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RÁMCOVÁ SMLOUVA O FINANCOVÁNÍ NEKRYTÝCH ZÁVAZKŮ 

REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD 

 

Ústecký kraj 

se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 

zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem 

IČ: 70892156 

(dále jen „ÚK“) 

 

a 

 

 

Karlovarský kraj 

se sídlem: Závodní 353/88, 360 06  Karlovy Vary 

zastoupený: Mgr. Janou Vildumetzovou, hejtmankou 

IČ: 70891168 

(dále jen „KK“) 

 

a 

 

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad 

se sídlem: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem 

zastoupená: Bc. Pavlem Csonkou, předsedou 

IČ: 75082136 

(dále jen „RR SZ“) 

 

 

 

Preambule 

 

Strany této smlouvy si jsou vědomy skutečnosti, že příjmy RR SZ vymezené zákonem č. 

248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, jsou omezené 

nebo účelově určené, a některé typy závazků regionálních rad regionů soudržnosti nejsou 

finančně zabezpečené. Strany této smlouvy si jsou vědomy skutečnosti, že RR SZ je povinna 

hradit závazky, které jí vznikly nebo mohou vzniknout z titulu rozhodnutí soudu nebo 

rozhodnutí státní správy. 

 

 

Finanční prostředky jsou účelově určeny na financování nekrytých závazků RR SZ. Finanční 

prostředky budou poskytnuty za předpokladu, že RR SZ obdrží 50 % finančních prostředků ze 

státního rozpočtu 
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I. 

 

ÚK je vyšší územně správní celek zřízený zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

KK je vyšší územně správní celek zřízen zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

RR SZ je zřízena zákonem č. 248/2000 Sb.,o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

RR SZ mohou vznikat závazky z titulu pravomocných rozhodnutí soudu a státní správy. Na 

tyto závazky RR SZ nemá finanční prostředky. Strany této smlouvy se dohodly, že tyto závazky 

uhradí RR SZ z finančních prostředků obdržených od Ministerstva pro místní rozvoj a ÚK nebo 

KK dle čl. II. této smlouvy. 

 

Strany respektují hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání 

strukturálních fondů v programovém období 2007-2013 pro region soudržnosti Severozápad, 

kterým je Regionální operační program NUTS 2 Severozápad tvořený Karlovarským 

a Ústeckým krajem. 

 

II. 

 

Strany se dohodly, že závazky RR SZ budou hrazeny ÚK a KK do výše 50 % závazku. 

 

 

Strany se dohodly, že závazky budou hradit takto:  

 

Varianta A) 

Závazky kraje uhradí v poměrech financování, jakým byly propláceny dotace RR SZ,          

 tj. ÚK 2/3 a KK 1/3.  

 

Varianta B) 

Závazky budou hrazeny kraji podle území, na kterém se projekt, ze kterého závazek vznikl, 

nachází. Závazek uhradí ten kraj, na jehož území byl projekt realizován. 

 

 

Varianta C) 

Závazky uhradí kraje rovným dílem, každý tedy ½. 

 

 

RR SZ odešle na kraje dílčí žádosti o dotaci včetně právního titulu, na základě kterého závazek 

vznikl. 
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Všechny finanční prostředky poskytnuté ÚK a KK RR SZ mají povahu dotace, a pokud by 

z jakéhokoliv důvodu, byť jen z části, nebyly uhrazeny RR SZ třetí straně v souladu s touto 

smlouvou, budou vráceny ÚK a KK ve výši, v jaké je RR SZ obdržela od ÚK a KK. 

. 

 

III. 

 

V případě, že by RR SZ obdržela k hrazení svých závazků jiné finanční prostředky, např. od 

Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí nebo jiné instituce, budou primárně použity 

tyto finanční prostředky a až subsidiárně by byla využita dotace dle této smlouvy. 

 

 

IV. 

 

Strany této smlouvy tuto smlouvu uzavřely svobodně a vědomy si nutnosti využívat efektivně 

veřejné prostředky. 

 

Strany berou na vědomí, že tuto smlouvu lze měnit pouze písemně. 

 

Tato smlouva vylučuje užití zvyklostí a praxe. 

 

Tato smlouva podléhá schválení zastupitelstvy ÚK, KK a Výboru Regionální rady regionu 

soudržnosti Severozápad. 

 

Tato smlouva nabývá platnosti poté, co bude podepsána všemi smluvními stranami s účinností 

od ………………., nejdříve však ode dne uveřejnění v registru smluv. 

 

Smluvní strany se dohodli, že uveřejnění v registru smluv provede RR SZ. 

 

 

 

V………………..dne……………… 

 

 

…………………………            …………………………             ………………………… 

Bc. Pavel Csonka                        Oldřich Bubeníček                           Mgr. Jana Mračková    

 předseda VRR                                  hejtman                                            Vildumetzová 

                              hejtmanka 

   

 


