraje POŽADUJE provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. V rámci posuzování 
vlivů na životní prostředí je nutné doplnit detailní zhodnocení navrhovaných variant těžby ve 
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vztahu k nejbližší obytné zástavbě jak pro fázi přípravy, tak pro fázi vlastního provozu, včetně 
návrhu opatření (hluková studie, rozptylová studie, posouzení zdravotních rizik, biologický 
průzkum lokality, studie hydrogeologických poměrů, studie vlivů na krajinný ráz, souhrnný 
plán sanace a rekultivace lokality po dokončení těžby).

Usnesení č. 069/63R/2019
18.1 Změna účelu čerpání části účelového investičního příspěvku pro Krajskou 
majetkovou, příspěvkovou organizaci, pro rok 2019

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

o změně účelu čerpání části účelového investičního příspěvku pro rok 2019, schváleného 
usnesením Rady Ústeckého kraje č. 024/53R/2018 ze dne 21. 11. 2018, pro Krajskou 
majetkovou, příspěvkovou organizaci, ve výši 6 880 tis. Kč na nákup zemědělských strojů - 
nakladač kolový - manipulátor (2 750 tis. Kč), velkoplošný mulčovač 6m (700 tis. Kč), kypřič 
půdy Allrounder 600 (980 tis. Kč), kolový traktor min. 195 hp, max. 240 hp (2 450 tis. Kč).

B) ukládá

Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, připravit a doručit 
příspěvkové organizaci písemné rozhodnutí zřizovatele o změně účelu čerpání části účelového 
investičního příspěvku pro rok 2019.
Termín: 15.4.2019

1
Usnesení č. 070/63R/2019
18.2 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

dle § 59 odst. 3 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o výpůjčce nemovité věci od Statutárního města Ústí nad Labem, se 
sídlem Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 00081531, a to:
- pozemek: část p. č. 2377/1 o výměře 325 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
zeleň
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 potřeby investiční akce „Depozitář 
SVK Ústí nad Labem – Evropská knihovna“ na dobu určitou, ode 1. 4. 2019 na dobu trvání 
realizace stavby, tj. nejpozději do 31. 12. 2020.

B) ukládá

Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o výpůjčce 
nemovité věci, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu 
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 5. 2019

Usnesení č. 071/63R/2019
19.1 Projednání investičních záměrů s výdaji nad 5 mil. Kč - III/2019

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

Zpracovanou studii na akci „Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice – 
revitalizace areálu školy (Trnovanská 1331) a výstavba nového pavilonu SPC“. (viz. příloha 
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č. 1)

B) schvaluje

1. Investiční záměr na akci „Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice – 
revitalizace areálu školy (Trnovanská 1331) a výstavba nového pavilonu SPC“ ve výši 47.361 
tis. Kč bez DPH a 57.307 Kč vč. DPH. (viz. příloha č. 2)

2. Investiční záměr s názvem „Gymnázium Chomutov, Mostecká 3000 - vestavba do malé 
půdy a bezbariérový přístup“ ve výši 13.189 tis. Kč vč. DPH. (viz. příloha č. 3)

3. Investiční záměr s názvem „Podkrušnohorské gymnázium Most, Majakovského 2343 - 
Výstavba víceúčelové sportovní haly“ ve výši 27.649 tis. Kč vč. DPH. (viz. příloha č. 4)

C) ukládá

1. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru INV, zahájit řešení akce „Speciální základní škola a 
Speciální mateřská škola, Teplice – revitalizace areálu školy (Trnovanská 1331) a výstavba 
nového pavilonu SPC“ postupnou rekonstrukcí objektů včetně případného zapojení dotačních 
titulů. (viz. příloha č. 2)
Termín: 31. 12. 2019

2. Mgr. Ing. Šimákovi, vedoucímu odboru MAJ, jednat o majetkoprávním vypořádání 
pozemku k akci „Podkrušnohorské gymnázium Most, Majakovského 2343 - Výstavba 
víceúčelové sportovní haly“. (viz. příloha č. 4)
Termín: 31. 12. 2019

Usnesení č. 072/63R/2019
19.2 Přehled centrálně evidovaných veřejných zakázek realizovaných v roce 2018

Rada Ústeckého kraje po projednání

          bere na vědomí

informaci o přehledech centrálně evidovaných veřejných zakázek realizovaných v roce 2018,
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon“) a veřejných zakázek malého rozsahu.

Usnesení č. 073/63R/2019
19.3 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Hotelová 
škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, p. o. - rekonstrukce 
školní jídelny, II etapa (ul. Československých Dobrovolců 2865)“ formou 
zjednodušeného podlimitního řízení

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

1. o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Hotelová škola, 
Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, p. o. - rekonstrukce školní jídelny, II 
etapa (ul. Československých Dobrovolců 2865)“ zadávané formou zjednodušeného 
podlimitního řízení podle ustanovení § 3 písm. a) a ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“);

2. způsobu hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími kritérii
hodnocení a jejich váhami
 celková nabídková cena v Kč bez DPH – váha 80 %
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 termín realizace v týdnech od předání staveniště - váha 20 %.

V případě, že dojde k rovnosti v bodovém ohodnocení účastníků na 1. - 2. místě, bude o 
pořadí rozhodovat výše jejich nabídkové ceny.
V případě, že dojde ke shodě i ve výši nabídkových cen těchto účastníků, bude o pořadí 
účastníků na 1. - 2. místě rozhodovat náhodný výběr losem provedený za účasti zástupců 
dotčených účastníků.

3. o podmínkách prokázání kvalifikace:

• základní způsobilost
- dle ustanovení § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže účastník zadávacího řízení způsobem dle 
ustanovení § 75 zákona

• profesní způsobilost
- dle ustanovení § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením výpisu z 
obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové 
evidence vyžaduje
- dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením dokladu o 
oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní 
předpisy takové oprávnění vyžadují, a to živnost vázanou „Provádění staveb, jejích změn a 
odstraňování“

• technická kvalifikace
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
seznamu stavebních prací nejméně 3 realizovaných zakázek v posledních 5 letech se 
zaměřením na stavby pozemního stavitelství, a to na stavební úpravy, opravy nebo 
novostavby včetně osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení těchto zakázek. 
Finanční objem každé jednotlivé realizované zakázky musí být minimálně 5,5 mil. Kč bez 
DPH. (Stavební práce musí být v období 5 let před zahájením zadávacího řízení skutečně 
dokončeny);
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. d) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osoby (dle ustanovení § 158 odst. 1 a ustanovení § 
160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění) odpovědné za vedení 
realizace příslušných stavebních prací, a to doložením osvědčení autorizovaného technika 
nebo inženýra nebo stavitele (nebo osoby usazené nebo hostující) v oboru pozemní stavby, 
vydaného ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění. (Je třeba vždy u osvědčení 
této autorizované osoby výslovně uvést, zda jde o zaměstnance účastníka zadávacího řízení, 
jinou osobu, prostřednictvím které dodavatel prokazuje kvalifikaci nebo o zaměstnance této 
osoby s tím, že u jiných osob je nutno doložit i doklady vyžadované v § 83 zákona.)
V souladu s ustanovením § 53 odst. 4 zákona prokazuje účastník zadávacího řízení ve 
zjednodušeném podlimitním řízení splnění veškeré požadované kvalifikace v nabídce 
předložením příslušných dokladů v prosté kopii, přičemž všechny požadované doklady k 
prokázání kvalifikace může nahradit čestným prohlášením. Originály nebo ověřené kopie 
dokladů o své kvalifikaci v souladu s § 122 odst. 3 písm. a) zákona a v souladu s § 122 odst. 3 
písm. b) zákona doklady nebo vzorky, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy, 
pokud si je zadavatel vyhradil podle § 104 zákona, předloží vybraný dodavatel před podpisem 
smlouvy.

4. o využití práva zadavatele vyhradit si v zadávacích podmínkách dle § 53 odst. 5 zákona 
oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení a oznámení o výběru dodavatele uveřejnit 
na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům 
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zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění;

5. o pověření hodnotící komise podle § 42 odst. 1 zákona provedením posouzení nabídek a 
hodnocení nabídek, přičemž bude postupováno v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona a 
o pověření hodnotící komise kontrolou doručených dokladů vybraného dodavatele podle § 
122 odst. 3 zákona

6. o pozvání zástupců všech zastupitelských klubů na jednání komisí pro hodnocení a 
posouzení nabídek

7. o povinnosti účastníků zadávacího řízení poskytnout k zajištění splnění svých povinností 
vyplývajících z účasti v zadávacím řízení jistotu dle § 41 zákona. Výše jistoty je stanovena na 
částku 118 000,00 Kč. Jistota může být složena jednou z těchto forem:
- složení peněžní částky na účet zadavatele („peněžní jistota“), nebo
- poskytnutím bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo
- pojištěním záruky ve prospěch zadavatele.
Pokud účastník zvolí peněžní jistotu, zašle ji na depozitní účet zadavatele číslo: 
2141552/0800, variabilní symbol: 15182019, specifický symbol IČO účastníka, tak, aby byla 
připsána na účet zadavatele nejpozději před koncem lhůty pro podání nabídek. Složení jistoty 
účastník prokáže v souladu s ustanovením § 41 odst. 4 a 5 zákona. Při složení peněžní jistoty 
v nabídce zároveň uvede číslo účtu, na který požaduje jistotu vrátit.
Záruční listina nebo písemné prohlášení pojistitele, obsahující závazek vyplatit zadavateli 
plnění z jistoty za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 zákona, musí být v elektronické 
formě předloženy zadavateli jako nedílná součást elektronické nabídky. Do elektronické 
nabídky bude neoddělitelně vložena kopie těchto listin a v samostatném souboru originál 
(originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronických podpisů). Účastník je povinen 
zajistit platnost bankovní záruky nebo pojištění záruky po celou dobu zadávací lhůty.
Zadavatel vrátí peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem i originály 
záručních listin a písemných prohlášení pojistitelů ve lhůtách stanovených v § 41 odst. 6 
zákona.

B) jmenuje

členy a náhradníky komise pro otevírání nabídek a členy a náhradníky hodnotící komise dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu

C) ukládá

Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat Výzvu k podání nabídky 
uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 22. 3. 2019

Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, zabezpečit nezbytné úkony související se 
zahájením této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky a doporučit zadání této 
veřejné zakázky vybranému dodavateli, jehož nabídka bude vyhodnocena podle ekonomické 
výhodnosti nabídky jako nejvýhodnější.
Termín: 30. 6. 2019

D) svěřuje

v souladu s ustanovením § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) 
hejtmanovi Ústeckého kraje rozhodování o námitkách podaných v průběhu zadávacího řízení 
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a o vyjádření k podnětům nebo návrhům na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele v 
tomto zadávacím řízení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

E) pověřuje

Ing. Pavlu Svítilovou, vedoucího odboru investičního, jako gestora a pracovníky oddělení 
veřejných zakázek odboru investičního jako administrátory této veřejné zakázky jako osoby, 
které jsou za zadavatele oprávněné činit v tomto zadávací řízení elektronické úkony, zejména 
poskytovat zadávací dokumentaci, žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a zveřejňovat 
údaje o této veřejné zakázce na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

Usnesení č. 074/63R/2019
19.4 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Labská 
stezka č. 2 – etapa 3, úsek Třeboutice - Nučnice“ formou otevřeného řízení

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

1. o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Labská stezka č. 
2 – etapa 3, úsek Třeboutice - Nučnice“ formou otevřeného řízení v podlimitním režimu podle 
ustanovení § 3 písm. b) a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále 
jen „zákon“);
2. o způsobu hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími 
kritérii hodnocení a jejich váhami
– nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH – váha 100 %
V případě shodných nabídkových cen účastníků na 1. – 2. místě rozhodne o pořadí náhodný 
výběr losem, provedený za účasti zástupců dotčených účastníků.
3. o podmínkách prokázání kvalifikace:
 základní způsobilost
- dle § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže účastník zadávacího řízení způsobem dle § 75 zákona
 profesní způsobilost
- dle § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením výpisu z obchodního 
rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence 
vyžaduje
- dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením dokladu o 
oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní 
předpisy takové oprávnění vyžadují, a to živnost vázanou „Provádění staveb, jejich změn a 
odstraňování“
 technická kvalifikace
- dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením seznamu 
stavebních prací nejméně 3 realizovaných zakázek v posledních 5 letech (před zahájením 
zadávacího řízení) se zaměřením na stavby pozemních komunikací, a to na výstavbu, 
rekonstrukci nebo opravu pozemních komunikací, případně i výstavbu, rekonstrukci nebo 
opravu podobných staveb (chodníky, zpevněné plochy, cyklostezky, vzletové a přistávací 
dráhy apod.), včetně osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení těchto zakázek. 
Finanční objem stavebních prací u každé z uvedených zakázek musí být vyšší jak 20 mil. Kč 
bez DPH.
(Stavební práce musí být v období 5 let před zahájením zadávacího řízení skutečně 
dokončeny.);
- dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením osvědčení o 
vzdělání a odborné kvalifikaci osoby (dle ustanovení § 158 odst. 1 a ustanovení § 160 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění) odpovědné za vedení realizace 
příslušných stavebních prací, a to doložením osvědčení autorizovaného technika nebo 
inženýra nebo stavitele (nebo osoby usazené nebo hostující) v oboru dopravní stavby – 
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nekolejová doprava, vydaného ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění. (Je 
třeba vždy u osvědčení této autorizované osoby výslovně uvést, že jde o osobu odpovědnou 
za vedení realizace příslušných stavebních prací, a uvést, zda jde o zaměstnance účastníka 
zadávacího řízení, jinou osobu, prostřednictvím které dodavatel prokazuje kvalifikaci nebo o 
zaměstnance této osoby s tím, že u jiných osob je nutno doložit i doklady vyžadované v § 83 
zákona.)
V souladu s ustanovením § 86 odst. 2 zákona může dodavatel splnění všech podmínek 
prokázání kvalifikace prokázat předložením čestného prohlášení nebo předložením 
jednotného evropského osvědčení.
V souladu s § 45 odst. 1 zákona může dodavatel předložit v nabídce příslušné doklady k 
prokázání kvalifikace v prosté kopii. Originály nebo ověřené kopie dokladů o své kvalifikaci 
předloží v souladu s § 122 odst. 3 písm. a) zákona vybraný dodavatel před podpisem smluv.
Před podpisem smlouvy zadavatel v souladu s ustanovením § 122 odst. 4 zákona u vybraného 
dodavatele, je-li právnickou osobou, zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona o 
některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále 
jen "skutečný majitel") z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího 
veřejné rejstříky právnických a fyzických osob. V souladu s ustanovením § 122 odst. 5 
zákona pokud nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle odstavce 4, zadavatel 
vyzve podle ustanovení § 122 odst. 3 zákona vybraného dodavatele k předložení výpisu z 
evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo ke sdělení identifikačních 
údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a k předložení dokladů, z nichž 
vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli.
4. o pověření hodnotící komise podle § 42 odst. 1 zákona provedením posouzení nabídek a 
hodnocení nabídek, přičemž bude postupováno v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona a 
o pověření hodnotící komise kontrolou doručených dokladů vybraného dodavatele podle § 
122 odst. 3 zákona.
5. o povinnosti účastníků zadávacího řízení poskytnout k zajištění splnění svých povinností 
vyplývajících z účasti v zadávacím řízení jistotu dle § 41 zákona. Výše jistoty je stanovena na 
částku 429.000,00 Kč (slovy: čtyřistadvacetdevěttisíc korun českých). Jistota může být 
složena jednou z těchto forem:
- složení peněžní částky na účet zadavatele („peněžní jistota“), nebo
- poskytnutím bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo
- pojištěním záruky ve prospěch zadavatele.
Pokud účastník zvolí peněžní jistotu, zašle ji na depozitní účet zadavatele číslo: 
2141552/0800, variabilní symbol: číslo VZ ve VVZ, specifický symbol IČ účastníka, tak, aby 
byla připsána na účet zadavatele nejpozději před koncem lhůty pro podání nabídek. Složení 
jistoty účastník prokáže v souladu s ustanovením § 41 odst. 4 a 5 zákona. Při složení peněžní 
jistoty v nabídce zároveň uvede číslo účtu, na který požaduje jistotu vrátit.
Záruční listina nebo písemné prohlášení pojistitele, obsahující závazek vyplatit zadavateli 
plnění z jistoty za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 zákona, musí být v elektronické 
formě předloženy zadavateli jako nedílná součást elektronické nabídky. Do elektronické 
nabídky bude neoddělitelně vložena kopie těchto listin a v samostatném souboru originál 
(originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronických podpisů). Účastník je povinen 
zajistit platnost bankovní záruky nebo pojištění záruky po celou dobu zadávací lhůty.
Zadavatel vrátí peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem i originály 
záručních listin a písemných prohlášení pojistitelů ve lhůtách stanovených v § 41 odst. 6 
zákona.
6. o pozvání zástupců všech zastupitelských klubů na jednání komisí.

B) jmenuje

členy a náhradníky komise pro otevírání nabídek a hodnotící komise pro hodnocení a 
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posouzení nabídek dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

C) ukládá

1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat Zadávací dokumentaci 
uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 30. 4. 2019
2. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, zabezpečit nezbytné úkony související se 
zahájením této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení, 
předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky a doporučit zadání této veřejné zakázky 
vybranému dodavateli, jehož nabídka bude vyhodnocena podle ekonomické výhodnosti 
nabídky jako nejvýhodnější.
Termín: 30. 6. 2019

D) svěřuje

v souladu s ustanovením § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) 
hejtmanovi Ústeckého kraje rozhodování o námitkách podaných v průběhu zadávacího řízení 
a o vyjádření k podnětům nebo návrhům na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele v 
tomto zadávacím řízení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

E) pověřuje

Ing. Pavlu Svítilovou, vedoucí odboru investičního, jako gestora a pracovníky oddělení 
veřejných zakázek odboru investičního jako administrátory této veřejné zakázky jako osoby, 
které jsou za zadavatele oprávněné činit v tomto zadávací řízení elektronické úkony, zejména 
poskytovat zadávací dokumentaci, žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a zveřejňovat 
údaje o této veřejné zakázce na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

F) souhlasí

s tím, že pokud bude zadávací dokumentace připomínkována kontrolním orgánem 
(poskytovatelem dotace) a tyto připomínky nebudou podstatného rázu, budou tyto do 
zadávací dokumentace zapracovány bez dalšího schválení Radou ÚK.

Usnesení č. 075/63R/2019
19.5 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „DD a 
ŠJ Hora Svaté Kateřiny – rekonstrukce elektroinstalací, školní kuchyně a suterénu“ 
zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

1. Protokol o otevírání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „DD a 
ŠJ Hora Svaté Kateřiny – rekonstrukce elektroinstalací, školní kuchyně a suterénu“ dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. Zprávu o hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „DD a 
ŠJ Hora Svaté Kateřiny – rekonstrukce elektroinstalací, školní kuchyně a suterénu“ dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu.
3. Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení na plnění veřejné zakázky na 
stavební práce s názvem „DD a ŠJ Hora Svaté Kateřiny – rekonstrukce elektroinstalací, školní 
kuchyně a suterénu“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.
4. Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení č. II. na plnění veřejné zakázky na 
stavební práce s názvem „DD a ŠJ Hora Svaté Kateřiny – rekonstrukce elektroinstalací, školní 
kuchyně a suterénu“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.
5. Závazný text smlouvy o dílo z výzvy na plnění veřejné zakázky, část 1-Stavební práce, s 
názvem „DD a ŠJ Hora Svaté Kateřiny – rekonstrukce elektroinstalací, školní kuchyně a 
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suterénu“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu.
6. Závazný text kupní smlouvy z výzvy na plnění veřejné zakázky, část 2-Dodávky 
(gastrotechnologie), s názvem „DD a ŠJ Hora Svaté Kateřiny – rekonstrukce elektroinstalací, 
školní kuchyně a suterénu“ dle přílohy č. 6 předloženého materiálu.

B) rozhoduje

1. podle ustanovení § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) o výběru dodavatele, STAVMOST, s.r.o., nám. 
Svobody 7, 434 01 Most, IČO:64051994 na 1. část-Stavební práce a o uzavření smlouvy s 
tímto dodavatelem, který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku, a to za podmínek 
uvedených v jeho nabídce a za předpokladu, že předloží veškeré doklady a splní veškeré 
úkony, které zákon nebo zadavatel požadoval jako podmínku uzavření smlouvy:
Celková nabídková cena v Kč bez DPH 14 641 878,96
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH 16 838 160,80
2. podle ustanovení § 122 odst. 1 zákona o výběru dodavatele, STAVMOST, s.r.o., nám. 
Svobody 7, 434 01 Most, IČO:64051994 na 2. část-Dodávky (gastrotechnologie) a o uzavření 
smlouvy s tímto dodavatelem, který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku, a to za 
podmínek uvedených v jeho nabídce a za předpokladu, že předloží veškeré doklady a splní 
veškeré úkony, které zákon nebo zadavatel požadoval jako podmínku uzavření smlouvy:
Celková nabídková cena v Kč bez DPH 633 740,00
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH 766 825,40
3. o pověření hodnotící komise, která byla Radou ÚK pověřená provedením hodnocení a 
posouzení nabídek podle § 42 odst. 1 zákona, přičemž bylo postupováno v souladu s 
ustanovením § 39 odst. 4 zákona, kontrolou doručených dokladů vybraného dodavatele podle 
§ 122 odst. 3 zákona“, pro 1 i 2 část veřejné zakázky

C) ukládá

1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat smlouvy s vybraným 
dodavatelem pro část 1 i 2 veřejné zakázky;
Termín: 31. 5. 2019
2. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí investičního odboru, zabezpečit veškeré další úkony 
zadavatele u této veřejné zakázky pro 1 i 2 část, zejména vyzvat vybraného dodavatele k 
předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů a informací podle § 122 odst. 3 
zákona pro obě části veřejné zakázky a připravit k uzavření smlouvy na plnění obou částí 
veřejné zakázky s vybraným dodavatelem, a předložit je k podpisu hejtmanovi Ústeckého 
kraje;
Termín: 30. 4. 2019

Usnesení č. 076/63R/2019
19.6 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„VOŠE, OA, SPgŠ a SZŠ Most – rekonstrukce víceúčelového sportovního hřiště“ 
zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

1.Protokol z otevírání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „VOŠE, 
OA, SPgŠ a SZŠ Most – rekonstrukce víceúčelového sportovního hřiště“ dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu.
2.Zprávu o hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „VOŠE, 
OA, SPgŠ a SZŠ Most – rekonstrukce víceúčelového sportovního hřiště“ dle přílohy č. 2 
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předloženého materiálu.
3.Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení na plnění veřejné zakázky na 
stavební práce s názvem „VOŠE, OA, SPgŠ a SZŠ Most – rekonstrukce víceúčelového 
sportovního hřiště“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.
4.Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení č. II na plnění veřejné zakázky na 
stavební práce s názvem „VOŠE, OA, SPgŠ a SZŠ Most – rekonstrukce víceúčelového 
sportovního hřiště“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.
5.Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení č. III na plnění veřejné zakázky na 
stavební práce s názvem „VOŠE, OA, SPgŠ a SZŠ Most – rekonstrukce víceúčelového 
sportovního hřiště“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu.
6.Závazný text smlouvy o dílo z výzvy na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„VOŠE, OA, SPgŠ a SZŠ Most – rekonstrukce víceúčelového sportovního hřiště“ dle přílohy 
č. 6 předloženého materiálu.

B) rozhoduje

podle ustanovení § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) o výběru dodavatele RAVEK s.r.o., Textilní 191/1, 
Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 25432141 a o uzavření smlouvy s 
tímto dodavatelem, který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku, a to za podmínek 
uvedených v jeho nabídce a za předpokladu, že předloží veškeré doklady a splní veškeré 
úkony, které zákon nebo zadavatel požadoval jako podmínku uzavření smlouvy:
Celková nabídková cena v Kč bez DPH: 20 885 676,36
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH: 25 271 668,40
termín realizace v týdnech od předání staveniště, nejméně však 21 týdnů: 21

C) ukládá

1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat smlouvu s vybraným 
dodavatelem;
Termín: 31. 05. 2019
2. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí investičního odboru, zabezpečit veškeré další úkony 
zadavatele u této veřejné zakázky, zejména vyzvat vybraného dodavatele k předložení 
originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů a informací podle § 122 odst. 3 zákona a 
připravit k uzavření smlouvu na plnění této veřejné zakázky s vybraným dodavatelem a 
předložit ji k podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje;
Termín: 31. 5. 2019

Usnesení č. 077/63R/2019
19.7 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Nová 
komunikace u města Roudnice nad Labem“ zadávané formou otevřeného řízení v 
nadlimitním režimu

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

1. Protokol o otevírání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Nová 
komunikace u města Roudnice nad Labem“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. Zprávu o hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Nová 
komunikace u města Roudnice nad Labem“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
3. Protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení na plnění veřejné 
zakázky na stavební práce s názvem „Nová komunikace u města Roudnice nad Labem“ dle 
přílohy č. 3 předloženého materiálu.
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4. Protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení 2 na plnění veřejné 
zakázky na stavební práce s názvem „Nová komunikace u města Roudnice nad Labem“ dle 
přílohy č. 4 předloženého materiálu.
5. Závazný text smlouvy o dílo ze zadávací dokumentace na plnění veřejné zakázky na 
stavební práce s názvem „Nová komunikace u města Roudnice nad Labem“ dle přílohy č. 5 
předloženého materiálu.

B) rozhoduje

1. podle ustanovení § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále 
jen „zákon“) o výběru dodavatele „Společnost Komunikace u města Roudnice nad Labem“; 
Společník 1- Správce: EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 11000 Praha - Nové Město, IČO: 
45274924; Společník 2: HERKUL a.s., Obrnice č. p. 228, 435 21 Obrnice, IČO: 25004638; 
doručovací adresa: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Ústí nad 
Labem, U Dálnice 261, 403 39 Chlumec a o uzavření smlouvy s tímto dodavatelem, který 
podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku, a to za podmínek uvedených v jeho nabídce a za 
předpokladu, že předloží veškeré doklady a splní veškeré úkony, které zákon nebo zadavatel 
požadoval jako podmínku uzavření smlouvy:
• Celková nabídková cena v Kč bez DPH: 257 601 007,31
• Celková nabídková cena v Kč včetně DPH: 311 697 218,85
• Termín plnění v týdnech od předání staveniště: 68
2. o pověření hodnotící komise kontrolou doručených dokladů vybraného dodavatele podle § 
122 odst. 3 zákona

C) ukládá

1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat smlouvu s vybraným 
dodavatelem
Termín: 31. 5. 2019
2. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, zabezpečit veškeré další úkony 
zadavatele u této veřejné zakázky, zejména vyzvat vybraného dodavatele k předložení 
originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů a informací podle § 122 odst. 3 zákona a 
připravit k uzavření smlouvu na plnění této veřejné zakázky s vybraným dodavatelem a 
předložit ji k podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje;
Termín: 15. 5. 2019

Usnesení č. 078/63R/2019
19.8 Změna smlouvy č. 18/SML3305/SOD/INV ze dne 5. 6. 2018 na plnění veřejné 
zakázky na stavební práce s názvem „Gymnázium, Děčín, p. o. – Etapa V.1. venkovní 
hřiště a hlavní vjezd“

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

1. změnový list č. 3 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
2. návrh dodatku č. 2 k původní Smlouvě o dílo č. 18/SML3305/SOD/INV ze dne 5. 6. 2018 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

B) rozhoduje

1. v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) o nepodstatných změnách závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Gymnázium, Děčín, p. o. - Etapa V.1. 
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venkovní hřiště a hlavní vjezd“ dodavatele RAVEK s.r.o., Textilní 191/1, 400 01 Ústí nad 
Labem, IČO 25432141, se kterým byla uzavřena původní smlouva o dílo a o uzavření 
dodatku č. 2 k původní Smlouvě o dílo č. 18/SML3305/SOD/INV ze dne 5. 6. 2018, ve 
smyslu potvrzených změnového listu č. 3 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu:

Původní cena dle SoD bez DPH: 5 759 679,00 Kč
Původní cena dle SoD včetně DPH: 6 969 211,60 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH: 6 314 690,53 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 včetně DPH: 7 640 775,54 Kč

Změnový list č. 3 (ZL č.3)
Dle § 222 odst. 4 zákona:
Dodatečné stavební práce bez DPH (vícepráce): 377 489,65 Kč
Odpočty bez DPH (méněpráce): - 288 839,25 Kč
Navýšení ceny celkem bez DPH: 88 650,40 Kč

Konečná cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH: 6 403 340,93 Kč
Konečná cena díla dle dodatku č. 2 včetně DPH: 7 748 042,53 Kč

2. o prodloužení termínu plnění na základě dodatečných stavebních prací dle § 222 odst. 4 
zákona, které by neovlivnilo pořadí v původním zadávacím řízení, neboť výše uvedený 
dodavatel jako jediný podal nabídku. Nejde o nepovolenou změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 
písm. a) zákona. Dodatečné stavební práce vyvolaly nutnost změny termínu plnění, a to z 
původních 22 týdnů od předání staveniště na 26 týdnů od předání staveniště.

C) ukládá

1. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, předložit dodatek č. 2 k původní 
smlouvě o dílo k podpisu.
Termín: 30. 4. 2019
2. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat dodatek č. 2 k původní 
smlouvě o dílo.
Termín: 30. 4. 2019

Usnesení č. 079/63R/2019
20.1 Informace o peticích a stížnostech doručených orgánům Ústeckého kraje v roce 
2018

Rada Ústeckého kraje po projednání

          bere na vědomí

Informaci o peticích a stížnostech doručených orgánům Ústeckého kraje v roce 2018 dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu.

Usnesení č. 080/63R/2019
21.1 Zpráva o činnosti Finanční komise Rady Ústeckého kraje za rok 2018

Rada Ústeckého kraje po projednání

          bere na vědomí

1) Zprávu o činnosti Finanční komise Rady Ústeckého kraje za rok 2018
2) doporučení Finanční komise Rady Ústeckého kraje, aby se Rada Ústeckého kraje více 
zabývala odbornými názory, připomínkami, náměty a návrhy tohoto poradního orgánu
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Krajský úřad 

Číslo dárce:  
Číslo obdarovaného:  
 
 

DAROVACÍ SMLOUVA 
uzavřená dle ustanovení § 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

Smluvní strany: 

Dárce:  
Ústecký kraj  
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje  
IČ: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.  

číslo účtu: 882733379/0800 
Zástupce pro věcná jednání: Ing. Luboš Trojna, vedoucí odboru kancelář hejtmana 
E-mail/telefon: trojna.l@kr-ustecky.cz, 475657754 
(dále jen „dárce“)  

a 

Obdarovaný:  
Armáda spásy v České republice, z. s.  
Sídlo/Bydliště: Petržílkova 2565/23, Stodůlky, 158 00 Praha 
Zastoupený: Janem Františkem Krupou 
IČ: 40613411 
DIČ: CZ 40613411 
Bank. spojení: Československá obchodní banka, a. s. 

číslo účtu: 265103574/0300 
Zástupce pro věcná jednání: Jan František Krupa, národní ředitel sociálních služeb 
E-mail/telefon: jan_krupa@czh.salvationarmy.org, 251106424 
  
(výpis ze spolkového rejstříku  obdarovaného tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě ) 
(dále jen „obdarovaný“)  

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

DAROVACÍ SMLOUVU: 
 

 
I. 

Předmět daru 

bod 4.2 priloha 1.pdf k usnesení č. 007/63R/2019
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Předmětem daru je peněžní částka ve výši 101.200,-  Kč (dále jako „dar“).  
 

II. 
Projevy vůle 

1. Dárce touto smlouvou daruje dar obdarovanému, který jej za podmínek uvedených v této 
smlouvě přijímá.  

2. Dárce přikazuje obdarovanému dar použít výhradně za účelem podpory Centra 
sociálních služeb v Jirkově pro azylové domy.  Obdarovaný se zavazuje, že dar užije 
pouze k účelu, k němuž byl darován.  

3. Pokud obdarovaný použije dar k jiným účelům, než přikazuje dárce, je obdarovaný povinen 
dar dárci vrátit v takové výši, která odpovídá výši, jež byla obdarovaným užita neoprávněně 
k jinému účelu, a to do 14 dnů ode dne doručení výzvy k vrácení dárcem  obdarovanému 
po porušení příkazu obdarovaným. 

 

III.  
Ostatní ujednání 

1. Dar bude obdarovanému dárcem poukázán na účet č. 265103574/0300 vedený u ČSOB, 
a to do 14 dnů ode dne uzavření této smlouvy. 

2. Obdarovaný poskytne dárci informaci o využití daru na stanovený účel, a to do 31. 12. 
2019. 

 

IV.  
Závěrečná ustanovení 

1. Dárce tímto potvrzuje, že o poskytnutí daru 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 2 paré s platností originálu, přičemž každá ze smluvních 
stran obdrží  1 vyhotovení. 

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. Obdarovaný 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 dárce, který zároveň zajistí, aby informace o 
uveřejnění této smlouvy byla zaslána obdarovanému do datové schránky ID iacap5u / na 
e-mail: ustredi@armadaspasy.cz. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

V. 
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Podpisy smluvních stran 

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

 
 

V …………….. dne ………………… 

 

 

 

 

V ………………… dne ……………….. 

……………………………………………. ……………………………………………… 

Dárce 
Ústecký kraj 
Oldřich Bubeníček, hejtman  
 

Obdarovaný 
Armáda spásy v České republice, z.s. 
Jan František Kroupa, národní ředitel 
sociálních služeb 
 

 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Výpis ze spolkového rejstříku   
 
 



 

 

 

 

Krajský úřad 

Číslo centrálního zadavatele:   
Číslo pověřujícího zadavatele:    

 
 

SMLOUVA 
o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání  

a o zmocnění centrálního zadavatele 
 

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, a ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

Smluvní strany 

Centrální zadavatel  
Ústecký kraj 
se sídlem   :  Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
zastoupený              :  Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje  
IČ   :  70892156 
DIČ   :  CZ70892156 
Bankovní spojení :  Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem 
číslo účtu  :  882733379/0800 
Kontaktní osoba :  Bc. Jan Jelínek, vedoucí odboru informatiky a organizačních věcí 

Krajského úřadu Ústeckého kraje 
telefon, fax  :   475 657 301 / 475 200 245      
e-mail   :   jelinek.j@kr-ustecky.cz    
 
a 
 
Pověřující zadavatel 
účastníci smlouvy na straně pověřujícího zadavatele jsou uvedeni v příloze č. 1 této 
smlouvy se specifikací v níže uvedeném rozsahu: 
Název:   
Sídlo:   
Zastoupený:  
Kontaktní osoba:  
E-mail/telefon:  
IČ:  
DIČ:  
Bank. spojení:  
číslo účtu: 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

SMLOUVU 

bod 6.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 008/63R/2019
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I. 

Předmět a účel smlouvy 
 
1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností centrálního zadavatele a pověřujících 

zadavatelů v souvislosti s centralizovaným zadáváním veřejné zakázky na hlasové a da-
tové služby pro Ústecký kraj, jím zřizované příspěvkové organizace a Ústav archeologické 
památkové péče severozápadních Čech, v. v. i. na období od 1. 3. 2020, na dobu neurči-
tou. 

2. Účelem této smlouvy je ustanovení centrálního zadavatele, který bude provádět centrali-
zované zadávání výše uvedené zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), jakož i upravení postupu při centralizovaném zadá-
vání veřejné zakázky.  

II. 

Práva a povinnosti smluvních stran při centralizovaném zadávání 

1. Smluvní strany se dohodly, že Ústecký kraj se sídlem  Velká Hradební 3118/48, Ústí nad 
Labem, bude ve smyslu ust. § 9 odst. 1 písm. b) ZZVZ plnit funkci centrálního zadavatele 
veřejné zakázky na hlasové a datové služby pro Ústecký kraj, jím zřizované příspěvkové 
organizace a Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i. na ob-
dobí od 1. 3. 2020, na dobu neurčitou. Centrální zadavatel uskuteční zadávací řízení, 
v rámci něhož pověřující zadavatelé pořídí hlasové a datové služby (dle § 9 odst. 1 písm. 
b) ZZVZ). Centrální zadavatel je v rámci centrálního zadávání oprávněn pořídit plnění i pro 
vlastní potřebu. Centrální zadavatel bude při své zadavatelské činnosti postupovat podle 
ZZVZ, případně i podle svých vnitřních předpisů upravujících oblast zadávání veřejných 
zakázek. 

2. Zadavatelem, který je pověřen vystupovat za pověřujícího zadavatele navenek vůči třetím 
osobám a informačnímu systému, je centrální zadavatel. Pověřující zadavatelé touto 
smlouvou dále udělují centrálnímu zadavateli plnou moc k uzavření příslušné smlouvy 
s vybraným dodavatelem. 

3. Smluvní strany berou na vědomí skutečnost, že zadavatelskou činnost ve smyslu ZZVZ 
vykonává centrální zadavatel, který odpovídá za zákonný průběh zadávacích řízení a nese 
veškeré náklady nebo sankce vzniklé porušením zákona. V této souvislosti pověřující za-
davatel výslovně uvádí, že centrální zadavatel je oprávněn stanovit zadávací podmínky 
pro předmětné veřejné zakázky zcela sám bez povinnosti jakkoliv takové zadávací pod-
mínky konzultovat, projednávat či nechat odsouhlasit pověřujícím zadavatelem. 

4. Pověřující zadavatel se zavazuje poskytovat centrálnímu zadavateli veškerou nezbytnou 
součinnost při provádění zadávacího řízení a zadávání samotné veřejné zakázky. 

5. Pověřující zadavatel je povinen zejména: 
a) informovat centrálního zadavatele o všech podstatných skutečnostech majících vliv na 

průběh zadávacích řízení a jejich zákonnost, 

b) ve lhůtě stanovené centrálním zadavatelem sdělit veškeré skutečnosti, které si cen-
trální zadavatel vyžádal a jsou nezbytné k zajištění zadávacího řízení, 

c) učinit vůči stávajícímu dodavateli hlasových a datových služeb takové kroky, které po-
věřujícímu zadavateli umožní započít s odběrem sjednaných služeb od vybraného 
dodavatele, a to od 1. 3. 2020, neučiní-li tak centrální zadavatel, resp. vybraný doda-
vatel, (převod jednotlivých telefonních čísel pod případného nového operátora může 
proběhnout ve skupinách, dle harmonogramu stanoveného na základě provozních 
možností pověřujícím zadavatelem), 

d) akceptovat sjednané obchodní podmínky stanovené centrálním zadavatelem v zadá-
vacích podmínkách vyjma případů: 

i. nedostatečného pokrytí signálem pro hlasové a datové služby nebo 
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ii. nemožnosti sjednat odebírání služby, která je nutná pro provozní potřeby orga-
nizace nebo 

iii. umožnění pořízení služeb pro zajištění nutného záložního provozu organizace 
od náhradního operátora, nebo 

iv. má-li výhodnější podmínky u stávajícího dodavatele hlasových a datových slu-
žeb. 

V případě, že pověřující zadavatel nesplňuje ani jednu z výjimek dle článku II, odst. 5 
bodu d), při nesplnění tohoto závazku je pověřující zadavatel povinen hradit případné 
škody vzniklé z této nečinnosti. 

 
III. 

Doba trvání smlouvy 
 
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne účinnosti této smlouvy do doby dosa-
žení účelu, pro který byla uzavřena, tj. do doby uzavření smluv s vybraným dodavatelem.  
 

 
IV. 

Náklady řízení 

 
Veškeré náklady spojené s realizací zadávacích řízení formou centralizovaného zadávání ve-
řejných zakázek na hlasové a datové služby pro Ústecký kraj, jím zřizované příspěvkové 
organizace a Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i. na období 
od 1. 3. 2020, na dobu neurčitou ponese centrální zadavatel. Samotná smlouva se uzavírá 
jako bezúplatná, centrálnímu zadavateli za činnost nepřísluší odměna 
 

V. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zá-

stupci smluvních stran. 
2. Tato smlouva je vyhotovena v jednom vyhotovení s platností originálu, které bude uloženo 

u centrálního zadavatele. Pověřující zadavatel obdrží kopii smlouvy. 
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. Centrální zadavatel vyro-

zumí pověřujícího zadavatele o dni, kdy smlouva nabyla platnosti a účinnosti. 
4. Centrální zadavatel potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou Ústec-

kého kraje usnesením č. ……………… ze dne ……. 
5. Příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy. 
 
 
V Ústí nad Labem dne                                                  Místo, datum a podpis pověřujícího 

zadavatele  - viz. příloha č. 1 
 
 
 
……………………………………………            
                 centrální zadavatel                                                     
                     Ústecký kraj                             
                Oldřich Bubeníček 
            hejtman Ústeckého kraje



Příloha č. 1 

 

 

 

Příloha č. 1  
Smlouvy o společném postupu  

zadavatelů při centralizovaném zadávání  
a o zmocnění centrálního zadavatele 

 
Označení pověřujícího zadavatele 

 
Název :   
Sídlo :  
Zastoupený :   
Kontaktní osoba :   
E-mail/telefon :  
IČ :  
DIČ :  
Bank. spojení :  
 číslo účtu :  
 
Specifikace poptávaných služeb: 

 hlasové a datové služby 
 
 
Pověřující zadavatel souhlasí s ujednáním smlouvy, jíž je tato příloha nedílnou součástí. 
 
 
V Ústí nad Labem dne …………..2019                         
 
 
 
 
 
 
 …………………………….. 
podpis statutárního zástupce  
pověřujícího zadavatele 
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Dodatek č. 3 smlouvy o nájmu č. 834/2007 ze dne 4.6.2007 
  (dále jen „dodatek“) 

 

SMLUVNÍ STRANY: 
Pronajímatel: 
Ústecký kraj 
Se sídlem:   Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem – centrum 
Zastoupený:   Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem 
Zástupce pro věci technické: Bc. Jaroslav Krch, ředitel SPZ Triangle, příspěvková organizace 
IČO                                          70892156 
DIČ:    CZ70892156 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:   882733379/0800 
E-mailová adresa:  krch.j@industrialzonetriangle.com 
 
a 
 
Nájemce: 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
Se sídlem:   Přítkovská 1689, 415 50 Teplice 
Zapsaná u Krajského soudu:  v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465 
Zastoupená: Ing. Davidem Votavou - generálním ředitelem a členem představenstva 

společnosti 
Zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Matuška – ředitel oblastního závodu Most, Severočeská 
servisní a.s.  
IČO:    49099451 
DIČ:    CZ49099451 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:   3507501/0100 
E-mailová adresa:  pavel.matuska@scvk.cz, info @scvk.cz 
 
 

1. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 Předmětem tohoto dodatku je rozšíření předmětu nájmu dle smlouvy o nájmu č. 834/2007 ze dne 
4. 6. 2007 (dále jen Smlouva) o níže uvedený soupis majetku (viz bod 1.2) za účelem převzetí 
technologických odpadních vod a předání vyčištěné vody. Ostatní ustanovení Smlouvy 
zůstávají  beze změny. 

 
1.2 Soupis vodohospodářského majetku v SPZ Triangle: 

 stavba čistírny odpadních technologických vod (dále jen TČOV) včetně všech součástí a 
příslušenství na pozemcích: 
p.č. 554/2, 554/4, 554/72, 554/73, 554/75 mimo egalizační nádrž, 554/76, 554/80, 554/79, 
890, 554/6, 889/1, 554/22 a 554/23 v k.ú. Tatinná, obec Bitozeves, 
a p.č. 801/78 v k.ú. Nehasice, obec Bitozeves. 

TČOV je ukončena odběrným místem vzorků vyčištěné vody před egalizační nádrží a proteklé 
množství vyčištěné vody je měřeno indukčním průtokoměrem umístěným v hale TČOV. 
 
Egalizační nádrž, která se také nachází na pozemku p.č. 554/75, v k. ú. Tatinná, není předmětem 
tohoto dodatku. 
 

1.3 Nájemce je povinen vypouštět z TČOV pouze přečištěné odpadní vody v limitech uvedených 
v Kanalizačním řádu SO 841 – Kanalizace od Ohře. 
 

1.4 Rozšíření předmětu Smlouvy je realizováno za účelem sloučení veškerého vodohospodářského 
majetku nacházejícího se ve Strategické průmyslové zóně Triangle pod jednoho provozovatele a 
získání relevantních provozních podkladů pro koncesní řízení. 
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2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

2.1 Pronajímatel tímto potvrzuje, že záměr kraje pronajmout nemovitý majetek byl dle § 18 odst. 1 
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn dne 
31. 10. 2018 po dobu 30 dnů před rozhodnutím v Radě Ústeckého kraje na úřední desce krajského 
úřadu. 

 
2.2 Pronajímatel tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením Rady 

Ústeckého kraje č. …………… ze dne …………… 
 

2.3 Tento dodatek je sepsán ve 2 (dvou) vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po 1 (jednom) 
vyhotovení. 
 

2.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

2.5  V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru 
smluv“) se smluvní strany dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv provede 
pronajímatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána nájemci 
na e-mail: pavel.matuska@scvk.cz.   

Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění dodatku nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona 
o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů 
upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodní tajemství. Tyto údaje 
budou při zveřejnění dodatku podléhat anonymizaci. 

2.6  Smluvní strany berou na vědomí, že každá z nich může v roli správce zpracovávat osobní údaje 
fyzických osob vystupujících na straně druhé smluvní strany (identifikační a kontaktní údaje) a 
případně dalších osob zapojených na plnění Smlouvy jakožto subjektů údajů, a to pro následující 
účely: 

1.1          uzavírání a plnění Smlouvy; 
1.2          vnitřní administrativní potřeby správce; 
1.3          ochrana majetku a osob správce; 
1.4          ochrana právních nároků správce; 
1.5          tvorba statistik a evidencí správce; 
1.6          plnění zákonných povinností správce. 

  
Právními základy pro zpracování osobních údajů dle výše uvedených účelů jsou: 

2.1          oprávněný zájem správce na plnění uzavřených smluv (pro účel dle 
bodu 1.1 výše); 
2.2          oprávněný zájem správce na evidenci uzavřených smluv (pro účel dle 
bodu 1.2 výše), ochraně jeho majetku, zaměstnanců a třetích osob (pro účel dle 
bodu 1.3 výše), ochraně právních nároků správce (pro účel dle bodu 1.4 výše) a na tvorbě 
statistik a evidencí správce (pro účel dle bodu 1.5 výše); 
2.3          plnění zákonných povinností správce, zejména z oblasti daňové a účetní (pro 
účel dle bodu 1.6 výše). 

Osobní údaje budou zpracovávány pro účel dle bodu 1.1 výše po dobu účinnosti Smlouvy, pro účely 
dle bodů 1.2 až 1.5 výše po dobu nejdéle 16 let po ukončení účinnosti Smlouvy a pro účel dle 
bodu 1.6 výše po dobu plnění příslušných zákonných povinností.  

 
Subjekty údajů jsou oprávněny: 

3.1          požadovat přístup k jeho osobním údajům; 
3.2          požadovat opravu, doplnění či výmaz osobních údajů; 
3.3          požadovat omezení zpracování osobních údajů; 
3.4          požadovat vysvětlení zpracování osobních údajů; 
3.5          vznést námitku proti zpracování osobních údajů; 
3.6          využít práva na přenositelnost osobních údajů; a 
3.7          využít práva podat stížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro ochranu 
osobních údajů. 
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V Teplicích dne                            V Ústí nad Labem dne  
 
 
Za Nájemce:      Za Pronajímatele: 
 
 
 
________________________________  __________________________________ 
Ing. David Votava                Oldřich Bubeníček 
generální ředitel a člen představenstva   hejtman 
společnosti                                
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Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 3/2019/RÚK ze dne 13. 3. 2019 – zvýšení 
rozpočtu Ústeckého kraje o částku 34 730 tis. Kč na celkový objem rozpočtu Ústeckého 
kraje 19 957 903  tis. Kč – obsahují následující převody: 
 
 

1) zvýšení o částku 1 228 tis. Kč 
příjmy  
prostředky minulých let – UZ 53 – zvýšení o částku 1 228 tis. Kč – zůstatek finančních 

prostředků k 31. 12. 2018 v rámci SPZ 
Triangle 

 
kapitálové výdaje 
odbor investiční, oblast Strategická průmyslová zóna (SPZ) Triangle – UZ 53 – zvýšení 

o částku 1 228 tis. Kč: 
 Dovybavení technologie biologické čistírny odpadních vod, zvýšení o částku 

1 081 tis. Kč 
 Triangle city a zázemí občanské vybavenosti, zvýšení o částku  

147 tis. Kč 
 
 

2) zvýšení o částku 9 tis. Kč 
příjmy  
sankční platby přijaté od jiných subjektů – UZ 102 – zvýšení o částku 9 tis. Kč – vratka 

v rámci Programu na záchranu a obnovu 
kulturních památek Ústeckého kraje pro 
rok 2017 

 
kapitálové výdaje 
odbor regionálního rozvoje, Fond rozvoje Ústeckého kraje – zvýšení o částku 9 tis. Kč 

– financování připravovaných projektů 
 
 

3) zvýšení o částku 1 469 tis. Kč 
příjmy  
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – zvýšení o částku 1 469 tis. Kč: 
 vlastní správní činnost krajů, částka 1 006 tis. Kč 
 přeúčtování mezd za kotlíkové dotace za 10 - 11/2018, částka 463 tis. Kč 

 
běžné výdaje 
odbor ekonomický – zvýšení o částku 1 469 tis. Kč – centrální rezerva 

 
 

4) zvýšení o částku 166 tis. Kč 
příjmy  
přijaté pojistné náhrady – zvýšení o částku 166 tis. Kč – příspěvkové organizace 

 
běžné výdaje 
odbor kultury a památkové péče – zvýšení o částku 16 tis. Kč – pojistné plnění pro 

příspěvkové organizace: 
 Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace, částka 10 tis. Kč 
 Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace, částka 6 tis. Kč 

odbor sociálních věcí – zvýšení o částku 150 tis. Kč – pojistné plnění pro příspěvkové 
       organizace: 
 Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková 

organizace, částka 144 tis. Kč 
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 Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, částka 6 tis. Kč 
 
 

5) zvýšení o částku 9 tis. Kč 
příjmy  
ostatní přijaté vratky transferů – zvýšení o částku 9 tis. Kč – vrácení dotace poskytnuté 

z programu Podpora začínajících 
podnikatelů v Ústeckém kraji od 
příjemců: 

 K. H., Košťany – Střelná, projekt „Regionální rozvoj řemeslné výroby a služeb 
v Ústeckém kraji", částka 6 tis. Kč 

 3 příjemci, částka 3 tis. Kč 
 

běžné výdaje 
odbor strategie, přípravy a realizace projektů, Regionální podpůrný fond Ústeckého 

kraje; oblast strategie, přípravy  
a realizace projektů – UZ 333 – zvýšení 
o částku 9 tis. Kč – program Podpora 
začínajících podnikatelů v Ústeckém 
kraji -  rezerva 

 
 

6) zvýšení o částku 296 tis. Kč 
příjmy  
neinvestiční přijaté transfery – zvýšení o částku 296 tis. Kč – dotace v rámci Programu 

přeshraniční spolupráce Česká 
republika – Svobodný stát Sasko  
2014 – 2020 na projekt „Propojení 
kulturních tradic v rámci česko – saské 
spolupráce“ 

 
kapitálové výdaje 
odbor regionálního rozvoje, Fond rozvoje Ústeckého kraje – zvýšení o částku  

296 tis. Kč – financování připravovaných 
projektů 

 
 

7) zvýšení o částku 1 532 tis. Kč 
příjmy  
neinvestiční přijaté transfery – zvýšení o částku 1 532 tis. Kč – dotace od Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy České 
republiky: 

 UZ 33 063 – zvýšení o částku 797 tis. Kč 
 UZ 33 071 – zvýšení o částku 735 tis. Kč 

 
běžné výdaje 
odbor školství, mládeže a tělovýchovy – zvýšení o částku 1 532 tis. Kč: 
 UZ 33 063  – v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

 oblasti priority osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, 
 primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ve výši 797 tis. Kč pro 
 krajské příspěvkové organizace: 

 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, 
Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace, částka  
474 tis. Kč 
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 Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína 
Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, příspěvková 
organizace, částka 323 tis. Kč 

 UZ 33 071 – v rámci Vzdělávacího programu paměťových institucí do škol ve 
 výši 735 tis. Kč pro obecní příspěvkové organizace: 

 Základní škola Most, Zlatnická, příspěvková organizace, 
částka 123 tis. Kč 

 Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní, příspěvková 
organizace, částka 123 tis. Kč 

 Základní škola Roudnice nad Labem, K. Jeřábka, 
příspěvková organizace, částka 123 tis. Kč 

 Základní škola T. G. Masaryka Štětí, 9. května 444, 
příspěvková organizace, částka 122 tis. Kč 

 Základní škola a Mateřská škola Hoštka, příspěvková 
organizace, částka 122 tis. Kč 

 Základní škola Bílina, Aléská, příspěvková organizace, 
částka 122 tis. Kč 

 
 

8) zvýšení o částku 30 000 tis. Kč 
příjmy  
neinvestiční přijaté transfery – UZ 13 307 – zvýšení o částku 30 000 tis. Kč – dotace od 

Ministerstva práce a sociálních věcí 
České republiky 

 
běžné výdaje 
odbor sociálních věcí – UZ 13 307 – zvýšení o částku 30 000 tis. Kč – dotace 

k zajištění výplaty státního příspěvku pro 
zřizovatele zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc na období  
12/2018 – 11/2019 pro: 

 Fond ohrožených dětí, částka 19 000 tis. Kč 
 Élie, z. s., částka 5 000 tis. Kč 
 Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková 

organizace, částka 4 000 tis. Kč 
 Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace, částka  

2 000 tis. Kč 
 
 

9) zvýšení o částku 21 tis. Kč 
příjmy  
neinvestiční přijaté transfery – UZ 98 278 – zvýšení o částku 21 tis. Kč – dotace 

z všeobecné pokladní správy státního 
rozpočtu 

 
odbor životního prostředí a zemědělství – UZ 98 278 – zvýšení o částku 21 tis. Kč  

– dotace na náhradu škody způsobenou 
zvláště chráněným živočichem pro: 

 Zelené pláně České středohoří s. r. o., částka 11 tis. Kč 
 M. M, Rybniště, částka 10 tis. Kč 

 
 
 



4 

 

 

Přesuny v rozpočtu ve výši 9 801 tis. Kč 
 
 
10) přesun ve výši 1 500 tis. Kč  

běžné výdaje 
odbor ekonomický – snížení o částku 1 500 tis. Kč – centrální rezerva 
 
kapitálové výdaje 
odbor informatiky a organizačních věcí – zvýšení o částku 1 500 tis. Kč – kybernetická 

bezpečnost 
 
 
11) přesun ve výši 3 500 tis. Kč 

běžné výdaje 
odbor ekonomický – snížení o částku 3 500 tis. Kč – centrální rezerva 
 
kapitálové výdaje 
odbor kultury a památkové péče – zvýšení o částku 3 500 tis. Kč – účelový investiční 

příspěvek pro rok 2019 pro Oblastní 
muzeum a galerii v Mostě, příspěvkovou 
organizaci 

 
 
12) přesun ve výši 4 679 tis. Kč  

běžné výdaje 
odbor ekonomický – snížení o částku 4 679 tis. Kč – centrální rezerva 
 
kapitálové výdaje 
odbor sociálních věcí – zvýšení o částku 4 679 tis. Kč – investiční účelový příspěvek 

pro: 
 Domov pro osoby se zdravotním postižením Brtníky, příspěvková organizace, 

částka 2 636 tis. Kč 
 Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Ústí nad Labem, příspěvková 

organizace, částka 2 043 tis. Kč 
 
 
13) přesun ve výši 122 tis. Kč  

běžné výdaje 
odbor životního prostředí a zemědělství – snížení o částku 122 tis. Kč: 
 posudky podle zákona, částka 100 tis. Kč 
 aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje, částka  

22 tis. Kč 
běžné výdaje 
odbor informatiky a organizačních věcí – zvýšení o částku 122 tis. Kč – služby 

zpracování dat 
 
 



Příloha č. 1

Název příspěvkové organizace

Počet 

vozid

el

IČ Počet/typ vozidla Cena vozu bez DPH
Dobíjecí stanice 

bez DPH

Instalační 

práce

Cena celkem 

bez DPH
Cena včetně DPH

Domovy sociálních služeb 

Kadaň a Mašťov, 

příspěvková organizace

1 46789910 Volkswagen E-Golf 814 404,00            33 337,00 25 000,00 872 741,00 1 056 017,00

Domovy pro osoby se 

zdravotním postižením Ústí 

nad Labem, příspěvková 

organizace

1 75149541 Volkswagen E-Golf 814 404,00            33 337,00 25 000,00 872 741,00 1 056 017,00

Domov pro osoby se 

zdravotním postižením 

Brtníky, příspěvková 

organizace

1 47274484 Volkswagen E-Golf 814 404,00            33 336,00 25 000,00 872 740,00 1 056 016,00

Domovy sociálních služeb 

Háj a Nová Ves, příspěvková 

organizace

1 63787911 Volkswagen E-Golf 814 404,00            33 336,00 25 000,00 872 740,00 1 056 016,00

Domovy pro seniory Šluknov-

Krásná Lípa, příspěvková 

organizace

1 47274573 NISSAN E-NV 200 918 751,00 33 336,00 25 000,00 977 087,00 1 182 276,00

celkem 5 4 176 367,00     166 682,00 125 000,00 4 468 049,00 5 406 342,00

                                                         ELEKTROMOBILY PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OBLASTI SOCIÁLNÍ                                                      v Kč                                                                                                              
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Příloha č. 2

Název příspěvkové organizace

Počet 

vozid

el

IČO Počet/typ vozidla Cena vozu bez DPH
Dobíjecí stanice                     

bez DPH
Instalační práce

Cena celkem                                        

bez DPH
Cena včetně DPH

Dětský domov "Země dětí" a 

Školní jídelna, Česká 

Kamenice, Komenského 491, 

příspěvková organizace

1 00412058 Volkswagen E-Golf 814 404,00                   33 337,00 25 000,00 872 741,00 1 056 017

Dětský domov a Školní 

jídelna, Krásná Lípa, 

Smetanova 12, příspěvková 

organizace

1 00412066

NISSAN E-NV 200 - 

varianta EVALIA, 

výbavová verze 

ACENTA, 7 sedadel ( 

případně 5 sedadel)

918 751,00                   33 337,00 25 000,00 977 088,00 1 182 277

Dětský domov a Školní 

jídelna, Lipová u Šluknova 

417, příspěvková organizace

1 00412074

NISSAN E-NV 200 – 

varianta EVALIA, 7 

sedadel

918 751,00                   33 337,00 25 000,00 977 088,00 1 182 277

Dětský domov, Vysoká Pec 

145, příspěvková organizace
1 61345717

NISSAN E-NV 200 – 7 

sedadel 
918 751,00                   33 337,00 25 000,00 977 088,00 1 182 277

Dětský domov a Školní 

jídelna, Mašťov, příspěvková 

organizace

1 61345725
NISSAN E-NV 200 – 

varianta EVALIA
918 751,00                   33 337,00 25 000,00 977 088,00 1 182 277

Dětský domov a Školní 

jídelna, Chomutov, 

Čelakovského 822, 

příspěvková organizace

1 61345733

NISSAN E-NV 200 – 

varianta EVALIA, 

výbavová verze 

ACENTA, 7 sedadel

918 751,00                   33 337,00 25 000,00 977 088,00 1 182 277

Dětský domov, Základní 

škola praktická, Praktická 

škola a Školní jídelna, 

Dlažkovice 1, příspěvková 

organizace

1 46773690

NISSAN E-NV 200 – 

varianta EVALIA, 7 

sedadel

918 751,00                   33 337,00 25 000,00 977 088,00 1 182 277

Dětský domov a Školní 

jídelna, Litoměřice, 

Čelakovského 8, příspěvková 

organizace

1 62769651
NISSAN E-NV 200 – 

varianta EVALIA
918 751,00                   33 337,00 25 000,00 977 088,00 1 182 277

                                                         ELEKTROMOBILY PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI  ŠKOLSTVÍ                                                                                                               v  Kč
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Dětský domov, Základní 

škola a Střední škola, Žatec, 

příspěvková organizace

1 62247859
NISSAN E-NV 200 – 

varianta EVALIA
918 751,00                   33 337,00 25 000,00 977 088,00 1 182 277

Dětský domov a Školní 

jídelna, Hora Sv. Kateřiny, 

Dolní 310, příspěvková 

organizace

1 47326484
NISSAN E-NV 200 – 5ti 

místná varianta 
918 751,00                   33 337,00 25 000,00 977 088,00 1 182 277

Dětský domov a Školní 

jídelna, Most, 

K.H.Borovského 1146, 

příspěvková organizace

1 62209256

NISSAN E-NV 200 - 

varianta EVALIA, 

verze Acenta, 7 

sedadel

918 751,00                   33 337,00 25 000,00 977 088,00 1 182 277

Dětský domov, Základní 

škola a Střední škola, 

Duchcov, příspěvková 

organizace

1 61515582 Volkswagen E-Golf 814 404,00                   33 337,00 25 000,00 872 741,00 1 056 017

Dětský domov a Školní 

jídelna, Tuchlov 47, 

příspěvková organizace

1 61515876
NISSAN E-NV 200 – 

varianta EVALIA
918 751,00                   33 337,00 25 000,00 977 088,00 1 182 277

Dětský domov a Školní 

jídelna, Krupka, Libušín 151, 

příspěvková organizace

1 61515884 Volkswagen E-Golf 814 404,00                   33 337,00 25 000,00 872 741,00 1 056 017

Dětský domov a Školní 

jídelna, Tisá 280, 

příspěvková organizace

1 44555237 Volkswagen E-Golf 814 404,00                   33 337,00 25 000,00 872 741,00 1 056 017

Dětský domov a Školní 

jídelna, Ústí nad Labem, 

Špálova 2, příspěvková 

organizace

1 44555245

NISSAN E-NV 200 - 

varianta EVALIA 

výbavová verze 

Acenta, 7 sedadel

918 751,00                   33 337,00 25 000,00 977 088,00 1 182 277

Dětský domov a Školní 

jídelna, Ústí nad Labem, 

Truhlářova 16, příspěvková 

organizace

1 44555440

NISSAN E-NV 200 – 

varianta EVALIA, 7 

sedadel

918 751,00                   33 337,00 25 000,00 977 088,00 1 182 277

celkem 17 15 201 379,00             566 729,00             425 000,00     16 193 108,00         19 593 669



 

projekt Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň   
Kancelář a konzultační místo: Terezy Novákové 62a, Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, 621 00 
e-mail: dana.zizkovska@mpsv.cz 
telefon: +420 / 770 11 65 65  
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2, 128 01 
www.mpsv.cz 

 

 
 
 
Oznámení o spolupráci a distribuci Seniorské obálky 
 
 
Název (kraje, města, obce, instituce, organizace): 
………………………………………………………………………………………………. 
Adresa: 
……………………………………………………………………..………..………………. 
IČ……………………………………………, DIČ…………………………………………. 
 
Kontaktní osoba:  
Jméno a příjmení………………………………………………………………………….. 
email………………….…………………………………telefon…………………………… 
 
Oznamuji, že jsme dne……………………….….vstoupili do spolupráce v distribuci 
Seniorské obálky.  
Distribuční kanály, které jsou využity: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Záštita nad osvětovou kampaní byla udělena: ano / ne 
Záštitu udělil/a: 
………………………………………………………………………………………………... 
(jméno příjmení funkce) 
 
Zavazujeme se: 

 k povinné publicitě ve znění „Na základě spolupráce s projektem Implementace politiky 

stárnutí na krajskou úroveň Ministerstva práce a sociálních věcí se připojujeme k distribuci 

Seniorské obálky pro naše občany (klienty / uživatele / členy apod.).“  

 k využití co nejširšího zdroje distribučních kanálů viz manuál 

 k neprovádění dalších změn v textu, veškerá grafická úprava propagace naší spolupráce 

bude realizována přes národní koordinátorku a grafika projektu 

 k zachování mezinárodního označení I.C.E karta, k zachování textu ICE karty k vyplnění 

seniorům, tak, jak byl odsouhlasen lékaři zásahových jednotek ZZS JMK p. o. 

Graficky zpracovaná ICE karta, po vzájemném odsouhlasení, je součástí tohoto 

oznámení jako příloha. 

V ………………dne…………………………                                                                    
 
 
                                                                                           Podpis, razítko 
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Souhlasím s využitím těchto údajů  
pro potřeby IZS při mém ošetření.

podpis

I.C.E. KARTA Údaje slouží k informaci v situaci tísně 
a ohrožení zdraví nebo života

V Y P L Ň T E  T I S K A C Í M  P Í S M E M

Datum vyplnění ZDravotní 
pojIšťovna

jméno a příjmení, tItul Dat. naroZení
nebo r.Č. 

alergIe

nemocI  oD kDy ?

léky – náZev Dávka Dávkování

kontakty na blíZké oSoby

pořaDí  jméno a příjmení  měSto  vZtah  telefon

1

2

3

jméno a kontakt na 
praktIckého lékaře

www.seniorivkrajich.mpsv.cz

Projekt: Implementace politiky stárnutí 
na krajskou úroveň 
CZ.03.2.2.63/0.0./0.0./15_017/0006207
Copyright © ZZS JMK, 2018 
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Údaje slouží k informaci v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života.

I.C.E. KARTA

I.C.E. KARTA

Údaje slouží k informaci v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života.

Údaje slouží k informaci v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života.

tísňová čísla:

 155  Záchranná služba

 150  hasiči

 158  policie Čr

 112  Integrovaný záchranný systém



Semafor: Důležitost kolonek k vyplnění 
se řídí barvami.
Údaje: Záleží však jen na Vás,  
jaké kolonky v tiskopisu vyplníte! 
Umístění: Viditelné místo v bytě.  
Na dveře lednice magnetkou či na vchodové 
dveře ze strany bytu. Jsou to první dveře, 
jimiž složky záchranného systému prochází. 
Aktuálnost: Prosíme, udržujte údaje 
aktuální! Vyměňte obálku vždy při změnách 
léků, kontaktů, po hospitalizaci.
Datum narození: Je na Vás, zda vyplníte 
zdravotní pojišťovnu nebo rodné číslo,  
tyto údaje je zdravotnická záchranná služba 
schopna zjistit z Vašich dokladů.
Alergie: Velmi významná kolonka,  
zvláště alergie na léky, pyl atd.
Nemoci: Pro záchranáře je důležité vědět, 
jaké máte současné nemoci a zda jste nemoc 
prodělali před rokem nebo před 20 lety.
Léky: Uvádějte název opsaný z krabičky, 
včetně množství (například 80 mg),  
dále dávku (například 1 tableta)  
a pak dávkování (například 1-0-1).
Kontakty: Osoby blízké, kterým Vy sami 
určíte pořadí. Telefon pomůže nejen 
v případě podání informace o odvozu 
nemocného, ale i v případě, že je třeba 
postarat se o domácího mazlíčka.  
Uvést můžete rodinné příslušníky, sousedy 
či přátele, je to zcela na Vás. Mělo by jít o lidi, 
kterým věříte a kterým byste rádi dali vědět 
o Vaší situaci.

SENIORSKÁ OBÁLKA
PRAVIDLA PRO VYPLNĚNÍ

Projekt: Implementace 
politiky stárnutí
na krajskou úroveň
CZ.03.2.2.63/0.0./0.0./ 
/15_017/0006207 
Udělena záštita  
1. náměstka hejtmana  
za sociální oblast,  
PhDr. Martin Klika, MBA, DBA.

tísňová čísla:

 155  Záchranná služba

 150  Hasiči

 158  Policie čR

 156  Městská policie

I.C.E. KARTA

údaje  
důležité 

k vyplnění

doporučené 
údaje

údaje méně 
závažné

ČERVENĚ

ŽLUTĚ

ZELENĚ

  tento 
© tiskopis  
  vytvořila
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Několik doporučení závěrem:

•	 Kontakt	na	praktického	lékaře	napomůže	při	zjištění	
dalších informací. 

•	 S vyplněním	karty	Vám	mohou	pomoci	Vaši	blízcí	nebo	
praktický lékař.

•	 V případě,	že	jste	byli	v poslední	době	hospitalizováni,	
vložte do obálky i poslední propouštěcí zprávu.  
Je zde uvedeno mnoho zdravotních údajů,  
které pomohou záchranářům rozhodnout o tíži  
Vašeho aktuálního stavu a optimální terapii na místě  
nebo nutnosti transportu do zdravotnického zařízení.

•	 Svým	podpisem	stvrzujete,	že	údaje	jsou	pravdivé	 
a že je mohou záchranné složky využít v případě  
situace tísně, ohrožení zdraví nebo života. 

•	 Neotvírejte	však	své	dveře	bez	zábran	každému!
•	 Využívejte	„bezpečnostní	řetízek“	a „kukátko“	na	dveřích.
•	 Osvědčuje	se	mít	v domě	také	„hlásiče	kouře“.
•	 Novinkou	je	mini	trezorek	na	náhradní	klíč	z venkovní	

strany dveří, kdy číselný kód hesla znáte pouze Vy,  
Vaši příbuzní nebo například tísňová péče.

Kolektiv autorů

Přejeme Seniorské obálce, aby zdomácněla zvláště tam,  
kde žijí senioři osamoceně, a napomáhala v těch 
důležitých, život ohrožujících situacích urychlit čas 
a rozhodování při záchraně života! 
Život ve stáří je dar, kéž jej můžeme všichni smysluplně 
prožít a je-li to možné, ve zdraví.

I.C.E. KARTA další informace a formulář ke stažení zde:
www.seniorivkrajich.mpsv.cz



JID: 35393/2019/KUUK 

 

 

Ústecký kraj 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje 

DODATEK Č. 36 

KE  

ZŘIZOVACÍ LISTINĚ 

Č.J. 246/2003 

příspěvkové organizace Ústeckého kraje 

 

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, 

příspěvková organizace 

se sídlem v Ústí nad Labem, Sociální péče 799/7a, Severní Terasa, PSČ 400 11,  

IČ: 00829013 
( dále jen organizace) 

 

ze dne 12. března 2003, usnesení č. 110/57/2003 Rady Ústeckého kraje 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 28/61/03 ze dne 23. dubna 2003 (dodatek č. 1), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 236/71/03 ze dne 17. září 2003 (dodatek č. 2), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 2/82/2003 ze dne 17. prosince 2003 (dodatek č. 3), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 119/84/2004 ze dne 28.1.2004 (dodatek č. 4), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 46/101/2004 ze dne 7.7.2004 (dodatek č. 5), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 128/105/2004 ze dne 13.10.2004 (dodatek č. 6), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 239/8R/2005 ze dne 11.5.2005 (dodatek č. 7), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 65/32R/2005 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 8), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 195/52R/2006 ze dne 16.8.2006 (dodatek č. 9), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 101/78R/2007 ze dne 28.3.2007 (dodatek č. 10), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 154/106R/2008 ze dne 12.3.2008 (dodatek č. 11), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 205/128R/2008 ze dne 29.9.2008 (dodatek č. 12), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 20/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 13), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 14), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 15), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 21/44R/2010 ze dne 7.4.2010 (dodatek č. 16), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 17/58R/2010 ze dne 29.9.2010 (dodatek č. 17), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 20/65R/2010 ze dne 8.12.2010 (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. 14/99R/2012 ze dne 21.3.2012 (dodatek č. 20), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 21) 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 27/105R/2012 ze dne 13.6.2012 (dodatek č. 22), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 18/10R/2013 ze dne 13.3.2013 (dodatek č. 23), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 24), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 25/13R/2013 ze dne 10.4.2013 (dodatek č. 25), 

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 19/10Z/2013 ze dne 30.10.2013 (dodatek č. 26), 

ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 101/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 27), 

ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 28), 

ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 12/19Z/2014 ze dne 29.10.2014 (dodatek č. 29), 

ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 22/23Z/2015 ze dne 29.6.2015 (dodatek č. 30), 

ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 18/31Z/2016 ze dne 5.9.2016 (dodatek č. 31), 
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ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 017/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 32), 

ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 035/6Z/2017 ze dne 26.6.2017 (dodatek č. 33), 

ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 024/11Z/2018 ze dne 26.2.2018 (dodatek č. 34), 

ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 015/16Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 35), 

 

 

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ../..Z/2019 ze dne 29. dubna 2019 se výše 

uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto: 

 

 

1. V příloze č. 1 – „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací listiny 

se doplňuje následující položka majetku svěřeného organizaci k hospodaření: 

 

Katastrální území:   Litoměřice 

Parcela  výměra2  druh pozemku  způsob využití 

3886/20  503   ostatní plocha  jiná plocha 

 

 

 

 

Katastrální území:   Litoměřice 

Parcela  výměra2  druh pozemku  způsob využití 

3886/26  101   Zastavěná plocha a nádvoří 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 29. 4. 2019 

 

 

V Ústí nad Labem dne 29. 4. 2019 

 

 

 
 

RSDr. Stanislav Rybák 

náměstek hejtmana Ústeckého kraje 

na základě pověření dle usnesení Rady Ústeckého kraje 

č. 005/24R/2017 ze dne 20. 9. 2017  

 



 

 
  

 

 

 
Krajský úřad 
 

Číslo objednatele: 17/SML0139/SoVS/DS 
Číslo dopravce: ______________ 

 
DODATEK Č. 3 

KE SMLOUVĚ O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ 
CESTUJÍCÍCH VEŘEJNOU OSOBNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVOU K 

ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚSTECKÉHO KRAJE NA 
TURISTICKÉ LINCE Č. T1 

 
uzavřená níže zmíněného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: 
 
Objednatel: 
Ústecký kraj,  
Sídlo:    Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený: Jaroslavem Komínkem, náměstkem hejtmana Ústeckého kraje 
IČ:    70892156 
DIČ:    CZ70892156  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 882733379/0800 
 
(dále jen „Objednatel“)  
 
a společnost 
 
Dopravce: 
KŽC Doprava, s.r.o.     
Sídlo:  Meinlinova 336, 190 16 Praha 9 - Koloděje 
Zastoupený:   Mgr. Bohumilem Augustou, jednatelem   
IČ:    27423069 
DIČ: CZ27423069 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 
zapsaný:  Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 112125 
 
(dále jen „Dopravce“, společně s Objednatelem dále jen „Smluvní strany“) 
 
 

PREAMBULE 
 

Vzhledem k tomu, že: 

1. Smluvní strany spolu dne 15. 3. 2017 uzavřely smlouvu o veřejných službách 
v přepravě cestujících veřejnou osobní drážní dopravou k zajištění dopravní 
obslužnosti Ústeckého kraje na turistické lince č. T1, ve které se Dopravce 
zavázal pro Objednatele provozovat veřejnou osobní drážní dopravu ve 
sjednaném dopravním výkonu a Objednatel se zavázal za objednaný dopravní 
výkon hradit Dopravci kompenzaci (dále jen „Smlouva“);  

2. Smluvní strany spolu dne 16. 3. 2018 uzavřely dodatek č. 1 ke Smlouvě; 
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3. Smluvní strany spolu dne 20. 2. 2019 uzavřely dodatek č. 2 ke Smlouvě; 

4. v souladu s postupem dle č. 4 odst. 5 Smlouvy dochází ke změně znění čl. 4 
odst. 3a), 3b) a 3c); 

uzavřely spolu Smluvní strany tento dodatek č. 3 ke Smlouvě (dále jen 
„Dodatek“): 

 

ČLÁNEK 1 
Změny týkající se ceny dopravního výkonu 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že článek 4 odst. 3 Smlouvy se mění následovně:  

„Při kalkulaci své kompenzace je Dopravce povinen za všech okolností uplatňovat 
následující ceny dopravního výkonu: 

a) cenu dopravního výkonu na 1 vlkm platnou pro víkendy, kterou se rozumí 
částka vyjádřená v penězích, která zahrnuje veškeré skutečné ekonomicky 
odůvodněné náklady Dopravce a přiměřený zisk Dopravce připadající na 1 
vlkm Objednaného dopravního výkonu uskutečněného Dopravcem o 
víkendech (dále jen „Cena na 1 vlkm platná pro víkendy“). Cena na 1 vlkm 
platná pro víkendy v roce 2019 činí 234,63 Kč (CVÍK). Cena na 1 vlkm platná 
pro víkendy v roce 2020 a v následujících letech bude stanovena postupem 
podle čl. 4 odst. 5 Smlouvy. 

b) cenu dopravního výkonu na 1 vlkm platnou pro všední dny, kterou se rozumí 
částka vyjádřená v penězích, která zahrnuje veškeré skutečné ekonomicky 
odůvodněné náklady Dopravce a přiměřený zisk Dopravce připadající na 1 
vlkm Objednaného dopravního výkonu uskutečněného Dopravcem ve všední 
dny (dále jen „Cena na 1 vlkm platná pro všední dny“). Cena na 1 vlkm 
platná pro všední dny v roce 2019 činí 200,59 Kč (CVŠED). Cena na 1 vlkm 
platná pro všední dny v roce 2020 a v následujících letech bude stanovena 
postupem podle čl. 4 odst. 5 Smlouvy. 

c) cenu za náhradní autobusovou dopravu, kterou se rozumí částka vyjádřená 
v penězích připadající na 1 vlkm dopravního výkonu realizovaného 
dopravcem prostřednictvím náhradní autobusové dopravy dle čl. 10 Smlouvy 
(dále jen „Cena za náhradní autobusovou dopravu). Cena za náhradní 
autobusovou dopravu (CNAD) v roce 2019 činí 62,79 Kč. Cena za náhradní 
autobusovou dopravu v roce 2020 a v letech následujících bude stanovena 
postupem podle čl. 4 odst. 5 Smlouvy.    

 

ČLÁNEK 2 
Závěrečná ustanovení 

1. Objednatel tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto Dodatku rozhodla Rada 
Ústeckého kraje usnesením č. [bude doplněno] ze dne 13. 3. 2019. 

2. Tento Dodatek je vypracován ve 2 vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana 
obdrží po jednom vyhotovení. 

3. Tento Dodatek ke Smlouvě bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím 
registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
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registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dopravce prohlašuje, že souhlasí 
s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak 
podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob 
uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, 
které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že 
uveřejnění v registru smluv provede Objednatel, který zároveň zajistí, aby 
informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána Dopravci na e-mail: 

Tento Dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti dnem 
jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl přijat postupem v souladu s čl. 16 
odst. 5 Smlouvy a po nabytí účinnosti se stává nedílnou součástí Smlouvy, 
přičemž ostatní práva a povinnosti Objednatele a Dopravce ze Smlouvy tím 
nejsou nijak dotčena. 

5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 - Výchozí finanční model a Výchozí model provozních aktiv  

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

 

 

V Ústí nad Labem dne …………. 

 

 

V ……………...   dne ……………. 
 
 

za Objednatele: 
 
 
 

………………………………………. 

 
 

za Dopravce: 
 
 
 

………………………………………. 
 

Ústecký kraj 
Jaroslav Komínek 
náměstek hejtmana Ústeckého kraje                                        

KŽC Doprava, s.r.o.  
Mgr. Bohumil Augusta 
jednatel 

na základě pověření dle usnesení 
Rady Ústeckého kraje č. 038/21R/2017 
ze dne 16. 8. 2017 

 
 
 
 
 
 



List č.

Dopravce: KŽC Doprava, s.r.o.

Objednatel: Ústecký kraj

období 1 období 2* období n*

Trakční energie a palivo 1 247 900,00

Netrakční energie a palivo 2

Přímý materiál 3 78 950,00

Opravy a údržba vozidel 4 438 600,00

Odpisy dlouhodobého majetku 5 50 400,00

Pronájem a leasing vozidel 6

Mzdové náklady 7 232 000,00

Sociální a zdravotní pojištění 8 80 040,00

Cestovné 9 17 500,00

Úhrada za použití dopravní cesty 10 126 380,00

Úhrada za použití ostatní infrastruktury 11

Ostatní přímé náklady 12 48 850,00

Ostatní služby 13

Provozní režie 14 145 266,88

Správní režie 15 102 653,86

16 1 568 540,74 0,00 0,00

Tržby z jízdného 17

Ostatní tržby z přepravy 18

Ostatní výnosy 19

20 0,00 0,00 0,00

21

22

Kompenzace (ř.16 - ř.20 + ř.22) 23 1 568 540,74 0,00 0,00

Dotace na pořízení a modernizaci vozidel 24

Jiná dotace 25

  * uveďte hodnoty pro další období nebo způsob indexace podle § 8 odst. 3

  ** uveďte v souladu s přílohou č. 5

V
ý
c
h

o
z
í 

v
ý
n

o
s

y

Výchozí výnosy celkem (řádek 17 až 19)

Hodnota provozních aktiv**

Čistý příjem

Výchozí finanční model (veřejná drážní doprava)

Výchozí finanční model řádek
předpokládané hodnoty (v tis. Kč)

V
ý
c
h

o
z
í 

n
á

k
la

d
y

Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 15)



Výchozí model provozních aktiv

Dopravce: KŽC Doprava, s.r.o.

Objednatel: Ústí

Předpoklad 2019

M 131.1302 (801-302) 100 49 178

M 262.0124 (830-124) 100 135 781

184 959 0

rocni odpis 19422

První mimořádné sprátky (akontace) leasingu

Součet

Ostatní majetek

Pozemky

Vymezení provozního 

aktiva

% využití aktiva k 

zajištění závazku

Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu 

období v Kč

Dopravní prostředky/řady vozidel

Stavby

Jiný dlouhodobý majetek
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Změny v rejstříku škol a školských zařízení  

 

s o u h l a s í  
 

1.    Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola              

služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace  
IČO: 18 383 874, Sídlo: Bratislavská 2166, Varnsdorf, PSČ: 407 47 

         se zápisem oboru vzdělání 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra, forma denní,  

s cílovou kapacitou 80 studentů, do rejstříku škol a školských zařízení, s účinností od  

1. 9. 2019, 

se zápisem oboru vzdělání 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra, forma dálková, s 

cílovou kapacitou 80 studentů, do rejstříku škol a školských zařízení, s účinností od  

1. 9. 2019, 

se zápisem oboru vzdělání 75-32-N/01 Sociální práce, forma denní, s cílovou kapacitou 

90 studentů, do rejstříku škol a školských zařízení, s účinností od 1. 9. 2019, 

se zápisem oboru vzdělání 75-32-N/01 Sociální práce, forma dálková, s cílovou 

kapacitou 90 studentů, do rejstříku škol a školských zařízení, s účinností od 1. 9. 2019, 

         se snížením kapacity oboru vzdělání 65-43-N/01 Cestovní ruch, forma denní, ze 180 na 

100 studentů, v rejstříku škol a školských zařízení, s účinností od 1. 9. 2019, 

         se snížením kapacity oboru vzdělání 65-43-N/01 Cestovní ruch, forma dálková, ze 160 

na 80 studentů, v rejstříku škol a školských zařízení, s účinností od 1. 9. 2019, 

         se snížením kapacity oboru vzdělání 68-43-N/04 Veřejnosprávní činnosti, forma denní, 

ze 180 na 90 studentů, v rejstříku škol a školských zařízení, s účinností od 1. 9. 2019, 

         se snížením kapacity oboru vzdělání 68-43-N/04 Veřejnosprávní činnosti, forma 

dálková, ze 180 na 110 studentů, v rejstříku škol a školských zařízení, s účinností od  

         1. 9. 2019, 

         se snížením kapacity oboru vzdělání 26-47-N/04 Informační technologie, forma denní 

ze 120 na 100 studentů, v rejstříku škol a školských zařízení, s účinností od 1. 9. 2019, 

 

 

2.      Severočeská střední škola s. r. o. 
         IČO: 25 012 045, Sídlo: Bělehradská 1523/58, Ústí nad Labem, PSČ: 400 11 

          s výmazem oboru vzdělání 37-41-L/503 Dopravní provoz, forma dálková, v rejstříku 

škol a školských zařízení, s nejbližší možnou účinností, 

s výmazem oboru vzdělání 37-42-L/51 Logistické a finanční služby, forma dálková, 

z rejstříku škol a školských zařízení, s nejbližší možnou účinností, 

s výmazem oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání, forma denní, v rejstříku škol a 

školských zařízení, s nejbližší možnou účinností, 

s výmazem oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání, forma dálková, v rejstříku škol a 

školských zařízení, s nejbližší možnou účinností, s výmazem oboru vzdělání 69-41-

L/52 Vlasová kosmetika, forma dálková, z rejstříku škol a školských zařízení, s nejbližší 

možnou účinností. 
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1. 

pololetí
Absolventi

00039 00497029 Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, příspěvková organizace 25 3 28 000

00039 00556807 Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace    16 8 24 000

00039 00673781 Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace   1 0 1 000

00039 14450488 Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace 11 3 14 000

00039 18383874
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, 

Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace
35 9 44 000

00039 47274611 Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvková organizace 11 1 12 000

00039 47274654
Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín-Libverda, příspěvková 

organizace 
51 8 59 000

00039 47274689
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková 

organizace
37 14 51 000

00039 47274719 Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, příspěvková organizace 31 10 41 000

00039 18383696 Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace 35 29 64 000

00039 41324641
Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, 

Chomutov, příspěvková organizace 
86 10 96 000

00039 47796006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace 25 5 30 000

00039 61342637
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562, příspěvková 

organizace 
10 2 12 000

00039 61342645 Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace    1 1 2 000

00039 61342751 Gymnázium, Kadaň, 5. května 620,  příspěvková organizace  0 1 1 000

00039 00082571 Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace 4 1 5 000

00039 46773495 Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace   53 15 68 000

00039 46773509 Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, příspěvková organizace 30 10 40 000

00039 46773673 Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, příspěvková organizace  2 0 2 000

00039 69411263
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková 

organizace
4 1 5 000

00039 14451042 Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace   2 1 3 000

výše 

příspěvku      

v Kč

Seznam žadatelů v rámci Motivačního programu pro střední školství v Ústeckém kraji "Příspěvek na 

dojíždění" 1. pololetí 2018/2019

UZ IČO název školy

počet žáků

bod 14.9  příloha 1

bod 14.9 priloha 1.pdf k usnesení č. 047/63R/2019



00039 18380824 Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace 12 6 18 000

00039 61357294 Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, příspěvková organizace  2 0 2 000

00039 00125423 Střední škola technická, Most, příspěvková organizace    65 12 77 000

00039 00524905 Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most, příspěvková organizace 3 0 3 000

00039 00555584 Střední odborná škola, Litvínov-Hamr, příspěvková organizace 28 11 39 000

00039 49872427
Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická 

škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace
54 9 63 000

00039 49872559 Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace                  7 1 8 000

00039 00497088 Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace  2 1 3 000

00039 00524646 Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace  7 1 8 000

00039 00555878
Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 1, 

příspěvková organizace   
20 5 25 000

00039 61515451 Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, příspěvková organizace 5 0 5 000

00039 61515477 Gymnázium a Střední průmyslová škola, Duchcov, příspěvková organizace 7 2 9 000

00039 61515779 Konzervatoř, Teplice, příspěvková organizace 40 15 55 000

00039 00082201 Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace   10 4 14 000

00039 00082627 Střední škola odbchodu, řemesel a služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace 6 4 10 000

00039 00673358
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, 

příspěvková organizace
106 27 133 000

00039 18385061
Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, 

příspěvková organizace
16 4 20 000

00039 44555423 Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace 1 0 1 000

00039 44555512 Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvková organizace  11 2 13 000

00039 44556969
Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, přísp. 

organizace  
19 1 20 000

CELKEM 891 237 1 128 000



1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník

00038 00673773
Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, 

příspěvková organizace    
Zdravotnický asistent 6 17 12 9 140 500   

00038 00673781
Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková 

organizace   
Zdravotnický asistent 21 25 17 10 196 500   

Instalatér 6 3 1 -

Obráběč kovů 19 18 13 -

Strojní mechanik 11 8 13 -

Zedník 0 0 3 -

Elektrikář 7 2 3 -

Obráběč kovů 9 9 9 -

Strojní mechanik 1 5 3 -

Obráběč kovů 13 15 22 -

Řezník - uzenář 3 3 5 -

Strojní mechanik 17 17 19 -

Elektrikář 6 12 6 -

Strojní mechanik 12 7 2 -

Elektrikář 8 13 13 -

Elektrikář - silnoproud 6 6 1 -

Instalatér 8 1 6 -

Strojní mechanik 11 12 10 -

Zedník 3 0 1 -

Zdravotnický asistent 54 19 18 14

00038 00082571
Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková 

organizace
Aplikovaná chemie 6 8 4 10 90 000

Elektrikář 16 17 6 -

Instalatér 8 1 6 -

Zedník 2 0 0

Instalatér 8 2 6 -

Obráběč kovů 0 9 8 -

Instalatér 8 3 3 -

Strojní mechanik 5 7 10 -

Zedník 3 1 2 -

00038 69411263
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, 

Neklanova 1806, příspěvková organizace
139 000

00038 14451042
Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, 

Louny, příspěvková organizace   
121 000

00038 41324641
Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a 

Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace 
532 000

00038 46773495
Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, 

příspěvková organizace   
152 500

00038 18383696
Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, 

příspěvková organizace 
392 000

00038 46773509
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 

134, příspěvková organizace 
140 000

00038 14450488
Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, 

příspěvková organizace
312 000

00038 18383874

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola 

služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková 

organizace

172 500

Seznam žadatelů v rámci Motivačního programu pro střední školství v Ústeckém kraji  "Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech 

vzdělání" 2018/2019

UZ IČO název školy název oboru

počet žáků 

Výše příspěvku

bod 14.10  příloha 1

bod 14.10 priloha 1.pdf k usnesení č. 048/63R/2019



Elektrikář 6 2 0 -

Instalatér 1 0 1 -

Strojní mechanik 0 0 1 -

00038 61357294
Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, 

Žatec, příspěvková organizace  

Elektromechanik pro zařízení a 

přístroje
11 5 12 - 91 500

Elektrikář 13 7 5 -

Instalatér 0 3 2 -

Obráběč kovů 4 9 6 -

Strojní mechanik 6 9 8 -

00038 00555584 Střední odborná škola, Litvínov-Hamr, příspěvková organizace Čalouník 3 4 2 - 32 500

00038 49872427

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní 

akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, 

Most, příspěvková organizace

Zdravotnický asistent 38 26 19 16 269 000

Elektrikář 12 6 10 -

Instalatér 9 7 13 -

Klempíř 7 5 0 -

Obráběč kovů 11 11 9 -

Strojní mechanik 9 11 5 -

Zedník 1 3 3 -

Elektrikář - silnoproud 12 11 10 -

Elektromechanik pro zařízení a 

přístroje
12 9 6 -

00038 00082627
Střední škola odbchodu, řemesel a služeb a Základní škola, Ústí nad 

Labem, příspěvková organizace
Řezník - uzenář 2 2 5 - 42 000

00038 00673358
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí 

nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace
Zdravotnický asistent 47 47 28 34 437 000

Elektrikář 0 0 5 -

Instalatér 3 6 8 -

Obráběč kovů 3 7 4 -

Strojní mechanik 10 6 6 -

Tesař 7 0 5 -

Zedník 2 8 1 -

00038 44555512
Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad 

Labem, příspěvková organizace  
Aplikovaná chemie 22 19 14 13 246 000

528 463 410 106 4 693 000

00038 18385061
Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a 

technická, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
314 000

CELKEM

00038 00497088 Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace  397 000

00038 00082201
Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková 

organizace   
201 000

00038 18380824
Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková 

organizace
39 500

00038 00125423 Střední škola technická, Most, příspěvková organizace    235 500



č.ř. název organizace dárce ve výši

finanční dar

1. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, 

Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace, IČO: 

47786006, sídlo: Chomutov, Školní 2060/50, PSČ: 430 

01

35 000,00

2. Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, 

příspěvková organizace, IČO: 00082201, sídlo: Ústí nad 

Labem, Resslova 210/5, PSČ: 400 01

14 000,00

3. Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, 

Ústí nad Labem, příspěvková organizace, IČO: 

00082627, sídlo: Ústí nad Labem, Krásné Březno, 

Keplerova 315/7, PSČ: 400 07

4 750,00

4. Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, Čelakovského 

8, příspěvková organizace, IČO: 62769651, Litoměřice, 

Čelakovského 1007/8a, PSČ: 412 01

36 000,00

12 520,00

1 000,00

6. Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, 

příspěvková organizace, IČO: 61515582, sídlo: Duchcov, 

Školní 1, PSČ: 419 01

1 000,00

7. Dům dětí a mládeže, Teplice, Masarykova 70, 

příspěvková organizace, IČO: 46071253, sídlo: Teplice, 

Masarykova 1278/70, PSČ: 415 01 

1 000,00

nabytí majetku formou daru

62 800,00

15 300,00

5 000,00

5 000,00

na letní tábory

78 100,00

5. Dětský domov a Školní jídelna, Most, K.H.Borovského 

1146, příspěvková organizace, IČO: 62209256, sídlo: 

Most, K.H.Borovského 1146/2, PSČ: 434 01

na projekt  "Bertík pomáhá" na mzdové prostředky pro 

psychoterapeuta

na projekt  "Obchůdky s Albertem" na materiál na zhotovení 

výrobků s velikonoční tématikou

13 520,00

 

barevná tiskárna Xerox WorkCentre 6505

barevná tiskárna Epson WP 4525

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

účel přijetí daru

na okresní soutěž středoškolské odborné činnosti

na modernizaci vybavení v dílně KOVO

na úhradu školení CAD a Inventor aplikací

na financování nákladů na vzdělávání pedagogického sboru

na projekt  "Obchůdky s Albertem 2019 - Velikonoce" 

10 000,00

elektrické spotřebiče Sencor

30 párů tenisek STARTAS

Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, 

příspěvková organizace, IČO: 00412074, sídlo: Lipová u 

Šluknova č.p. 417, PSČ: 407 81

1.

bod 14.16  příloha 1
bod 14.16 priloha 1.pdf k usnesení č. 054/63R/2019



č.ř. název organizace dárce ve výšiúčel přijetí daru

2. Dětský domov a Školní jídelna, Mašťov, příspěvková 

organizace, IČO: 61345725, sídlo: Mašťov, Zámecká 1, 

PSČ: 431 56

3 265,00

3. Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 

310, příspěvková organizace, IČO: 47326484, sídlo: Hora 

Sv. Kateřiny, Dolní 310, PSČ:  435 46

19 900,00

4. Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková 

organizace, IČO: 61515876, sídlo: Křemýž 47, Ohníč, 

PSČ: 417 65

I

3 679,40342 ks minerálních vod Bílinská kyselka

televizor SAMSUNG 65" NU 7100

hračky /hlavolamy, autíčka/



Seznam doporučených žádostí - školy zřizované obcí

IČ Název organizace Adresa organizace Název projektu
Přidělená 

dotace (Kč)

150 800

Město Mikulášovice pro: celkem 21 200

DC 4 71011315 Základní škola Mikulášovice, okres Děčín Mikulášovice 20, 407 79 Ve škole jsme kamarádi 21 200

Město Varnsdorf pro: celkem 129 600

DC 1 70698198 Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 

994, okres Děčín, příspěvková organizace

Bratislavská 994, 407 47 

Varnsdorf
Etické dílny 39 600

DC 2 70698198 Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 

994, okres Děčín, příspěvková organizace

Bratislavská 994, 407 47 

Varnsdorf
Zdravý životní styl 50 000

DC 5 70698155
Základní škola Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín, 

příspěvková organizace

Východní 1602, 407 47 

Varnsdorf
Společně to dáme… 40 000

205 300

Obec Březno pro: celkem 18 400

CV 6 46789626 Základní škola a Mateřská škola Březno, okres Chomutov Švermova 367, 431 45 Březno
Adaptační kurz pro žáky 6. ročníku 18 400

Statutární město Chomutov pro: celkem 67 300

CV 9 46789677 Základní škola Chomutov, Zahradní 5265

Zahradní 5265, 430 

04 Chomutov
Řešíme problémy, přijímáme výzvy 25 800

CV 5 46789791
Základní škola a Mateřská škola, Chomutov, 17.listopadu 

4728, příspěvková organizace

17.listopadu 4728, 430 04 

Chomutov
PODPORA PREVENTIVNÍCH TÝMŮ 

NA ŠKOLE 2019
41 500

Město Jirkov pro: celkem 8 000

CV 4 00830283 Základní škola Jirkov, Nerudova 1151, okres Chomutov Nerudova 1151, 431 11 Jirkov
Prevence hrou 8 000

Město Klášterec nad Ohří pro: celkem 36 300

CV 1 46787593
Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519, okres 

Chomutov

Školní 519, 431 51 Klášterec 

nad Ohří
Život bez rizik 36 300

Obec Strupčice pro: celkem 43 600

CV 2 46787704
Základní škola a Mateřská škola Strupčice, okres 

Chomutov č.p. 29, 431 14 Strupčice
Pojďme o tom mluvit 43 600

Obec Vilémov pro: celkem 31 700

P.č.

Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2019

Děčín

Chomutov

bod 14.17  příloha 1

bod 14.17 priloha 1.pdf k usnesení č. 055/63R/2019



CV 8 47795620 Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Chomutov

Kadaňská 163, 431 54 

Vilémov 
"Spolu a dobře" 31 700

74 000

Město Lovosice pro: celkem 74 000

LT 3 46771816
Základní škola Antonína Baráka Lovosice, Sady pionýrů 

361/4, okres Litoměřice

Sady Pionýrů 361, 410 02 

Lovosice
Stmelujeme zdravě 2019 24 000

LT 5 46773461
Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres 

Litoměřice

Sady Pionýrů 355/2, 410 02 

Lovosice
Třída a třídní - jeden tým 50 000

93 500

Statutární město Louny pro: celkem 26 200

LN 1 49123882
Základní škola J. A. Komenského Louny, Pražská 101, 

příspěvková organizace Pražská 101, 440 01 Louny Adaptační pobyt pro žáky 6. ročníků 26 200

Obec Nové Sedlo pro: celkem 19 600

LN 3 72741961
Základní škola a Mateřská škola Nové Sedlo, okres Louny, 

příspěvková organizace Hlavní 6, 438 01 Nové Sedlo 
Bezpečná škola 19 600

Obec Petrohrad pro: celkem 26 500

LN 2 70695512
Základní škola a mateřská škola Petrohrad, okres Louny, 

příspěvková organizace Černčice 3, 439 85 Petrohrad
Já a Ty jsme kamarádi, máme se tu všichni 

rádi III.
26 500

Obec Postoloprty pro: celkem 21 200

LN 4 61357448 Základní škola Postoloprty, okres Louny
Draguš 581, 439 42 

Postoloprty
Adapťák 2019 21 200

53 600

Město Litvínov pro: celkem 53 600

MO 1 47324287
Základní škola Litvínov - Hamr, Mládežnická 220, okres 

Most

Mládežnická 220, 435 

42 Litvínov - Hamr
Studium k výkonu specializovaných 

činností
11 800

MO 2 47324287
Základní škola Litvínov - Hamr, Mládežnická 220, okres 

Most

Mládežnická 220, 435 

42 Litvínov - Hamr
Buď v bezpečí v kyberprostoru 41 800

139 600

Město Bílina pro: celkem 76 100

TP 2 65639626
Základní škola, Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, 

příspěvková organizace Lidická 31/18, 418 01 Bílina
Stop závislostem 2019 20 300

TP 4 65639618
Základní škola, Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, 

příspěvková organizace

Sídliště Za Chlumem 824, 

Teplické Předměstí, 418 01 

Bílina

Studium k výkonu specializovaných 

činností - metodik prevence
11 800

TP 5 65639618
Základní škola, Bílina, Za Chlumem 824, okres Teplice, 

příspěvková organizace

Sídliště Za Chlumem 824, 

Teplické Předměstí, 418 01 

Bílina
Začít spolu 44 000

Teplice

Litoměřice

Louny

Most



Město Duchcove pro: 36 000

TP 1 70880077
Základní škola Antonína Sochora Duchcov, Teplická ul. 

13, okres Teplice

Teplická 793/13, 419 

01 Duchcov 
Nebojíme se toho 36 000

Město Hrob pro: 27 500

TP 4 72744413 Základní škola Hrob, okres Teplice

Komenského 218, 417 04 

Hrob
CESTA K BEZPEČÍ 27 500

49 100

Statutární město Ústí nad Labem pro: celkem 49 100

ÚL 1 44553234
Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3A, 

příspěvková organizace

Pod Vodojemem 323/3a, 400 

10 Ústí nad Labem
Hravě o prevenci Pod Vodojemem 16 700

ÚL 2 44553234
Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3A, 

příspěvková organizace

Pod Vodojemem 323/3a, 400 

10 Ústí nad Labem
Adaptační kurz žáků 6.tříd 32 400

celkem 765 900

Ústí nad Labem



Seznam doporučených žádostí - organizace jiného zřizovatele

IČ Název organizace Adresa organizace Název projektu
Přidělená 

dotace (Kč)

37 500

LT 1 25018515
LINGUA UNIVERSAL soukromá základní škola a 

mateřská škola s.r.o.

Sovova 480/2, 412 

01 Litoměřice - Předměstí 
Společně a bezpečně ve škole 13 000

LT 2 25018515
LINGUA UNIVERSAL soukromá základní škola a 

mateřská škola s.r.o.

Sovova 480/2, 412 

01 Litoměřice - Předměstí 
Kolektiv je důležitý 24 500

celkem 37 500

P.č.

Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2019

Litoměřice

bod 14.17  příloha 2

bod 14.17 priloha 2.pdf k usnesení č. 055/63R/2019
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Seznam žádostí nedoporučených k podpoře dotací

IČ Název organizace Adresa organizace Název projektu
Požadovaná 

dotace (Kč)

Přidělená 

dotace (Kč)
Důvod nepodpoření žádosti

DC 3 70698171 Základní škola Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, 

okres Děčín, příspěvková organizace

Nám. E. Beneše 469, 

407 47  Varnsdorf
Jdeme naproti 50 000 0

Nedostatek finančních prostředků

CV 5 00830283
Základní škola Jirkov, Nerudova 1151, okres 

Chomutov

Nerudova 1151, 431 

11 Jirkov
Adaptační výjezd 2019 20 000 0

Nedostatek finančních prostředků

CV 7 46789626
Základní škola a Mateřská škola Březno, okres 

Chomutov

Švermova 367, 431 

45 Březno
Proškolení pedagogického 

sboru
6 000 0

Nedostatek finančních prostředků

61357430 Základní škola Měcholupy, okres Louny

Holedeská 2, 439 31 

Měcholupy
Prevence a bezpečné klima 

školy
45 000 0

Žádost doručena mimo stanovený termín

MO 3 46748083
Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče 

a základní škola, Liberec

U Opatrovny 444/3, 

Liberec IV-Perštýn, 

460 01 Liberec

Vzdělávací programy pro 

odborné pracovníky
52 000 0

Neoprávněný žadatel

TP 6 46070664 Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958

Verdunská 2958, 

415 01 Teplice
Poprvé spolu ve škole 25 600 0

Nedostatek finančních prostředků

TP 7 25048791
Základní škola a praktická škola Arkadie, o. p. s.

U Nových lázní 

1286/9, 415 

01 Teplice
Společně k bezpečí 24 360 0

Nedostatek finančních prostředků

MOST

TEPLICE

LOUNY

P.č.

Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2019

DĚČÍN

CHOMUTOV

bod 14.17  příloha 4

bod 14.17 priloha 4.pdf k usnesení č. 055/63R/2019



Seznam žádostí doporučených k poskytnutí příspěvku 

IČ Název organizace Adresa organizace Název projektu
Poskytnutý 

příspěvek (Kč)

78 400

DC 2 00497029
Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, 

Rumburk, příspěvková organizace

Jiříkovská 840/4, 408 

01 Rumburk
KOMUNIKACE SE ŽÁKY PŘI PROBLÉMECH 14 000

DC 4 65082478
Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, 

Tyršova 710, příspěvková organizace

Tyršova 710, 407 

77 Šluknov
Vstupujeme do života 17 000

DC 5 65082133
Speciální základní škola, Speciální mateřská škola a 

Praktická škola, Děčín, příspěvková organizace

Teplická 65, Děčín IX-

Bynov, 405 05 Děčín
Podpora dobré atmosféry ve třídě a prevence 

šikany Prevence úrazů ve škole
24 000

74 100

CV 1 47792931
Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, 

Chomutovská 459, příspěvková organizace

Chomutovská 459, 431 

51 Klášterec nad Ohří
Cesta 40 400

CV 2 41324641

Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní 

akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, 

příspěvková organizace

Na Průhoně 4800, 430 

03 Chomutov
Jedeme dál - peeři a bezpečná škola 29 100

CV 3 41324641

Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní 

akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, 

příspěvková organizace

Na Průhoně 4800, 430 

03 Chomutov
SPOLEČNĚ 2019 21 000

41 800

LT 2 46773720
Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600, příspěvková 

organizace

Sady pionýrů 600/6, 410 

02 Lovosice
Opárenským údolím za seznámením 2019 24 000

LT 3 46773720
Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600, příspěvková 

organizace

Sady pionýrů 600/6, 410 

02 Lovosice
Na Gymlovo všeho jenom s Mírou 2019 24 800

49 000

LN 2 49120115
Speciální základní škola, Louny, Poděbradova 640, 

příspěvková organizace

Poděbradova 640, 440 

01 Louny
Financování akreditovaného specializačního 

studia pro ŠMP
17 000

84 000

MO 1 49872427

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, 

Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední 

zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace

Zdeňka Fibicha 2778/20, 

434 01 Most
Naše třída - bezpečný tým pro tebe! 49 000

MO 2 00555584
Střední odborná škola, Litvínov - Hamr, příspěvková 

organizace

Mládežnická 236, Hamr, 

435 42 Litvínov
Cyberstalking - virtuální šikana 13 000

MO 4 49872559
Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková 

organizace

Čsl. armády 1530/29, 434 

01 Most
Dobrý start ke společnému cíli 19 000

Most

P.č.

Prevence pro krajské školy 2019

Děčín

Chomutov

Litoměřice

Louny

bod 14.18  příloha 1

bod 14.18 priloha 1.pdf k usnesení č. 056/63R/2019



MO 6 00524905
Střední průmyslová škola a Střední odborná škola 

gastronomie a služeb, Most, příspěvková organizace

Jana Palacha 711/2, 434 

01 Most
Nenech se zahnat do kouta 24 000

77 700

TP 1 61515809

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 

Teplice, příspěvková organizace

Lípová 651/9, 415 

01 Teplice

Zvyšování odborných kompetencí metodiček 

prevence
28 000

TP 2 61515779
Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, příspěvková 

organizace

Českobratrská 862/15, 415 

01 Teplice
Adaptační program pro studenty 1.ročníku 

konzervatoře.
17 900

TP 3 61515761 Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, 

příspěvková organizace

Kmochova 205/10, Pražské 

Předměstí, 418 01 Bílina
Specializační studium ŠMP 10 800

95 000

ÚL 1 44556969

Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní 

jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková 

organizace

Pařížská 1670/15, Ústí nad 

Labem-centrum, 400 01 Ústí 

nad Labem
Bez obav na střední školu 49 000

ÚL 2 00082201
Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, 

příspěvková organizace

Resslova 210/5, Klíše, 400 

01 Ústí nad Labem
Adaptační kurz "Naučme se toleranci" 49 000

ÚL 3 00082627 Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, 

Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Keplerova 315/7, Krásné 

Březno, 400 07 Ústí nad 

Labem
Nebuď oběť 29 000

celkem 500 000

Teplice

Ústí nad Labem



Seznam žádostí nedoporučených k poskytnutí příspěvku 

IČ Název organizace Adresa organizace Název projektu

Požadované 

finanční 

prostředky 

(Kč)

Přidělené 

finanční 

prostředky 

(Kč)

Důvod nepodpoření žádosti

DC 1 14450488
Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, 

Děčín VI, příspěvková organizace

Dělnická 825/15, Děčín VI-

Letná, 405 02 Děčín
Úvodní adaptační kurz pro 

první ročníky
50 000 0

Nedostatek finančních prostředků

DC 3 25495488
ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASTELKA, o.p.s.

Jiříkovská 962/49, Rumburk 

1, 408 01 Rumburk
Chceme to zvládnout 20 000 0

Neoprávněný žadatel

DC 6 65082133
Speciální základní škola, Speciální mateřská škola a 

Praktická škola, Děčín, příspěvková organizace

Teplická 65, Děčín IX-

Bynov, 405 05 Děčín
Budeme spolu, chceme se 

poznat!
11 200 0

Nedostatek finančních prostředků

DC 7 72744430 Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres 

Děčín, příspěvková organizace

U nemocnice 1132/5, 

Rumburk 1, 408 

01 Rumburk

Adaptační pobyt pro žáky 6. 

ročníku
50 000 0

Neoprávněný žadatel

CV 4 61342645
Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková 

organizace

Mostecká 3000, 430 

01 Chomutov
Adaptační kurs prvních 

ročníků
50 000 0

Nedostatek finančních prostředků

LT 1 46773673 Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 

1, příspěvková organizace

Svojsíkova 1015/1a, 

Předměstí, 412 

01 Litoměřice

Prevence v závislostním 

chování
30 000 0

Nedostatek finančních prostředků

LT 4 00082571
Střední odborná škola technická a zahradnická, 

Lovosice, příspěvková organizace

Osvoboditelů 1/2, 410 

02 Lovosice
Bezpečnej slejzák 50 000 0

Nedostatek finančních prostředků

LN 1 14451042 Obchodní akademie a Střední odborná škola generála 

Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace

Osvoboditelů 380, 440 

01 Louny
Adaptační kurz 50 000 0

Nedostatek finančních prostředků

LN 3 61357278
Gymnázium, Žatec, Studentská 1075, příspěvková 

organizace

Studentská 1075, 438 

01 Žatec
Studium pro metodiky 

prevence
26 000 0

Nevyplněná žádost

MO 3 00555584
Střední odborná škola, Litvínov - Hamr, příspěvková 

organizace

Mládežnická 236, Hamr, 435 

42 Litvínov
Společný začátek / Společně 

aktivně II.
45 000 0

Nedostatek finančních prostředků

MO 5 62208870
Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, 

příspěvková organizace

Studentská 640, Horní 

Litvínov, 436 01 Litvínov
Předcházíme rizikovému 

chování
25 000 0

Nedostatek finančních prostředků

Most

P.č.

Prevence pro krajské školy 2019

Děčín

Chomutov

Litoměřice

Louny

bod 14.18  příloha 2
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TP 4 00497088
Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková 

organizace

Fráni Šrámka 1350/1, 

Trnovany, 415 01 Teplice
Muzikoterapie - terapie 

rizikového chování
50 000 0

Nedostatek finančních prostředků

TP 5 70839913 Základní škola a Mateřská škola, Teplice, U Červeného 

kostela 110, příspěvková organizace

U Červeného kostela 110/29, 

Trnovany, 415 01 Teplice

Osobní bezpečí aneb jak žít 

bezpečně v nebezpečném 

světě

15 000 0
Nedostatek finančních prostředků

Teplice
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Krajský úřad 

Číslo smlouvy u poskytovatele:  
Číslo smlouvy u příjemce: 
JID:     
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE 

z Fondu Ústeckého kraje 

uzavřená dle 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:     RSDr. Stanislavem Rybákem, náměstkem hejtmana Ústeckého 

kraje, na základě pověření dle usnesení Rady Ústeckého kraje 
č. 016/13R/2017 ze dne 3. 5. 2017 

 
Kontaktní osoba:     PhDr. Adam Šrejber, Ph.D., vedoucí odboru kultury a památkové 

péče Krajského úřadu Ústeckého kraje 
E-mail/telefon:     srejber.a@kr-ustecky.cz/ 475 657 286 
IČ:     70892156 
DIČ:     CZ70892156 
Bank. spojení:     Česká spořitelna, a.s. 
  číslo účtu: 2500762/0800 
 
a 
 
Příjemce: 
Severočeské divadlo s.r.o.  
Sídlo/bydliště:     Lidické náměstí 1710/10, 400 01 Ústí nad Labem 
Zastoupený:  Mgr. Milošem Formáčkem, jednatelem 
Kontaktní osoba:.   Ing. Stanislava Přikrylová, ekonomický náměstek 
E-mail/telefon:     stanislava.prikrylova@operabalet.cz  
IČ:  22774289 
DIČ:     CZ 22774289 
Bank. spojení:     Komerční banka, a.s. 
  číslo účtu: 107-2002010287/0100 
zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová zn. C 31502  
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE k realizaci 

projektu „Příspěvek na mzdy včetně odvodů v roce 2019“  

(dále jen „smlouva“) 

bod 16.1 příloha č. 3bod 16.1 priloha 3.pdf k usnesení č. 059/63R/2019
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Preambule 

Pro účely poskytování podpory byly schváleny Zásady pro poskytování účelových 
finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje, a to usnesením Zastupitelstva 
Ústeckého kraje č. 0044/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018 (dále jen „Zásady“). Smlouva se 
uzavírá v souladu s výše uvedenými Zásadami, které jsou pro příjemce závazné ve věcech 
touto smlouvou neupravených.  

Článek I. 

Poskytnutí dotace 

Účel, na který je dotace určena, a výše dotace 

1. Poskytovatel na základě této smlouvy a v souladu s usnesením Zastupitelstva 
Ústeckého kraje č. ..................... ze dne ...................... poskytuje příjemci neinvestiční 
dotaci ve výši  3.000.000,- Kč (slovy: třimilionykorun českých) z Fondu Ústeckého 
kraje za účelem realizace akce či činnosti uvedené v předložené žádosti „Příspěvek 
na mzdy včetně odvodů v roce 2019“ (dále jen „Projekt“).  

2. Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie. 
Finanční prostředky jsou poskytovány v souladu s čl. 53 Nařízení Komise (EU) č. 
651/2014 ze dne 17. 6. 2014. Veřejná podpora podle této smlouvy není poskytována 
odvětvím a činnostem vyloučeným výše uvedeným nařízením Komise (EU). 

3.  Příjemce prohlašuje, že vůči němu nebyl vystaven inkasní příkaz v návaznosti na 
rozhodnutí Evropské komise, kterým by veřejná podpora byla prohlášena za 
protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem a ani nenaplňuje znaky podniku v obtížích 
ve smyslu pravidel EU, jimiž se řídí poskytování veřejné podpory a poskytovatel toto 
ověřil. 

4. Poskytovatel ověřil, že provozní podpora příjemce nepřesáhne 75 mil. EUR za 
kalendářní rok.  

5. Poskytovatel a příjemce zajistí dodržení podmínek kumulace (souběhu) s jinými 
veřejnými podporami/podporami de minimis podle čl. 8 Nařízení Komise (EU) č. 
651/2014 ze dne 17. 6. 2014. Příjemce poskytovatele písemně informuje o případných 
dalších veřejných podporách či podporách de minimis, které v souvislosti se svojí 
činností obdrží a které by mohly mít vliv na výši veřejné podpory stanovené podle čl. 
III odst. 2 této smlouvy.  

Článek II. 

Doba realizace, účinnost uznatelných nákladů 

Příjemce se zavazuje dokončit Projekt nejpozději do 31. 12. 2019 (termín finančního 
ukončení Projektu). Podmínkou uznatelnosti nákladů je jejich vynaložení a uhrazení 
příjemcem v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. 

Článek III. 

Financování 

1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace 
předloženého Projektu, dle poskytovatelem odsouhlaseného rozpočtu všech 
plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „plánovaný nákladový rozpočet“), a to v rozsahu 
v něm uvedeného procentuálního podílu dotace na úhradě plánovaných uznatelných 
nákladů. Plánovaný nákladový rozpočet je součástí Žádosti o příspěvek z Fondu 
Ústeckého kraje předložené příjemcem. 
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2. Výše podpory nepřesáhne částku nezbytnou k pokrytí provozních ztrát za kalendářní 
rok. 

3. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. I.) a lze ji použít pouze na úhradu uznatelných 
nákladů přímo souvisejících s realizací Projektu. Dotaci nelze použít na úhradu DPH, 
je-li příjemce plátcem DPH. Plátcům DPH je dotace poskytnuta pouze na plnění bez 
DPH. 

 Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky: 

- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti 
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním Projektu ve schváleném 

období realizace 
- byl uhrazen v období realizace Projektu 
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho 

účetních dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními 
podpůrnými doklady. 

Neuznatelný náklad je zejména náklad na: 

- jakékoliv provize pro příjemce dotace 
- odměna zpracovateli žádosti o příspěvek 
- daň z přidané hodnoty nebo její část, pokud existuje zákonný nárok na její 

odpočet 
- manka, škody 
- sankční poplatky, pokuty, úroky a penále, případně další sankční výdaje, ať 

už jsou sjednané ve smlouvách nebo vznikající z jiných příčin 
- opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy 
- pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku 
- ztráty z devizových kurzů 
- 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 

- výdaje nesouvisející s realizací projektu 
-  finanční odměny účastníkům za umístění v soutěžích a akcích podobného 

charakteru 
- alkohol jako součást občerstvení resp. cateringových služeb. 

7.  Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem do 30 dnů od uzavření této 
 smlouvy na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy. 

Článek IV. 

Povinnosti příjemce 

Příjemce je povinen: 

a) Použít dotaci za účelem realizace předloženého Projektu, pro který byla dotace 
poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě. 

b) Vynaložit prostředky určené na realizaci Projektu hospodárně, účelně a efektivně.  

c) Vést a sledovat prostředky poskytnuté dotací v odděleném účetnictví, vedeném 
v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska nákladů celého Projektu. 
Příslušné účetní doklady musí příjemce uchovat po dobu 10 let od nabytí účinnosti 
této smlouvy. 

d) Dodržovat veškeré právní předpisy včetně zákona o veřejných zakázkách 
v platném a účinném znění. 
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e) Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen: 

- poskytnout poskytovateli veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, 
které mohou dle poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace, 

- zajistit, aby případné rozhodnutí o jeho likvidaci nebo přeměně podle 
příslušných právních předpisů bylo přijato až po předchozím souhlasu 
poskytovatele 

f) Předložit poskytovateli závěrečnou zprávu a finanční vypořádání (závěrečné 
vyúčtování) poskytnuté dotace na  elektronicky vyplněném formuláři „Závěrečná 
zpráva a finanční vypořádání dotace“ který je k dispozici na webových stránkách 
poskytovatele www.kr-ustecky.cz v sekci „Dotace a granty - Fond Ústeckého kraje 
– Individuální dotace“, a to do 1 měsíce od uplynutí lhůty stanovené v článku II. 
 

Závěrečná zpráva musí obsahovat: 

- označení příjemce dotace 
- číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně této smlouvy) 
- popis realizace Projektu 
- přínos Projektu 
- celkové zhodnocení Projektu  
- finanční vypořádání poskytnuté dotace 
- doložení splnění publicity dle čl. VII. 

 

Finanční vypořádání dotace musí obsahovat: 

- přehled všech nákladů a výnosů Projektu 
- přehled nákladů Projektu hrazených z dotace  
- doklady o provedených platbách, tj. výpis z účtu nebo výdajový pokladní 

doklad, a kopie účetních dokladů včetně podkladů pro vystavení těchto 
dokladů 

- kopie vydaných rozhodnutí správních úřadů, souvisejících s realizací Projektu 
- doklad o přijetí dotace (kopie výpisu z účtu) 
- přehled o vrácení nepoužitých prostředků do Fondu Ústeckého kraje  

g) Uvádět na všech dokladech včetně originálů účetních dokladů souvisejících 
s realizací Projektu, že byl “Projekt podpořen Ústeckým krajem“, a zároveň 
výdaje hrazené z dotace budou označeny větou „Hrazeno z dotace č. .........“. 

h) Plnit Publicitu dle článku VII. vyjma akcí, které byly ukončeny před podpisem 
smlouvy o poskytnutí dotace. 

i) Předložit poskytovateli na vyžádání zprávu o průběhu realizace Projektu. 

j) Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 15 dnů, odbor kultury a 
památkové péče o všech změnách, týkajících se identifikace příjemce nebo 
realizace podpořeného Projektu. 

k) 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 žádosti příjemce o poskytnutí Příspěvku, a to současně s předložením 
závěrečné zprávy. 

l) Vrátit dotaci/její část na výzvu zpět na účet poskytovatele, z něhož byla poskytnuta, 
v případě, že Projekt vykáže zisk, a to v termínu určeném ve výzvě.  

Článek V. 

Porušení rozpočtové kázně 
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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 
– výše odvodu činí 5 %. 

b) předložení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené smlouvou 
– výše odvodu činí 10 %. 

c) předložení doplněné závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů od uplynutí 
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše 
odvodu činí 3 %. 

d) předložení doplněné závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů od uplynutí 
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše 
odvodu činí 6 %. 

e) nedodržení povinnosti vést dotaci v odděleném účetnictví a uchovávat příslušné 
účetní doklady pod dobu 10 let ode dne účinnosti této smlouvy – výše odvodu činí 
10 %. 

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

g) nedodržení povinnosti publicity dle čl. VII. této smlouvy – výše odvodu činí 5 %. 

4. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou 
odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných 
zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve 
výši nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky. Při neoprávněném 
použití peněžních prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 250/2000 
Sb. odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků, 
mimo případů, kdy se podle této smlouvy (odst. 3 tohoto čl.) za porušení méně 
závažné povinnosti uloží odvod nižší. Při porušení několika méně závažných 
povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají. Odvody za porušení 
rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše peněžních prostředků poskytnutých ke dni 
porušení rozpočtové kázně.  

Článek VI.  

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 1 měsíc ode dne doručení výpovědi 
příjemci. 
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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. 

 
 
 
 

Článek VII. 

Publicita 

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

2. Na hmotných výstupech projektu a na ostatních 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. 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 na webových stránkách. 

5. Logo Kraje 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.  

Článek VIII. 

Ostatní ujednání 

1. Tato smlouva bude včetně všech jejích dodatků v úplném znění uveřejněna 
Poskytovatelem 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.  

2. Využití dotace podléhá režimu veřejnosprávní kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád ze strany 
poskytovatele. Příjemce je povinen umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele 
provádět kontrolu čerpání a využití prostředků dotace a v této souvislosti jim umožnit 
nahlížet do účetní evidence. 

3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou 
písemných a číslovaných dodatků. 

4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní 
vyplývající příslušná ustanovení správního řádu, zákona č. 250/2000 Sb., případně 
příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního 
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řádu. Příslušným správním orgánem k rozhodování sporů z právních poměrů při 
poskytnutí dotace dle této smlouvy je Ministerstvo financí ČR. 

5. Poskytovatel potvrzuje, že tato smlouva je uzavírána v souladu s usnesením 
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ..../…..../……….. ze dne ……………... 

6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž jedno 
vyhotovení obdrží příjemce a dvě poskytovatel.  

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti uveřejněním v registru 
smluv. 

 

 

 

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

 
 
 

 
 …………………………………….. …………………………………………. 
                    Poskytovatel                                                              Příjemce 
                    Ústecký kraj                              Severočeské divadlo s.r.o. 
 RSDr. Stanislav Rybák                              Mgr. Miloš Formáček, jednatel                                          
   náměstek hejtmana Ústeckého kraje 
     na základě pověření dle usnesení 
Rady Ústeckého kraje č. 016/13R/2017 
                 ze dne 3. 5. 2017 
 


