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

Ústecký kraj

Rada  Ústeckého kraje

Usnesení

z 85. schůze Rady Ústeckého kraje - V. volební období 2016 - 2020, konané dne 08.01.2020 
od 10:15 hodin do 12:00 hodin, v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 
3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 001/85R/2020
1.1 Zahájení - určení ověřovatelů zápisu a usnesení

Rada Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje

ověřovatele zápisu a usnesení z 85. zasedání Rady Ústeckého kraje:

Ing. Ladislava Drlého
PhDr. Ing. Zdeňka Matouše, Ph.D., MBA

Usnesení č. 002/85R/2020
2.1 Schválení programu

Rada Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje

upravený program 85. schůze Rady Ústeckého kraje v V. volebním období 2016 - 2020.

Usnesení č. 003/85R/2020
3.2 Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

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

1. Usnesení RÚK č. 150/46R/2018 z 22.08.2018 Nakládání s majetkem
2. Usnesení RÚK č. 063/55R/2018 z 12.12.2018 Zahraniční spolupráce se Srbskem v roce 
2019 – zajištění udržitelnosti projektů rozvojové spolupráce
3. Usnesení RÚK č. 090/58R/2019 z 09.01.2019 Nakládání s majetkem

1



4. Usnesení RÚK č. 053/63R/2019 z 13.03.2019 B)2. 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
5. Usnesení RÚK č. 100/64R/2019 z 27.03.2019 Nakládání s majetkem
6. Usnesení RÚK č. 072/66R/2019 z 10.04.2019 C)2. Dofinancování vědomostních, 
kulturních a sportovních soutěží v roce 2019
7. Usnesení RÚK č. 114/68R/2019 z 09.05.2019 Nakládání s majetkem
8. Usnesení RÚK č. 115/68R/2019 z 09.05.2019 Nakládání s majetkem
9. Usnesení RÚK č. 118/68R/2019 z 09.05.2019 Nakládání s majetkem
10. Usnesení RÚK č. 142/68R/2019 z 09.05.2019 C)2. Zahájení zadávacího řízení veřejné 
zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín“ 
formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu
11. Usnesení RÚK č. 054/70R/2019 z 05.06.2019 B)2. Projekt na podporu získání znalostí v 
oblasti logopedické prevence
12. Usnesení RÚK č. 149/70R/2019 z 05.06.2019 Nakládání s majetkem
13. Usnesení RÚK č. 184/70R/2019 z 05.06.2019 Nakládání s majetkem
14. Usnesení RÚK č. 190/70R/2019 z 05.06.2019 Nakládání s majetkem
15. Usnesení RÚK č. 025/71R/2019 z 19.06.2019 Výkon zřizovatelských funkcí ve Střední 
odborné škole technické a zahradnické, Lovosice, příspěvkové organizaci
16. Usnesení RÚK č. 057/71R/2019 z 19.06.2019 C)2. Zahájení zadávacího řízení veřejné 
zakázky na stavební práce „SPZ Triangle – Spojovací komunikace Triangle City - Jih“ 
formou otevřeného řízení
17. Usnesení RÚK č. 058/71R/2019 z 19.06.2019 C)2. Zahájení zadávacího řízení veřejné 
zakázky na stavební práce „PZ Triangle – PZ Triangle – Triangle City a zázemí občanské 
vybavenosti II - dokončení“ formou otevřeného řízení
18. Usnesení RÚK č. 042/73R/2019 z 24.07.2019 C)2. Zahájení zadávacího řízení veřejné 
zakázky na stavební práce s názvem „OA a SOŠ zemědělská a ekologická, Žatec zateplení 
střechy a výměna střešní krytiny - II.“ formou zjednodušeného podlimitního řízení
19. Usnesení RÚK č. 005/75R/2019 z 21.08.2019 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné 
zakázky na služby s názvem "Předtisková příprava, tisk a distribuce Krajských novin 
Ústeckého kraje 2020 - 2021" zadávané formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu.
20. Usnesení RÚK č. 004/76R/2019 z 18.09.2019 B)1. Projednání dopisů adresovaných Radě 
Ústeckého kraje
21. Usnesení RÚK č. 004/76R/2019 z 18.09.2019 B)2. Projednání dopisů adresovaných Radě 
Ústeckého kraje
22. Usnesení RÚK č. 049/76R/2019 z 18.09.2019 B)2. Poskytnutí příspěvku na vzdělávací 
pobyt žáků
23. Usnesení RÚK č. 081/76R/2019 z 18.09.2019 C)1. 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
24. Usnesení RÚK č. 082/76R/2019 z 18.09.2019 C)1. Vyhodnocení zadávacího řízení 
veřejné zakázky na stavební práce s názvem „DOZP Brtníky – celková REKO obj. č.p. 122“ 
zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení
25. Usnesení RÚK č. 085/76R/2019 z 18.09.2019 C)1. Vyhodnocení zadávacího řízení 
veřejné zakázky na stavební práce „PZ Triangle – Triangle City a zázemí občanské 
vybavenosti II - dokončení“ zadávané formou otevřeného řízení v podlimitním režimu
26. Usnesení RÚK č. 086/76R/2019 z 18.09.2019 C)1. Vyhodnocení zadávacího řízení 
veřejné zakázky na stavební práce s názvem „OA a SOŠ zemědělská a ekologická Žatec, 
zateplení střechy a výměna střešní krytiny - II.“ zadávané formou zjednodušeného 
podlimitního řízení
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27. Usnesení RÚK č. 093/76R/2019 z 18.09.2019 B) Aktualizace Memoranda o spolupráci s 
Agenturou pro sociální začleňování
28. Usnesení RÚK č. 097/76R/2019 z 18.09.2019 C)3. Zahájení zadávacího řízení na 
zavedení dynamického nákupního systému pro zadávání veřejných zakázek na operativní 
leasing vozidel pro Ústecký a kraj a jeho příspěvkové organizace, zahájení navazujícího 
zvláštního řízení na zadání požadovaných vozidel v dynamickém nákupním systému
29. Usnesení RÚK č. 011/78R/2019 z 02.10.2019 Memorandum o partnerství a spolupráci při 
rozvoji komplexního využití vodíku jako zdroje čisté energie v Ústeckém kraji
30. Usnesení RÚK č. 022/78R/2019 z 02.10.2019 Změna smlouvy o vzájemné spolupráci při 
přípravě, realizaci a provozování dopravního terminálu v Klášterci nad Ohří – dodatek č. 2
31. Usnesení RÚK č. 030/78R/2019 z 02.10.2019 Stipendijní program Ústeckého kraje – 10. 
ročník 2013/2014 – odložení plnění závazku vyplývajícího ze Smlouvy o zařazení do 
stipendijního programu Ústeckého kraje a o poskytnutí neinvestiční dotace
32. Usnesení RÚK č. 038/78R/2019 z 02.10.2019 D)2. Zahájení zadávacího řízení veřejné 
zakázky na dodávky s názvem VOŠ obalové techniky a SOŠ Štětí – Reko a dostavba areálu 
školy – náhrada části poškozeného tiskařského stroje
33. Usnesení RÚK č. 191/78R/2019 z 02.10.2019 C) Malý dotační program 2020 – 
vyhodnocení
34. Usnesení RÚK č. 005/80R/2019 z 30.10.2019 Memorandum o krajské spolupráci mezi 
Ústeckým krajem a Sdružením místních samospráv ČR
35. Usnesení RÚK č. 008/80R/2019 z 30.10.2019 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí 
dotace 17/SML2653/SOPD/OKH
36. Usnesení RÚK č. 010/80R/2019 z 30.10.2019 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné 
zakázky na služby s názvem „Mobilní telefonie Ústeckého kraje 2020 - II“ zadávané 
Ústeckým krajem jako centrálním zadavatelem formou otevřeného řízení v nadlimitním 
režimu
37. Usnesení RÚK č. 011/80R/2019 z 30.10.2019 C)1. Zahájení zadávacího řízení veřejné 
zakázky na služby s názvem „Mobilní telefonie Ústeckého kraje 2020 - III“ formou 
otevřeného řízení
38. Usnesení RÚK č. 015/80R/2019 z 30.10.2019 Dotační program „Podpora začínajících 
podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2020“
39. Usnesení RÚK č. 016/80R/2019 z 30.10.2019 Dotační program „Podpora začínajících 
podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2019“ – změny v uzavřených smlouvách
40. Usnesení RÚK č. 018/80R/2019 z 30.10.2019 Žádost o změnu v uzavřené smlouvě o 
poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje
41. Usnesení RÚK č. 020/80R/2019 z 30.10.2019 Smlouvy o poskytnutí dotace na činnost a 
zajištění provozních nákladů v roce 2019 uzavírané mezi Ústeckým krajem Euroregionem 
Labe a Euroregionem Krušnohoří
42. Usnesení RÚK č. 037/80R/2019 z 30.10.2019 Školské rady
43. Usnesení RÚK č. 039/80R/2019 z 30.10.2019 PAŽIT 2019 – Podpora mimoškolních 
ozdravných výchovně vzdělávacích pobytů žáků – přidělení dotace
44. Usnesení RÚK č. 047/80R/2019 z 30.10.2019 Smlouva o poskytnutí dotace - projekt Kraj 
pro bezpečný internet
45. Usnesení RÚK č. 049/80R/2019 z 30.10.2019 Memorandum o vzájemné spolupráci a 
podpoře Labe arény Ústeckého kraje
46. Usnesení RÚK č. 051/80R/2019 z 30.10.2019 Program obnovy venkova – žádost o 
výjimky
47. Usnesení RÚK č. 055/80R/2019 z 30.10.2019 Podpora místních akčních skupin 
Ústeckého kraje v roce 2020
48. Usnesení RÚK č. 056/80R/2019 z 30.10.2019 C)1. Vyhodnocení 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 
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ZZS ÚK, II.“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení
49. Usnesení RÚK č. 057/80R/2019 z 30.10.2019 Program Podpory regionální kulturní 
činnosti na rok 2020 - schválení a vyhlášení dotačního programu
50. Usnesení RÚK č. 058/80R/2019 z 30.10.2019 Program na záchranu a obnovu kulturních 
památek Ústeckého kraje pro rok 2020 - schválení a vyhlášení dotačního programu
51. Usnesení RÚK č. 059/80R/2019 z 30.10.2019 Program na záchranu a obnovu drobných 
památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2020 - schválení a 
vyhlášení dotačního programu
52. Usnesení RÚK č. 061/80R/2019 z 30.10.2019 Poskytnutí účelového neinvestičního 
příspěvku pro Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvkovou organizaci pro rok 2019
53. Usnesení RÚK č. 062/80R/2019 z 30.10.2019 Snížení účelově určeného příspěvku na 
velkou údržbu a poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku pro Severočeskou galerii 
výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvkovou organizaci pro rok 2019
54. Usnesení RÚK č. 063/80R/2019 z 30.10.2019 Změna termínu čerpání účelového 
investičního příspěvku pro Oblastní muzeum a galerii v Mostě, příspěvkovou organizaci
55. Usnesení RÚK č. 065/80R/2019 z 30.10.2019 Projekt v oblasti kultury - Severočeská 
galerie výtvarného umění Litoměřice, p. o.
56. Usnesení RÚK č. 066/80R/2019 z 30.10.2019 Souhlas se sídlem zapsaného spolku – 
Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, p. o.
57. Usnesení RÚK č. 067/80R/2019 z 30.10.2019 Personální záležitosti příspěvkových 
organizací v oblasti kultury
58. Usnesení RÚK č. 073/80R/2019 z 30.10.2019 Opětovné hodnocení žádosti o dotaci na rok 
2019 z Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020 – 
Karolína Štědrá
59. Usnesení RÚK č. 074/80R/2019 z 30.10.2019 B)1. Poskytnutí účelového neinvestičního 
příspěvku pro Střední školu stavební a strojní, Teplice, příspěvkovou organizaci a pro Střední 
průmyslovou školu stavební a Střední odbornou školu stavební a technickou, Ústí nad Labem, 
příspěvkovou organizaci pro rok 2019
60. Usnesení RÚK č. 075/80R/2019 z 30.10.2019 Zvýšení příspěvku zřizovatele na provoz a 
změna objemu prostředků na platy pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci, pro 
rok 2019
61. Usnesení RÚK č. 076/80R/2019 z 30.10.2019 Aktualizace odpisového plánu, odvodu z 
fondu investic a snížení příspěvku zřizovatele na provoz pro Krajskou majetkovou, 
příspěvkovou organizaci, pro rok 2019
62. Usnesení RÚK č. 079/80R/2019 z 30.10.2019 C)2. Vyhodnocení zadávacího řízení 
veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, 
Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most – rekonstrukce bazénu a 
tělocvičny“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení
63. Usnesení RÚK č. 083/80R/2019 z 30.10.2019 C)1. Změna smlouvy č. 
18/SML4426/SoD/INV ze dne 27. 8. 2018 na plnění veřejné zakázky na služby s názvem 
„VOŠ a SOŠ Roudnice n.L. – výstavba nové tělocvičny“
64. Usnesení RÚK č. 083/80R/2019 z 30.10.2019 C)2. Změna smlouvy č. 
18/SML4426/SoD/INV ze dne 27. 8. 2018 na plnění veřejné zakázky na služby s názvem 
„VOŠ a SOŠ Roudnice n.L. – výstavba nové tělocvičny“
65. Usnesení RÚK č. 089/80R/2019 z 30.10.2019 Vyhodnocení zadávacích řízení 
centralizovaného zadávání dodávek elektrické energie a plynu pro Ústecký kraj, jím 
zřizované příspěvkové organizace, Ústav archeologické památkové péče severozápadních 
Čech, veřejná výzkumná instituce a Krajskou zdravotní a.s. pro období od 1. 1. 2020 do 31. 
12. 2021 zadávaných formou jednacího řízení bez uveřejnění
66. Usnesení RÚK č. 003/81R/2019 z 06.11.2019 C)2. Záměr odkupu akcií Regionální 
rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s.
67. Usnesení RÚK č. 005/82R/2019 z 20.11.2019 Program 2020 na podporu nové techniky, 
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výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH obcí a ostatních složek IZS
68. Usnesení RÚK č. 008/82R/2019 z 20.11.2019 Poskytnutí individuálních finančních dotací 
z rozpočtu odboru kancelář hejtmana z přijatých darů
69. Usnesení RÚK č. 009/82R/2019 z 20.11.2019 Dary složkám Integrovaného záchranného 
systému a Krajskému sdružení hasičů Ústeckého kraje pro rok 2020
70. Usnesení RÚK č. 010/82R/2019 z 20.11.2019 Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě č. 
19/SML0025/DSP/KH - změna termínu doložení použití daru
71. Usnesení RÚK č. 011/82R/2019 z 20.11.2019 Schválení výjimky z Pravidel pro zadávání 
veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi
72. Usnesení RÚK č. 013/82R/2019 z 20.11.2019 Volba přísedících Krajského soudu v Ústí 
nad Labem
73. Usnesení RÚK č. 014/82R/2019 z 20.11.2019 Smlouva o užití Ortofota ČR a archiválie 
ÚAZK (Ústřední archiv zeměměřictví a katastru)
74. Usnesení RÚK č. 015/82R/2019 z 20.11.2019 SPZ Triangle - personální záležitosti
75. Usnesení RÚK č. 019/82R/2019 z 20.11.2019 D)1.a)1 Rozpočty na rok 2020 a 
střednědobé výhledy rozpočtů v letech 2021 a 2022 příspěvkových organizací Ústeckého 
kraje
76. Usnesení RÚK č. 019/82R/2019 z 20.11.2019 D)1.a)2 Rozpočty na rok 2020 a 
střednědobé výhledy rozpočtů v letech 2021 a 2022 příspěvkových organizací Ústeckého 
kraje
77. Usnesení RÚK č. 019/82R/2019 z 20.11.2019 D)1.a)3 Rozpočty na rok 2020 a 
střednědobé výhledy rozpočtů v letech 2021 a 2022 příspěvkových organizací Ústeckého 
kraje
78. Usnesení RÚK č. 019/82R/2019 z 20.11.2019 D)1.a)4 Rozpočty na rok 2020 a 
střednědobé výhledy rozpočtů v letech 2021 a 2022 příspěvkových organizací Ústeckého 
kraje
79. Usnesení RÚK č. 019/82R/2019 z 20.11.2019 D)1.a)5 Rozpočty na rok 2020 a 
střednědobé výhledy rozpočtů v letech 2021 a 2022 příspěvkových organizací Ústeckého 
kraje
80. Usnesení RÚK č. 019/82R/2019 z 20.11.2019 D)1.a)6 Rozpočty na rok 2020 a 
střednědobé výhledy rozpočtů v letech 2021 a 2022 příspěvkových organizací Ústeckého 
kraje
81. Usnesení RÚK č. 019/82R/2019 z 20.11.2019 D)1.a)7 Rozpočty na rok 2020 a 
střednědobé výhledy rozpočtů v letech 2021 a 2022 příspěvkových organizací Ústeckého 
kraje
82. Usnesení RÚK č. 019/82R/2019 z 20.11.2019 D)2.a)1 Rozpočty na rok 2020 a 
střednědobé výhledy rozpočtů v letech 2021 a 2022 příspěvkových organizací Ústeckého 
kraje
83. Usnesení RÚK č. 019/82R/2019 z 20.11.2019 D)2.a)2 Rozpočty na rok 2020 a 
střednědobé výhledy rozpočtů v letech 2021 a 2022 příspěvkových organizací Ústeckého 
kraje
84. Usnesení RÚK č. 019/82R/2019 z 20.11.2019 D)2.a)3 Rozpočty na rok 2020 a 
střednědobé výhledy rozpočtů v letech 2021 a 2022 příspěvkových organizací Ústeckého 
kraje
85. Usnesení RÚK č. 019/82R/2019 z 20.11.2019 D)2.a)4 Rozpočty na rok 2020 a 
střednědobé výhledy rozpočtů v letech 2021 a 2022 příspěvkových organizací Ústeckého 
kraje
86. Usnesení RÚK č. 019/82R/2019 z 20.11.2019 D)2.a)5 Rozpočty na rok 2020 a 
střednědobé výhledy rozpočtů v letech 2021 a 2022 příspěvkových organizací Ústeckého 
kraje
87. Usnesení RÚK č. 019/82R/2019 z 20.11.2019 D)2.a)6 Rozpočty na rok 2020 a 
střednědobé výhledy rozpočtů v letech 2021 a 2022 příspěvkových organizací Ústeckého 
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kraje
88. Usnesení RÚK č. 019/82R/2019 z 20.11.2019 D)2.a)7 Rozpočty na rok 2020 a 
střednědobé výhledy rozpočtů v letech 2021 a 2022 příspěvkových organizací Ústeckého 
kraje
89. Usnesení RÚK č. 023/82R/2019 z 20.11.2019 Podání projektové žádosti do OPPIK – 
Digitální technická mapa Ústeckého kraje
90. Usnesení RÚK č. 024/82R/2019 z 20.11.2019 Görlitzká deklarace – Platforma Uhelné 
regiony v transformaci
91. Usnesení RÚK č. 025/82R/2019 z 20.11.2019 SIE – změna rozpočtu projektu
92. Usnesení RÚK č. 026/82R/2019 z 20.11.2019 RFC – změna rozpočtu projektu
93. Usnesení RÚK č. 029/82R/2019 z 20.11.2019 Výkon členských práv – Inovační centrum 
Ústeckého kraje, z. s.
94. Usnesení RÚK č. 031/82R/2019 z 20.11.2019 Dotační program „Podpora začínajících 
podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2019“ – změny v uzavřených smlouvách
95. Usnesení RÚK č. 032/82R/2019 z 20.11.2019 Systémová analýza konceptů a podmínek 
pro rozvoj vodíkových technologií v ČR a Ústeckém kraji
96. Usnesení RÚK č. 033/82R/2019 z 20.11.2019 F)1. Návrh zajištění lékařské pohotovostní 
služby v Ústeckém kraji v roce 2020
97. Usnesení RÚK č. 034/82R/2019 z 20.11.2019 Dotační program „Podpora zvýšení 
komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2018“ – 
schválení dodatku ke smlouvě
98. Usnesení RÚK č. 035/82R/2019 z 20.11.2019 Dotační program „Podpora vybraných 
služeb zdravotní péče 2020“ – vyhlášení
99. Usnesení RÚK č. 036/82R/2019 z 20.11.2019 Dotační program „Podpora lékařských a 
zdravotnických vzdělávacích akcí“ – vyhlášení 2020
100. Usnesení RÚK č. 037/82R/2019 z 20.11.2019 Dotační program „Podpora aktivit 
zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“ – vyhlášení 2020
101. Usnesení RÚK č. 039/82R/2019 z 20.11.2019 C)1. Změna zřizovací listiny příspěvkové 
organizace zřizované Ústeckým krajem v oblasti zdravotnictví a změna pravidel
102. Usnesení RÚK č. 039/82R/2019 z 20.11.2019 C)2. Změna zřizovací listiny příspěvkové 
organizace zřizované Ústeckým krajem v oblasti zdravotnictví a změna pravidel
103. Usnesení RÚK č. 041/82R/2019 z 20.11.2019 Individuální dotace z Fondu Ústeckého 
kraje – podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví
104. Usnesení RÚK č. 044/82R/2019 z 20.11.2019 Návrh memoranda o společném záměru 
ohledně Nemocnice Litoměřice, a.s.
105. Usnesení RÚK č. 045/82R/2019 z 20.11.2019 Zvýšení příspěvku zřizovatele na provoz 
pro Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci pro rok 2019
106. Usnesení RÚK č. 046/82R/2019 z 20.11.2019 Změna smlouvy o vzájemné spolupráci při 
přípravě, realizaci a provozování dopravního terminálu v Klášterci nad Ohří – dodatek č. 2
107. Usnesení RÚK č. 048/82R/2019 z 20.11.2019 Změna zřizovací listiny Správy a údržby 
silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace
108. Usnesení RÚK č. 049/82R/2019 z 20.11.2019 Uzavření Smlouvy o spolupráci k zajištění 
mezikrajské dopravní obslužnosti a o podmínkách úhrady finančního příspěvku při 
vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veřejnou drážní osobní dopravou mezi 
Středočeským a Ústeckým krajem
109. Usnesení RÚK č. 051/82R/2019 z 20.11.2019 Změna usnesení RÚK č. 027/80R/2019 ze 
dne 30. 10. 2019 – Financování závazků TB BUS vůči společnosti ČSAD SVT
110. Usnesení RÚK č. 058/82R/2019 z 20.11.2019 Platové výměry ředitelů škol zřizovaných 
Ústeckým krajem
111. Usnesení RÚK č. 059/82R/2019 z 20.11.2019 Změny zřizovacích listin příspěvkových 
organizací Ústeckého kraje – oblast školství
112. Usnesení RÚK č. 060/82R/2019 z 20.11.2019 D)1. Projekt „ÚK – obědy do škol“ - 
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dodatky ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem
113. Usnesení RÚK č. 061/82R/2019 z 20.11.2019 C)1. Dotační program „Dobrá škola – 
Moderní škola 4.0“ – poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí neinvestiční dotace
114. Usnesení RÚK č. 062/82R/2019 z 20.11.2019 B)1. Stanovení účelového neinvestičního 
příspěvku – Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600, příspěvková organizace
115. Usnesení RÚK č. 065/82R/2019 z 20.11.2019 Převod části prostředků rezervního fondu 
k posílení fondu investic pro rok 2019 - Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, 
příspěvková organizace
116. Usnesení RÚK č. 066/82R/2019 z 20.11.2019 Aktualizace odpisových plánů a odvodů z 
fondu investic příspěvkových organizací v oblasti školství k 30. 9. 2019
117. Usnesení RÚK č. 069/82R/2019 z 20.11.2019 Koncepce financování sportů s širokou 
mládežnickou základnou v Ústeckém kraji 2020 – schválení dotací
118. Usnesení RÚK č. 070/82R/2019 z 20.11.2019 C)1. Podpora hokeje a fotbalu - vyřízení 
individuálních žádostí o neinvestiční dotace
119. Usnesení RÚK č. 071/82R/2019 z 20.11.2019 Smlouva o finanční spoluúčasti na 
organizaci Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020 v Karlovarském kraji
120. Usnesení RÚK č. 072/82R/2019 z 20.11.2019 B)1. Dotační program „Sport 2020“
121. Usnesení RÚK č. 072/82R/2019 z 20.11.2019 B)2. Dotační program „Sport 2020“
122. Usnesení RÚK č. 073/82R/2019 z 20.11.2019 C)1. Dotační program „Volný čas 2020“
123. Usnesení RÚK č. 073/82R/2019 z 20.11.2019 C)2. Dotační program „Volný čas 2020“
124. Usnesení RÚK č. 074/82R/2019 z 20.11.2019 C)1. Dotační program „Prevence 
rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2020“
125. Usnesení RÚK č. 074/82R/2019 z 20.11.2019 C)2. Dotační program „Prevence 
rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2020“
126. Usnesení RÚK č. 075/82R/2019 z 20.11.2019 C)2. Vyhodnocení zadávacího řízení 
veřejné zakázky na dodávky s názvem „VOŠ obalové techniky a SOŠ Štětí – Reko a dostavba 
areálu školy – náhrada části poškozeného tiskařského stroje“
127. Usnesení RÚK č. 076/82R/2019 z 20.11.2019 Čerpání finančních prostředků z ESI 
fondů v programovém období 2014+
128. Usnesení RÚK č. 078/82R/2019 z 20.11.2019 D) Regionální rada regionu soudržnosti 
Severozápad - spolufinancování výdajů na činnost 2020 a dofinancování nekrytých závazků
129. Usnesení RÚK č. 079/82R/2019 z 20.11.2019 Aktualizace č. 1 zásad programu Podpora 
komunitního života na venkově
130. Usnesení RÚK č. 080/82R/2019 z 20.11.2019 Program obnovy venkova Ústeckého kraje 
2020
131. Usnesení RÚK č. 081/82R/2019 z 20.11.2019 Program obnovy venkova – žádost o 
výjimky
132. Usnesení RÚK č. 083/82R/2019 z 20.11.2019 Příprava "transformace" Terezín - město 
změny do právnické osoby Ústeckého kraje
133. Usnesení RÚK č. 084/82R/2019 z 20.11.2019 Program podpory aktivit stálých 
profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících na území Ústeckého kraje 
na rok 2020 – rozdělení dotací
134. Usnesení RÚK č. 085/82R/2019 z 20.11.2019 Zajištění výkonu regionálních funkcí 
knihoven Ústeckého kraje v roce 2020 – rozdělení dotací
135. Usnesení RÚK č. 086/82R/2019 z 20.11.2019 C)1. Program podpory regionální kulturní 
činnosti na rok 2019 – rozdělení dotací
136. Usnesení RÚK č. 087/82R/2019 z 20.11.2019 Změny zřizovacích listin příspěvkových 
organizací Ústeckého kraje v působnosti odboru kultury a památkové péče
137. Usnesení RÚK č. 088/82R/2019 z 20.11.2019 Aktualizace odpisových plánů a zvýšení 
příspěvku na provoz příspěvkových organizací v působnosti odboru kultury a památkové péče
138. Usnesení RÚK č. 090/82R/2019 z 20.11.2019 C)2. Severočeská vědecká knihovna v Ústí 
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nad Labem, příspěvková organizace – zajištění městských funkcí
139. Usnesení RÚK č. 096/82R/2019 z 20.11.2019 Program pro rozvoj eko-agro oblastí v 
Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020 – změna termínu realizace projektu
140. Usnesení RÚK č. 097/82R/2019 z 20.11.2019 Program pro podporu odpadového 
hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 – 3. výzva – úprava dotací pro 
město Roudnice n. L., obec Otvice a Mikroregion Lounské Podlesí
141. Usnesení RÚK č. 098/82R/2019 z 20.11.2019 Fond vodního hospodářství a životního 
prostředí ÚK – změna smluvního ujednání
142. Usnesení RÚK č. 099/82R/2019 z 20.11.2019 Fond vodního hospodářství a životního 
prostředí ÚK – vypovězení smlouvy
143. Usnesení RÚK č. 100/82R/2019 z 20.11.2019 Program pro podporu odpadového 
hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 – 3. výzva - změna závazného 
ukazatele obec Vilémov
144. Usnesení RÚK č. 101/82R/2019 z 20.11.2019 B)1. Poskytnutí účelového neinvestičního 
příspěvku pro Vyšší odbornou školu obalové techniky a Střední školu, Štětí, příspěvkovou 
organizaci, pro rok 2019 – výroba osvětového materiálu EVVO
145. Usnesení RÚK č. 102/82R/2019 z 20.11.2019 Program pro rozvoj eko-agro oblastí v 
Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020 a Program podpory rozvoje zemědělství a 
venkovských oblastí Ústeckého kraje na období let 2014 až 2020 - Schválení dotačních výzev
146. Usnesení RÚK č. 114/82R/2019 z 20.11.2019 Nakládání s majetkem
147. Usnesení RÚK č. 115/82R/2019 z 20.11.2019 Nakládání s majetkem
148. Usnesení RÚK č. 116/82R/2019 z 20.11.2019 Nakládání s majetkem
149. Usnesení RÚK č. 120/82R/2019 z 20.11.2019 Nakládání s majetkem
150. Usnesení RÚK č. 121/82R/2019 z 20.11.2019 Nakládání s majetkem
151. Usnesení RÚK č. 129/82R/2019 z 20.11.2019 Nakládání s majetkem
152. Usnesení RÚK č. 130/82R/2019 z 20.11.2019 Nakládání s majetkem
153. Usnesení RÚK č. 131/82R/2019 z 20.11.2019 Nakládání s majetkem
154. Usnesení RÚK č. 132/82R/2019 z 20.11.2019 Nakládání s majetkem
155. Usnesení RÚK č. 133/82R/2019 z 20.11.2019 Nakládání s majetkem
156. Usnesení RÚK č. 134/82R/2019 z 20.11.2019 Nakládání s majetkem
157. Usnesení RÚK č. 135/82R/2019 z 20.11.2019 Nakládání s majetkem
158. Usnesení RÚK č. 136/82R/2019 z 20.11.2019 Nakládání s majetkem
159. Usnesení RÚK č. 137/82R/2019 z 20.11.2019 Nakládání s majetkem
160. Usnesení RÚK č. 138/82R/2019 z 20.11.2019 Nakládání s majetkem
161. Usnesení RÚK č. 139/82R/2019 z 20.11.2019 Nakládání s majetkem
162. Usnesení RÚK č. 140/82R/2019 z 20.11.2019 Nakládání s majetkem
163. Usnesení RÚK č. 141/82R/2019 z 20.11.2019 Nakládání s majetkem
164. Usnesení RÚK č. 142/82R/2019 z 20.11.2019 Nakládání s majetkem
165. Usnesení RÚK č. 143/82R/2019 z 20.11.2019 Nakládání s majetkem
166. Usnesení RÚK č. 144/82R/2019 z 20.11.2019 Nakládání s majetkem
167. Usnesení RÚK č. 145/82R/2019 z 20.11.2019 Nakládání s majetkem
168. Usnesení RÚK č. 147/82R/2019 z 20.11.2019 Nakládání s majetkem
169. Usnesení RÚK č. 148/82R/2019 z 20.11.2019 Nakládání s majetkem
170. Usnesení RÚK č. 149/82R/2019 z 20.11.2019 Nakládání s majetkem
171. Usnesení RÚK č. 150/82R/2019 z 20.11.2019 Nakládání s majetkem
172. Usnesení RÚK č. 151/82R/2019 z 20.11.2019 Nakládání s majetkem
173. Usnesení RÚK č. 152/82R/2019 z 20.11.2019 Nakládání s majetkem
174. Usnesení RÚK č. 153/82R/2019 z 20.11.2019 Nakládání s majetkem
175. Usnesení RÚK č. 154/82R/2019 z 20.11.2019 Nakládání s majetkem
176. Usnesení RÚK č. 155/82R/2019 z 20.11.2019 Nakládání s majetkem
177. Usnesení RÚK č. 156/82R/2019 z 20.11.2019 Nakládání s majetkem
178. Usnesení RÚK č. 157/82R/2019 z 20.11.2019 Nakládání s majetkem
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179. Usnesení RÚK č. 228/82R/2019 z 20.11.2019 C)1. Změna smlouvy č. 
19/SML0473/SoD/INV ze dne 6. 3. 2019 na plnění veřejné zakázky na stavební práce s 
názvem „Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL“
180. Usnesení RÚK č. 230/82R/2019 z 20.11.2019 Změny zřizovacích listin příspěvkových 
organizací zřizovaných Ústeckým krajem v sociální oblasti
181. Usnesení RÚK č. 231/82R/2019 z 20.11.2019 Aktualizace odpisových plánů, změna 
příspěvků na provoz a úprava odvodů z odpisů nemovitého majetku u příspěvkových 
organizací v oblasti sociální pro rok 2019
182. Usnesení RÚK č. 233/82R/2019 z 20.11.2019 B)1. Změna závazného ukazatele – 
stanovení a změna účelu příspěvku na velkou údržbu a odvod z fondu investic u Ústavu 
sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvkové organizace, pro rok 2019
183. Usnesení RÚK č. 233/82R/2019 z 20.11.2019 B)2. Změna závazného ukazatele – 
stanovení a změna účelu příspěvku na velkou údržbu a odvod z fondu investic u Ústavu 
sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvkové organizace, pro rok 2019
184. Usnesení RÚK č. 233/82R/2019 z 20.11.2019 B)3. Změna závazného ukazatele – 
stanovení a změna účelu příspěvku na velkou údržbu a odvod z fondu investic u Ústavu 
sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvkové organizace, pro rok 2019
185. Usnesení RÚK č. 234/82R/2019 z 20.11.2019 Sociální služby zabezpečované 
příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje – informace za rok 2019
186. Usnesení RÚK č. 236/82R/2019 z 20.11.2019 B)1. Stanovení účelového neinvestičního 
příspěvku na provoz Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc „Mosťáček“ pro Dětský 
domov a Školní jídelnu Most, příspěvkovou organizaci pro rok 2019.
187. Usnesení RÚK č. 237/82R/2019 z 20.11.2019 Akční plán rozvoje sociálních služeb v 
Ústeckém kraji na rok 2020
188. Usnesení RÚK č. 238/82R/2019 z 20.11.2019 Aktualizace Metodiky zajištění sítě 
sociálních služeb Ústeckého kraje
189. Usnesení RÚK č. 239/82R/2019 z 20.11.2019 Vyhodnocení plnění opatření Strategie 
protidrogové politiky Ústeckého kraje za období 2015-2019
190. Usnesení RÚK č. 240/82R/2019 z 20.11.2019 Vyhodnocení plnění opatření Strategie 
prevence kriminality na území Ústeckého kraje za roky 2017, 2018 a 2019
191. Usnesení RÚK č. 241/82R/2019 z 20.11.2019 Žádost o převod finančních prostředků 
mezi službami WHITE LIGHT I., z.ú.
192. Usnesení RÚK č. 242/82R/2019 z 20.11.2019 Povinně hlášené změny
193. Usnesení RÚK č. 243/82R/2019 z 20.11.2019 Žádost o převod finančních prostředků – 
Malý dotační program 2019
194. Usnesení RÚK č. 015/83R/2019 z 09.12.2019 Nakládání s majetkem I
195. Usnesení RÚK č. 016/83R/2019 z 09.12.2019 Individuální dotace z Fondu Ústeckého 
kraje – podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví 
– DOPLNĚNÍ na základě žádosti Města Rumburk

B) schvaluje

změnu termínů plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje:

1. Usnesení RÚK č. 052/14R/2017 z 17.05.2017 Zpráva o uplatňování Územní energetické 
koncepce Ústeckého kraje. na 22.6.2020
2. Usnesení RÚK č. 080/27R/2017 z 01.11.2017 Projekt „Zajištění péče lokalit soustavy 
území Natura 2000 v Ústeckém kraji v letech 2018 - 2022“, podání žádosti o dotaci do 
Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 na 30.6.2020
3. Usnesení RÚK č. 145/64R/2019 z 27.03.2019 Nakládání s majetkem na 30.11.2020
4. Usnesení RÚK č. 186/70R/2019 z 05.06.2019 Nakládání s majetkem na 4.12.2020
5. Usnesení RÚK č. 037/75R/2019 z 21.08.2019 B)2. Stanovení závazného ukazatele 
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účelového neinvestičního příspěvku pro rok 2019 - Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, 
příspěvková organizace na 31.8.2020
6. Usnesení RÚK č. 040/75R/2019 z 21.08.2019 C)2. Stanovení závazného ukazatele 
účelového investičního příspěvku pro rok 2019, změna účelu nedočerpaného závazného 
ukazatele účelového investičního příspěvku pro rok 2018 a převod části prostředků rezervního 
fondu k posílení fondu investic pro rok 2019 - Střední odborná škola technická a zahradnická, 
Lovosice, příspěvková organizace na 31.3.2020
7. Usnesení RÚK č. 045/75R/2019 z 21.08.2019 C)1. Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné 
zakázky na dodávky s názvem „Střední škola stavební a strojní Teplice, příspěvková 
organizace – Objekt odborného výcviku oborů Mechanik opravář motorových vozidel, 
Autoelektrikář“ zadávané formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu na 29.2.2020
8. Usnesení RÚK č. 038/76R/2019 z 18.09.2019 C)1. Zahájení zadávacího řízení veřejné 
zakázky na služby s názvem „Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje 
veřejnými službami v přepravě cestujících (Příměstská doprava Teplice)“ formou otevřeného 
řízení v nadlimitním režimu na 31.1.2020
9. Usnesení RÚK č. 039/76R/2019 z 18.09.2019 C)1. Zahájení zadávacího řízení veřejné 
zakázky na služby s názvem „Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje 
veřejnými službami v přepravě cestujících (Teplicko)“ formou otevřeného řízení v 
nadlimitním režimu na 31.1.2020
10. Usnesení RÚK č. 028/80R/2019 z 30.10.2019 C)1.,2. Dohody se společností Die 
Länderbahn na 31.1.2020
11. Usnesení RÚK č. 053/80R/2019 z 30.10.2019 Studie vodíkové mobility - přímé zadání na 
31.1.2020
12. Usnesení RÚK č. 081/80R/2019 z 30.10.2019 C)2. Vyhodnocení zadávacího řízení 
veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - 
Děčín“ zadávané formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu na 28.2.2020

Usnesení č. 004/85R/2020
3.4 Projednání dopisů adresovaných Radě Ústeckého kraje

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

1. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, odvolání ředitelky JID 203015/2019/KUUK, č.j. 
KUUK/171381/2019
2. Podnět k neplnění povinnosti zveřejňovat podané informace podle zák. č. 106/1999 Sb. JID 
170905/2019/KUUK, č.j. KUUK/143132/2019
3. Žádost obce Moldava ve věci Kanalizace a ČOV - KUUK/001876/2020/INF
4. Staré Křečany - Demolice bývalé budovy ZŠ Brtníky čp. 122 - žádost o přehodnocení 
záměru na demolici - KUUK/000999/2020/INF

B) podporuje

aktivity Krajské zdravotní, a.s. při zajištění nemocničních a ambulantních zdravotních služeb 
ve Šluknovském výběžku ve smyslu pronájmu prostor nemocnice ve Varnsdorfu a úzké 
personální spolupráce za účelem rozšíření portfolia a dostupnosti zdravotních služeb pro 
občany Varnsdorfu a celého Šluknovského výběžku.

C) ukládá

Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru zdravotnictví, připravit dopis pro hejtmana Ústeckého 
kraje adresovaný městu Varnsdorf.
Termín: 9.1.2020

Usnesení č. 005/85R/2020
4.1 Souhrnná infomrace o probíhající mezinárodní spolupráci Ústeckého kraje za rok 
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2019 a návrh aktivit Ústeckého kraje v oblasti zahraničních vztahů pro rok 2020

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

předloženou souhrnnou informaci o probíhající mezinárodní spolupráci Ústeckého kraje za 
rok 2019 a návrh aktivit v oblasti zahraničních vztahů pro rok 2020, a to dle přílohy č. 1 – 11 
tohoto usnesení.

B) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje vzít na vědomí dle § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 
Sb., o krajích (krajské řízení), ve znění pozdějších předpisů, souhrnnou informaci o 
probíhající mezinárodní spolupráci Ústeckého kraje za rok 2019 a návrh aktivit v oblasti 
zahraničních vztahů pro rok 2020, a to dle přílohy č. 1 – 11 tohoto usnesení. 

C) ukládá

Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, aby dle doporučení v bodě B) tohoto 
usnesení předložil souhrnnou informaci o probíhající mezinárodní spolupráci Ústeckého kraje 
za rok 2019 a návrh aktivit Ústeckého kraje v oblasti zahraničních vztahů pro rok 2020 na 
zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje.
Termín: 9. 3. 2020

Usnesení č. 006/85R/2020
4.2 Souhrnná informace o udělení cen Ústeckého kraje v roce 2019

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje vzít na vědomí:
a) souhrnnou informaci o udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok 2018 dle přílohy č. 1 
tohoto usnesení,

b) informaci o udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost za rok 
2018 v jednotlivých kategoriích takto:
1. podnikatelský subjekt:
- malá organizace do 50 zaměstnanců: FK TEPLICE a.s.,
- střední organizace do 250 zaměstnanců: Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.,
- velká organizace nad 250 zaměstnanců: AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group
2. organizace veřejného sektoru:
- organizace do 50 zaměstnanců – HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.
- organizace nad 50 zaměstnanců - Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní 
akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace
3. obec:
- obec s rozšířenou působností - Statutární město Chomutov
- ostatní obce – Městys Měcholupy
Zvláštní cena rady pro hodnocení byla udělena společnosti Kamarád – LORM.

c) souhrnnou informaci o udělení Záslužných medailí Ústeckého kraje a Medailí hejtmana 
Ústeckého kraje v roce 2019 dle příloh č. 2 a 3 tohoto usnesení,

d) informaci o udělení cen v soutěži Inovační firma Ústeckého kraje 2019 takto:
Kategorie „mladé podniky“
1. místo Virgin Grip s.r.o.
2. místo Michal Doufek
3. místo Mamavis healing care s.r.o.
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Kategorie „zavedené podniky“
1. místo TPC INDUSTRY CZECH REPUBLIC a.s.
2. místo HIT OFFICE, s.r.o.
3. místo Infinity Energy, s.r.o.

B) ukládá

hejtmanovi Ústeckého kraje Oldřichu Bubeníčkovi, předložit materiál dle bodu A) tohoto 
usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 27. 1. 2020

Usnesení č. 007/85R/2020
4.3 Dodatek č. 3 k Rámcové smlouvě o regionální spolupráci uzavřené mezi Ústeckým 
krajem a UJEP

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 k Rámcové smlouvě o regionální spolupráci mezi Ústeckým krajem a 
Univerzitou Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, se sídlem: Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad 
Labem, IČ: 44555601 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

Usnesení č. 008/85R/2020
4.4 Čerpání finančních prostředků z Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje na 
humanitární pomoc Albánské republice postihnuté živelnou pohromou v roce 2019

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) doporučuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout dle čl. 1, odst. g) "Zásad pro používání finančních 
prostředků z Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje" o poskytnutí finančních 
prostředků ve výši 500.000 Kč na humanitární pomoc hlavnímu městu Albánské republiky 
Tiraně, a to na částečné odstranění následků po živelní pohromě v roce 2019.

B) ukládá

Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, předložit doporučení dle bodu A) tohoto 
usnesení do Zastupitelstva Ústeckého kraje.
Termín: 27. 1. 2020

Usnesení č. 009/85R/2020
6.1 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Mobilní 
telefonie Ústeckého kraje 2020 - III“ zadávané formou otevřeného řízení

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

1. Zápis z otevírání nabídek na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Mobilní telefonie 
Ústeckého kraje 2020 III“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. Zápis o posouzení nabídek na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Mobilní 
telefonie Ústeckého kraje 2020 III“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
3. Zprávu o hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Mobilní 
telefonie Ústeckého kraje 2020 III“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.
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4. Zprávu o hodnocení nabídek č. 2 na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Mobilní 
telefonie Ústeckého kraje 2020 III“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.

B) rozhoduje

podle ustanovení § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále 
jen „zákon“) o výběru dodavatele a o uzavření smlouvy s dodavatelem Vodafone Czech 
Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5 - Stodůlky,, IČO: 25788001, který 
podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku na základě provedené e-aukce, předložil veškeré 
doklady a splnil veškeré úkony, které zákon nebo zadavatel požadoval jako podmínku pro 
uzavření smlouvy a to za uvedených podmínek:
Celková nabídková cena 83.042.520,00 Kč bez DPH

C) ukládá

1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat smlouvu s vybraným 
dodavatelem veřejné zakázky.
Termín: 28. 2. 2020
2. Bc. Janu Jelínkovi, vedoucímu odboru informatiky a organizačních věcí, zabezpečit 
veškeré další úkony zadavatele u této veřejné zakázky, zejména připravit k uzavření smlouvu 
na plnění předmětu této veřejné zakázky s vybraným dodavatelem a předložit ji k podpisu 
hejtmanovi Ústeckého kraje v případě, že vybraný dodavatel předloží originály nebo úředně 
ověřené kopie dokladů a informací podle § 122 odst. 3 zákona;
Termín: 15. 2. 2020

Usnesení č. 010/85R/2020
7.1 SPZ Triangle – prodej plochy „C“ potenciálnímu investorovi

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů,
za podmínky, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodne o prodeji (převodu) nemovitých 
věcí dle části B) tohoto usnesení,
o uzavření Smlouvy o rezervaci pozemků a smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy se 
společností RTC Real a.s., IČO: 28226917, se sídlem Tolstého 51/12, 101 00 Praha 10 - 
Vršovice, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

B) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů,
o prodeji (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.p.č. 337/16 o výměře 20.704 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 337/17 o výměře 5.950 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
sportoviště a rekreační plocha,
- pozemek: p.p.č. 337/18 o výměře 47.983 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
sportoviště a rekreační plocha,
k.ú. Minice, obec Velemyšleves, zapsány na LV č. 123 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 
kraj, Katastrální pracoviště Žatec,
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- pozemek: p.p.č. 801/34 o výměře 701 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
sportoviště a rekreační plocha,
k.ú. Nehasice, obec Bitozeves, zapsaný na LV č. 137 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
katastrální pracoviště Žatec,
- pozemek: p.p.č. 1010/28 o výměře 20.167 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob 
využití: jiná plocha,
- pozemek: p.p.č. 1010/29 o výměře 26.088 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob 
využití: ostatní komunikace,
- pozemek: p.p.č. 1010/30 o výměře 44.204 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob 
využití: jiná plocha,
k.ú. Staňkovice u Žatce, obec Staňkovice, zapsány na LV č. 482 u Katastrálního úřadu pro 
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec,do vlastnictví společnosti RTC Real a.s., IČO: 
28226917, se sídlem Tolstého 51/12, 101 00 Praha 10 - Vršovice, za podmínek uvedených ve 
Smlouvě o rezervaci pozemků a smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy dle přílohy č. 1 
tohoto usnesení.

C) ukládá

panu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, předložit na zasedání Zastupitelstva 
Ústeckého kraje návrh dle bodu B) tohoto usnesení.
Termín: 27. 1. 2020

Usnesení č. 011/85R/2020
8.1 Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 19/2019/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 roku 2019 o 
159 283 tis. Kč na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje 22 745 607 tis. Kč podle 
upravené přílohy č. 1 tohoto usnesení.

Usnesení č. 012/85R/2020
8.2 Přímé zadání – zpracování prověrky Due Diligence Nemocnice Litoměřice

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

1) o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Přímé zadání – 
zpracování prověrky Due Diligence Nemocnice Litoměřice“ a uzavření smlouvy s vybraným 
dodavatelem AGIS účetnictví a daně, a.s., IČ 250 08 340, se sídlem 434 01 Most, Moskevská 
čp. 1/14, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, a to za podmínky, že dojde k formálnímu 
odsouhlasení výše uvedeného dodavatele ostatními účastníky Memoranda o společném 
záměru, uzavřeného dne 19.12.2019, tj. Městem Litoměřice, Nemocnicí Litoměřice, a.s. a 
Krajskou zdravotní, a.s., a dále za podmínek:
celková nabídková cena: 1 800 tis. Kč bez DPH,
celková nabídková cena: 2 178 tis. Kč včetně DPH,
doba realizace: 60 dnů od podpisu smlouvy,
2) v souladu s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje (článek 3 odst. 12) o použití centrální 
rezervy Ústeckého kraje ve výši 2 178 tis. Kč na výdaje vyplývající z plnění veřejné zakázky 
a uzavřené smlouvy dle bodu A) 1) tohoto usnesení.

B) ukládá
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Ing. Stanislavu Dostálovi, vedoucímu ekonomického odboru, zabezpečit další nezbytné úkony 
této veřejné zakázky malého rozsahu, zejména připravit a předložit smlouvu na plnění 
předmětu této veřejné zakázky malého rozsahu k podpisu.
Termín: 10. 1. 2020

C) ustavuje 

Pracovní skupinu - Realizace memoranda o společném záměru ohledně nemocnice v 
Litoměřicích ve složení dle upravené přílohy č. 2 tohoto materiálu.

Usnesení č. 013/85R/2020
9.1 Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková 
dotace) – 4. výzva Ústeckého kraje – žádosti o dotaci

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

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

B) rozhoduje

dle ustanovení § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, o poskytnutí účelové investiční dotace v rámci „Dotačního 
programu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) – 4. Výzva 
Ústeckého kraje“ příjemcům a to v maximální výši a k účelu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a 
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s těmito příjemci dle vzoru 
schváleného usnesením Rady Ústeckého kraje č. 013/75R/2019 ze dne 21. 8. 2019.

C) mění

usnesení Rady Ústeckého kraje č. 027/82R/2019 ze dne 20. 11. 2019 tak, že souhlasí se 
změnou původního požadovaného tepelného zdroje typu B – tepelné čerpadlo za nový zdroj 
typu A3a – automatický kotel na pevná paliva výhradně biomasa, žadatel Milan Danišík, číslo 
žádosti 640. Maximální výše dotace se nemění.

D) ukládá

Ing. Jaroslavě Kusznirukové, vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů 
Krajského úřadu Ústeckého kraje zabezpečit veškeré potřebné úkony k zajištění realizace 
části B) a C) tohoto usnesení.

Termín: 29. 5. 2020

Usnesení č. 014/85R/2020
9.2 Dotační program „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji“ – změny v 
uzavřených smlouvách

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) schvaluje

1. výjimku z podmínek dotačního programu "Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém 
kraji pro rok 2018" (čl. XI, odst. 1) - maximální délka realizace projektu u příjemce dotace 
Marlast s.r.o., IČO: 06390340, sídlo: Štúrova 590/35, 415 01 Teplice – Trnovany, na projekt: 
"Technologický rozvoj mikropodniku Marlast s.r.o.";

2. výjimku z podmínek dotačního programu "Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém 
kraji pro rok 2019" (čl. XI, odst. 1) - maximální délka realizace projektu u příjemce dotace 
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Mamavis healing care s.r.o., IČO: 07611056, sídlo: Lesní 534, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 
431 51 Klášterec nad Ohří, na projekt: "Startup výrobní firmy na zdravotní pomůcky“;

B) rozhoduje

1. o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 18/SML3698/SoPD/SPRP, 
příjemce Marlast s.r.o., IČO: 06390340, sídlo: Štúrova 590/35, 415 01 Teplice – Trnovany, 
kterým se stanoví závazný časový ukazatel nejdéle do 30. 6. 2020;

2. o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 19/SML2017/SoPD/SPRP, 
příjemce dotace Mamavis healing care s.r.o., IČO: 07611056, sídlo: Lesní 534, Miřetice u 
Klášterce nad Ohří, 431 51 Klášterec nad Ohří, kterým se stanoví závazný časový ukazatel 
nejdéle do 30. 6. 2020;

3. o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 19/SML2031/SoPD/SPRP, 
příjemce dotace Miroslav Daniel Novotný, IČO: 07473931, sídlo: Všebořická 200/12, 400 01, 
Ústí nad Labem – Bukov, kterým se mění závazný finanční ukazatel z 66,96 % na 74,41 %;

C) ukládá

Ing. Jaroslavě Kusznirukové vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů 
Krajského úřadu Ústeckého kraje zabezpečit veškeré potřebné úkony k zajištění realizace 
části B) tohoto usnesení.
Termín: 31. 1. 2020

Usnesení č. 015/85R/2020
9.3 Nominace zástupců ÚK do pracovní skupiny PKÚ Ústí, s.p. k přípravě mezinárodní 
architektonické soutěže na řešení zájmového území jezera Milada

Rada Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje

nominaci zástupců ÚK do pracovní skupiny Palivového kombinátu Ústí, s.p. k přípravě 
mezinárodní architektonické soutěže na řešení zájmového území jezera Milada:

Ing. Arch. Ondřeje Beneše, krajského architekta, náhradníka Ing. Arch. Jana Harciníka,
Ing. Jaroslavu Kusznirukovou, vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů, 
náhradnici Ing. Ivu Tomešovou, vedoucí oddělení projektů

Usnesení č. 016/85R/2020
10.1 Dotační program „Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí 
zdravotnického personálu u poskytovatelů akutní lůžkové péče na území Ústeckého 
kraje - 2019“ – schválení dodatku ke smlouvě 

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

žádost společnosti Krajská zdravotní, a.s., o změnu záměru na obnovu dlouhodobého majetku 
v rámci programu „Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí zdravotnického 
personálu u poskytovatelů akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2019“ dle přílohy 
č. 1 tohoto materiálu

B) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí 
investiční a neinvestiční dotace k realizaci programu „Podpora kvality pracovních podmínek a 
prostředí zdravotnického personálu u poskytovatelů akutní lůžkové péče na území Ústeckého 
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kraje – 2019“ uzavřené dne 4. 10. 2019 se společností Krajská zdravotní, a.s., se sídlem: 
Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 401 13 Ústí nad Labem, IČ: 25488627, dle přílohy č. 
3 tohoto usnesení

C) ukládá

RSDr. Stanislavu Rybákovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu B) 
Zastupitelstvu Ústeckého kraje k projednání
Termín: 27. 1. 2020

Usnesení č. 017/85R/2020
10.2 Veřejná zakázka Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková 
organizace „ZZS Ústeckého kraje - Speciální sanitní vozidlo-2017“- zrušení

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

protokol o otevírání nabídek ze dne 9. 12. 2019 na plnění nadlimitní veřejné zakázky na 
dodávky s názvem „ZZS Ústeckého kraje – speciální sanitní vozidlo – 2017“ dle přílohy č. 1 
tohoto materiálu,

B) souhlasí

se zrušením zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „ZZS 
Ústeckého kraje – speciální vozidlo – 2017“ v souladu s § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), neboť po 
uplynutí lhůty pro podání nabídek není žádný účastník zadávacího řízení.

Usnesení č. 018/85R/2020
10.3 Veřejná zakázka Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková 
organizace „ZZS Ústeckého kraje - Speciální sanitní vozidlo-2017 II.“ - vyhlášení

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

1. se zahájením zadávacího řízení formou jednacího řízení bez uveřejnění veřejné zakázky na 
dodávky s názvem „ZZS Ústeckého kraje – speciální sanitní vozidlo – 2017 - II“, ev. č. 
VZ-55025/2019 zadávané podle § 3 písm. e), § 63 odst. 1 písm. a) a násl. zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

2. se způsobem hodnocení nabídek, které bude provedeno podle ekonomické výhodnosti 
nabídek, a to podle následujících kritérií hodnocení a jejich váhami:

Dílčí hodnotící kritérium Váha v %
1. Celková nabídková cena v Kč včetně DPH 80

2. Technické parametry nabízeného vozidla 10

3. Délka záruční doby v měsících na vozidlo (včetně prodloužené záruky), 5
nejméně však 48 měsíců ode dne předání předmětu dodávky
a nejvíce 60 měsíců ode dne předání předmětu dodávky

4. Délka záruční doby v měsících na nástavbu a zástavbu vozidla 5
(včetně prodloužené záruky), nejméně však 48 měsíců ode dne
předání předmětu dodávky a nejvíce 60 měsíců ode dne předání
předmětu dodávky
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U dílčího hodnotícího kritéria „Celková nabídková cena v Kč včetně DPH“ bude nejlépe 
hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou včetně DPH, která získá 100 bodů, ostatní 
nabídky budou přepočteny níže uvedenou podílovou metodou.

U dílčího kritéria „Technické parametry nabízeného vozidla“ bude hodnocení provedeno 
prostřednictvím subkritérií, kterými jsou technické parametry nabízeného vozidla, uvedené v 
následující tabulce. Nejlépe 100 body v rámci subkritéria bude hodnocena nabídka u 
parametrů: maximální výkon motoru, nejméně však 130 kW (v kW) a maximální rychlost (v 
km/h) s nejvyššími technickými parametry nabízeného vozidla a u parametrů: zrychlení 0-100 
km/h (v sec.), emise CO2 kombinovaný provoz (v kg/km), průměr otáčení (v m), 
kombinovaná spotřeba (v l/100 km) s nejnižšími technickými parametry nabízeného vozidla.

Subkritéria - Technické parametry nabízeného vozidla:

Název parametru Váha dílčího subkritéria
Maximální výkon motoru [kW] (min.130 kW) 10 %
Max. rychlost [km/h] 10 %
Zrychlení 0-100 km/h [s] 20 %
Emise CO2 kombinovaný provoz (v g/km) 10 %
Průměr otáčení [m] 25 %
Kombinovaná spotřeba nafty (l/100 km) 25 %

Nabídky, které nesplní uvedené minimální nebo maximální parametry, budou vyřazeny a 
účastníci, kteří je podali, budou vyloučeni ze zadávacího řízení.

Výpočet bude proveden podílovou metodou hodnocení uvedenou níže, každé subkritérium má 
stanovenou svoji váhu, kterou se bodové ohodnocení subkritéria vynásobí. Bodové 
ohodnocení každé zakázky v tomto dílčím kritériu je součtem vážených bodových 
ohodnocení jednotlivých subkritírií. Nejlepší nabídka v tomto dílčím kritériu má nejvyšší 
bodovou hodnotu. Součet hodnocení za všechna subkritéria tohoto dílčího kritéria bude poté 
přepočten stejnou níže uvedenou metodou a výsledek bude vynásoben stanovenou váhou 
dílčího kritéria.

U dílčího hodnotícího kritéria „Délka záruční doby v měsících na vozidlo“ (včetně 
prodloužené záruky), nejméně však 48 měsíců ode dne předání předmětu dodávky a nejvíce 
60 měsíců ode dne předání předmětu dodávky“ bude nejlépe hodnocena nabídka s největší 
délkou záruční doby od předání předmětu dodávky. Uvede-li účastník v nabídce dobu záruční 
doby kratší než 48 měsíců od předání předmětu dodávky, bude jeho nabídka vyřazena a 
účastník bude vyloučen. Uvede-li účastník v nabídce dobu záruční doby delší než 60 měsíců, 
jeho nabídka platí, ale pro potřeby hodnocení nabídek bude počítáno jen s limitní hodnotou 60 
měsíců od předání předmětu dodávky.

U dílčího hodnotícího kritéria „Délka záruční doby v měsících na nástavbu a zástavbu“, 
(včetně prodloužené záruky), nejméně však 48 měsíců ode dne předání předmětu dodávky a 
nejvíce 60 měsíců ode dne předání předmětu dodávky“ bude nejlépe hodnocena nabídka s 
největší délkou záruční doby od předání předmětu dodávky. Uvede-li účastník v nabídce dobu 
záruční doby kratší než 48 měsíců od předání předmětu dodávky, bude jeho nabídka vyřazena 
a účastník bude vyloučen. Uvede-li účastník v nabídce dobu záruční doby delší než 60 
měsíců, jeho nabídka platí, ale pro potřeby hodnocení nabídek bude počítáno jen s limitní 
hodnotou 60 měsíců od předání předmětu dodávky.
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Metoda hodnocení
Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici od 0 do 100 bodů a 
obodování dílčích kritérií nebo subkritérií provede takto:

a) Pro kritérium a subkriterium, kde má nejvýhodnější nabídka minimální hodnotu (celková 
výše nabídkové ceny včetně DPH; technické parametry nabízeného vozidla - zrychlení, emise 
CO2 kombinovaný provoz (v kg/km), průměr otáčení, kombinovaná spotřeba):

nejvýhodnější nabídka
Počet bodů = ----------------------------- x 100
hodnocená nabídka

b) Pro kritérium a subkritérium, kde má nejvýhodnější nabídka maximální hodnotu (technické 
parametry nabízeného vozidla – maximální výkon motoru, maximální rychlost, délka záruční 
lhůty na vozidlo):

hodnocená nabídka
Počet bodů = ------------------------------ x 100
nejvýhodnější nabídka

Celkové hodnocení je součtem bodových hodnocení dílčích kritérií a subkritérií, která jsou 
vynásobena vahou daného kritéria a subkritéria.

Nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nejvyšší celkový počet bodů.

V případě, že dojde k rovnosti v bodovém ohodnocení účastníků zadávacího řízení 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.

Všechna číselně vyjádřitelná hodnotící kritéria uvede účastník zadávacího řízení ve všech 
místech nabídky shodně! V případě rozporu v číselně vyjádřitelných hodnotících kritériích v 
jednotlivých částech nabídky účastníka bude zadavatel pro účely hodnocení nabídek hodnotit 
dle číselně vyjádřitelných kritérií uvedených ve vyplněném krycím listu dle přílohy č. 5 
zadávací dokumentace.

3. s podmínkami prokázání kvalifikace účastníků zadávacího řízení

Základní způsobilost
podle § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže účastník zadávacího řízení způsobem dle § 75 zákona

Profesní způsobilost
podle § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením výpisu z obchodního 
rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence 
vyžaduje

Technická kvalifikace
dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením seznamu 
významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením tohoto zadávacího 
řízení, včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele (vč. kontaktní 
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osoby objednatele, e-mailu, tel. č.) s obdobným předmětem plnění. Účastník prokáže splnění 
technické kvalifikace, pokud uvede v seznamu významných dodávek dodávky v minimálním 
rozsahu dle následujícího:

tři dodávky vozidla ambulance typu B, nebo typu C dle ČSN EN 1789 + A2 v minimálním 
rozsahu 1 500 000 Kč bez DPH

dle § 79 odst. 2 písm. k) zákona s tím, že účastník doloží k nabízenému vozidlu k Soupisu 
položek k prokázání kvalifikace (který je uveden v příloze č. 2 ZD) popis a fotografie 
jednotlivého nabízeného zařízení a vybavení (dle přílohy) tak, aby bylo možné posoudit, zda 
nabízené plnění splňuje předepsané zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v 
zadávacích podmínkách,

dle § 79 odst. 2 písm. l) zákona s tím, že účastník doloží k nabízenému sanitnímu vozidlu

a) doklad o globální homologaci sanitního vozidla ZZS vydaný příslušným orgánem 
(homologace dle směrnice Evropského parlamentu a RADY (ES) 2007/46/ES, kterou se 
stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i 
systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, 
pozměněnou nařízením Komise (EU) č. 65/2012),

b) kopie zkušebních protokolů typového sanitního vozidla ambulance typu B dle ČSN EN 
1789 + A2. Typové vozidlo musí být shodné s nabízeným vozidlem ambulance typu B,

c) čestné prohlášení o tom, že typové sanitní vozidlo ambulance typu B je vyrobeno ve shodě 
s ČSN EN 1789+A2 a předloženou homologací sanitního vozidla ambulance typu B, a po 
dovybavení zadavatelem zdravotnickým vybavením bude umožněno splnění vyhlášky č. 
296/2012 Sb.

V souladu s ustanovením § 86 odst. 2 zákona může účastník prokázat splnění kvalifikace 
předložením jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky. Zadavatel nepřipouští 
nahradit předložení dokladů čestným prohlášením v jiných případech, než ve kterých je 
prokázání způsobilosti čestným prohlášením výslovně stanoveno zákonem.

V souladu s § 45 odst. 1 zákona může účastník předložit v nabídce příslušné doklady k 
prokázání kvalifikace v prosté kopii. Originály nebo ověřené kopie dokladů o své kvalifikaci 
předloží v souladu s § 122 odst. 3 písm. a) zákona vybraný dodavatel před podpisem 
Smlouvy.
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 
odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 
3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Použití výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů:
Použití výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů: Předloží-li dodavatel zadavateli výpis 
ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje 
tento výpis prokázání splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona a profesní způsobilosti 
podle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění profesní způsobilosti 
pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesní způsobilosti pro 
plnění veřejné zakázky.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má 
být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce.
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Prokazování kvalifikace certifikátem:
Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli platný certifikát vydaný v rámci systému 
certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 239 zákona, nahrazuje 
tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.

Prokazování prostřednictvím jiných osob, společné prokazování kvalifikace:
Při prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob nebo v případě společné účasti 
dodavatelů bude postupováno dle § 82 a 83 zákona.

Účastníci zadávacího řízení, kteří neprokáží kvalifikaci v požadovaném rozsahu, mohou být 
ze zadávacího řízení vyloučeni. Zadavatel bude při posuzování kvalifikace postupovat dle 
zákona, včetně možnosti objasnění nebo doplnění údajů nebo dokladů dle § 46 odst. 1 zákona.

4. se zasláním výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu podle § 67 odst. 1 zákona dodavatelům dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

5. s pověřením 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 
pověřením hodnotící komise kontrolou doručených dokladů vybraného dodavatele podle § 
122 odst. 3 zákona dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Usnesení č. 019/85R/2020
11.1 Změna zřizovací listiny Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové 
organizace

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit, dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o 
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

změnu zřizovací listiny:
č.j. 130/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace:
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
sídlo: Ruská 260/13, Pozorka, 417 03 Dubí, IČ: 00080837
dodatkem č. 66 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení;

B) ukládá

Jaroslavu Komínkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu A) 
tohoto usnesení na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 27.1. 2020

Usnesení č. 020/85R/2020
12.1 Vnitřní platový předpis pro školy a školská zařízení zřizované Ústeckým krajem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) mění

usnesení Rady Ústeckého kraje č. 051/55R/2018 ze dne 12. 12. 2018 v části B) tak, že
ruší Vnitřní platový předpis pro školy a školská zařízení zřizované Ústeckým krajem účinný 
od 1. 1. 2019, a to k 31. 12. 2019.

B) stanoví
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Vnitřní platový předpis pro školy a školská zařízení zřizované Ústeckým krajem s účinností 
od 1. 1. 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

C) ukládá

Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré 
potřebné úkony k realizaci části B) tohoto usnesení.
Termín: 31. 1. 2020

Usnesení č. 021/85R/2020
12.2 Platové výměry ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) stanoví

dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů ředitelům škol a 
školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem plat od 1. 1. 2020 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 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
Termín: 31. 1. 2020

Usnesení č. 022/85R/2020
12.3 Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Ústeckého kraje – oblast školství

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o 
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu zřizovací listiny příspěvkové 
organizace Ústeckého kraje:

č.j. 94/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková 
organizace, sídlo: K. H. Borovského 1146/2, 434 01 Most, IČO: 62209256
dodatkem č. 38 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

B) ukládá

Mgr. Bc. Petru Šmídovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu A) 
tohoto usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 27. 1. 2020

Usnesení č. 023/85R/2020
12.4 Stipendijní program Ústeckého kraje – 13. ročník 2016/17 – odložení plnění 
závazků vyplývajících ze Smlouvy o zařazení do stipendijního programu Ústeckého 
kraje a o poskytnutí neinvestiční dotace

Rada Ústeckého kraje po projednání
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A) bere na vědomí

žádost **********************, JID 191514/2019/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“ odst. 1. Smlouvy o zařazení do stipendijního programu Ústeckého 
kraje a o poskytnutí neinvestiční dotace č. 16/SML4685-23/DS/SMT. 
************************ je odloženo plnění závazku na základě uvedených a 
doložených skutečností pro období od
11. 6. 2019 do 30. 9. 2019.

C) ukládá

Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zajistit vyrozumění 
jmenovanému dle bodu A)
o přijatém usnesení.
Termín: 31. 1. 2020

Usnesení č. 024/85R/2020
12.5 „Dobrá škola – Moderní škola 4.0“ – vstupní finanční příspěvek

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

o poskytnutí účelově určeného neinvestičního příspěvku zřizovatele (UZ00206) - vstupní 
finanční příspěvek pro devět přihlášených škol v motivačním programu „Dobrá škola - 
Moderní škola 4.0“ (dle podmínek programu), pro příspěvkové organizace:

1. Hotelovou školu, Obchodní akademii a Střední průmyslovou školu, Teplice, Benešovo 
náměstí 1, příspěvkovou organizaci, sídlo: Benešovo náměstí 604/1, 415 01 Teplice, IČO: 
00555878, ve výši 211 111 Kč,

2. Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu strojní, stavební a dopravní, Děčín, 
příspěvkovou organizaci, sídlo: Čsl. armády 681/10, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín, IČO: 
47274689, ve výši 211 111 Kč,

3. Střední školu technickou, Most, příspěvkovou organizaci, sídlo: Dělnická 21, Velebudice, 
434 01 Most, IČO: 00125423, ve výši 211 111 Kč,

4. Střední školu technickou, gastronomickou a automobilní, Chomutov, příspěvkovou 
organizaci, sídlo: Pražská 702/10, 430 01 Chomutov, IČO: 18383696, ve výši 211 111 Kč,

5. Vyšší odbornou školu, Střední průmyslovou školu a Střední odbornou školu služeb a 
cestovního ruchu Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvkovou organizaci, sídlo: Bratislavská 
2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874, ve výši 211 111 Kč,

6. Střední průmyslovou školu, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvkovou organizaci, sídlo: 
Resslova 210/5, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 00082201, ve výši 211 111 Kč,

7. Střední průmyslovou školu a Střední odbornou školu gastronomie a služeb, Most, 
příspěvkovou organizaci, sídlo: Jana Palacha 711/2, 434 01 Most, IČO: 00524905, ve výši 
211 111 Kč,

8. Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, 
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příspěvkovou organizaci, sídlo: Neklanova 1806, 413 01 Roudnice nad Labem, IČO: 
69411263, ve výši 211 111 Kč;

9. Střední průmyslovou školu a Vyšší odbornou školu, Chomutov, Školní 50, příspěvkovou 
organizaci, sídlo: Školní 1060/50, 430 01 Chomutov, IČO: 47796006, ve výši 211 111 Kč.

B) ukládá

1. Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré 
potřebné úkony k naplnění části A) tohoto usnesení.
Termín: 15. 1. 2020

2. statutárnímu orgánu příspěvkových organizací dle části A) tohoto usnesení předložit 
vyúčtování účelového neinvestičního příspěvku zřizovatele.
Termín: 31. 10. 2020

Usnesení č. 025/85R/2020
12.6 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 projektů a 
uzavřením smlouvy o partnerství pro:

1. Gymnázium a Střední průmyslovou školu, Duchcov, příspěvkovou organizaci, IČO: 615 15 
477; sídlo: Masarykova 909/12, 419 01 Duchcov, název výzvy: Podpora škol formou projektů 
zjednodušeného vykazování 02_18_065 Šablony pro SŠ a VOŠ
v rámci OP VVV (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání);

2. Střední školu technickou, Most, příspěvkovou organizaci, IČO: 001 25 423; sídlo: Dělnická 
21, Velebudice, 434 01 Most, dotační program: Fond EHP 2014-2021, program „Vzdělávání“, 
projekty institucionální spolupráce; název projektů: Ekologie na druhou, Zlepšení dovedností 
a kompetencí žáků a zaměstnanců SŠT na základě spolupráce s Donorským státem – Norsko;

3. Školy a školská zařízení zřizované Ústeckým krajem v rámci projektu „Podpora 
polytechnického vzdělávání a gramotností
v ÚK“ a „Podpora úspěšnosti ve vzdělávání“ realizovaných Ústeckým krajem v rámci výzvy 
OP VVV (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání) č. 02_19_078 Implementace 
krajských akčních plánů II.

Usnesení č. 026/85R/2020
12.7 Poskytnutí příspěvku na vzdělávací pobyt žáků

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

o poskytnutí příspěvku na zajištění výchovně vzdělávacího pobytu žáků pro:

1. Evropskou obchodní akademii, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvkovou organizaci, 
IČO: 47274611, sídlo: Komenského nám. 520/2, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín, ve výši 15 000 
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Kč;

2. Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvkovou organizaci, IČO: 44555423, sídlo: 
Jateční 243/22, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, ve výši 34 928 Kč.

B) ukládá

1. Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré 
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 7. 2. 2020

2. Statutárnímu orgánu příspěvkových organizací dle části A) tohoto usnesení předložit 
vyúčtování.
Termín: 6. 3. 2020

Usnesení č. 027/85R/2020
12.8 Podpora výchovně vzdělávacího procesu v zemědělských oborech vzdělání v 
Ústeckém kraji, šk. rok 2019/2020 – poskytnutí příspěvku

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

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

1. Střední školu zahradnickou a zemědělskou Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, 
příspěvkovou organizaci, IČO: 47274654, sídlo: Českolipská 123, Děčín XXVII-Březiny, 405 
02 Děčín, ve výši 8 200 Kč, na pokrytí nákladů spojených s praktickou výukou žáků na statku 
Kadaň – Jezerka v období 1. 9. – 31. 12. 2019;

2. Střední školu technickou, gastronomickou a automobilní, Chomutov, příspěvkovou 
organizaci, IČO: 18383696, sídlo: Pražská 702/10, 430 01 Chomutov, ve výši 10 360 Kč, na 
pokrytí nákladů spojených s praktickou výukou žáků na statku Kadaň – Jezerka v období 1. 9. 
– 31. 12. 2019.

B) ukládá

Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré 
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 7. 2. 2020

Usnesení č. 028/85R/2020
12.9 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.
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Usnesení č. 029/85R/2020
12.10 Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací v rámci přenesené 
působnosti – oblast školství

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

1. úpravu rozpočtů přímých nákladů příspěvkových organizací (UZ 33 353) na základě 
povinného rozdělení rezervy dle příloh 1 a 2 předloženého materiálu,

2. úprava rozpočtů přímých nákladů na základě skutečného rozdělení finančních prostředků z 
dotace pro soukromé školy a školská zařízení UZ 33 155 dle přílohy 3 předloženého 
materiálu.

B) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje vzít na vědomí změnu závazných ukazatelů daných UZ (33 
353, 33 155) na jednotlivé školy a školská zařízení dle části A) tohoto usnesení.

C) ukládá

Mgr. Bc. Petru Šmídovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit doporučení dle části 
A) tohoto usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje
Termín: 27. 1. 2020

Usnesení č. 030/85R/2020
14.1 Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2019 - 
dodatky ke smlouvám 

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

Informaci o podaných žádostech dle přílohy č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu.

B) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje:

1. Vzít na vědomí informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle přílohy 
č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu.

2. Rozhodnout o uzavření dodatků dle přílohy č. 4, 5 a 6 předloženého materiálu.

C) ukládá

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, předložit návrh dle části B) tohoto usnesení 
Zastupitelstvu Ústeckého kraje.

Termín: 27. 1. 2020

Usnesení č. 031/85R/2020
14.2 Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející 
kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2019 - odstoupení od smlouvy 

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

Informaci o odstoupení od smlouvy č. 19/SML1390/SoPD/KP dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu.

B) navrhuje
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Zastupitelstvu Ústeckého kraje vzít na vědomí informaci o odstoupení od smlouvy č. 
19/SML1390/SoPD/KP dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

C) ukládá

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, předložit návrh dle části B) tohoto usnesení 
Zastupitelstvu Ústeckého kraje.

Termín: 27. 1. 2020

Usnesení č. 032/85R/2020
14.3 Personální záležitosti příspěvkových organizací v oblasti kultury 

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) stanoví

v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o 
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších 
předpisů plat ředitelům příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti kultury od 1. 1. 
2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

B) ukládá

PhDr. Adamu Šrejberovi, vedoucímu odboru kultury a památkové péče, zabezpečit veškeré 
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení
Termín: 31. 1. 2020

Usnesení č. 033/85R/2020
14.4 Zvýšení závazného ukazatele-objem prostředků na platy u Severočeské vědecké 
knihovny v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, pro rok 2020

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

o zvýšení závazného ukazatele – objem prostředků na platy za rok 2019 u Severočeské 
vědecké knihovny v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, o 950 tis. Kč na celkovou výši 
33 310 tis. Kč, z důvodu čerpání dotace od Úřadu práce na veřejně prospěšné pracovníky a 
čerpání mzdových prostředků na realizační tým dotace z MŠMT ČR. 

B) ukládá

PhDr. Adamu Šrejberovi, Ph.D., vedoucímu odboru kultury a památkové péče,
zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 20. 1. 2020

Usnesení č. 034/85R/2020
14.5 Žádost o pozastavení výkonu usnesení Rady Ústeckého kraje

Rada Ústeckého kraje po projednání

          bere na vědomí

1.podnět k pozastavení výkonu usnesení Rady Ústeckého kraje č. 089/82R/2019 ze dne 20. 
11. 2019, zaslaný za skupinu osob panem Igorem Hlavinkou dne 8. 12. 2019, dle přílohy č. 1 
tohoto materiálu.

2.informaci pana Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje, o tom, že nebude 
pozastavovat výkon usnesení Rady Ústeckého kraje č. 089/82R/2019 ze dne 20. 11. 2019.

27



Usnesení č. 035/85R/2020
14.6 Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace – 
zajištění městských funkcí

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje změnit usnesení č. 061/25Z/2019, ze dne 9. 12. 2020, z 
původního:
souhlasí se zahájením postupného omezení výkonu městské funkce Severočeské vědecké 
knihovny v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, hrazené z rozpočtu Ústeckého kraje, dle 
následujícího harmonogramu:

1. uzavřeni poboček k 1. 1. 2020 - prostory v majetku města:
Pobočka Kamenný Vrch, se sídlem: Rubensova 29, Ústí nad Labem - Střekov
Pobočka Krásné Březno, se sídlem: Krčínova 6, Ústí nad Labem
2. uzavření poboček k 30. 6. 2020 - prostory v majetku města
Pobočka Hornická, se sídlem: V Kutišti 299/7, Ústí nad Labem
na:
souhlasí se zahájením postupného omezení výkonu městské funkce Severočeské vědecké 
knihovny v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, hrazené z rozpočtu Ústeckého kraje, dle 
následujícího harmonogramu:

1. uzavření poboček k 1. 1. 2021 - prostory v majetku města:
Pobočka Kamenný Vrch, se sídlem: Rubensova 29, Ústí nad Labem - Střekov
Pobočka Krásné Březno, se sídlem: Krčínova 6, Ústí nad Labem
2. uzavření poboček k 1. 1. 2021 - prostory v majetku města
Pobočka Hornická, se sídlem: V Kutišti 299/7, Ústí nad Labem,

za podmínky, že nedojde k dohodě se Statutárním městem Ústí nad Labem o provozování 
těchto poboček v režii Statutárního města Ústí nad Labem od roku 2021.

B) ukládá

1. PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zajistit 
finanční prostředky ve výši 2 mil. Kč pro dofinancování poboček Severočeské vědecké 
knihovny v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, na rok 2020.
Termín: 30. 6. 2020

2. Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, předložit materiál dle bodu A) tohoto 
usnesení do zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje
Termín: 27. 1. 2020

Usnesení č. 036/85R/2020
15.1 Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje

1)
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a) vzít na vědomí informaci o žádosti obce Veselé o změnu termínu ukončení realizace 
projektu dle předloženého materiálu.

b) rozhodnout v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje o 
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 17/SML3482/SOPD/ZPZ, 
ve znění Dodatku č. 1, uzavřené s obcí Veselé, IČ: 00555908, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení.

2)
a) vzít na vědomí informaci o žádosti města Košťany o změnu termínu ukončení realizace 
projektu dle
předloženého materiálu.

b) rozhodnout v rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje o 
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 17/SML3483/SOPD/ZPZ, 
ve znění Dodatku č. 1, uzavřené s městem Košťany, IČ: 00266400, dle přílohy č. 6 tohoto 
usnesení.

B) ukládá

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje pro oblast kultury a památkové péče, 
zemědělství, životního prostředí a venkova, předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení k 
projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 27. 1. 2020

Usnesení č. 037/85R/2020
15.2 Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – poskytnutí dotací

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje v rámci Programu na podporu vodního hospodářství v 
Ústeckém kraji na období 2018 – 2025 – poskytnutí dotací pro rok 2019
1. vzít na vědomí informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle 
předloženého materiálu.

2. rozhodnout:

a) dle Čl. 11 odst. 2 Programu na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 
2018 – 2025 o výjimce z Čl. 7 tohoto Programu, dle něhož jsou žádosti žadatelů o dotace 
uspokojovány pouze do výše finančních prostředků Fondu vodního hospodářství a životního 
prostředí, které jsou disponibilní v kalendářním roce, kdy byly žádosti podány. Výjimka 
spočívá v uspokojení žádostí podaných v roce 2019 z rozpočtu Fondu vodního hospodářství a 
životního prostředí na rok 2020.

b) o poskytnutí dotace příjemcům, ve výši, k účelu a za podmínek dle upravené přílohy č. 1 
tohoto usnesení a o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s těmito příjemci dle 
vzoru uvedeného v příloze č. 5 přílohy č. 2 usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 
023/17Z/2019 ze dne 28. 1. 2019.

c) o nevyhovění žádostem o poskytnutí dotace žadatelů uvedených v upravené příloze č. 2 
tohoto usnesení z důvodu nedoložení nedílných příloh žádosti

B) ukládá

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje pro oblast kultury a památkové péče, 
zemědělství, životního prostředí a venkova:
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1. předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje;
Termín: 27. 1. 2020

2. sdělit žadatelům rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o podaných žádostech dle bodu 
A) 2. tohoto usnesení;
Termín: 21. 2. 2020

3. v návaznosti na rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o podaných žádostech dle bodu 
A) 2. tohoto usnesení zajistit administraci smluv;
Termín: 31. 3. 2020

Usnesení č. 038/85R/2020
15.3 Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – 
městys Měcholupy

Rada Ústeckého kraje po projednání

          navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje

A) vzít na vědomí žádost městyse Měcholupy ze dne 30. 10. 2019 (JID: 177238/2019/KUUK) 
o změnu (snížení) výše dotace, změnu závazného finančního ukazatele, změnu rozpočtu 
projektu a změnu (z původní žádosti o dotaci akceptovaného) termínu ukončení realizace 
projektu dle předloženého materiálu, a žádost ze dne 20. 12. 2019 (JID: 208990/2019/KUUK) 
o úhradu faktury nad rámec procentuální výše uvedené v uzavřené smlouvě, dle předloženého 
materiálu;

B) změnit dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o poskytnutí investiční dotace 
Městysu Měcholupy z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje na realizaci projektu 
„Měcholupy – vybudování kanalizace v pravobřežní části obce a napojení na ČOV 
Měcholupy“ přijaté usnesením č. 048/7Z/2017 ze dne 11. 9. 2017 tak, že výše dotace činí 1 
874 000,- Kč, podíl požadované dotace k celkovým uznatelným nákladům projektu činí 19,99 
% a položkový rozpočet projektu schválený v části B) citovaného usnesení se nahrazuje 
položkovým rozpočtem projektu dle přílohy č. 1 Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí 
investiční dotace č. 17/SML3477/SOPD/ZPZ dle přílohy č. 4 tohoto usnesení, a rozhodnout o 
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 17/SML3477/SOPD/ZPZ 
dle přílohy č. 4 tohoto usnesení;

C) uložit Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje pro oblast kultury a památkové péče, 
zemědělství, životního prostředí a venkova,
1)sdělit Městysu Měcholupy rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podaným žádostem.
Termín: 21. 2. 2020
2) v návaznosti na bod B) zajistit administraci dodatku.
Termín: 21. 2. 2020

1
Usnesení č. 039/85R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
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1. rozhodnout o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého 
kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5. 5. 
2010.
2. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o prodeji (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje 
společnosti ARMEX HOLDING, a. s., se sídlem: 40502 Děčín 2, Folknářská 1246/21, IČO: 
44569742, a to:
- pozemek: p. č. 3022/101 o výměře 15 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
silnice (pozemek byl oddělen z p. p. č. 3022/65 o výměře 5597 m2 dle geometrického plánu č. 
2648-85/2019 ze dne 4. 4. 2019)
obec Děčín, k. ú. Děčín, zapsané na LV č. 892 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Děčín, pro Ústecký kraj, za kupní cenu 2.510 Kč + DPH (dle ZP č. 
4906/2019 ze dne 17. 9. 2019 plus ostatní náklady ve výši 2.300 Kč – viz důvodová zpráva) a 
vyjmutí uvedené nemovité věci z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic 
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 41703, IČO: 
00080837.

B) ukládá

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení 
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 27. 1. 2020

2
Usnesení č. 040/85R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého 
kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5. 5. 
2010.
2. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o prodeji (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje 
***************************************************************************, 
a to:
- pozemek: p. č. 825/10 o výměře 176 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná 
plocha (pozemek byl oddělen z p. p. č. 825/1 o výměře 310 m2 dle geometrického plánu č. 
199-212/2019 ze dne 13. 9. 2019)
obec Děčín, k. ú. Loubí u Děčína, zapsané na LV č. 211 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 
kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro Ústecký kraj, za kupní cenu 28.153 Kč + DPH (dle ZP 
č. 4826/2019 ze dne 21. 3. 2019 plus ostatní náklady ve výši 1.203 Kč – viz důvodová zpráva) 
a vyjmutí uvedené nemovité věci z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba 
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 41703, 
IČO: 00080837, za podmínky současného sjednání výhrady zpětné koupě ve prospěch 
prodávajícího za sjednanou kupní cenu, a to ve lhůtě patnácti let od provedení vkladu 
vlastnického práva do katastru nemovitostí. Výhrada zpětné koupě bude zapsána v katastru 
nemovitostí jako právo věcné.

B) ukládá

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení 
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 27. 1. 2020
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3
Usnesení č. 041/85R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o prodeji (převodu) souboru nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého 
kraje formou veřejné dražby, a to:
- pozemek: p.č. 2003/1 o výměře 559 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob 
ochrany: ochranné pásmo nem. kult. památky, památkové zóny, rezervace, nem. nár. kult. 
památky
součástí je stavba: Roudnice nad Labem, č.p. 713, občanská vybavenost, umístěna na 
pozemku p.č. 2003/1
- pozemek: p.č. 2003/10 o výměře 769 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 
způsob ochrany: ochranné pásmo nem. kult. památky, památkové zóny, rezervace, nem. nár. 
kult. památky
součástí je stavba: bez čp/če, průmyslový objekt, umístěna na pozemku p.č. 2003/10
- pozemek: p.č. 2003/11 o výměře 379 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 
způsob využití: manipulační plocha, způsob ochrany: ochranné pásmo nem. kult. památky, 
památkové zóny, rezervace, nem. nár. kult. památky
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaného na LV č. 3036
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro Ústecký kraj, 
vydražiteli za následujících podmínek prodeje souboru nemovitých věcí specifikovaných v 
tomto usnesení:
1. Odhadnutá obvyklá cena souboru nemovitých věcí dle znaleckého posudku č. 5272-189/19 
znalce Mgr. Oty Zemana ze dne 30. 9. 2019: 4,498.460,- Kč
2. Nejnižší podání: 4,498.460,- Kč
3. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
4. Dražební jistota: 10% NP
a vyjmutí uvedeného souboru nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové organizace Střední 
odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková 
organizace, IČ: 69411263.

B) ukládá

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení 
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 27. 1. 2020

4
Usnesení č. 042/85R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o prodeji (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje 
formou veřejné dražby, a to:
- pozemek: st. 1414 o výměře 514 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
součástí je stavba: Žatec, č. p. 1232, jiná stavba, stavba stojí na pozemku st. 1414,
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obec Žatec, k. ú. Žatec, zapsaných na LV č. 11704 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj, vydražiteli za následujících podmínek prodeje 
nemovitých věcí specifikovaných v tomto usnesení:
1. Odhadnutá obvyklá cena souboru nemovitých věcí dle znaleckého posudku č. 
147/20947/2019 znalce Ing. Jana Dvořáka ze dne 8. 11. 2019: 3,000.000,- Kč
2. Nejnižší podání: 3,000.000,- Kč
3. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
4. Dražební jistota: 10% NP
a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové organizace Krajská 
majetková, příspěvková organizace, se sídlem Tolstého 1232/37, 400 03 Ústí nad Labem 3 – 
Střekov, IČ: 00829048.

B) ukládá

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu 1. tohoto usnesení 
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 27. 1. 2020

5
Usnesení č. 043/85R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého 
kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5. 5. 
2010.
2. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o prodeji (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje do 
vlastnictví 
***************************************************************************
**************************************************, a to:
- pozemek: p.č. 1472/1 díl „a“ o výměře 94 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob 
využití: manipulační plocha (oddělen geometrickým plánem č. 603-145/2019 ze dne 
30.5.2019 z pozemku p.č. 1472/1 a přisloučen k pozemku p.č. 1468/4)
obec Hora Svaté Kateřiny, k. ú. Hora Svaté Kateřiny, zapsané na LV č. 242 u Katastrálního 
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most za kupní cenu 7. 238,- Kč (dle ZP č. 
3395/31/2019 ze dne 24. 6. 2019) a vyjmutí uvedené nemovité věci z hospodaření 
příspěvkové organizace Dětský domov a Školní jídelna, Hora Svaté Kateřiny, příspěvková 
organizace, se sídlem: Dolní 310, 435 46 Hora Svaté Kateřiny, IČ: 47326484.

B) ukládá

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení 
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 27. 1. 2020

6
Usnesení č. 044/85R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

o záměru darování (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje obci Býčkovice, se 
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sídlem Býčkovice 57, 412 01 Litoměřice, IČO: 00832316 a to:
- pozemek: p.č. 745/2 o výměře 6671 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
silnice
obec Býčkovice, k. ú. Býčkovice, zapsané na LV č. 291 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro Ústecký kraj.

7
Usnesení č. 045/85R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o budoucím poskytnutí daru (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého 
kraje:
1. obci Chbany, se sídlem Chbany 19, 431 57 Chbany, IČ: 00261882, a to:
- pozemek: p. č. 114 o výměře 9559 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
- těleso komunikace III/22424 v délce 0,874 km, staničení 0,000-0,874 
(1211A043-1211A042, od křižovatky se silnicí II/225 po křižovatku se silnicí II/224) včetně 
příslušenství a součástí,
obec Chbany, k. ú. Poláky, zapsané na LV č. 185 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj.
2. obci Vilémov, se sídlem Náměstí 1, 431 54 Vilémov, IČ: 00262200, a to:
- pozemek: p. č. 114/1 o výměře 18248 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
silnice
- pozemek: p. č. 42/5 o výměře 658 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 
komunikace,
- těleso komunikace III/22424 v délce 1,830 km, staničení 0,874-2,704 
(1211A042-1211A051, od křižovatky se silnicí II/224 po křižovatku se silnicí III/22425) 
včetně příslušenství a součástí,
obec Vilémov, k. ú. Vinaře u Kadaně, zapsaných na LV č. 79 u Katastrálního úřadu pro 
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj.

B) ukládá

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení 
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 27. 1. 2020

8
Usnesení č. 046/85R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje obci 
Hříškov, se sídlem Hříškov čp. 50, 439 04 Hříškov, IČ: 00556301, a to:
- pozemek: p.č. 1085/31 o výměře 16 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 1085/19 o výměře 33868 m2 geometrickým 
plánem č. 451-282/2016 ze dne 14. 11. 2016),
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obec Hříškov, k. ú. Hříškov, zapsané na LV č. 452 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovité věci z 
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková 
organizace, se sídlem Ruská 260/13, Pozorka, 417 03 Dubí, IČO: 00080837.

B) ukládá

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení 
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 27. 1. 2020

9
Usnesení č. 047/85R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje městu 
Kadaň, se sídlem Mírové náměstí čp. 1, PSČ: 432 01 Kadaň, IČO: 00261912, a to:
- pozemek: p.č. 1622/31 o výměře 2804 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace,
- pozemek: p.č. 1622/32 o výměře 2537 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
jiná plocha,
- pozemek: p.č. 1622/43 o výměře 360 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace,
- pozemek: p.č. 1622/44 o výměře 71 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace,
obec Kadaň, k. ú. Kadaň, zapsaných na LV č. 6939 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z 
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková 
organizace, se sídlem Ruská 260/13, Pozorka, 417 03 Dubí, IČO: 00080837.

B) ukládá

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení 
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 27. 1. 2020

10
Usnesení č. 048/85R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého 
kraje městu Šluknov, se sídlem: nám. Míru 1, 40777 Šluknov, IČO: 00261688, a to:
- pozemek: p. č. 3044/9 o výměře 2 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná 
plocha
- pozemek: p. č. 3044/10 o výměře 195 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 3044/11 o výměře 361 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
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ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 3044/12 o výměře 281 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 3044/13 o výměře 167 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 3044/14 o výměře 81 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 3044/15 o výměře 14 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 3044/16 o výměře 536 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 3044/17 o výměře 709 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 3044/18 o výměře 16 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná 
plocha
(pozemky byly odděleny z p. p. č. 3044/1 o výměře 21426 m2 dle geometrického plánu pro 
rozdělení pozemku a změnu hranic pozemků č. 658-86/2019)
- pozemek: p. č. 3086/2 o výměře 5 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná 
plocha (pozemek byl oddělen z p. p. č. 3086 o výměře 4860 m2 dle geometrického plánu pro 
rozdělení pozemku a změnu hranic pozemků č. 658-86/2019)
obec Šluknov, k. ú. Království, zapsaných na LV č. 329 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitých věcí 
z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková 
organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 41703, IČO: 00080837.

B) ukládá

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení 
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 27. 1. 2020

11
Usnesení č. 049/85R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje 
obci Tisá, se sídlem: Tisá 205, 403 36 Tisá, IČO: 00267082, a to:
- pozemek: p. č. 59/2 o výměře 258 m2, druh pozemku: ostatní plocha
obec Tisá, k.ú. Tisá zapsané na LV č. 473 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovité věci z hospodaření 
příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se 
sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.

B) ukládá

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení 
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 27. 1. 2020

12
Usnesení č. 050/85R/2020
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16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje 
obci Řehlovice, se sídlem: Řehlovice 1, 403 13 Řehlovice, IČO: 00266981, a to:
- pozemek: p. č. 2291/4 o výměře 819 m2, druh pozemku: ostatní plocha
obec Řehlovice, k.ú. Moravany u Dubic, zapsané na LV č. 156 u Katastrálního úřadu pro 
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené 
nemovité věci z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, 
příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.

B) ukládá

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení 
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 27. 1. 2020

13
Usnesení č. 051/85R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje 
obci Jeníkov, se sídlem Oldřichov 52, 417 24 Oldřichov, IČ:00266361, a to:
- pozemek: p. č. 555/4 o výměře 3976 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
silnice (pozemek oddělen z p.č. 555/2 o výměře 11541 m2 geometrickým plánem č. 
574-33/2019 ze dne 14.8.2019)
obec Jeníkov, k.ú. Oldřichov u Duchcova, zapsaný na LV č. 474 u Katastrálního úřadu pro 
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovité 
věci z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, se sídlem 
Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.

B) ukládá

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby dle návrhu bodu A) tohoto usnesení 
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 27. 1. 2020

14
Usnesení č. 052/85R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů o bezúplatném převodu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého 
kraje od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro 
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zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 
Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.č. 122/2 o výměře 83 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
obec Velemín, k.ú. Bílý Újezd, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s 
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a předání 
uvedené nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic 
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 
03.
2. souhlasit se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 
4664/2019 a doložky dle přílohy č. 2.2 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovité věci z 
vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 
Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.č. 122/2 o výměře 83 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
obec Velemín, k.ú. Bílý Újezd, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s 
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

B) ukládá

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení 
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 27. 1. 2020

15
Usnesení č. 053/85R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů o bezúplatném převodu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého 
kraje od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 
Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.č. 1510/5 o výměře 71 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace,
obec Vejprty, k.ú. Vejprty, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem 
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a předání uvedené 
nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, 
příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
2. souhlasit se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 
180/2019 a doložky dle přílohy č. 2.4 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovité věci z 
vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 
Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.č. 1510/5 o výměře 71 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace,
obec Vejprty, k.ú. Vejprty, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem 
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státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

B) ukládá

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení 
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 27. 1. 2020

16
Usnesení č. 054/85R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

o záměru směny nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p. č. 930/4 o výměře 6 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 
komunikace (pozemek byl oddělen z p. p. č. 930/1 o výměře 1437 m2 dle geometrického 
plánu pro rozdělení pozemků č. 647/130/2019)
obec Malšovice, k. ú. Malšovice, zapsané na LV č. 147 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 
kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro Ústecký kraj
za
nemovitou věc ve vlastnictví obce Malšovice, se sídlem: Malšovice 16, 40502 Malšovice, 
IČO: 00261548, a to:
- pozemek: p. č. 479/13 o výměře 57 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
silnice (pozemek byl oddělen z p. p. č. 479/7 o výměře 258 m2 dle geometrického plánu pro 
rozdělení pozemků č. 647/130/2019)
obec Malšovice, k. ú. Malšovice, zapsanou na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 
kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro obec Malšovice.

17
Usnesení č. 055/85R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů o nákupu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od 
společnosti FARM NOVÉ SEDLO, s.r.o., se sídlem Bílkova 865/11, Praha 1, Staré Město, 
PSČ 110 00, IČ: 25119028, a to:
- pozemek: p.č. 760/4 o výměře 434 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace,
obec Nové Sedlo, k.ú. Nové Sedlo u Žatce, zapsaný na LV č. 87 u Katastrálního úřadu pro 
Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Žatec, za kupní cenu 26.040,--Kč (60,--Kč/m2, viz 
důvodová zpráva) a předání uvedené nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci 
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 
260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.

B) ukládá

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení 
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 27. 1. 2020
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Usnesení č. 056/85R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů o nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od 
*********************************************** a to:
- pozemek: podíl 1/3 p.č. 596/1 o výměře 449 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob 
využití: silnice,
- pozemek: podíl 1/3 p.č. 596/5 o výměře 62 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob 
využití: silnice,
- pozemek: podíl 1/3 p.č. 596/8 o výměře 194 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob 
využití: silnice,
- pozemek: podíl 1/3 p.č. 596/9 o výměře 18 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob 
využití: silnice,
obec Bohušovice nad Ohří, k.ú. Bohušovice nad Ohří, zapsaných na LV č. 152 u 
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Litoměřice, za kupní cenu 
31.570,--Kč (131,--Kč/m2 dle ZP č. 5308-224/19 ze dne 3. 12. 2019, viz důvodová zpráva) a 
předání uvedených nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba 
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, 
PSČ: 417 03, IČO: 00080837.

B) ukládá

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení 
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 27. 1. 2020

19
Usnesení č. 057/85R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů o nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od 
******************************************************************** a to:
- pozemek: podíl 1/3 p.č. 596/1 o výměře 449 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob 
využití: silnice,
- pozemek: podíl 1/3 p.č. 596/5 o výměře 62 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob 
využití: silnice,
- pozemek: podíl 1/3 p.č. 596/8 o výměře 194 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob 
využití: silnice,
- pozemek: podíl 1/3 p.č. 596/9 o výměře 18 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob 
využití: silnice,
obec Bohušovice nad Ohří, k.ú. Bohušovice nad Ohří, zapsaných na LV č. 152 u 
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Litoměřice, za kupní cenu 
31.570,--Kč (131,--Kč/m2 dle ZP č. 5308-224/19 ze dne 3. 12. 2019, viz důvodová zpráva) a 
předání uvedených nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba 
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, 
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PSČ: 417 03, IČO: 00080837.

B) ukládá

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení 
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 27. 1. 2020

20
Usnesení č. 058/85R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů o nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od 
**************************************************************** a to:
- pozemek: podíl 1/6 p.č. 596/1 o výměře 449 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob 
využití: silnice,
- pozemek: podíl 1/6 p.č. 596/5 o výměře 62 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob 
využití: silnice,
- pozemek: podíl 1/6 p.č. 596/8 o výměře 194 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob 
využití: silnice,
- pozemek: podíl 1/6 p.č. 596/9 o výměře 18 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob 
využití: silnice,
obec Bohušovice nad Ohří, k.ú. Bohušovice nad Ohří, zapsaných na LV č. 152 u 
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Litoměřice, za kupní cenu 
15.785,--Kč (131,--Kč/m2 dle ZP č. 5308-224/19 ze dne 3. 12. 2019, viz důvodová zpráva) a 
předání uvedených nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba 
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, 
PSČ: 417 03, IČO: 00080837.

B) ukládá

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení 
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 27. 1. 2020

21
Usnesení č. 059/85R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů o nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od 
****************************************************************** a to:
- pozemek: podíl 1/6 p.č. 596/1 o výměře 449 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob 
využití: silnice,
- pozemek: podíl 1/6 p.č. 596/5 o výměře 62 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob 
využití: silnice,
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- pozemek: podíl 1/6 p.č. 596/8 o výměře 194 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob 
využití: silnice,
- pozemek: podíl 1/6 p.č. 596/9 o výměře 18 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob 
využití: silnice,
obec Bohušovice nad Ohří, k.ú. Bohušovice nad Ohří, zapsaných na LV č. 152 u 
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Litoměřice, za kupní cenu 
15.785,--Kč (131,--Kč/m2 dle ZP č. 5308-224/19 ze dne 3. 12. 2019, viz důvodová zpráva) a 
předání uvedených nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba 
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, 
PSČ: 417 03, IČO: 00080837.

B) ukládá

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení 
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 27. 1. 2020

22
Usnesení č. 060/85R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o uzavření smlouvy o nájmu nemovitých věcí mezi společností MVE Pod Mostem 
s.r.o., se sídlem Slánská 681, PSČ 272 01 Kladno, IČO: 01746324 a Ústeckým krajem dle 
přílohy č. 4.2 tohoto usnesení, a to:
- pozemek: část p. č. 108/3 o výměře 6,5 m2, druh pozemku: zahrada,
- pozemek: část p. č. 108/7 o výměře 5,5 m2, druh pozemku: zahrada,
- pozemek: část p. č. 107/2 o výměře 124 m2, druh pozemku: vodní plocha,
- pozemek: část p. č. 108/6 o výměře 29 m2, druh pozemku: zahrada,
- pozemek: část p. č. 240/4 o výměře 73 m2, druh pozemku: trvalý travní porost
obec Benešov nad Ploučnicí, k. ú. Benešov nad Ploučnicí, zapsaných na LV č. 2123 u 
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín na dobu určitou, po dobu 
trvání realizace stavby, nejdéle však do 31. 12. 2023 za účelem realizace stavby hrazené z 
IROP „Reko silnice II/262 Starý Šachov - Děčín“ za cenu 22,- Kč/m2/rok, tj. celkově za 
5.236,- Kč/rok.

23
Usnesení č. 061/85R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o uzavření Smlouvy o nájmu č. O2020017 dle přílohy č. 1.5 tohoto usnesení mezi 
Ústeckým krajem a Městskými službami Ústí nad Labem, příspěvkovou organizací, IČ 
71238301.

24
Usnesení č. 062/85R/2020
16.1 Nakládání s majetkem
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Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o pronájmu nemovitých věcí ve vlastnictví 
********************************************************************, a to:
- pozemek: část p.č. 3961/2 o výměře 321 m2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: 
menší chráněné území, zemědělský půdní fond,
- pozemek: část p.č. 3961/5 o výměře 19 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 
způsob ochrany: menší chráněné území,
součástí je stavba: bez čp/če, garáž na pozemku p.č. 3961/5,
- pozemek: část p.č. 3962/2 o výměře 20 m2, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany: menší 
chráněné území,
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsané na LV č. 15 u Katastrálního 
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro potřeby realizace stavby 
„Rekonstrukce mostu ev. č. 24049-1 v Roudnici n. L“ na dobu neurčitou, s platností ode dne 
uzavření smlouvy, za cenu 30,- Kč/m2/rok – tj. celkově za 10.800,- Kč/rok.

25
Usnesení č. 063/85R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o pronájmu nemovité věci mezi ve vlastnictví 
************************************************************, a to:
- pozemek: p.č. 3961/6 o výměře 19 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob 
ochrany: menší chráněné území,
součástí je stavba: bez čp/če, garáž na pozemku p.č. 3961/6,
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsané na LV č. 5122 u Katastrálního 
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro potřeby realizace stavby 
„Rekonstrukce mostu ev. č. 24049-1 v Roudnici n. L“ na dobu neurčitou, s platností ode dne 
uzavření smlouvy, za cenu 30,- Kč/m2/rok – tj. celkově za 570,- Kč/rok.

26
Usnesení č. 064/85R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o pronájmu nemovitých věcí ve vlastnictví Ústeckého kraje společnosti Ředitelství 
silnic a dálnic ČR, se sídlem: Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 145 05, IČ: 65993390, a to:
- pozemek: část p.č. 120/6 o výměře 85 m2, druh pozemku: orná půda,
- pozemek: část p.č. 419/1 o výměře 1573 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
silnice
- pozemek: část p.č. 436/2 o výměře 3286 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
silnice
- pozemek: část p.č. 436/8 o výměře 104 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
silnice
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- pozemek: p.č. 436/11 o výměře 633 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
silnice
- pozemek: část p.č. 471/1 o výměře 214 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
jiná plocha
obec Chlumčany, k. ú. Chlumčany u Loun, zapsané na LV č. 265 u Katastrálního úřadu pro 
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj,
na dobu určitou, a to 1 rok ode dne nabytí účinnosti smlouvy, za účelem realizace stavby D7 
Chlumčany - zkapacitnění, za cenu 22,- Kč/m2/rok.

27
Usnesení č. 065/85R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Mobilní buňka 1759/1 1986 1986 25 970,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
Mobilní buňka 1759/2 1986 1986 25 970,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
z účetní evidence příspěvkové organizace Dětský domov a Školní jídelna Mašťov, 
příspěvková organizace, Zámecká 1, 431 56 Mašťov, IČ: 61345725.

28
Usnesení č. 066/85R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Sestava nábytku ZP-49 1997 1997 54 963,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
z účetní evidence příspěvkové organizace Dětský domov a školní jídelna Hora Sv. Kateřiny, 
příspěvková organizace, Dolní 310, 435 46, IČ: 47326484.

29
Usnesení č. 067/85R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
PC sestava 20059605 2005 nezjištěn 25 351,- 0,-
Výrobní číslo: 90000023
Notebook 20060358 2006 nezjištěn 23 122,- 0,-
Výrobní číslo: PA011501
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El. splachovač 20056811 2000 nezjištěn 27 177,01 0,-
Výrobní číslo: 884.081.00.0.01
Vysokozdvižný vozík 30002960 1989 nezjištěn 109 670,- 0,-
Výrobní číslo: 1207186
Ukazatel skóre 30003561 2012 nezjištěn 78 000,- 56 312,-
Výrobní číslo: nezjištěno
z účetní evidence příspěvkové organizace Střední škola technická Most, příspěvková 
organizace, Dělnická 21, Velebudice 21, 434 01 Most, IČ: 00125423.

30
Usnesení č. 068/85R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Dataprojektor 120066 2004 2004 67 716,- 0,-
Výrobní číslo: 10555883
Dataprojektor 160066 2004 2004 39 989,50 0,-
Výrobní číslo: 68560846
Dataprojektor 161066 2004 2004 39 989,50 0,-
Výrobní číslo: 68560845
Dataprojektor 222066 2005 2005 31 166,10 0,-
Výrobní číslo: F6J005417
Dataprojektor 235066 2007 2007 27 461,- 0,-
Výrobní číslo: F7J002956
Chladící vitrína 1/3-96 1996 nezjištěn 33 773,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
Žákovské pracoviště 15 1996 nezjištěn 25 620,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
z účetní evidence příspěvkové organizace Gymnázium Roudnice nad Labem, příspěvková 
organizace, Havlíčkova 175, 413 11 Roudnice nad Labem, IČ: 46773754.

31
Usnesení č. 069/85R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Kotel 2005/78 2005 nezjištěn 37 000,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
Svářecí agregát 1747/1 1999 nezjištěn 31 595,- 0,-
Výrobní číslo: 717-721-0060
Fiat Ducato 2013001 2013 2001 89 000,- 0,-
SPZ: 3U22540 počet ujetých kilometrů: 259 616
z účetní evidence příspěvkové organizace Střední škola technická, gastronomická a 
automobilní, Chomutov, příspěvková organizace, pražská 702, 430 01 Chomutov, IČ: 
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18383696.

32
Usnesení č. 070/85R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Záložní zdroj+monitor 450102 1999 1999 5 648,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
Pec el. 40049 1995 1995 62 494,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
ISUZU MIDI VAN 60020 1992 1992 467 467,- 0,-
SPZ: ULA6559 počet ujetých kilometrů: 77 719
Výrobní číslo: SED987700NV518944
z účetní evidence příspěvkové organizace Střední škola obchodu řemesel, služeb a Základní 
škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Keplerova 315/7, 400 07 Ústí nad Labem, 
IČ: 00082627.

33
Usnesení č. 071/85R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Plynový kotel DLDI800902 1995 nezjištěn 185 290,- 0,-
Výrobní číslo: AH84-725164910261
Plynový kotel DLDI800901 1995 nezjištěn 196 099,- 0,-
Výrobní číslo: AH84-725164910262
Boiler DLDI800903 1995 nezjištěn 83 110,- 0,-
Výrobní číslo: 7515441404744
Sporák DLCK112903 2006 nezjištěn 52 500,- 0,-
Výrobní číslo: 2453306
z účetní evidence příspěvkové organizace Dětský domov „Země dětí“ a Školní jídelna, Česká 
Kamenice, příspěvková organizace, Komenského 491, 407 21 Česká Kamenice, IČ: 
00412058.

34
Usnesení č. 072/85R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)

46



Varný kotel 201066 1997 1997 70 800,50 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
Plynový ohřívač 201249 2009 2009 35 184,13 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
Termos-režon 201166 1996 1996 87 231,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
z účetní evidence příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie 
Rumburk, příspěvková organizace, Františka Nohy 959/6, 408 30 Rumburk, IČ: 00673773.

35
Usnesení č. 073/85R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Kopírka 6421ESF 2009 2009 37 021,- 0,-
Výrobní číslo: CIP54S00014
z účetní evidence příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého 
kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková 
organizace, P. O. BOX 90, 415 01 Teplice, IČ: 61515809.

36
Usnesení č. 074/85R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
PC P-10002 2002 2002 40 260,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
PC P-10004 2001 2001 49 694,30 0,-
Výrobní číslo:VCQ7389-M2446D
PC P-10003 2001 2001 55 694,40 0,-
Výrobní číslo: 400EQEGNQC31038
PC P-10001 2002 2002 41 943,60 0,-
Výrobní číslo: VC400EQEGNQL30933
PC P-10005 2001 2001 46 360,- 0,-
Výrobní číslo: VC400EQEGNQC30994
Chromatograf P-D-394 2012 nezjištěn 114 821,- 0,-
Výrobní číslo: 3370
Předvážky P-D-356 1994 1994 92 017,- 0,-
Výrobní číslo: 10800773
Váhy P-D-307 1994 1994 88 182,- 0,-
Výrobní číslo: 20702219
Polarograf P-D-326 1994 1994 130 000,- 0,-
Výrobní číslo: 92060014
Váhy P-D-290 1993 1993 116 480,- 0,-
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Výrobní číslo: R160P
Uklízecí stroj P-D-12 1994 1994 110 313,- 0,-
Výrobní číslo: 000394
z účetní evidence příspěvkové organizace Gymnázium a Střední odborná škola dr. V. 
Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Stavbařů 5, 400 11 Ústí nad Labem, IČ: 
44555512.

37
Usnesení č. 075/85R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Tiskárna IM192 1996 1996 33 900,15 0,-
Výrobní číslo: NLFB244233
Tablet DM3161 2012 2012 13 584,- 0,-
Výrobní číslo: RF2C802FVAK
Notebook DM3250 2013 2013 21 763,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
Notebook DM3270 2014 2014 20 809,55 0,-
Výrobní číslo: CBN0CJ281214465
z účetní evidence příspěvkové organizace Obchodní akademie a jazyková škola s právem 
státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Pařížská 15, 400 01 Ústí 
nad Labem, IČ: 44556969.

38
Usnesení č. 076/85R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Pec 000020 1998 1996 49 776,- 0,-
Výrobní číslo: MP05207KW2,0
z účetní evidence příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Teplice, 
příspěvková organizace, U Červeného kostela 110, 415 01 Teplice, IČ: 70839913.

39
Usnesení č. 077/85R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
El. pánev 20217 2008 2008 160 000,- 74 148,-
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Výrobní číslo: nezjištěno
z účetní evidence příspěvkové organizace Střední odborná škola energetická a stavební, 
Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace, Na 
Průhoně 4800, 430 01 Chomutov, IČ: 41324641.
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Usnesení č. 078/85R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Fitnes centrum 2200565 1995 1995 200 000,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
z účetní evidence příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Ústí nad Labem, 
příspěvková organizace, Resslova 5, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 00082201.
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Usnesení č. 079/85R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Kopírka T-DDHM003183 2006 nezjištěn 37 787,30 0,-
Výrobní číslo: 207200046
z účetní evidence příspěvkové organizace Střední škola stavební a strojní, Teplice, 
příspěvková organizace, Fr. Šrámka 1350, 415 01 Teplice, IČ: 00497088.
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Usnesení č. 080/85R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Geometrie 10062 2010 1998 24 000,- 0,-
Výrobní číslo: 128
Kotel na omáčku 37 1987 1987 229 744,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
z účetní evidence příspěvkové organizace Střední průmyslová škola stavební a Střední 
odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Čelakovského 5, 
400 07 Ústí nad Labem, IČ: 18385061.
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Usnesení č. 081/85R/2020
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16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého a nemovitého majetku 
majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Základnová vysílačka 7000000847 1998 1998 51 182,30 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
Licence 4916002 2016 2016 80 422,90 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
PC 1916013 2016 2016 20 954,08 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
PC 40663 2009 2009 20 090,90 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
Notebook 1913029 2013 2013 25 696,38 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
Notebook 1912023 2012 2012 24 856,70 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
Notebook 1912022 2012 2012 24 856,70 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
PC 1910051 2010 2010 24 484,95 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
Most Tetčiněves 3050000134 nezjištěn nezjištěn 203 647,54 51 852,52
Výrobní číslo: nezjištěno
PC 21910004 2010 2010 20 274,32 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
PC 21910008 2010 2010 20 274,32 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
PC 21910006 2010 2010 20 274,32 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
PC 41254 2007 2007 20 953,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
PC 40209008 2009 2009 20 274,30 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
PC 41917012 2017 2017 22 225,30 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
z účetní evidence příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, 
příspěvková organizace, Ruská 260, 417 03 Dubí 3, IČ: 00080837.
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Usnesení č. 082/85R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          mění

usnesení Rady Ústeckého kraje č. 123/78R/2019 ze dne 2. 10. 2019 v části, a to tak, že se ruší 
text:
Notebook DGAIH0001VEG 2009 2009 28 027,- 0,-
Výrobní číslo: CND9483VJP
Mobilní buňka 1759/1 1986 1986 25 970,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
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Mobilní buňka 1759/2 1986 1986 25 970,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
a nahrazuje se textem:
Notebook DGAIH0001VEG 2009 2009 27 061,- 0,-
Výrobní číslo: CND9483VJP
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Usnesení č. 083/85R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o zřízení služebnosti k nemovité věci, a to:
- pozemek: p. č. 1971 o výměře 8330 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití: 
koryto vodního toku přirozené nebo upravené
obec Česká Kamenice, k. ú. Kerhartice, zapsaný na LV č. 8 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 
kraj, Katastrální pracoviště Děčín.
Povinný: Lesy České republiky, s.p., se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 
500 08 Hradec Králové, IČO: 42196451.
Oprávněný: Ústecký kraj, se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČO: 
70892156.
Služebnost spočívající v právu mít zřízeno, provozovat a udržovat věc nemovitou včetně její 
součásti, jakož i právo úpravy věci nemovité za účelem její modernizace nebo zlepšení její 
výkonnosti a dále v právu vstupu a vjezdu oprávněného na služebný pozemek za účelem 
provozování, užívání, oprav, údržby, příp. rekonstrukce věci nemovité včetně její součásti.
Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou v rozsahu 126 m2 dle geometrického plánu č. 
331-16/2019 ze dne 3. 4. 2019 za jednorázovou úhradu 10.000,- Kč + DPH (cena stanovena 
dle § 16b, odst. 5 zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku).
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Usnesení č. 084/85R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o zřízení služebnosti inženýrské sítě k nemovité věci, a to:
- pozemku: p. č. 1328 o výměře 2277 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace
obec Šluknov, k. ú. Šluknov, zapsané na LV č. 1406 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Rumburk, pro město Šluknov.
Povinný (vlastník pozemku): město Šluknov, se sídlem: nám. Míru 1, 40777 Šluknov, IČO: 
00261688.
Oprávněný: Ústecký kraj, se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 40002 Ústí nad Labem, IČO: 
70892156.
Služebnost zřízení a provozování plynovodní přípojky v rámci stavby „Spec. ZŠ a PrŠ, 
Šluknov – vybudování vlastního zdroje vytápění“ vč. práva vstupu a vjezdu na pozemek v 
souvislosti se zřízením, uložením, provozováním, stavebními úpravami, opravami, údržbou a 
odstraněním havárií se zřizuje v rozsahu 7 bm dle geometrického plánu č. 1977-115/2019 ze 
dne 6. 9. 2019, to vše za jednorázovou úhradu 1.210 Kč.
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47
Usnesení č. 085/85R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o zřízení služebnosti stezky a cesty k nemovité věci, a to:
- pozemku: části 677/1 v rozsahu 285 m2 vymezeném geometrickým plánem č. 
1275-233/2019 ze dne 10. 10. 2019
obec Česká Kamenice, k. ú. Česká Kamenice, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu 
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro město Česká Kamenice.
Povinný: Město Česká Kamenice, se sídlem náměstí Míru 219, PSČ: 407 21 Česká Kamenice, 
IČ: 00261220
Oprávněný: Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ: 
70892156
Služebnost stezky a cesty se zřizuje v souladu s Přílohou č. 1 k zásadám zřizování věcných 
břemen omezujících vlastnické právo města Česká Kamenice k věcem nemovitým 
schválených na 6. zasedání ZM dne 19. 6. 2019 usnesením číslo 154/6/ZM/2019, a to za 
jednorázovou náhradu ve výši 150,- Kč + DPH za každý započatý m2, což celkem činí 
42.750,- Kč + DPH.
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Usnesení č. 086/85R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů o zřízení budoucí služebnosti inženýrské sítě k nemovité věci, a to:
- pozemku: p.č. 1010/52 o výměře 8303 m2, druh pozemku: ostatní plocha
obec Staňkovice, k. ú. Staňkovice u Žatce, zapsané na LV č. 482 u Katastrálního úřadu pro 
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec.
Budoucí povinný: Ústecký kraj, se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, 
IČO: 70892156.
Budoucí oprávněný: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 
00 Praha 3, IČO: 04084063.
Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno pro stavbu „11010-087389 
PP_PEW9_U_Triangle_rozvadec_OK“ v rozsahu dle situačního snímku a spočívá v právu na 
výše uvedeném pozemku umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úplnou opravu a 
výměnu inženýrské sítě – podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě - a 
dále právo vstupovat a vjíždět na výše uvedený pozemek v souvislosti se zřizováním, 
stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraňováním inženýrské sítě. Geometrický 
plán předloží po dokončení stavby budoucí oprávněný na svoje náklady. Výše jednorázové 
úhrady bude stanovena buď výpočtem podle skutečného rozsahu a Ceníku pro výpočet 
jednorázových úhrad schváleného Radou Ústeckého kraje usnesením č. 153/31R/2017 ze dne 
18. 12. 2017, nebo bude stanovena dle znaleckého posudku, pokud výše úhrady dle něj 
stanovená bude vyšší.
Pozemek p.č. 1010/52 je předán k hospodaření SPZ Triangle, příspěvkové organizaci.
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Usnesení č. 087/85R/2020
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16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) souhlasí

s uzavřením smlouvy o provedení stavby (č. smlouvy VIII/1011/2019/DC) dle přílohy č. 15.1 
tohoto usnesení mezi Ústeckým krajem v zastoupení Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, 
příspěvková organizace a obec Janov, Janov 235, Děčín, PSČ: 405 02, IČ 00556025, pro 
stavbou dotčené nemovitosti, a to:
- pozemek p.č. 900/1 v k.ú. Janov u Hřenska, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace,
obec Janov, okr. Děčín, k.ú. Janov u Hřenska, zapsanému na LV 490 u Katastrálního úřadu 
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín

pro účely realizace stavby Janov u Hřenska - chodník podél silnice č. III/25857. Stavbou bude 
dotčena silnice č. III/25857.

B) zmocňuje

ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním 
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o provedení stavby na pozemku 
dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 31.12.2020
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Usnesení č. 088/85R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) souhlasí

s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o provedení stavby (č. smlouvy D1- 
VIII/6011/2018/UL) dle přílohy č. 15.2 tohoto usnesení mezi Ústeckým krajem v zastoupení 
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace a město Duchcov, náměstí 
Republiky 20/5, Duchcov, PSČ: 419 01, IČ 2662993 z důvodu prodloužení termínu 
dokončení celé stavby Stezka pro pěší a cyklisty, Duchcov - žst. Háj u Duchcova.

B) zmocňuje

ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním 
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o provedení stavby na pozemku 
dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 31.12.2020
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Usnesení č. 089/85R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) souhlasí

s uzavřením smlouvy o provedení stavby (č. smlouvy VIII/3052/2019/LT) dle přílohy č. 15.3 
tohoto usnesení mezi Ústeckým krajem v zastoupení Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, 
příspěvková organizace a obec Bříza, Bříza 110, Roudnice nad Labem, PSČ: 413 01, IČ 
00263419, pro stavbou dotčené nemovitosti, a to:
- pozemek p.č.429/1, 417/1 oba v k.ú. Bříza, druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: 
silnice,
obec Roudnice nad Labem, okr. Litoměřice, k.ú. Bříza, zapsané na LV 298 u Katastrálního 
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úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice

pro účely realizace stavby Bříza - chodník podél silnic II/240 a III/23931. Stavbou bude 
dotčena silnice č. II/240 a III/23931.

B) zmocňuje

ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním 
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o provedení stavby na pozemku 
dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 31.12.2020
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Usnesení č. 090/85R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) souhlasí

s uzavřením smlouvy o provedení stavby (č. smlouvy VIII/1013/2019/DC) dle přílohy č. 15.4 
tohoto usnesení mezi Ústeckým krajem v zastoupení Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, 
příspěvková organizace a město Česká Kamenice, náměstí Míru 219, Česká Kamenice, PSČ: 
407 21, IČ 00261220, pro stavbou dotčené nemovitosti, a to:
- pozemek p.č.1821/1v k.ú. Kerhartice, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
obec Kerhartice, okr. Děčín, k.ú. Kerhartice, zapsanému na LV 12 u Katastrálního úřadu pro 
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín

pro účely realizace stavby Kerhartice - odstavná plocha u hřbitova . Stavbou bude dotčena 
silnice č. III/2639.

B) zmocňuje

ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním 
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o provedení stavby na pozemku 
dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 31.12.2020
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Usnesení č. 091/85R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) souhlasí

s uzavřením smlouvy o provedení stavby (č. smlouvy VIII/1012/2019/DC) dle přílohy č. 15.5 
tohoto usnesení mezi Ústeckým krajem v zastoupení Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, 
příspěvková organizace a obec Starý Šachov, Starý Šachov 80, Starý Šachov, PSČ: 405 02, IČ 
00555894, pro stavbou dotčené nemovitosti, a to:
- pozemek p.č. 2385 v k.ú. Malý Šachov, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
silnice,
obec Starý Šachov, okr. Děčín, k.ú. Malý Šachov, zapsanému na LV 122 u Katastrálního 
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín

pro účely realizace stavby Starý Šachov - komunikace pro pěší podél silnice II/262. Stavbou 
bude dotčena silnice č. II/262.

B) zmocňuje
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ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním 
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o provedení stavby na pozemku 
dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 31.12.2020
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Usnesení č. 092/85R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) souhlasí

s uzavřením smlouvy o provedení stavby (č. smlouvy VIII/6004/2019/UL) dle přílohy č. 15.6 
tohoto usnesení mezi Ústeckým krajem v zastoupení Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, 
příspěvková organizace a obec Modlany, Modlany 34, Modlany, PSČ: 417 13, IČ 00266493, 
pro stavbou dotčené nemovitosti, a to:
- pozemek p.č. 866/4, 866/5, 866/6 vše v k.ú. Modlany , druh pozemků: ostatní plocha, 
způsob využití: silnice,
obec Modlany, okr. Teplice, k.ú. Modlany, zapsané na LV 330 u Katastrálního úřadu pro 
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice,

- pozemek p.č. 480/1 v k.ú. Věšťany, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
obec Modlany, okr. Teplice, k.ú. Vešťany, zapsanému na LV 330 u Katastrálního úřadu pro 
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice

pro účely realizace stavby Výstavba chodníku v obci Modlany. Stavbou bude dotčena silnice 
č. III/25350, III/25352.

B) zmocňuje

Radě Ústeckého kraje zmocnit ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové 
organizace, který je statutárním orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o 
provedení stavby na pozemku dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 31.12.2020
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Usnesení č. 093/85R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) souhlasí

s uzavřením smlouvy o provedení stavby (č. smlouvy VIII/1008/2019/DC) dle přílohy č. 15.7 
tohoto usnesení mezi Ústeckým krajem v zastoupení Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, 
příspěvková organizace a Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, Chomutov, PSČ: 430 
03, IČ 70889988, pro stavbou dotčené nemovitosti, a to:
- pozemek p.č.346/1 v k.ú. Horní Kamenice , druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
silnice,
obec Horní Kamenice, okr. Děčín, k.ú. Horní Kamenice, zapsanému na LV 34 u Katastrálního 
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín,

pro účely realizace stavby RP Zprůchodnění jezu v Horní Kamenici - U Hasičů a 
rekonstrukce opěrných zdí v úseku RP - U Hasičů v Horní Kamenici. Stavbou bude dotčena 
silnice č. I/263.

B) zmocňuje
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ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním 
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o provedení stavby na pozemku 
dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 31.12.2020
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Usnesení č. 094/85R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) souhlasí

s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/6048/2019/UL) k pozemku p.č. 577/2, 
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Hostomice, 
okr. Teplice, k.ú. Hostomice nad Bílinou, zapsanému na LV č. 396 u Katastrálního úřadu pro 
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice a komunikace II/258 na tomto pozemku 
umístěnému ve prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, PSČ 
405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení, 
provozování, udržování a provádění úprav TP, unifikace, Hostomice – Pňovičky - Žihle, jakož 
i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav 
tohoto zařízení, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 623-70/2019 ze dne 23.8.2019. 
Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 13 189,- Kč včetně DPH na 
základě výpočtu v protokolu ze dne 8.10.2018.

B) zmocňuje

ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním 
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene, 
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto usnesení
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Usnesení č. 095/85R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) souhlasí

s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/6031/2019/UL) k pozemku p.č. 380/1, 
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Trmice, okr. 
Ústí nad Labem, k.ú. Trmice, zapsanému na LV č. 216 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 
kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a komunikace II/258 na tomto pozemku 
umístěnému ve prospěch oprávněného: GasNet s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem, PSČ 
400 01, IČ 27295567. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení, 
provozování, udržování a provádění úprav REKO MS Ústí nad Labem - Trmice (číslo stavby 
7700072332_4/BVB), jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, 
udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 
1470-190403/2019 ze dne 8.4.2019. Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v 
částce 26 317,50 Kč včetně DPH na základě výpočtu v protokolu ze dne 22.7.2019.

B) zmocňuje

ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním 
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene, 
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto usnesení.
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Usnesení č. 096/85R/2020
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16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) souhlasí

s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/2045/2019/CV) k pozemku p.č. 
901/4, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec 
Klášterec nad Ohří, okr. Chomutov, k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří, zapsanému na LV č. 
2414 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikace 
II/224 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch oprávněného: GasNet s.r.o., Klíšská 
940/96, Ústí nad Labem, PSČ 400 01, IČ 27295567. Obsahem věcného břemene bude 
povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav ROZ, Klášterec 
nad Ohří – Petlérská, plynovodní přípojka (číslo stavby 9900102220), jakož i vstup a vjezd v 
souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení, a to 
v rozsahu dle geometrického plánu č. 2239-98/2019 ze dne 29.9.2019. Věcné břemeno je 
zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 4 840,- Kč včetně DPH na základě výpočtu v 
protokolu ze dne 9.10.2019.

B) zmocňuje

ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním 
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene, 
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto usnesení.
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Usnesení č. 097/85R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) souhlasí

s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/2046/2019/CV) k pozemku p.č. 610, 
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Lužice, okr. 
Most, k.ú. Svinčice, zapsanému na LV č. 153 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Most a komunikace III/25314 a dále
k pozemku p.č. 998/1, 1005, druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob 
ochrany: 0, obec Lužice, okr. Most, k.ú. Lužice u Mostu, zapsané na LV č. 128 u 
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most a komunikace III/2574 a 
III/25311 a těchto pozemcích umístěné ve prospěch oprávněného: GasNet s.r.o., Klíšská 
940/96, Ústí nad Labem, PSČ 400 01, IČ 27295567. Obsahem věcného břemene bude 
povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav REKO MS 
Svinčice + Lužice (číslo stavby 7700072358), jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, 
provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení, a to v rozsahu dle 
geometrického plánu č. 674-182077/2018 ze dne 3.1.2019 a č. 196-182077/2018 ze dne 
9.1.2019. Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 119 391,91 Kč včetně 
DPH na základě výpočtu v protokolu ze dne 18.9.2018.

B) zmocňuje

ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním 
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene, 
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto usnesení.
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Usnesení č. 098/85R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání
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A) souhlasí

s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/4038/2019/LN) k pozemku p.č. 281/3, 
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Podbořany, 
okr. Louny, k.ú. Kněžice u Podbořan, zapsanému na LV č. 95 u Katastrálního úřadu pro 
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec a komunikace III/22415 na tomto pozemku 
umístěnému ve prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, PSČ 
405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení, 
provozování, udržování a provádění úprav Mory, kabelizace, obnova NN, p.p.č. 371/1, (číslo 
stavby IE-12-4004401), jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, 
udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 
424-85/2019 ze dne 7.10.2019. Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 69 
696,- Kč včetně DPH na základě výpočtu v protokolu ze dne 12.12.2018.

B) zmocňuje

ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním 
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene, 
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto usnesení.
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Usnesení č. 099/85R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) souhlasí

s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/4037/2019/LN) k pozemku p.č. 
1703/1, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec 
Postoloprty, okr. Louny, k.ú. Březno u Loun, zapsanému na LV č. 46 u Katastrálního úřadu 
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec a komunikace III/22539 na tomto pozemku 
umístěnému ve prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, PSČ 
405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení, 
provozování, udržování a provádění úprav LN, Postoloprty, Březno, 660/3, EKOSTAVBY, 
(číslo stavby IV-12-400751601), jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, 
provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení, a to v rozsahu dle 
geometrického plánu č. 403-168/2019 ze dne 8.10.2019. Věcné břemeno je zřízeno za 
jednorázovou úhradu v částce 3 630,- Kč včetně DPH na základě výpočtu v protokolu ze dne 
5.2.2019.

B) zmocňuje

ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním 
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene, 
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto usnesení.
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Usnesení č. 100/85R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) souhlasí

s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č. IX/4032/2019/LN) k pozemku 
p.č. 5626/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0 obec 
Vroutek, okr. Louny, k.ú. Vroutek zapsanému na LV č. 240 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 
kraj, Katastrální pracoviště Žatec a komunikace č. III/22116 na tomto pozemku umístěnému 
ve prospěch oprávněného: Město Vroutek, náměstí Míru 166, Vroutek, PSČ 439 82, IČ 
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00265705. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, 
udržování a provádění úprav rozšíření sítě veřejného osvětlení, ul. Nádražní, Vroutek, jakož i 
vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav 
tohoto zařízení, a to v rozsahu dle geometrického plánu č.971-039/2019ze dne 29.8.2019. 
Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 24 200,- Kč včetně DPH na 
základě výpočtu v protokolu ze dne 29.7.2019.

B) zmocňuje

ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním 
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené dle bodu A) tohoto 
usnesení.
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Usnesení č. 101/85R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) souhlasí

s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č. IX/4036/2019/LN) k pozemku 
p.č. 738/1, 754/1/1 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0 
obec Úherce, okr. Louny, k.ú. Úherce u Panenského Týnce, zapsané na LV č. 442 u 
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikace č. III/23735 
na těchto pozemcích umístěné ve prospěch oprávněného: Severočeská vodárenská společnost 
a.s., Přítkovská 1689, Teplice, PSČ 415 50, IČ 49099469. Obsahem věcného břemene bude 
povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav vodovod - 
rozvody po obci - Úherce, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, 
udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení, a to v rozsahu dle geometrického plánu 
č.149-86/2019 ze dne 25.9.2019. Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 
33 915,- Kč včetně DPH na základě výpočtu v protokolu ze dne 13.6.2005.

B) zmocňuje

ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním 
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené dle bodu A) tohoto 
usnesení.
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Usnesení č. 102/85R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) souhlasí

s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č. IX/4033/2019/LN) k pozemku 
p.č. 6960/1, 6903/5 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, 
obec Žatec, okr. Louny, k.ú. Žatec zapsané na LV č. 6087 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 
kraj, Katastrální pracoviště Žatec a komunikace č. II/225, III/22525 a dále
k pozemku p.č. 1194/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob 
ochrany: 0, obec Žatec, okr. Louny, k.ú. Bezděkov u Žatce zapsanému na LV č. 137 u 
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec a komunikace č. II/225 a 
dále
k pozemku p.č. 924/2, 923 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob 
ochrany: 0, obec Žatec, okr. Louny, k.ú. Trnovany u Žatce zapsané na LV č.168 u 
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Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec a komunikace č. II/225, 
III/22533 a dále
k pozemku p.č. 920/1, 977 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob 
ochrany: 0, obec Žatec, okr. Louny, k.ú. Dobříčany zapsané na LV č.80 u Katastrálního úřadu 
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec a komunikace č. III/22723, III/22534 a dále
k pozemku p.č. 1498/1, 1484/1 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob 
ochrany: 0, obec Liběšice, okr. Louny, k.ú. Liběšice zapsané na LV č.253 u Katastrálního 
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec a komunikace č. III/22716, III/22534 a 
dále
k pozemku p.č. 1688, 1678/1 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob 
ochrany: 0, obec Liběšice, okr. Louny, k.ú. Líčkov zapsané na LV č.235 u Katastrálního úřadu 
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec a komunikace č. III/22718, III/22534 a dále
k pozemku p.č. 711, 729/1 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob 
ochrany: 0, obec Tuchořice, okr. Louny, k.ú. Třeskonice zapsané na LV č.303 u Katastrálního 
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec a komunikace č. III/22541, III/22534 na 
těchto pozemcích umístěné ve prospěch oprávněného: T-Mobile Czech Republic a.s., 
Tomíčkova 2144/1, Praha, PSČ 148 00, IČ 64949681. Obsahem věcného břemene bude 
povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav OT_ Žatec_ 
VÝROV, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a 
prováděním úprav tohoto zařízení, a to v rozsahu dle geometrického plánu č.6660-240/2019 
ze dne 11.7.2019, č. 6655-240/2019 ze dne 3.7.2019, č. 429-240/2019 ze dne 22.8.2019, č. 
58-240/2019 ze dne 7.8.2019, 198-240/2019 ze dne 7.8.2019, č. 199-240/2019 ze dne 
20.8.2019, č. 266-240/2019 ze dne 20.8.2019, č. 268-240/2019 ze dne 28.8.2019, č. 
176-240/2019 ze dne 28.8.2019, č. 175-240/2019 ze dne 21.8.2019, č. 167-240/2019 ze dne 
22.8.2019, č. 168-240/2019 ze dne 28.8.2019. Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou 
úhradu v částce 85 688,- Kč včetně DPH na základě výpočtu v protokolu ze dne 16.11.2018 a 
30.8.2019.

B) zmocňuje

ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním 
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené dle bodu A) tohoto 
usnesení.
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Usnesení č. 103/85R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) souhlasí

s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/1030/2019/DC) k pozemku p.č. 614, 
611/1, druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec 
Varnsdorf, okr. Děčín, k.ú. Varnsdorf zapsané na LV č. 3278 u Katastrálního úřadu pro 
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk a komunikace II/265 na těchto pozemcích 
umístěné ve prospěch oprávněného: GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem, PSČ 40 
01, IČ 27295567. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení, 
provozování, udržování a provádění úprav REKO MS Varnsdorf, J. Hory + 3, jakož i vstup a 
vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto 
zařízení, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 5918-190768/2019 ze dne 6.12.2019. 
Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 4 840,- Kč včetně DPH na 
základě výpočtu v protokolu ze dne 27.10.2016.

B) zmocňuje
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ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním 
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene, 
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto usnesení.
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Usnesení č. 104/85R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) souhlasí

s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/1031/2019/DC) k pozemku p.č. 
5992/1, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec 
Varnsdorf, okr. Děčín, k.ú. Varnsdorf zapsané na LV č. 3278 u Katastrálního úřadu pro 
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk a komunikace II/264 na tomto pozemku 
umístěnému ve prospěch oprávněného: GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem, PSČ 
40 01, IČ 27295567. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení, 
provozování, udržování a provádění úprav REKO MS Varnsdorf, Dělnická, jakož i vstup a 
vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto 
zařízení, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 5918-190768/2019 ze dne 6.12.2019. 
Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 14 520,- Kč včetně DPH na 
základě výpočtu v protokolu ze dne 26.9.2018.

B) zmocňuje

ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním 
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene, 
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto usnesení.
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Usnesení č. 105/85R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) souhlasí

s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/1033/2019/DC) k pozemku p.č. 
1532/1, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé 
chráněné území, obec Veselé, okr. Děčín, k.ú. Veselé, zapsanému na LV č. 91 u Katastrálního 
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín a komunikace III/2639 na tomto 
pozemku umístěnému ve prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 
4, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět 
zřízení, provozování, udržování a provádění úprav DC - Veselé, p.p.č. 50/1, přípojka NN do 
50 m, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a 
prováděním úprav tohoto zařízení, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 536-265/2017ze 
dne 22.7.2019. Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 5 445,- Kč včetně 
DPH na základě výpočtu v protokolu ze dne 4.12.2017.

B) zmocňuje

ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním 
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene, 
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto usnesení.
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Usnesení č. 106/85R/2020
16.1 Nakládání s majetkem
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Rada Ústeckého kraje po projednání

A) souhlasí

s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/1034/2019/DC) k pozemku p.č. 3086, 
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné 
území, obec Šluknov, okr. Děčín, k.ú. Království, zapsanému na LV č. 329 u Katastrálního 
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk a komunikace III/2661 na tomto 
pozemku umístěnému ve prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 
4, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět 
zřízení, provozování, udržování a provádění úprav DC - Království, p.p.č. 2626/20, přípojka 
NN do 50 m, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a 
prováděním úprav tohoto zařízení, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 641-17313/2018 
ze dne 15.10.2018. Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 5 142,50 Kč 
včetně DPH na základě výpočtu v protokolu ze dne 26.8.2019.

B) zmocňuje

ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním 
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene, 
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto usnesení.

69
Usnesení č. 107/85R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) souhlasí

s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/1047/2019/DC) k pozemku p.č. 
1534/4, 1536/3, druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 
rozsáhlé chráněné území, obec Srbská Kamenice, okr. Děčín, k.ú. Srbská Kamenice, zapsané 
na LV č. 181 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín a 
komunikace III/25860, III/25854 na těchto pozemcích umístěné ve prospěch oprávněného: 
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného 
břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav 
řešení stížnosti 540 DS - Srbská Kamenice, vNN - vrchní vedení, jakož i vstup a vjezd v 
souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení, a to 
v rozsahu dle geometrického plánu č. 554-642/2017 ze dne 2.10.2017. Věcné břemeno je 
zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 17 820,- Kč včetně DPH na základě výpočtu v 
protokolu ze dne 17.8.2017.

B) zmocňuje

ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním 
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene, 
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto usnesení.
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Usnesení č. 108/85R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) souhlasí

s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/3056/2019/LT) k pozemku p.č. 
1080/1, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé 
chráněné území, obec Lovosice, okr. Litoměřice, k.ú. Lovosice, zapsanému na LV č. 299 u 
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Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikace 
III/24713 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch oprávněného: GasNet s.r.o., Klíšská 
940/96, Ústí nad Labem, PSČ 400 01, IČ 27295567. Obsahem věcného břemene bude 
povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav REKO MS 
Lovosice, ul. Wolkerova, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, 
udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 
2481-2016703/2017 ze dne 13.1.2017. Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v 
částce 123 541,- Kč včetně DPH na základě výpočtu v protokolu ze dne 10.10.2016.

B) zmocňuje

ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním 
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene, 
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto usnesení
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Usnesení č. 109/85R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) souhlasí

s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č. IX/3053/2019/LT) k pozemku 
p.č. 647/3 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0 obec 
Čížkovice, okr. Litoměřice, k.ú. Čížkovice zapsanému na LV č. 522 u Katastrálního úřadu pro 
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikace č. III/23758 na tomto pozemku 
umístěnému ve prospěch oprávněného: Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 
1689, Teplice, PSČ 415 50, IČ 49099469. Obsahem věcného břemene bude povinnost 
vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav pokládky splaškové a 
dešťové kanalizace pro výstavbu RD Pod Hřbitovem Čížkovice, jakož i vstup a vjezd v 
souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení, a to 
v rozsahu dle geometrického plánu č. 717-83/2019 ze dne 18.7.2019. Věcné břemeno je 
zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 12 000,- Kč včetně DPH na základě výpočtu v 
protokolu ze dne 2.7.2012.

B) zmocňuje

ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním 
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené dle bodu A) tohoto 
usnesení
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Usnesení č. 110/85R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) souhlasí

s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č. IX/3055/2019/LT) k pozemku 
p.č. 707/1, 728/1 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, 
obec Libochovice, okr. Litoměřice, k.ú. Poplze, zapsané na LV č. 514 u Katastrálního úřadu 
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikace č. II/237, III/23745 na 
těchto pozemcích umístěné ve prospěch oprávněného: město Libochovice, náměstí 5. května 
48, Libochovice, PSČ411 17, IČ 00263931. Obsahem věcného břemene bude povinnost 
vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav rekonstrukce kanalizace, 
Poplze, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a 
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prováděním úprav tohoto zařízení, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 426-204/2019 ze 
dne 2.8.2019. Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 741 405,72 Kč 
včetně DPH na základě výpočtu v protokolu ze dne 30.7.2019.

B) zmocňuje

ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním 
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené dle bodu A) tohoto 
usnesení
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Usnesení č. 111/85R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          bere na vědomí

zápis z jednání Majetkové komise Rady Ústeckého kraje dne 10. 12. 2019 dle přílohy č. 1.2 
předloženého materiálu.

Usnesení č. 112/85R/2020
16.2 Krajská majetková, příspěvková organizace – personální záležitosti

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) stanoví

v souladu s ustanovením § 59 odstavce 1 písmene i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve 
znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 300/2019 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat paní Ing. 
Miluši Srbkové, MBA, ředitelce Krajské majetkové, příspěvkové organizace (platební výměr 
č. 5547) dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, a to s účinností od 1. 1. 2020.

B) ukládá

Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, zabezpečit veškeré potřebné 
úkony vedoucí k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 1. 2020

Usnesení č. 113/85R/2020
17.1 Projednání investičních záměrů s výdaji nad 5 mil. Kč - I/2020

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) schvaluje

Investiční záměr na akci "III/25114 OK Chomutov, ul. Lipská x Kostelní" ve výši 24.200 tis. 
Kč vč. DPH.

B) schvaluje

Investiční záměr na akci "Speciální ZŠ, MŠ a Praktická škola, Pod Parkem, ÚL - oprava 
venkovních ploch a oplocení" ve výši 14.813 tis. Kč vč. DPH.

Usnesení č. 114/85R/2020
17.2 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Rekonstrukce 
mostních objektů Třebenice, Roudnice nad Labem, Libědice“, PD,IČ+AD formou 
zjednodušeného podlimitního řízení v podlimitním režimu

Rada Ústeckého kraje po projednání
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A) rozhoduje

1. o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Rekonstrukce mostních 
objektů Třebenice, Roudnice nad Labem, Libědice“ formou zjednodušeného podlimitního 
řízení podle ustanovení § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a § 53 zákona.

2. o rozdělení veřejné zakázky podle § 35 a § 101 zákona na 3 části:
1. část – Rekonstrukce mostu ev. č. 237-030 Třebenice,
2. část – Rekonstrukce mostu ev. č. 240-030 Roudnice nad Labem,
3. část – Rekonstrukce mostu ev. č. 22422-1 Libědice,

přičemž každý účastník zadávacího řízení může podat nabídku na jednu, dvě nebo tři části 
zakázky a každá část zakázky bude posuzována a hodnocena samostatně. Nabídka na každou 
část zakázky musí být podána samostatně.

3. o způsobu hodnocení nabídek pro každou část veřejné zakázky samostatně podle 
ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími kritérii hodnocení a jejich váhami:
 celková nabídková cena v Kč včetně DPH – váha 80 %
 termín plnění v týdnech od nabytí účinnosti smlouvy - váha 20 % s těmito subkritérii a jejich 
váhou:

Subkritérium Váha
Termín pro přípravu zakázky (koncept, záborové elaboráty + podklad pro majetkoprávní 
vypořádání – geometrické plány) (v týdnech od nabytí účinnosti smlouvy) 20%
Termín pro společnou dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení, včetně rozhodnutí 
a povolení v právní moci (v týdnech od nabytí účinnosti smlouvy) 60%
Termín pro dokumentaci pro provádění stavby (DPS) vč. rozpočtu a soupisu prací (v týdnech 
od nabytí účinnosti smlouvy) 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 zadávacího řízení.

4. o podmínkách prokázání kvalifikace:
Společně pro všechny části zakázky
 základní způsobilost
- dle ustanovení § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže účastník zadávacího řízení způsobem dle 
ustanovení § 75 zákona
 profesní způsobilost
- dle ustanovení § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením výpisu z 
obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové 
evidence vyžaduje
- dle ustanovení § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
dokladu o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud 
jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, a to živnost vázanou „Projektová činnost ve 
výstavbě“
 technická kvalifikace
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
seznamu realizovaných významných služeb, a to minimálně:
• 3 realizovaných zakázek poskytnutých za posledních 3 roky před zahájením zadávacího 
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řízení včetně uvedení ceny, doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele, spočívajících ve 
zpracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti na rekonstrukci nebo opravu 
mostů v hodnotě minimálně 500 000,00 Kč bez DPH za každou službu.
(V seznamu musí být výslovně uvedeno u každé realizované služby, že realizovaná PD 
obsahuje i inženýrskou činnost. Služby musí být v období 3 let před zahájením zadávacího 
řízení skutečně dokončeny).
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. d) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osoby (dle ustanovení § 158 odst. 1 a ustanovení § 
160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění) odpovědné za vedení 
realizace příslušných služeb, a to doložením:
• osvědčení autorizovaného technika nebo inženýra (nebo osoby usazené nebo hostující) v 
oboru mosty a inženýrské konstrukce, vydaného ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb. v 
platném znění,
• profesního životopisu autorizované osoby předkládající osvědčení v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce, s uvedením jména, příjmení, titulu, dosaženého vzdělání, seznamu 
min. 3 významných služeb spočívajících ve zpracování projektové dokumentace na výstavbu, 
rekonstrukci nebo opravu mostů, poskytnutých za posledních 7 let před zahájením zadávacího 
řízení, s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí, a čestného prohlášení o úplnosti a 
pravdivosti uvedených údajů (čestné prohlášení je součástí profesního životopisu).
(V prohlášení, které je přílohou této výzvy, je třeba vždy u 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 (popř. 
jejich zaměstnanců) je nutno doložit i doklady vyžadované v ustanovení § 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 ustanovení § 53 odst. 5 
zákona oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení a oznámení o výběru dodavatele 
uveřejnit na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem 
účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.
5. podle ustanovení § 42 odst. 1 zákona o pověření hodnotící komise provedením hodnocení a 
posouzení nabídek, přičemž bude postupováno v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona, 
a o pověření hodnotící komise kontrolou doručených dokladů vybraného dodavatele podle § 
122 odst. 3 zákona.
6. o pozvání zástupců všech zastupitelských klubů a zástupce Krajské hospodářské komory na 
první jednání komise
7. nepožadovat složení jistoty dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona.

B) jmenuje

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

C) ukládá

1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje podepsat Výzvu k podání nabídky 
uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 31. 1. 2020
2. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, zabezpečit nezbytné úkony související se 
zahájením této podlimitní veřejné zakázky na služby zadávané ve zjednodušeném 
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podlimitním řízení, předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky pro všechny části a 
doporučit zadání této veřejné zakázky v každé části vybranému dodavateli, jehož nabídka 
bude vyhodnocena podle ekonomické výhodnosti nabídky jako nejvýhodnější.
Termín: 31. 3. 2020

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.

Usnesení č. 115/85R/2020
17.3 Smlouva o společném postupu zadavatelů při zadání veřejné zakázky na výběr 
zhotovitele stavby „Úprava křižovatky Saská x Teplická, Děčín“

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o uzavření Smlouvy o společném postupu při zadání veřejné zakázky na výběr 
zhotovitele stavby „Úprava křižovatky Saská x Teplická, Děčín“ mezi Ústeckým krajem a 
Statutárním městem Děčín, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

B) ukládá

Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat Smlouvu o společném postupu 
při zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby „Úprava křižovatky Saská x Teplická, 
Děčín“ (dále jen „smlouva“) dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 31. 1. 2020

Usnesení č. 116/85R/2020
17.4 Změna smlouvy č. 19/SML0681/SOD/INV ze dne 13. 3. 2019 na plnění veřejné 
zakázky na stavební práce s názvem „Depozitář SVK Ústí nad Labem – Evropská 
knihovna“

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

1. změnový list č. 1 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
2. návrh dodatku č. 1 k původní Smlouvě o dílo č. 19/SML0681/SOD/INV ze dne 13. 3. 2019 
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
3. hodnotící tabulku dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

B) rozhoduje

1. podle ustanovení § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 
platném znění (dále jen „zákon“) o nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku na stavební práce s názvem „Depozitář SVK Ústí nad Labem – Evropská knihovna“ 
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dodavatele Společnost Depozitář Ústí n.L. (REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o., IČO: 250 
41 738, North stav a.s., IČO: 250 45 997), se kterým byla uzavřena původní smlouva o dílo a 
o uzavření dodatku č. 1 k původní Smlouvě o dílo č. 19/SML0681/SOD/INV ze dne 13. 3. 
2019, ve smyslu potvrzeného změnového listu č. 1 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu:

Původní cena dle SoD bez DPH: 108.913.748,35 Kč
Původní cena dle SoD vč. DPH: 131.785.635,50 Kč

Změnový list č. 1
Dle § 222 odst. 4 zákona:
Dodatečné stavební práce bez DPH (vícepráce): 2.741.390,78 Kč
Odpočty bez DPH (méněpráce): 0,00 Kč
Navýšení ceny celkem bez DPH: 2.741.390,78 Kč

Dle § 222 odst. 6 zákona:
Dodatečné stavební práce bez DPH (vícepráce): 4.038.251,45 Kč
Odpočty bez DPH (méněpráce): - 2.315.233,57 Kč
Navýšení ceny celkem bez DPH: 1.723.017,88 Kč

Hodnota dodatku č. 1 bez DPH: 4.464.408,66 Kč
Konečná cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH: 113.378.157,01 Kč
Konečná cena díla dle dodatku č. 1 včetně DPH: 137.187.569,98 Kč

2. o prodloužení termínu plnění na základě dodatečných stavebních prací dle § 222 odst. 4 a 6 
zákona, které by však neovlivnilo pořadí v původním zadávacím řízení. Nejde o nepovolenou 
změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 písm. a) zákona. Dodatečné stavební práce vyvolaly nutnost 
změny termínu plnění a to z původních 64 týdnů od předání staveniště na 71 týdnů od předání 
staveniště.

C) ukládá

1. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, předložit dodatek č. 1 k původní 
smlouvě o dílo k podpisu.
Termín: 28. 2. 2020
2. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat dodatek č. 1 k původní 
smlouvě o dílo.
Termín: 15. 3. 2020

Usnesení č. 117/85R/2020
17.5 Změna smlouvy č. 18/SML3008/SoD/INV ze dne 27. 6. 2018 na plnění veřejné 
zakázky na stavební práce s názvem „SŠT Most – REKO objektu šaten na dílny 
praktického vyučování“

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

1. návrh dodatku č. 3 k původní Smlouvě o dílo č. 18/SML3008/SoD/INV ze dne 27. 6. 2018, 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
2. změnový list č. 18, 30, 45-54, 56, 57, 59, 63-65, 67, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

B) rozhoduje

1. v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona o nepodstatných změnách závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „SŠT Most – REKO objektu šaten 
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na dílny praktického vyučování“ dodavatele HERKUL a.s., 735 21 Obrnice čp. 228, se 
kterým byla uzavřena původní smlouva o dílo a o uzavření dodatku č. 3 k původní Smlouvě o 
dílo č. 18/SML3008/SoD/INV ze dne 27. 6. 2018, ve smyslu změnového listu č. 18, 30, 
45-54, 56, 57, 59, 63-65, 67 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu předloženého materiálu:

- Dodatečné stavební práce (vícepráce) bez DPH: 5 585 775,49 Kč
- Odpočty (méněpráce) bez DPH: - 1 565 381,73 Kč

Rekapitulace:
Původní cena díla dle SoD bez DPH: 135 499 181,13 Kč
Původní cena díla dle SoD včetně DPH: 163 954 009,17 Kč
Konečná cena díla dle dod. č. 1 bez DPH: 136 966 801,09 Kč
Konečná cena díla dle dod. č. 1 včetně DPH: 165 729 829,32 Kč
Konečná cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH: 141 000 068,37 Kč
Konečná cena díla dle dodatku č. 2 včetně DPH: 170 610 082,73 Kč

Celkové dodatečné SP (vícepráce) dle dod. č. 3 bez DPH: 5 585 775,49 Kč
Celkové odpočty (méněpráce) dle dod. č. 3 bez DPH: -1 565 381,73 Kč
Konečná cena díla dle dodatku č. 3 bez DPH: 145 020 462,13 Kč
Konečná cena díla dle dodatku č. 3 včetně DPH: 175 474 759,18 Kč

2. o prodloužení termínu plnění o 21 týdnů a to na základě dodatečných stavebních prací dle § 
222 odst. 6 zákona na základě odsouhlasených změnových listů č. 18, 30, 45-54, 56, 57, 59, 
63-65, 67 (viz příloha), a na základě již odsouhlasených a zasmluvněných změn ceny díla, a 
to na konečných 95 týdnů od předání staveniště. Nejedná se o nepovolenou změnu smlouvy 
dle § 222 odst. 3 písm. a) zákona, neboť změnu termínu plnění díla vyvolaly dodatečné 
stavební práce.

C) ukládá

1. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, předložit dodatek č. 3 k původní 
smlouvě o dílo k podpisu.
Termín: 31. 1. 2020
2. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat dodatek č. 3 k původní 
smlouvě o dílo.
Termín: 29. 2. 2020

Usnesení č. 118/85R/2020
17.6 Přehled centrálně evidovaných veřejných zakázek vedených odbory Krajského 
úřadu Ústeckého kraje a příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

o zrušení povinnosti vyplývající z čl. 11.4 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým 
krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi vydanými formou směrnice č. 
S-09/2018 (dále jen „Pravidla“), a to předložení pravidelné zprávy o realizovaných 
zadávacích a výběrových řízeních centrálně evidovaných veřejných zakázek zadávaných 
gestory Krajského úřadu a zakázek evidovaných p.o. v uplynulém kalendářním roce Radě 
Ústeckého kraje.

B) ukládá

Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, provést úpravy v Pravidlech, a to vypustit 
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povinnost předkládání zpráv o realizovaných zadávacích a výběrových řízeních Radě 
Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2020

Usnesení č. 119/85R/2020
18.1 Transformace_změna složení PS 

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) odvolává

z pozice člena pracovní skupiny:
a) PhDr. Martin Klika, MBA, DBA, 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje.

B) jmenuje

nového člena pracovní skupiny:
a) Mgr. Ing. Miroslav Andrt, člen Rady Ústeckého kraje.

Usnesení č. 120/85R/2020
18.2 Transformační plán DOZP Kadaň 

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) mění

usnesení Rady Ústeckého kraje č. 023/66R/2019 ze dne 10.04.2019, kterým bylo 
Zastupitelstvu Ústeckého kraje navrženo schválení změn Transformačního plánu Domovů pro 
osoby se zdravotním postižením Kadaň.

B) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit dle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu Transformačního plánu Domovů pro osoby se 
zdravotním postižením Kadaň, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

C) ukládá

Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členovi Rady Ústeckého kraje, předložit Zastupitelstvu 
Ústeckého kraje návrh dle bodu A) a B) tohoto usnesení.
Termín: 27. 01. 2020

Usnesení č. 121/85R/2020
18.3 Vyhlášení dotačního programu „Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných 
aktivit 2020“

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

Informace obsažené v přílohách č. 1-8 tohoto usnesení

B) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. vzít na vědomí
Informace obsažené v přílohách č. 1-8 tohoto usnesení
2. rozhodnout
o vyhlášení dotačního programu Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2020 
dle příloh č. 1 – 8 tohoto usnesení.
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3. uložit
Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, zajistit zveřejnění dotačního 
programu „Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2020“ v termínu do 7. 2. 
2020.

C) ukládá

Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Zastupitelstvu 
Ústeckého kraje návrh dle bodu B) tohoto usnesení.
Termín: 27. 1. 2020

Usnesení č. 122/85R/2020
18.5 Aktuální informace ve věci demolice budovy čp. 122 a výstavby nové budovy v obci 
Brtníky 

Rada Ústeckého kraje po projednání

          bere na vědomí

 Aktuální informace ve věci demolice budovy čp. 122 a výstavby nové budovy v obci Brtníky

Usnesení č. 123/85R/2020
20.1 Komise pro sport a volný čas Rady Ústeckého kraje – Plán práce a termíny 
zasedání komise na 1. pololetí 2020

Rada Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje

plán práce a termíny zasedání Komise pro sport a volný čas Rady Ústeckého kraje v roce 
2020:

13. 1. 2020 (výjezdní komise) – Labe aréna Štětí – prohlídka areálu, poslední aktuální 
informace před Hrami ZODM 2020, dotační program pro talentované sportovce na rok 2020

10. 2. 2020 - zpráva z Her ZODM 2020, aktualizace dokumentu Koncepce financování sportů 
s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji, dotační program pro talentované 
sportovce na rok 2020

11. 3. 2020 - hodnocení žádostí podaných do dotačního programu Sport 2020, společné 
jednání s Výborem pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZÚK

20. 4. 2020 (výjezdní komise) – sportovní areál Klíny – prohlídka a představení činnosti ve 
sportovním areálu

8. 6. 2020 - příprava a aktualizace dotačního programu Sport 2021

4. 9. 2020 - finalizace dotačního programu Sport 2021.

Usnesení č. 124/85R/2020
21.1 Příprava 26. Zastupitelstva Ústeckého kraje v V. volebním období

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

informaci o přípravě 26. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje v V. volebním období 2016 - 
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2020 dne 27. 1. 2020 od 10.00 hodin

B) schvaluje

1. návrh programu 26. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje v V. volebním období 2016 - 
2020 dne 27. 1. 2020 dle upravené přílohy č. 1 tohoto materiálu
2. harmonogram zabezpečení 26. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje v V. volebním 
období 2016 - 2020 dle přílohy č. 2 tohoto materiálu

Seznam příloh:

bod 4.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 005/85R/2020 Spolupráce se Svobodným státem 
Sasko (Spolková republika Německo)

bod 4.1 priloha 2.pdf k usnesení č. 005/85R/2020 Spolupráce s provincií Anhui (Čínská 
lidová republika)

bod 4.1 priloha 3.pdf k usnesení č. 005/85R/2020 Spolupráce s Žilinským 
samosprávným krajem (Slovenská 
republika)

bod 4.1 priloha 4.pdf k usnesení č. 005/85R/2020 Spolupráce s Republikou srbskou 
(Bosna a Hercegovina)

bod 4.1 priloha 5.pdf k usnesení č. 005/85R/2020 Spolupráce se subjekty v Autonomní 
oblasti Vojvodina (Srbská republika)

bod 4.1 priloha 6.pdf k usnesení č. 005/85R/2020 Spolupráce s městem Ostróda (Polská 
republika)

bod 4.1 priloha 7.pdf k usnesení č. 005/85R/2020 Spolupráce s Mogilevskou oblastí 
(Běloruská republika)

bod 4.1 priloha 8.pdf k usnesení č. 005/85R/2020 Spolupráce s Vladimirskou oblastí 
(Ruská federace)

bod 4.1 priloha 9.pdf k usnesení č. 005/85R/2020 Spolupráce se Zakarpatskou oblastí 
(Ukrajina)

bod 4.1 priloha 10.pdf k usnesení č. 005/85R/2020 Členství v mezinárodních 
organizacích

bod 4.1 priloha 11.pdf k usnesení č. 005/85R/2020 Účast Ústeckého kraje v 
mezinárodních projektech

bod 4.2 priloha 1.pdf k usnesení č. 006/85R/2020 Seznam a informace o laureátech 
Ceny hejtmana Ústeckého kraje za 
rok 2018

bod 4.2 priloha 2.pdf k usnesení č. 006/85R/2020 Seznam a informace o oceněných 
Záslužnou medailí Ústeckého kraje 

bod 4.2 priloha 3.pdf k usnesení č. 006/85R/2020 Seznam a informace o oceněných 
Medailí hejtmana Ústeckého kraje 

bod 4.3 priloha 2.pdf k usnesení č. 007/85R/2020 Návrh dodatku č. 3 k Rámcové 
smlouvě

bod 7.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 010/85R/2020 Smlouva o rezervaci pozemků a 
smlouva o uzavření budoucí kupní 
smlouvy

bod 8.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 011/85R/2020 RO ÚK č. 19 RÚK/2019 - usnesení
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Bod 9.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 013/85R/2020 Seznam žádostí k rozhodnutí o 
poskytnutí dotace v rámci "Dotačního 
programu na výměnu zastaralých 
zdrojů tepla na pevná paliva 
(kotlíková dotace)" v Ústeckém kraji

bod 10.1 priloha 3.pdf k usnesení č. 016/85R/2020 Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o 
poskytnutí investiční a neinvestiční 
dotace k realizaci programu „Podpora 
kvality pracovních podmínek a 
prostředí zdravotnického personálu u 
poskytovatelů akutní lůžkové péče na 
území Ústeckého kraje - 2019“ 
uzavřené dne 4. 10. 2019

bod 11.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 019/85R/2020 Dodatek č. 66 ZL SUS

bod 12.2 priloha 1.pdf k usnesení č. 021/85R/2020 Ředitelé škol a školských zařízení 
zřizovaných Ústeckým krajem

bod 12.3 priloha 1.pdf k usnesení č. 022/85R/2020 Dodatek zřizovacích listin č.j. 
94/2001

bod 12.9 priloha 1.pdf k usnesení č. 028/85R/2020 Přehled organizací žádajících o 
souhlas s přijetím finančního daru a s 
nabytím majetku do vlastnictví 
příspěvkových organizací

Bod 15.1 priloha 3.pdf k usnesení č. 036/85R/2020 Dodatek č. 2

Bod 15.1 priloha 6.pdf k usnesení č. 036/85R/2020 Dodatek č. 2

bod 15.2 příloha 1.pdf k usnesení č. 037/85R/2020 tabulka projektů navržených k 
podpoře

bod 15.2 příloha 2.pdf k usnesení č. 037/85R/2020 tabulka projektů navržených k 
zamítnutí podpory z důvodu 
nedoložení nedílných příloh žádosti

Bod 15.3 priloha 4.pdf k usnesení č. 038/85R/2020 Dodatek č. 2 

bod 16.1 priloha 2.2.pdf k usnesení č. 052/85R/2020 smlouva

bod 16.1 priloha 2.4.pdf k usnesení č. 053/85R/2020 smlouva

bod 16.1 priloha 4.2.pdf k usnesení č. 060/85R/2020 smlouva

bod 16.1 priloha 1.5.pdf k usnesení č. 061/85R/2020 Smlouva č. O2020017 o nájmu části 
pozemku k parkování vozidel

bod 16.1 priloha 15.1.pdf k usnesení č. 087/85R/2020 Smlouva č. VIII/1011/2019/DC

bod 16.1 priloha 15.2.pdf k usnesení č. 088/85R/2020 D1 - Smlouva č. VIII/6011/2018/UL

bod 16.1 priloha 15.3.pdf k usnesení č. 089/85R/2020 Smlouva č. VIII/3052/2019/LT

bod 16.1 priloha 15.4.pdf k usnesení č. 090/85R/2020 Smlouva č. VIII/1013/2019/DC

bod 16.1 priloha 15.5.pdf k usnesení č. 091/85R/2020 Smlouva č. VIII/1012/2019/DC

bod 16.1 priloha 15.6.pdf k usnesení č. 092/85R/2020 Smlouva č. VIII/6004/2019/UL

bod 16.1 priloha 15.7.pdf k usnesení č. 093/85R/2020 Smlouva č. VIII/1008/2019/DC

bod 18.3 priloha 1.pdf k usnesení č. 121/85R/2020 Vyhlášení dotačního programu 
Podpora Ústeckého kraje v oblasti 
prorodinných aktivit 2020

bod 18.3 priloha 2.pdf k usnesení č. 121/85R/2020 Žádost do dotačního programu

bod 18.3 priloha 3.pdf k usnesení č. 121/85R/2020 Čestné prohlášení (příloha č. 3 
vyhlášení)
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bod 18.3 priloha 4.pdf k usnesení č. 121/85R/2020 Čestné prohlášení (příloha č. 4 
vyhlášení)

bod 18.3 priloha 5.pdf k usnesení č. 121/85R/2020 Vzor smlouvy

bod 18.3 priloha 6.pdf k usnesení č. 121/85R/2020 Rozpočet plánovaných nákladů ke 
smlouvě

bod 18.3 priloha 7.pdf k usnesení č. 121/85R/2020 Čestné prohlášení ke smlouvě 
(příloha č. 6 vyhlášení)

bod 18.3 priloha 8.pdf k usnesení č. 121/85R/2020 Závěrečná zpráva a vyúčtování
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Základní údaje o spolupráci s partnerským regionem 
Svobodný stát Sasko 

Název partnerského regionu: Svobodný stát Sasko 

Stát / oblast: 
Spolková republika 

Německo 

Centrum regionu: 

(město)  
Drážďany 

Podepsaná smlouva, dohoda: 

5. 2. 2007 Společné prohlášení o spolupráci 

20. 2. 2013 Společné prohlášení o spolupráci 

25. 11. 2015 Ujednání o přeshraniční spolupráci zdravotnických záchranných 

služeb 

28. 8. 2019 – Společné prohlášení o spolupráci v oblasti přeshraniční zdravotní 

péče (Komise pro přeshraniční zdravotní péči – MZČR, zdravotní pojišťovny, 

Sasko – priorita Šluknovský výběžek) 

Územní statistická jednotka NUTS: NUTS 1 

Vrcholný politický orgán: Vláda spolkové země, v čele ministerský předseda 

Základní oblasti spolupráce:  Cestovní ruch  

 Hospodářství 

 Dopravní infrastruktura 

 Veřejná doprava 

 Zemědělství a lesnictví 

 Rozvoj venkova 

 Životní prostředí 

 Zdravotnictví a sociální věci, záchranářství 

 Kultura, sport 

 Územní plánování 

Specifické oblasti spolupráce:  Program Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi ČR 
a Svobodným státem Sasko (různé projekty) 

 Program na podporu příhraniční spolupráce Česká republika – Svobodný 
stát Sasko 2014 – 2020 (různé projekty) 

 Česko – saská pracovní skupina pro územní rozvoj 

 Česko – saská pracovní skupina pro přeshraniční spolupráci 

 Rámcová smlouva mezi ČR a SRN o přeshraniční spolupráci v oblasti 
zdravotnické záchranné služby (uzavřená 4. 4. 2013) 

 Pracovní skupina ESÚS „Nové železniční spojení Praha – Drážďany“ 

Organizační složky KÚ ÚK již aktivně 

spolupracující na regionálním partnerství  
 Odbor kancelář hejtmana / Oddělení vnějších a zahraničních vztahů  

 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 

 Odbor strategie přípravy a realizace projektů  

 Odbor životního prostředí a zemědělství 

 Odbor kultury a památkové péče 

 Odbor regionálního rozvoje 

 Odbor územního plánování a stavebního řádu 

bod 4.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 005/85R/2020
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 Odbor dopravy a silničního hospodářství 

 Odbor zdravotnictví 

Návrh na zapojení jednotlivých 

organizačních složek Krajského úřadu 

Ústeckého kraje a institucí sídlících 

v Ústeckém kraji ke spolupráci 

s partnerským regionem  

 Euroregion Labe 

 Euroregion Krušnohoří 

 

Navrhovaná frekvence oficiálních 

návštěv  

 Dle aktuální potřeby, min. 1x ročně 

Osoba odpovědná za udržování 

partnerství za Ústecký kraj: 

Titul, jméno, příjmení: Ing. Michaela Tobiášová 

Odbor/oddělení: Odbor kancelář hejtmana / oddělení vnějších a 

zahraničních vztahů 

Tel.:  475 657 737 E-mail: tobiasova.m@kr-ustecky.cz 

Aktivity za období r. 2013 - 2019: Odbor KH KÚÚK 

 Dne 20. 2. 2013 podpis Společného prohlášení o spolupráci mezi 

Ústeckým krajem a Zemským ředitelstvím Saska zastoupeným 

prezidentem Gökelmannem. 

 09/2013 účast hejtmana ÚK na Dni Saska. 

 Dne 13. 3. 2014 jednání na Ministerstvu sociálních věcí Svobodného 

státu Sasko za účasti předsedy výboru pro zdravotnictví a sociální 

věci Pavla Csonky a předsedy Krajské rady seniorů ÚK Aloise 

Malého.  

 Dne 7. 4. 2014 proběhlo jednání hejtmana ÚK s Generální konzulkou 

ČR v Drážďanech. 

 Dne 11. 7. 2014 hejtman ÚK navštívil generální konzulku 

v Drážďanech paní Krejčíkovou a dne 18. 7. se zúčastnil recepce 

k ukončení působení ve funkci této generální konzulky. 

 15. 7. 2014 setkání zástupce Saského státního ministerstva pro 

sociální záležitosti a na ochranu spotřebitelů a Svazu seniorů Saska 

s vedením KRS ÚK a zástupci ÚK pro sociální záležitosti za účelem 

rozvoje příhraniční spolupráce seniorských klubů. 

 Dne 11. 9. 2014 proběhlo zasedání Česko-saské mezivládní 

pracovní skupiny pro přeshraniční spolupráci v Ústí nad Labem. 

 Dne 14. 10. 2014 navštívil hejtman prezidenta Zemského ředitelství 

Drážďany. 

 Dne 23. 10. 2014 se zástupce ÚK zúčastnil slavnostního zahájení 

Dnů česko-německé kultury v Drážďanech a v Ústí nad Labem. 

 Dne 23. 4. 2015 proběhlo jednání mezi zástupci Zemského ředitelství 

Sasko a krajského úřadu ohledně navazujícího programu v rámci 

Cíle 3 na ochranu před katastrofami.  

  Dne 15. 5. 2015 navštívil hejtmana ÚK generální konzul ČR 

v Drážďanech.  

 V červenci 2015 se hejtman ÚK v Bonnu zúčastnil zasedání 
světového výboru UNESCO na podporu nominace Hornické kulturní 
krajiny Krušnohoří/Erzgebirge pro zápis na Seznam světového 
dědictví UNESCO.  
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 Dne 24. 9. 2015 Komise pro zahraniční vztahy RÚK navštívila 
gymnázium F. Schillera v Pirně.  

 Dne 29. 10. 2015 se hejtman ÚK zúčastnil zahájení Dnů česko-

německé kultury v Drážďanech.   

 Dne 25. 11. 2015 se hejtman ÚK zúčastnil slavnostního podpisu 

společného ujednání ZZS Ústeckého, Karlovarského a Libereckého 

kraje se Svobodným státem Sasko. 

 Dne 20. 4. 2016 navštívila Ústecký kraj německá delegace v čele s 

prezidentem Zemského ředitelství Sasko Dietrichem Gökelmannem. 

 Dne 12. 5. 2016 proběhlo setkání hejtmana ÚK s prezidentkou 

Průmyslové a obchodní komory v Halle-Dessau paní Carolou 

Schaar. 

 Dne 31. 8. 2016 na pozvání prezidenta Zemského ředitelství Sasko 
pana Dietricha Gökelmanna navštívila delegace ÚK v čele 
s hejtmanem ÚK Sasko. 

 Ve dnech 27. 10. – 13. 11. 2016 proběhly Dny česko-německé 
kultury v Ústí nad Labem a Drážďanech za účasti zástupců 
Ústeckého kraje.  

 Dne 29. 11. 2016 se hejtman ÚK zúčastnil konference k projektu 
„Podpora přeshraniční spolupráce a vzdělávání v oblasti 
zdravotnických záchranných služeb" v Drážďanech. 

 Dne 29. 11. 2016 se hejtman ÚK společně s generálním konzulem 
ČR v Drážďanech a ředitelem ZZS ÚK Iljou Deylem aktivně zúčastnili 
zahajovací konference k mezinárodnímu projektu Podpora 
přeshraniční spolupráce a vzdělávání v oblasti zdravotnických 
záchranných služeb.  

 Dne 29. 3. 2017  se hejtman ÚK zúčastnil setkání na Velvyslanectví 
v Berlíně k Celkovému konceptu Labe za účasti českého velvyslance 
v Berlíně T. Podivínského, poslanců Spolkového sněmu a senátora 
PČR Františka Bradáče.  

 Dne 19. 6. 2017 proběhla návštěva prezidenta Zemského ředitelství 
Sasko pana Dietricha Gökelmanna v Ústeckém kraji.   

 Dne 31. 8. 2017 proběhlo jednání hejtmana ÚK s ředitelem Střední 
odborné školy energetické a stavební, Obchodní akademie a Střední 
zdravotnické školy, Chomutov, p. o. (ESOZ) a partnerské školy 
Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen. Obě 
školy připravují mladé profesionální hasiče a úspěšně spolupracují. 

 Dne 17. 10. 2017 navštívil hejtmana ÚK nový velvyslanec Německé 
spolkové republiky v ČR Christoph Israng.  

 Dne 18. 6. 2018 se delegace ÚK vedená hejtmanem ÚK setkala se 
saskou delegací v čele se zemským prezidentem D. Gökelmannem 
na zámku Proschwitz.  

 Dne 8. 11. 2018 proběhlo první oficiální setkání hejtmana ÚK 
s novou generální konzulkou v Drážďanech JUDr. Markétou 
Meissnerovou.  

 Dne 14. 11. 2018 se hejtman ÚK sešel se zástupci české a saské 
akademické sféry a jednal s nimi o rozvoji spolupráce v oblasti 
strojírenského a energetického vzdělávání.  

 Dne 17. 11. 2018 se hejtman ÚK zúčastnil závěrečné části projektu 
spolupráce hasičů v příhraničním regionu Erzgebirge / Krušnohoří.  

 V březnu 2019 se v Oberholzhau uskutečnila 2. konference 
zájmových skupin k dobudování přeshraničního železničního spojení 
na Moldavské a Freiberské dráze. Výstupem jednání byl podpis 
společné deklarace starostů, která požaduje projednání 
znovupropojení tratí na úrovni ministerstev dopravy obou zemí. 
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 V dubnu 2019 proběhlo pravidelné setkání hejtmana Oldřicha 
Bubeníčka a prezidenta Zemského ředitelství Sasko Dietricha 
Gökelmanna. V rámci setkání bylo projednáno společné zemské 
cvičení složek integrovaného záchranného systému na obou 
stranách hranice na ochranu před katastrofami, přípravy na výstavbu 
vysokorychlostní trať Praha – Drážďany, výstavba přeshraničního 
silničního spojení, aj.  

 V srpnu 2019 proběhlo Zemské cvičení českých a německých složek 
IZS v oblasti ochrany před katastrofami.  

 Na konci srpna 2019 hejtman Oldřich Bubeníček se starosty obcí 
Olbernahu a Deutschneudorf projednal přípravu přeshraničních 
projektů na nové programovací období.  

 Dne 18. 11. se Oldřich Bubeníček v Bad Schandau na pravidelném 
pracovním jednání setkal se zemským prezidentem Gökelmannem.  

Odbor SMT KÚÚK 

Realizace společných projektů v oblasti školství: 

 Životní prostředí dělá školu - Žákovská environmentální s.r.o. 

(realizátor Christlich-Sociales bildungswerk Sachsen e.V., 

Eisenstrasse 7,D - 09456 Mildenau, za ÚK SPŠ a OA Kadaň, p.o., 

v roce 2009); 

 Vzdělání a praxe pro evropský pracovní trh 

(odborné stáže žáků v partnerské škole v SRN-Sasku, za ÚK SOŠ a 

SOU Louny, v roce 2009); 

 Přeshraniční praxe v moderní zemědělské výrobě 

(realizátor Landschaftspflegeverband Sächsische, za ÚK SŠZe ZA 

E.A.Komerse, Děčín Libverda, v roce 2010); 

 Odborná praxe žáků v Sasku pro obory Strojírenství   

(realizátor nebyl uveden, za ÚK SOŠ a SOU, v roce 2011); 

 Srovnávání životních a vzdělávacích podmínek 

(realizátor Dr. Hirsch Akademie, Pirna, za ÚK Obchodní akademie 

Ústí n. L., v roce 2011); 

 Bezpečná cesta/Sicheres Reisen 

(realizátor Střední škola technická, Most, v roce 2013); 

 Aquamundi 

(realizátor Umweltzentrum Dresden e.V, za ÚK Gymnázium Teplice, 

od roku 2012 – 2014); 

 Zahraniční praxe pro mladé zemědělce 

(realizátor Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína 

Emanuela Komerse, Děčín – Libverda, v roce 2013); 

 Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 

České republiky a Státním ministerstvem kultury Svobodného 

státu Sasko o spolupráci při realizaci dvojnárodnostního 

dvojjazyčného česko-německého vzdělávacího cyklu na gymnáziu 

Friedricha Schillera v Pirně. V rámci tohoto projektu se odbor SMT 

účastní přijímacího řízení, které organizuje Gymnázium Děčín, 

příspěvková organizace. Členové Výboru pro výchovu, vzdělávání a 

zaměstnanost ZÚK a  hejtman ÚK uskutečnili 14. 10. 2013 návštěvu 

gymnázia v Pirně. 

 12. 11. 2014 navštívili Ing. Dagmar Waicová, předsedkyně výboru 

pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost Ústeckého kraje a PaedDr. 

Mgr. Jan Kobliha, zástupce odboru SMT Gymnázium Friedricha 

Schillera v Pirně. Cílem návštěvy byla příprava průběhu přijímacích 
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zkoušek českých žáků do binacionálního projektu vzdělávání v této 

škole.  

 V roce 2015 pokračování aktivit v rámci Ujednání mezi Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státním 

ministerstvem kultury Svobodného státu Sasko o spolupráci při 

realizaci dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého 

vzdělávacího cyklu na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně. 

 2015 leden: účast zástupců OSMT na exkurzi pořádanou MŠMT do 

Drážďan na téma duální systém vzdělávání; únor: účast zástupce 

OSMT PaedDr. Mgr. Jan Koblihy na dni otevřených dveří na 

Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně; září: zajištění (překlad) 

výjezdu komise pro zahraniční vztahy RÚK do Gymnázia Friedricha 

Schillera v Pirně; říjen: výjezd pracovníka OSMT do Drážďan spolu 

s ředitelem krajské pobočky Úřadu práce ČR.  

 Rok 2016 – 2017: Mezinárodní spolupráce Gymnázia T. G. 

Masaryka, Litvínov, Studentská 640, p. o. s partnerským gymnáziem 

v Olbernhau. 

 Ve dnech 14. – 15. 3. 2017 proběhla návštěva zástupců KÚÚK na 

Katastrophenschutzschule Sachsen. Pracovní cesta byla zaměřena 

na seznámení se systémem vzdělávání budoucích, ale i stávajících 

hasičů v SRN, včetně praktických ukázek vzdělávacích obsahů. 

 Rok 2018:  

 Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, p. o. – poznávací 

a pracovní stáže žáků na německé škole ve Freibergu. 

 Ve dnech 22. 10. – 2. 11. 2018 proběhla stáž 16 žáků Střední 

odborné školy energetické a stavební, Obchodní akademie a Střední 

zdravotnické školy, Chomutov, příspěvkové organizace, oboru 

Strojník požární techniky na Katastrophenschutzschule Sachsen. 

 Gymnázium Friedricha Schillera v Pirně – možnost studia v projektu 

přírodovědného zaměření s prohloubenou výukou cizích jazyků. 

Studium i pobyt na internátě jsou pro české žáky bezplatné. Úspěšní 

absolventi získají německé maturitní vysvědčení, které bude v České 

republice nostrifikováno. Na základě pověření MŠMT ze dne 25. 9. 

2018 č.j. MSMT-29682/2018-1 výběr žáků ke studiu v 

dvojnárodnostním dvojjazyčném česko-německém vzdělávacím 

cyklu Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně organizačně zajišťuje 

Gymnázium v Děčíně. 

 Rok 2019: 

 Na základě pověření MŠMT ze dne 23. 09. 2019 č.j. MSMT-

30431/2019-1 výběr žáků ke studiu v dvojnárodnostním 

dvojjazyčném česko-německém vzdělávacím cyklu Gymnázia 

Friedricha Schillera v Pirně organizačně zajišťuje Gymnázium v 

Děčíně. Studium v projektu je přírodovědného zaměření s 

prohloubenou výukou cizích jazyků. Studium i pobyt na internátě jsou 

pro české žáky bezplatné. Úspěšní absolventi získají německé 

maturitní vysvědčení, které bude v České republice nostrifikováno. 
Předpokladem k přijetí je velmi dobrý prospěch v dosavadním studiu 

na české škole,  dobrá znalost německého jazyka nebo dobrá 

znalost anglického jazyka a schopnost rychlého přizpůsobení ke 

studiu v cizině. 
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Odbor SPRP KÚÚK 

 Projekt NOVÁ KVALITA Od roku 2013 probíhá udržitelnost 

projektu, zejména formou propagace regionu Krušných hor na webu 

krusnehory-erzgebirge.eu. Průběžně jsou doplňovány informace o 

aktualitách a akcích na české i saské straně.  

Byla zpracována 5. zpráva o udržitelnosti (závěrečná). V roce 2019 

přišlo ukončení projektu. 

 Projekt VODAMIN Od roku 2014 probíhá udržitelnost projektu – byla 

zpracována pátá a poslední zpráva o udržitelnostti, která byla 

zároveň schválena 

 Po ukončení projektu VODAMIN byla znovu navázána spolupráce 

s německým partnerem na novém projektu Vita – min. 

 Projekt Vita-min Realizace červenec 2016 – červen 2019. Jedná se 

o společný projekt 3 partnerů (ÚK, LfULG a město Oelsnitz 

v Krušnohoří), zabývající se problematikou čištění důlních vod 

inovativními způsoby a tématem uchovávání kvalitní čisté vody 

v krajině. Dne 18. 6. 2019 se uskutečnila závěrečná konference vč. 

exkurze projektového partnera Ústecký kraj. K 3é.6.2019 byla 

ukončena realizace projektu. Následně bude podána závěrečná 

zpráva.   

 Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí 

Od roku 2014 probíhá udržitelnost projektu – společně byla 

zpracována čtvrtá zpráva o udržitelnosti. I nadále byla šířena vzniklá 

dvojjazyčná odborná brožura a dvojjazyčné DVD „Příklady dobré 

praxe úspěšných aktivit výzkumu a vývoje”. Výstupy projektu byly 

použity při založení Inovačního centra Ústeckého kraje, z.s. v roce 

2015. Jedná se zejména o dokument Koncept Inovačního centra 

Ústeckého kraje 1. a 2. část. V rámci projektu byl vytvořen webový 

portál www.icuk.cz, který je nyní využíván jako oficiální webová 

stránka Inovačního centra Ústeckého kraje, z.s.  

Odbor ZPZ KÚÚK 

 Spolupráce na projektu „Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv. 
Šebestiána a Satzung – I. etapa“ v rámci „Programu Cíl 3/Ziel 3. 
Projekt byl ukončen v dubnu 2012. Byla odevzdána dokončená 
projektová dokumentace k revitalizačním opatřením a uskutečněna 
závěrečná konference k projektu. V rámci projektu byly dále 
zrealizovány následující aktivity: setkání širších pracovních skupin, 
v rámci nichž byla předjednána následná etapa s Povodím Ohře, 
státní podnik a Lesy ČR, s. p.; realizace veřejných zakázek na 
laserscan území, přírodovědné průzkumy, hydrologický monitoring a 
na projektovou dokumentaci k revitalizačním opatřením, výměny 
personálu, pracovní setkání projektových partnerů, příprava výstavy 
k projektu a veškerá administrativa související. 

 Druhá etapa projektu nazvaná „Revitalizace rašelinišť mezi Horou 
Sv. Šebestiána a Satzung – realizační fáze“ přímo navázala 
realizací konkrétních revitalizačních opatření na německé i české 
straně. Hlavní projektový partner na české straně (Lesy ČR, s. p.) 
zajistil provedení revitalizačních opatření na vybraném rašeliništi. 
Ústecký kraj jako partner zajistil pokračování monitoringu v 
hydrologických parametrech (zaklesnutí hladiny podzemní vody, 
kvantita a kvalita odtékajících vod) a sledování bioty (algologie, 
mykologie, vybrané druhy živočichů a vegetace). V září 2014 se 
v Chomutově konala závěrečná konference.  
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 Projekt „Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv. Šebestiána a Satzung 
– realizační fáze“ byl ukončen k 31. 12. 2014. Nyní probíhá období 
udržitelnosti projektu, která končí v březnu 2020. 

 V roce 2015 probíhala příprava další etapy revitalizace rašelinišť. 
Uskutečnilo se několik kooperačních jednání mezi partnery. Náplní 
setkání byla příprava obsahu projektu, harmonogram a příprava 
rozpočtu. Nový projekt naváže na úspěšně ukončený projekt 
„Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv. Šebestiána a Satzung – 
realizační fáze“. Pracovní název nového projektu je „Moorevital 
2018“. 

 V roce 2016 byla podána žádost o dotaci do programu SN-CZ 2014 
– 2020 na projekt „Moorevital 2018 – pokračování ochrany rašelinišť 
v Krušných horách“. 

 V roce 2016 pokračovala jednání k dalšímu projektu ochrany 
rašelinišť, jehož předmětem je ochrana tetřívka obecného s názvem 
„Revitalizace rašelinišť a management biotopu tetřívka obecného ve 
východním Krušnohoří“. Projektovým územím na české straně je 
Cínovec, projektovými partnery je TUD, Lesy ČR, Sachsenforst a 
národní park Saské Švýcarsko. 

 V roce 2016 byla zahájena ve spolupráci s odborem RR realizace 
projektu „OdCom – Objektivizace stížností na zápach 
v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji – příspěvek k analýze 
příčin a zjišťování zdravotních následků“. Ústecký kraj v rámci 
projektu pořídil měřicí přístroje na ultrajemné částice, účastnil se 
dvou setkání projektových partnerů a dvou diskuzních kulatých stolů 
pořádaných dalším projektovým partnerem Zdravotním ústavem Ústí 
nad Labem. 

 V roce 2017 byl zahájen projekt „Moorevital 2018 – pokračování 
ochrany rašelinišť v Krušných horách“, který navazuje na 
úspěšně realizované projekty revitalizací rašelinišť v předcházejících 
letech. 

 Na konci roku 2017 byl schválen řídícím výborem projekt „TetraoVit 
- Revitalizace rašelinišť a management biotopu tetřívka 
obecného ve východním Krušnohoří“.  

 V roce 2018 byla zahájena realizace projektu „TetraoVit - 
Revitalizace rašelinišť a management biotopu tetřívka 
obecného ve východním Krušnohoří“. I tento projekt navazuje na 
úspěšné předcházející projekty zabývající se tématikou rašelinišť. 
Primárně se zaměřuje na biotop tetřívka obecného, kvalitu jeho 
přirozeného prostředí a nastavení managementu pro zachování 
populace tohoto silně ohroženého druhu, existenčně závislého na 
rašelinných půdách. 

 V prosinci 2018 byla ve vestibulu krajského úřadu instalována 
společně s německými partnery putovní výstava týkající se ochrany 
rašelinišť v rámci projektu Moorevital 2018. 

 V roce 2019 byl projekt „OdCom – Objektivizace stížností na 
zápach v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji – příspěvek 
k analýze příčin a zjišťování zdravotních následků“ úspěšně 
ukončen.  

 Projekt „Moorevital 2018 – pokračování ochrany rašelinišť 
v Krušných horách“ byl v roce 2019 prodloužen, ukončení 
realizace projektu je posunuto na konec roku 2020. 

 Během roku 2019 úspěšně probíhala realizace projektu „TetraoVit - 
Revitalizace rašelinišť a management biotopu tetřívka 
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obecného ve východním Krušnohoří“, jehož cílem je zachování 
populace silně ohroženého druhu tetřívka obecného. 

Odbor KP KÚÚK 

 Realizace projektu „Středoevropská kulturní krajina 
Montanregion Erzgebirge / Krušnohoří – cesta ke světovému 
dědictví UNESCO“ v rámci programu Cíl 3 / Ziel 3 - 4x workshop, 2x 
konference, vytvoření databanky MERz, zpracování a podání 
společné žádosti do UNESCO. 

 Realizace projektu „Sláva krušnohorského hornictví“ v rámci 
programu Cíl 3 / Ziel 3 - zhotovení putovní výstavy a její prezentace 
v ČR a SRN, přednášková činnost k problematice krušnohorského 
hornictví a světového dědictví. 

 Realizace projektu „Tajnosti z depozitářů muzeí Ústeckého kraje“ 
v rámci programu Cíl 3 / Ziel 3, zhotovení putovní výstavy a její 
prezentace v ČR a SRN, 3x workshop. 

 Realizace projektu „PRESSTRIP 2013 Montanregion Krušné 
hory/Erzgebirge“ v rámci programu Cíl 3 / Ziel 3 - uspořádání 
presstripu pro česká a německá média. 

 Prezentace hornických památek Krušnohoří v ČR a SRN. 

                V roce 2015: 

 Putovní výstavy „Sláva krušnohorského hornictví“ z programu 
přeshraniční spolupráce Cíl 3/Ziel 3 v Oelsnitz/Erzgebirge. 

 Podpora nominace Hornické kulturní krajiny Krušnohoří/Erzgebirge 
pro zápis na Seznam světového dědictví UNESCO na zasedání 
Výboru světového dědictví v Bonnu. 

 Příprava nových projektů v rámci Programu přeshraniční spolupráce 
a jednání s potencionálními zahraničními kooperačními partnery.  

 Spolupořadatelství festivalu 17. Dny české a německé kultury. 

                V roce 2016:  

 Podání projektu „Umění pozdního středověku v hornické oblasti 
Krušnohoří“ z programu přeshraniční spolupráce SN – CZ 2014 -
2020.  

 Prezentace putovní výstavy „Sláva krušnohorského hornictví“ 
v Evropském parlamentu ve Štrasburku za účasti vedení Ústeckého 
kraje. 

               V roce 2017: 

 Schválení projektu „Umění pozdního středověku v hornické oblasti 
Krušnohoří“ z programu přeshraniční spolupráce SN – CZ 2014-
2020.  

 Realizace projektu „Mezinárodní konference Kachle a kachlová 
kamna“ v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Krušnohoří 
v dubnu 2018. 

 V červenci 2018 zahájení realizace projektu „Umění pozdního 

středověku v hornické oblasti Krušnohoří“ z programu přeshraniční 

spolupráce SN – CZ 2014 -2020. 

 V červenci 2019 účast krajské delegace a saských partnerů na 43. 

zasedání Výboru světového dědictví UNESCO v ázerbájdžánském 

Baku – zapsání Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam 

světového dědictví.  

Odbor RR KÚÚK 

 Prezentace Ústeckého kraje na veletrzích cestovního ruchu 

v Drážďanech a Lipsku. 
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 Společně s Libereckým krajem prezentace Ústeckého kraje na akci 

Den Sasů, který se v roce 2014 konal v Grossenheimu. 

 V rámci uzavřené smlouvy o spolupráci s letištěm Drážďany 

prezentace v odletové hale a v infocentru, včetně účasti na Dni 

otevřených dveří letiště a Dni dětí. 

 Realizace projektu „Cykloregion Krušné hory – propojení 

nadregionálních cyklotras v česko-německém Krušnohoří“ – 

vybudování nových úseků cyklotrasy, zahájení a ukončení sezóny, 

promojízda, konference, tištěné propagační materiály, infotabule, 

sčítače, drobné propagační předměty, webová stránka, aplikace pro 

smartphones apod. 

 Dne 8. 10. 2014 realizace 7. Česko-německé konference „Marketing 

na cyklostezce LABE“ včetně doprovodného presstripu.  

 Realizace projektu Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a 

v Ústeckém kraji v letech 2012 – 2014, v současné době je v etapě 

udržitelnosti až do roku 2019. 

 Realizace projektu Sasko-české vztahy v proměnách času v letech 

2012 – 2015. V současné době je v etapě udržitelnosti až do roku 

2020. 

 Realizace projektu OdCom – Objektivizace stížností na zápach 

v Erzgebirgkreis a v Ústeckém kraji – příspěvek k analýze příčin a 

zjišťování zdravotních následků – v roce 2015 zpracování žádosti ve 

spolupráci se všemi partnery, v roce 2016 schválená žádost, 

zahájení realizace projektu. Zakoupení přístrojů, které budou měřit 

ultrajemné částice v ovzduší, umístění těchto přístrojů v Lomu u 

Mostu. Přístroje bude spravovat a využívat Český 

hydrometeorologický ústav v Ústí nad Labem. V roce 2017 vytvoření 

pracovních skupin, zpracování zdravotních dotazníků, vyškolení 

čichačů a provádění analýzy ovzduší. Jednání pracovních skupin 

průběžně dle harmonogramu, dne 12. 4. 2018 proběhla regionální 

konference. Realizace projektu ukončena k 30. 6. 2019, vyúčtování 

do 6 měsíců od ukončení projektu – podáno, v řízení. 

 Realizace projektu Česko – saské pohraničí bez bariér. Počátek 

realizace v r. 2016. Vytvoření webového portálu ve spolupráci 

s projektovým partnerem městem Drážďany.  Další aktivity: odborné 

konference, sportovní dny pro handicapované. 

 Účast na jednáních Monitorovacího výboru v Programu přeshraniční 

spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020, 

v roce 2016 to byly 4 jednání monitorovacího výboru, v roce 2017 

byla 3 zasedání. 

 Poskytování konzultací žadatelům o dotaci, hodnocení projektů, 

administrace s tím spojená v rámci Programu přeshraniční 

spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020, 

spolupráce se Saskou rozvojovou bankou v Drážďanech. 

 Ve dnech 29. – 31. 1. 2015. prezentace na veletrzích cestovního 

ruchu v Drážďanech a Lipsku. 

 Ve dnech 4. – 6. 1. 2015 prezentace na Dni Sasů 2015.  

 Realizace 8. Česko-německé konference „Marketing cyklostezky 

LABE“.  
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 Prezentace v rámci Dnů česko-německé kultury 2015 v říjnu 2015.   

 31. 3. 2015 dokončení realizace projektu „Cykloregion Krušné hory 

– propojení nadregionálních cyklotras v česko-německém 

Krušnohoří“.  

 Účast na jednání Česko – saské pracovní skupiny pro územní rozvoj. 

Za českou stranu se zúčastnilo MMR a kraje Karlovarský, Ústecký a 

Liberecký, za Sasko Saské státní ministerstvo vnitra a tři plánovací 

svazy na česko - saské hranici.   

 Společně se Saskem, Karlovarským a Libereckým krajem příprava a 

realizace projektu „Nová hřebenovka“.  

 Účast na jednání Česko – saské pracovní skupiny k evaluaci 

programu Cíl2. Ústecký kraj je zástupcem všech třech krajů v této 

pracovní skupině.   

 Pokračování spolupráce s letištěm Drážďany – prezentace ÚK 

v odletové hale a v infocentru, účast na akcích pro veřejnost.  

 V roce 2016 prezentace ÚK na veletrzích cestovního ruchu 

v Drážďanech a Lipsku. 

 Účast spolu s Libereckým krajem na Dny Sasů v září 2016. 

 V lednu 2017 prezentace ÚK na veletrhu cestovního ruchu 

Reissemese Dresden s vlastní expozicí. 

 Pokračování spolupráce a vzájemné propagace s letištěm Drážďany 

a sdružením Saské hrady a zámky (prezentace ÚK v odletové hale 

a v infocentru, účast na akcích pro veřejnost, inzerce v Magazínu 

Brána do Čech, apod.). 

 Ve dnech 18. - 20. 8. 2017 prezentace Ústeckého kraje 

v Drážďanech v rámci akce Straßenfest „Canaletto“. 

 Ve dnech 1. - 3. 9. 2017 prezentace Ústeckého kraje na Dnech Sasů 

v Löbau. 

 Ve dnech 22. - 26. 11. 2017 prezentace ÚK na veletrhu cestovního 

ruchu TC Lipsko ve společné expozici České republiky. 

 V roce 2018 vydání tištěného průvodce Labskou stezkou „Handbuch 
2018“ a jeho distribuce v České republice a Německu. 

 Společně se Saskem, Karlovarským a Libereckým krajem realizace 

a společný marketing projektu „Hřebenovka/Kammweg“.  

 Prezentace Ústeckého kraje v roce 2018 na veletrzích cestovního 

ruchu v Drážďanech, Lipsku, Mnichově, Berlíně, Erfurtu a 

Norimberku 

 Ve dnech 17. - 19. 8. 2018 prezentace Ústeckého kraje 

v Drážďanech v rámci akce „CanalettoFest“. 

 Pokračování úspěšné spolupráce a vzájemné propagace s letištěm 

Drážďany a sdružením Saské hrady a zámky (prezentace ÚK v 

odletové hale a v infocentru, účast na akcích pro veřejnost, inzerce 

v Magazínu Brána do Čech, vzájemná distribuce propagačních 

tiskovin, apod.). 

 Realizace projektu OdCom – Objektivizace stížností na zápach 

v Erzgebirgkreis a v Ústeckém kraji – příspěvek k analýze příčin a 

zjišťování zdravotních následků – realizace projektu prodloužena do 

30. 6. 2019. Na jaře 2019 závěrečná konference, kde budou 
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prezentovány výsledky projektu a byla vydána publikace shrnující 

výstupy. 

 Realizace presstripů pro německé novináře společně se 

zahraničním zastoupením Czechtourism v Berlíně  

 Prezentace Ústeckého kraje v roce 2019 na veletrzích cestovního 

ruchu v Drážďanech, Mnichově, Berlíně, Erfurtu, Norimberku a 

Lipsku 

 Společný marketing Labské stezky, spolupráce v rámci produktu 

Malerweg, Montanregionu Krušné hory / Erzgebirge zapsané na 

seznam UNESCO 

 Prezentace na letišti v Drážďanech, festivalu Dixilednů, 

CanalettoFest, Tourismusborse v Bad Schandau a dalších akcích 

Odbor UPS KÚÚK 

 Projekt CROSS-DATA – „Česko–Saský informačního systém o 
územním plánování“ a zpracování publikace o územním plánování 
na české a německé (saské) straně. Závěrečná konference 
v 02/2013 (oficiální ukončení projektu).  

  Do r. 2018 pravidelná účast (1x ročně) na zasedání pracovní 
skupiny pro udržitelnost „Česko-Saského informačního systému pro 
územní plánování“ CROSS-DATA v rámci jeho udržitelnosti projektu 
od r. 2019 probíhají a nadále budou probíhat pravidelná setkání (1 x 
ročně) na bázi vzájemné dohody všech partnerů v zájmu zachování 
funkčnosti společně vytvořeného systému a aktuálnosti dat. 

 Od r. 2013 do r. 2019 účast na pravidelných setkáních Česko – 
Saské pracovní skupiny pro územní rozvoj (1 x ročně). Za českou 
stranu se zúčastňuje MMR a kraje Karlovarský, Ústecký a Liberecký, 
za Sasko Saské státní ministerstvo vnitra a tři regionální plánovací 
svazy na Česko - Saské hranici. Tato setkání budou organizována 
střídavě jednotlivými partnery i v následujícím období od r. 2020. 

 Účast na jednáních Euroregionu Elbe/Labe v r. 2017, a to v rámci 
projektu „Výzkum návazností přeshraničních rozvojových os 
v Euroregionu Elbe/Labe“ (projekt ukončen) 

 Od r. 2017 účast odboru na projektu CORCAP týkající se zapojení 
dopravního koridoru Hamburk – Drážďany – Praha – Vídeň – 
Budapešť do regionálních rozvojových strategií (problematika 
vysokorychlostní trati a její vliv na ek. rozvoj území); realizace 
projektu se předpokládá do r. 2021.  

DS KÚÚK 

 Společná jednání se zástupci objednatelů dopravní obslužnosti VVO 

a ZVON na novém smluvním zajištění dopravní obslužnosti 

regionální železniční osobní dopravou v provozním souboru 

OstSachsenNetz II (OSN II); 

 Účast na společném projektu ELLA Regio. 

 Příprava společných přeshraničních linek. 

 Podpora dostavby a otevření přeshraničního úseku drážního spojení 

Dolní Poustevna – Sebnitz. 

 Od roku 2015 společná jednání se zástupci objednatelů dopravní 

obslužnosti VVO, ZVON a VMS k rozvoji příhraniční veřejné dopravy. 

 Spolupráce na realizaci provozu veřejné dopravy s našimi saskými 

dopravci.   

 Příprava společných přeshraničních linek a přeshraničních tarifních 

nabídek. 
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 Založení a členství v Evropském seskupení pro územní spolupráci 

(ESÚS) v rámci přípravy realizace vysokorychlostní tratě Praha – 

Ústí nad Labem – Drážďany. 

 Společná propagace a tvorba marketingových produktů veřejné 

dopravy. 

Odbor ZD KÚÚK 

 Dne 25. 11. 2015 podepsáno v Karlových Varech Ujednání 

o přeshraniční spolupráci zdravotnických záchranných služeb (dále 

jen Ujednání), s platností od 1. 1. 2016, kterým dojde k praktické 

realizaci Rámcové smlouvy o přeshraniční spolupráci v oblasti 

zdravotnické záchranné služby uzavřené mezi ČR a SRN dne 4. 4. 

2013. Smluvními stranami Ujednání jsou ÚK, Liberecký kraj, 

Karlovarský kraj a Ministerstvo vnitra Svobodného státu Sasko.   

 V červnu 2016 setkání Pracovní skupiny Ujednání, v průběhu roku 

další dvojstranné jednání.  

 Dvě jednání v rámci Euroregionu Labe (březen, listopad 2016) - 

pracovní skupina pro oblast přeshraniční spolupráce ve zdravotnictví 

a IZS.  

 Zahajovací konference (listopad 2016) k projektu „Podpora 

přeshraniční spolupráce a vzdělávání v oblasti zdravotnických 

záchranných služeb v Drážďanech. 

 Dne 3. 9. 2017 aktivní účast na meetingu (pracovní skupina 

Ujednání); 

 Ve dnech 6. - 7. 11. 2017 účast na Akademii zdravotnických 

záchranných služeb ČR - SRN (Sasko a Bavorsko). 

 Dne 28. 11. 2017 účast na workshopu na téma „Organizace 

a kompetence zdravotnické záchranné služby v České republice 

a v Německu (Sasku)“. 

 Účast na setkáních všech smluvních stran Ujednání (setkání 
pracovní skupiny se uskutečnilo v Sasku dne 17. 4. 2018), a další 
dílčí dvojstranná jednání a workshopy za účelem naplňování 
podmínek Ujednání.  

 V červnu 2018 účast na konferenci k projektu „Podpora přeshraniční 
spolupráce a vzdělávání v oblasti zdravotnických záchranných 
služeb", účast na dalších jednáních a konzultacích k tomuto projektu 
(Rallye Ostrov 2018, 11. 9. 2018 česko-saská přeshraniční 
spolupráce dispečinků a zdravotnických záchranných služeb, cvičení 
polygon apod.).  

 Účast na jednáních příslušných pracovních skupin Euroregionů Labe 
a Krušnohoří v rámci problematiky přeshraniční spolupráce ve 
zdravotnictví a IZS (Plánování cvičení ochrany před katastrofami v 
labském kaňonu v srpnu 2019 - 2 schůzky 17. 4. 2018 a 13. 11. 
2018). 

 Účast na setkáních všech smluvních stran Ujednání (setkání 
pracovní skupiny se uskutečnilo v Ústí nad Labem dne 21. 5. 2019), 
a další dílčí dvojstranná jednání a workshopy za účelem naplňování 
podmínek Ujednání.  

 28. 8. 2019 – podpis Společného prohlášení o spolupráci v oblasti 
přeshraniční zdravotní péče (zřízení Komise pro přeshraniční 
zdravotní péči – prozatím 1 jednání přípravné pracovní skupiny bez 
požadované účasti zástupce kraje) – připomínkování Jednacího řádu 
Komise pro přeshraniční zdravotní péči, nominace členů. 
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 3. 9. 2019 účast na 1. zasedání Společné komise k Rámcové 
smlouvě mezi ČR a SRN o přeshraniční spolupráci v oblasti 
zdravotnické záchranné služby. 

 17. 9. 2019 účast na zasedání Odborné pracovní skupiny 
Euroregionu ELbe/Labe pro ochranu před katastrofami spojené s 
komisí pro krizový managment z Euroregionu Krušnohoří. 

 7. 11. 2019 účast na Workshopu – Sasko-česká přeshraniční 
spolupráce dispečinků a zdravotnických záchranných služeb 
Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft gGmbH. 

 27. 11. 2019 Závěrečná konference projektu „Podpora přeshraniční 
spolupráce a vzdělávání v oblasti zdravotnických záchranných 
služeb“. 

 4. 12. 2019 Prezentace projektu ZZZ na Monitorovacím výboru 
Programu spolupráce.                                        

Odbor SV KÚÚK 

 Dne 18.4.2019 návštěva věznice Torgau (účastníci – předseda 
Výboru pro sociální politiku, bezpečnost a SVL, zástupci odboru SV 
Ústeckého, Libereckého a Karlovarského kraje a Probační a 
mediační služby Ústeckého kraje. Informace k chodu věznice, 
financování a možnosti další spolupráce v rámci sociální práce 
s odsouzenými občany České republiky ve spolkové republice).  

 Dne 14.11.2019 návštěva věznice v Drážďanech (účastníci zástupci 
odboru SV a zástupci obcí  v rámci prevence kriminality). 
 

Aktivity plánované pro rok 2020: Odbor KH KÚÚK 

 Naplňování cílů Společného prohlášení o spolupráci mezi Ústeckým 

krajem a Zemským ředitelstvím Saska. 

 Reciproční návštěvy prezidenta Zemského ředitelství Sasko a 

hejtmana Ústeckého kraje  - v Ústeckém kraji a v Sasku.  

Odbor SV KÚÚK 

 V roce 2020 bude pokračovat návštěva věznic, společně se 

sociálním pracovníkem neziskové organizace EBS Dresden, která 

provádí výkon sociální práce v 10 věznicích ve spolkové republice 

Sasko pro odsouzené občany České republiky. 

Odbor ZPZ KÚÚK 

 V roce 2019 bude pokračovat realizace projektu Moorevital 2018. 
V lednu 2019 proběhne projektové setkání partnerů v Ústí nad 
Labem. Putovní projektová výstava umístěná ve vestibulu krajského 
úřadu potrvá do konce ledna 2019. 

 Nadále bude pokračovat udržitelnost projektů „Revitalizace rašelinišť 
mezi Horou Sv. Šebestiána a Satzung – I. etapa a II. etapa realizační 
fáze. 

 Pokračování spolupráce s odborem RR na realizaci projektu OdCom. 
Společná příprava závěrečné konference projektu, která se bude 
konat v dubnu 2019 v Drážďanech. 

 Realizace projektu „TetraoVit – Revitalizace rašelinišť a management 
biotopu tetřívka obecného ve východním Krušnohoří“ dle 
schváleného harmonogramu.  

Odbor KP KÚÚK 

  Realizace projektu Umění pozdního středověku v hornické oblasti 

Krušnohoří z programu přeshraniční spolupráce SN – CZ 2014-2020.  
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Odbor RR KÚÚK  

 Prezentace Ústeckého kraje na akcích v Sasku (Tag der Sachsen a 

CanalletoFest. 

 Vydání tištěného průvodce Labskou stezkou „Handbuch 2020“ a jeho 
distribuce v České republice a Německu. 

 Společně se Saskem, Karlovarským a Libereckým krajem realizace a 

společný marketing projektu „Hřebenovka/Kammweg“.  

 Prezentace Ústeckého kraje v roce 2020 na veletrzích cestovního 

ruchu v Drážďanech, Lipsku, Mnichově, Norimberku a Berlíně 

 Pokračování úspěšné spolupráce a vzájemné propagace s letištěm 

Drážďany a sdružením Saské hrady a zámky. 

 Realizace prestripů a famtripů pro německé novináře a cestovní 
kanceláře. 

Odbor UPS KÚÚK 

 V roce 2019 účast na zasedání pracovní skupiny pro udržitelnost 
„Česko - saského informačního systému pro územní plánování“ - 
CROSS-DATA - setkání po udržitelnosti projektu. 

 Účast na zasedání Česko – Saské pracovní skupiny pro územní 
rozvoj. Za českou stranu se zúčastňuje MMR a kraje Karlovarský, 
Ústecký a Liberecký, za Sasko Saské státní ministerstvo vnitra a tři 
plánovací svazy na Česko - Saské hranici. 

 Účast na zasedáních Euroregionu Elbe/Labe v rámci prověření 
návaznosti rozvojových os v hraničním území. 

Odbor DS KÚÚK 

 Spolupráce s objednateli dopravy VVO, ZVON, LK a dopravcem Die 

Länderbahn GmbH na zajištění dopravní obslužnosti území v rámci 

uzavřené Dopravní smlouvy pro Východosaskou síť II (OSN II). 

 Pokračování spolupráce v rámci ESÚS („Nové železniční spojení 

Praha – Drážďany“). 

 Spolupráce s německými dopravními svazy (VMS) za účelem 

zajištění přeshraniční linkové dopravy. 

 Založení pracovní skupiny za účelem podpory novostavby železniční 

tratě Seifhennersdorf – Rumburk. 

 Společná tvorba návrhu smluvní dokumentace ve spolupráci 

s dopravním svazem VVO jejíž účelem je zajištění dopravní 

obslužnosti na lince U28 po roce 2023. 

 Společná propagace a tvorba marketingových produktů veřejné 

dopravy. 

Odbor SMT KÚÚK 

 Podpora škol při realizaci projektů zaměřených na mezinárodní 

spolupráci se Svobodným státem Sasko.   

Odbor ZD KÚÚK  

 Účast na setkáních všech smluvních stran Ujednání o spolupráci ZZS 
(setkání pracovní skupiny je plánováno v Sasku v květnu 2020) a 
účast na dalších dílčích dvojstranných jednáních a workshopech za 
účelem naplňování podmínek Ujednání.  

 Účast na jednáních příslušných pracovních skupin Euroregionů Labe 

a Krušnohoří v rámci problematiky přeshraniční spolupráce 

ve zdravotnictví a IZS. 

 Účast na jednáních Komise pro přeshraniční zdravotní péči 

(Šluknovsko); 
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 Účast na zasedáních Společné komise k Rámcové smlouvě mezi ČR 
a SRN o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné 
služby. 

 Účast na mezinárodní soutěži Rallye ostrov 2020  

 

Navrhované aktivity:  

Poznámky: Odbor ZPZ KÚÚK 

 Projekty revitalizací rašelinišť byly připraveny na základě společného 
prohlášení o spolupráci v přeshraniční ochraně a managementu 
krušnohorských rašelinišť mezi Ústeckým krajem a Svobodným 
státem Sasko – Vládním prezídiem Chemnitz, kterým byla 20. 2. 2008 
deklarována snaha o přípravu územně konkrétního projektu na 
ochranu rašelinišť v okolí Hory Sv. Šebestiána a obce Satzung. Ke 
každému projektu byly uzavřeny příslušné mezinárodní smlouvy.  

Kontaktní osoby zainteresovaných 

odborů KÚÚK 

Odbor SMT KÚÚK – Mgr. Roman Kovář, vedoucí oddělení organizací a koncepcí 

(475 657 281, kovar.r@kr-ustecky.cz)  

Odbor SPRP KÚÚK – Ing. Jana Nedrdová, vedoucí oddělení strategie 

(475 657 944, nedrdova.j@kr-ustecky.cz) 

Odbor ZPZ KÚÚK - Mgr. Jan Rothanzl, Ing. Anna Lehká, oddělení živ. prostředí 

(475 657 121, 475 657 451, rothanzl.j@kr-ustecky.cz,lehka.a@kr-ustecky.cz ) 

Odbor RR KÚÚK – Ing. Pavel Hajšman, vedoucí odboru (475 657 560, 

hajsman.p@kr-ustecky.cz) 

Odbor UPS KÚÚK - Ing. Jolana Novotná, vedoucí oddělení úz. plánování 

(475 657 513, Novotna.j@kr-ustecky.cz ) 

Odbor DS KÚÚK - Ing. Jindřich Franěk, vedoucí odboru (475 657 525, 

franek.j@kr-ustecky.cz ) 

Odbor KP KÚÚK – Mgr. Adam Šrejber, vedoucí odboru (475 657 286, 

srejber.a@kr-ustecky.cz) 

Odbor ZD KÚÚK – Ing. Petr Severa, vedoucí odboru (475 657 435, severa.p@kr-

ustecky.cz) 

 
SEZNAM ZKRATEK:  
Odbor KH KÚÚK – Odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu Ústeckého kraje  
Odbor SMT KÚÚK – Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje 
Odbor SPRP KÚÚK – Odbor strategie, přípravy a realizace projektů Krajského úřadu Ústeckého kraje 
Odbor ZPZ KÚÚK – Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje 
Odbor KP KÚÚK – Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje 
Odbor RR KÚÚK – Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje 
Odbor UPS KÚÚK – Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje 
Odbor DS KÚÚK – Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje 
Odbor ZD KÚ ÚK – Odbor zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého kraje 
VVO – Verkehrsverbund Oberelbe 
ZVON – Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien 
VMS –  Verkehrsverbund Mitelsachsen 
ESÚS Evropské seskupení pro územní spolupráci 
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Základní údaje o spolupráci s partnerským regionem 
Anhui 

Název partnerského regionu: Anhui 

Stát / oblast: Čínská lidová republika 
Centrum regionu: 

(město)  
Hefei 

Podepsaná smlouva, dohoda: 

17. 06. 2009 Dohoda o záměru 

19. 07. 2010 Deklarace mezi provincií Anhui (Čínská lidová republika) a Ústeckým 

krajem (Česká republika) o navázání přátelského vztahu  

Vrcholný politický orgán: 
V čele provincie stojí guvernér Li Guoying. Provincie se dělí na prefektury a 

okresy.  

Základní oblasti spolupráce: 
 Ekonomika 

 Obchod 

 Věda a technika 

 Kultura 

 Vzdělání 

 Zemědělství 

 Zdraví 

Specifické oblasti spolupráce:  Tradiční čínská medicína (dále TCM) 

Organizační složky KÚ ÚK již aktivně 

spolupracující na regionálním partnerství  

 Odbor kancelář hejtmana / Oddělení vnějších a zahraničních vztahů 

 Odbor regionálního rozvoje KÚÚK 

Návrh na zapojení jednotlivých 

organizačních složek Krajského úřadu 

Ústeckého kraje a institucí sídlících 

v Ústeckém kraji ke spolupráci 

s partnerským regionem  

 Krajská zdravotní, a. s. 

 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 

 Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje 

 Krajská agrární komora Ústeckého kraje 

 Krajská agentura pro zemědělství a venkov (Mze) 

Navrhovaná frekvence oficiálních návštěv   1 x za 1 - 2 roky  

Osoba odpovědná za udržování 

partnerství za Ústecký kraj: 

Titul, jméno, příjmení: Mgr. Andrea Kalasová 

Odbor/oddělení: Odbor kancelář hejtmana / oddělení vnějších a 

zahraničních vztahů 

Tel.:  475 657 736 E-mail: kalasova.a@kr-ustecky.cz 

Aktivity za období r. 2007 - 2019: 
Odbor RR KÚÚK 

 Jednání se zástupci univerzity China-Europe Center for Environment and 
Landscape Management State Key Laboratory of Mountain Ecology 
College of Geography Fujian Normal University Cangsham Fuzhou. 
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Odbor KH KÚÚK 

 První kontakt s provincií byl navázán v průběhu služební cesty hejtmanů 
v r. 2007.  

 Na konci listopadu 2007 navštívila delegace Ústeckého kraje provincii 
Anhui a otevřela tak jednání o konkrétních oblastech spolupráce mezi 
oběma regiony. 

 V červnu 2008 navštívila čínská delegace Ústecký kraj. Delegace byla 
zaměřena na zpravodajství a kulturu. Zajímala je zejména spolupráce 
v oblasti výměnných pobytů, zpravodajství a dalších oblastí kultury. 

 V červnu 2009 se hejtmanka ÚK Jana Vaňhová spolu s delegací ÚK 
účastnila veletrhu cestovního ruchu BITE v Pekingu. V rámci návštěvy 
spolu s guvernérem provincie Anhui podepsala dne 17. 6. 2009 Dopis o 
záměru.   

 V září 2009 navštívila Ústecký kraj delegace z Anhui. Účelem návštěvy 
bylo projednat další možnosti spolupráce a vzájemné podpory. Čínská 
delegace se seznámila s těžebním průmyslem, využíváním solárních 
elektráren, průmyslovou zónou Triangle, se sociálními zařízeními a jednala 
i s CzechInvestem. 

 Dne 19. 7. 2010 byla během návštěvy delegace ÚK v Hefei hejtmankou 
Ústeckého kraje Janou Vaňhovou a guvernérem provincie Anhui Wang 
Sanyunem podepsána Deklarace o navázání přátelského vztahu. 

 V 6 – 7/2012 organizovaná cesta do Anhui s cílem dohodnout další 
konkrétní projekty spolupráce, návštěva Univerzity TCM v Hefei společně 
se zástupci KZ, a. s.  

 V srpnu 2012 Ústecký kraj navštívila zemědělská delegace. Došlo 
k propojení kontaktů mezi českými a čínskými zemědělci, Krajskou agrární 
komorou ÚK a ekonomickým úsekem Velvyslanectví ČR v ČLR.  

 V r. 2013 několikrát avizována návštěva delegace Anhui, nakonec vždy 
zrušena. 

 Ve dnech 25. – 26. 9. 2014 proběhla návštěva delegace z provincie Anhui 
a zástupci města Hefei v Ústeckém kraji. Čínská delegace se zajímala o 
práci probační a mediační služby v rámci působnosti ministerstva 
spravedlnosti a možnosti získání zkušeností. Ústecký kraj naopak nadnesl 
téma možnosti spolupráce v oblasti čínské medicíny. 

 Na začátku roku 2015 byl na jednání RÚK a ZÚK předložen materiál ke 
zhodnocení spolupráce s provincií Anhui; Deklarace o spolupráci 
ponechána v platnosti. 

 V květnu 2015 navštívila Ústecký kraj delegace z provincie Anhui. Cílem 
setkání bylo zejména prohloubit a konkretizovat dosavadní smluvní 
spolupráci. Velký zájem čínská strana projevila o rekultivace.  

 Při další návštěvě delegace z provincie Anhui v ÚK v srpnu r. 2016 bylo 
předmětem jednání školství, zdravotnictví, lázeňství a rozvoj podnikání. 
Delegace zavítala do Lázní Teplice, na Strategickou průmyslovou zónu 
Triangle a do Masarykovy nemocnice.  

 Po volbách do krajských zastupitelstev bylo v prosinci 2016 vedení 
provincie Anhui dopisem informováno o novém složení Rady ÚK.   

 V roce 2017 navštívila delegace z provincie Anhui Ústecký kraj 2x – 
v květnu a v září. Při obou návštěvách navštívily delegace strategickou 
průmyslovou zónu Triangle a projevily zájem o zdravotnictví či školství. 
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 V prostorách Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem a dále na KÚÚK realizována výstava Tradiční čínská medicína bez 
legend a mýtů.  

 Realizován seminář s názvem " Tradiční čínská medicína", který se konal 
dne 18. 11. 2017 (spolupráce s odborem ZD). 

 V květnu 2018 proběhla návštěva delegace z ÚK v provincii Anhui. 
Delegace se zúčastnila mimo jiné veletrhu EXPO Anhui 2018, setkala se s 
náměstkem guvernéra provincie, starostou města Huangshan, zástupci 
provinčního ministerstva školství a provinčního úřadu lidských zdrojů a 
sociálních věcí, společnosti Risesun a zástupci Univerzity Anhui.  

 V srpnu 2018 proběhla návštěva sportovní delegace z provincie Anhui 
v ÚK. Čínská strana projevila zájem o spolupráci v oblasti sportovního 
tréninku. 

 V červenci 2019 navštívila Ústecký kraj delegace z města Huangshan 
z provincie Anhui. Primárním záměrem návštěvy bylo setkání s vedením 
města Teplice a zájem o oblast lázeňství. U této příležitosti se delegace 
setkala i s vedením Ústeckého kraje.  

 V listopadu prezentace v rámci veletrhu CII v Šanghaji, včetně společného 
jednání se zástupci provincie Anhui a návštěvy jejich ekonomicko - 
podnikatelského fóra.  

Aktivity plánované pro rok 2020: Odbor KH KÚÚK 

 Konkretizování a rozvíjení dalších oblastí spolupráce ve spolupráci 
s KHK ÚK.   

Odbor RR KÚÚK 

 Press trip pro čínské novináře a čínské cestovní kanceláře. 

 Společné jednání o možné spolupráci s městem Huangshan 
z provincie Anhui a oblastí Žluté hory, která je také zapsaná na 
seznamu UNESCO. 

Navrhované aktivity: Odbor RR KÚÚK 

 Spolupráce našich a čínských odborníků v oblasti cestovního ruchu a 
regionálního rozvoje, rekultivací a s filmovou kanceláří ÚK.  

Poznámky:  

Kontaktní osoby zainteresovaných 

odborů KÚÚK 

Odbor RR KÚÚK – Ing. Pavel Hajšman, vedoucí odboru (475 657 560, 

hajsman.p@kr-ustecky.cz) 

 
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK:  
HSR ÚK – Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje 
KAK ÚK – Krajská agrární komora Ústeckého kraje  
KHK ÚK – Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje 
Odbor KH KÚÚK – Odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu Ústeckého kraje  
Odbor RR KÚÚK – Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje 
Odbor ZD KÚ ÚK – Odbor zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého kraje 
TCM – Tradiční čínská medicína 
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Základní údaje o spolupráci s partnerským regionem 
Žilinský samosprávný kraj 

Název partnerského regionu: Žilinský samosprávný kraj 

Stát / oblast: Slovenská republika 
Centrum regionu: 

(město)  
Žilina  

Podepsaná smlouva, dohoda: 
11. 1. 2011 Dohoda o spolupráci mezi Žilinským samosprávným krajem a 

Ústeckým krajem 

Územní statistická jednotka NUTS:  

Vrcholný politický orgán: Předsedkyně Žilinského samosprávného kraje Erika Jurinová 

Základní oblasti spolupráce:  Podnikání 

 Školství, vzdělávání, mládež 

 Kultura 

 Zdravotnictví 

 Sociální péče 

 Regionální rozvoj, cestovní ruch 

 

Specifické oblasti spolupráce:  

 

Organizační složky KÚ ÚK již aktivně 

spolupracující na regionálním partnerství  
 Odbor kancelář hejtmana / Oddělení vnějších a zahraničních vztahů  

 Odbor regionálního rozvoje 

 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 

 Odbor kultury a památkové péče 

 

Návrh na zapojení jednotlivých 

organizačních složek Krajského úřadu 

Ústeckého kraje a institucí sídlících 

v Ústeckém kraji ke spolupráci 

s partnerským regionem 

 

Navrhovaná frekvence oficiálních návštěv   1 x ročně  

Osoba odpovědná za udržování 

partnerství za Ústecký kraj: 

Titul, jméno, příjmení: Mgr. Andrea Kalasová 

Odbor/oddělení: Odbor kancelář hejtmana / oddělení vnějších a 

zahraničních vztahů 

Tel.:  475 657 736 E-mail: kalasova.a@kr-ustecky.cz  

Aktivity za sledované období r. 2011 - 

2019: 
Odbor RR KÚÚK 

 Účast na jednání pracovních skupin pro oblast reg. rozvoje a školství 
v červenci 2011. 

 Účast na jednání pracovních skupin pro reg. rozvoj za ÚK a ŽSK 
během návštěvy předsedy ŽSK Ing. Blanára v ÚK dne 18. 5. 2012. 

bod 4.1 priloha 3.pdf k usnesení č. 005/85R/2020
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Odbor SMT KÚÚK 

 Oslovení středních škol zřiz. ÚK a předání informace o Dohodě o 
vzájemné spolupráci mezi ÚK a ŽSK. 

 Zorganizování pracovní porady pro školy, které projevily zájem podílet se 
na spolupráci v rámci výše zmiňované Dohody. 

 Z pracovní porady vzešlo 6 projektů, které odbor SMT sumarizoval a 
předložil Výboru pro zahraniční vztahy Zastupitelstva Ústeckého kraje 
k posouzení. 

 Projekt „Vítejte v Litoměřicích“ se zapojenými školami - Střední 
pedagogická škola J. H. Pestalozziho, Litoměřice, Komenského 3, 
příspěvková organizace a partnerská Pedagogická a sociálna akadémia, 
ul. SNP 509/116, Turčianské Teplice - byl usnesením č. 3/19VZV/2011 
doporučen k realizaci. Dle sdělení paní ředitelky byl původní termín 
realizace po konzultaci s VZV ZÚK přesunut z června 2012 na říjen 2012. 
Důvodem byla problematická komunikace ze strany partnerské školy. 

 Dále byl odbor SMT informován o navázané spolupráci mezi školami: 
Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková 
organizace a Stredná zdravotnicka škola, Dolný Kubín. Školy uzavřely 
partnerskou smlouvu o spolupráci a výměně zkušeností, poznatků 
spojených s činností školských zařízení. 

 V prosinci 2011 proběhla pracovní návštěva zástupců Gymnázia TGM, 
Litvínov, Studentská 640, 436 67 Litvínov na Gymnáziu v Hlinské ulici 
v Žilině, byly projednány možnosti spolupráce a přislíbena návštěva 
zástupců slovenské strany u českého partnera. Realizátorem je 
Gymnázium TGM, Litvínov, p.o., Studentská 640, 436 67 Litvínov. 

 Účast sedmičlenného družstva žáků Gymnázia, Teplice, Čs. dobrovolců 
11, p. o. na sportovně-vědomostní soutěži v partnerském Žilinském 
samosprávném kraji s názvem Župná kalokagatia, která proběhla 27. 10. 
2011 ve slovenských Turanech. Účast finančně podpořil ÚK. Na přípravě 
cesty se podílel Odbor KH KÚÚK. 

 Účast pětičlenného družstva Podkrušnohorského Gymnázia, Most na 
sportovně-vědomostní soutěži Župná kalokagatia 2012 ve dnech 4. - 5. 
10. 2012 v Turanech. Na přípravě cesty se opět podílel Odbor KH KÚÚK. 

 Účast družstva SZŠ Dolný Kubín na školním kole soutěže v poskytování 
první pomoci v Děčíně; výměnná stáž žáků 3. ročníku v rámci odborné 
praxe (červen 2012); sportovní přátelská utkání – florbal, odbíjená (říjen 
2012); podpora individuálních poznávacích pobytů zaměstnanců v oblasti 
partnerské školy – realizátorem těchto aktivit by měla být Střední 
zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace. 

 Gymnázium, Chomutov se 11. 10. 2013 zúčastnilo 7. ročníku 
vědomostně-sportovní soutěže „Župná kalokagatia 2013“. Zástupci 
Ústeckého kraje obsadili páté místo. 

 Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem 
realizovala projekt stáží „Kuchaři a cukráři na Slovensku“ společně 
s partnerskou školou v Martině. Stáže se zúčastnilo 14 žáků oboru Cukrář 
a 1 doprovodná osoba - odborný učitel oboru Cukrář, stáž se uskutečnila 
v dubnu 2013.  

 Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad 
Labem, příspěvková organizace realizovala se Střední školou obchodu a 
služeb v Martině projekt v rámci mobility Leonardo da Vinci, ÚK finančně 
podpořil doprovodné kulturní a sportovní aktivity – březen/duben 2014. 

 Střední zdravotnická škola, Děčín, příspěvková organizace se aktivně 
zapojila do spolupráce s Žilinským samosprávným krajem v oblasti 
vzdělávání a navázala partnerství se Střední zdravotnickou školou Dolný 
Kubín. V rámci tohoto partnerství vznikl společný projekt Odborná výuka 
oboru zdravotnický asistent. Termín realizace 1. – 4. července 2014. 
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 Účast zástupce odboru na vyhodnocení výtvarné soutěže na téma SNP 
(dále také aktivity odboru KH) v Žilině dne 23. 6. 2014, Ústecký kraj 
zastupoval RSDr. Jaroslav Horák, přítomny byly rovněž vítězky soutěže 
za ÚK. 

 Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad 
Labem, příspěvková organizace se dne 10. 10. 2014 zúčastnilo 8. ročníku 
vědomostně-sportovní soutěže „Župná kalokagatia 2014“. Zástupci 
Ústeckého kraje obsadili dvanácté místo. 

 Realizace zmiňovaného projektu „Vítejte v Litoměřicích“, pokud bude 
schváleno jeho finanční krytí a partnerská škola potvrdí termín 
uskutečnění. Realizátorem by měla být Střední pedagogická škola J. H. 
Pestalozziho, Litoměřice, která byla od 1. 9. 2012 sloučena se Střední 
pedagogickou školou. Projekt nebyl realizován z důvodu problematické 
komunikace s partnerskou školou v roce 2013. 

 Účast žáků školy doporučené Odborem ŠMT na Župné kalokagatii 2015 
(kritériem je úspěšnost školy na sportovních a vědomostních soutěžích 
v posledních letech). 

 Podpora středních škol při aktivitách naplňujících Dohodu o spolupráci. 

Rok 2015: 

 Soutěž středních škol v poskytování první pomoci.  Střední zdravotnická 
škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace uzavřela dne 10. 
11. 2011 partnerskou smlouvu se Střední zdravotnickou školou Dolný 
Kubín z Žilinského samosprávného kraje. Na základě vzájemné 
spolupráce byla naplánována účast žáků SŠ zdravotnické školy, Děčín, 
na soutěži středních škol v poskytování první pomoci, která se uskutečnila 
v Dolném Kubíně dne 28. 4. 2015. 

 Odborná stáž žáků Střední zdravotnické školy, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, 
příspěvková organizace v Dolnooravské nemocnici Dolný Kubín (Žilinský 
samosprávný kraj) ve dnech 7. - 13. června 2015. 

 V rámci spolupráce Ústeckého kraje a Samosprávného kraje Žilina byla 
zahájena konkrétní spolupráce mezi Evropskou obchodní akademií v 
Děčíně a Obchodnou akadémií, Velká Okružná 32, Žilina, Slovensko. 
Jedná se o realizaci společných projektových aktivit, výměny zkušeností 
pedagogických sborů ve vzdělávacích a výchovných činnostech, výměny 
studentů v rámci projektů. Ve dnech 16. - 18. 6. 2015 se uskutečnila 
pracovní návštěva delegace EOA  v Žilině. K podpisu byla připravena 
smlouva mezi oběma subjekty zahrnující následující oblasti spolupráce: 
společné projekty v oblasti vzdělávání a výměna zkušeností z obou 
vzdělávacích soustav v aplikaci na činnost obchodních akademií, 
výměnné pobyty žáků a pedagogů škol, spolupráce a sdílení vytvořených 
vzdělávacích materiálů, společné mimoškolní aktivity. 

 Gymnázium Děčín, Komenského náměstí 4, příspěvková organizace, 17. 
září 2015, Turany. Družstvo školy se z pověření ÚK zúčastnilo sportovně 
vědomostní mezinárodní soutěže Župná kalokagathia 2015 ve 
slovenských Turanech. Z celkového počtu 10 zúčastněných družstev se 
umístili na 4. místě. 

Rok 2016: 

 Soutěž středních škol v poskytování první pomoci. Střední zdravotnická 
škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace uzavřela dne 10. 
11. 2011 partnerskou smlouvu se Střední zdravotnickou školou Dolný 
Kubín z Žilinského samosprávného kraje. Na základě vzájemné 
spolupráce byla naplánována účast 6 žáků Střední zdravotnické školy, 
Děčín, na soutěži středních škol v poskytování první pomoci, která se 
uskutečnila v Dolném Kubíně dne 5. 5. 2016. Cílem projektu bylo 
poskytnout žákům školy možnost ověření svých vědomostí a praktických 
zkušeností v poskytování první pomoci v mezinárodním měřítku. 
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 Spolupráce mezi Evropskou obchodní akademií v Děčíně a Obchodnou 
akadémií, Velká Okružná 32, Žilina, Slovensko. Setkání se uskutečnilo 
v Žilině ve dnech 13. – 15. 9. 2016. Oblasti jednání: společné projekty ve 
vzdělávání a výměna zkušeností obou vzdělávacích soustav v aplikaci na 
činnost obchodních akademií, další spolupráce na metodických 
vzdělávacích materiálech oboru s konkretizací do jednotlivých předmětů, 
spolupráce v oblasti environmentální výchovy a přípravy úředníků státní 
správy včetně působení v evropských institucích (návaznost na stávající 
zaměření Evropský hospodářský asistent na Evropské obchodní 
akademii v Děčíně).  

 Konference - zdravotnické školství ČR a SR (Dolný Kubín, Žilinský 
samosprávný kraj, Slovensko). Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. 
mládeže 5/9, příspěvková organizace uzavřela dne 10. 11. 2011 
partnerskou smlouvu se Střední zdravotnickou školou Dolný Kubín z 
Žilinského samosprávného kraje. Partnerství vzniklo na výzvu Ústeckého 
kraje na podporu spolupráce Ústeckého kraje a Žilinského 
samosprávného kraje.  

 Dne 5. 2. 2016 byl stanoven program spolupráce na rok 2016 a jedním z 
bodů byla realizace semináře partnerských škol v Dolném Kubíně nad 
aktuálními novinkami zdravotnického školství v ČR a SR. Účelem projektu 
bylo seznámit se s aktuální situací ve zdravotnickém zařízení partnerské 
školy a prezentovat výstupy z projektu OPVK, dále prezentovat vzájemně 
studijní materiály obou škol s cílem jejich využití v partnerských školách. 

 Studentský čtyřboj – 2. ročník (Děčín), Střední zdravotnická škola, Děčín, 
Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace, Střední zdravotnická škola 
Dolný Kubín z Žilinského samosprávného kraje. Mezinárodní setkání 
mladých lidí (žáků partnerských škol) a podpora jazykového, 
matematického a branného vzdělání. Čtyřboj se skládal z branné přípravy 
(přesun zraněného), z eseje cizího jazyka, z matematického kvízu 
(piškvorky) a ze sportovní disciplíny (stolní tenis). Velmi významnou částí 
byla výměna zkušeností v oblasti přípravy žáků na povolání a uplatnění v 
praxi. Realizované výměnné akce byly zaměřeny na odborné vzdělávání 
(první pomoc, odborná stáž). 

 Na podzim 2016 reprezentovalo Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, 
příspěvková organizace Ústecký kraj na sportovně-vědomostí soutěži 
Župná kalokagathia. Přestože skončili žáci lounského gymnázia na 
poslední příčce, odnesli si ze soutěže mnoho zkušeností a sportovních 
zážitků a byli za tuto možnost srovnání svých dovedností se zahraniční 
konkurencí vděční. 

Rok 2017: 

 Sedm žáků ze Střední odborné školy v Litvínově – Hamru vyrazilo v říjnu 
na čtrnáctidenní stáž do Krásna nad Kysucou. Obsahem stáže s názvem 
„Jedeme na zkušenou!“ byla výroba dvojitého špaletového okna. Výroba 
probíhala ve spolupráci s partnerskou Strednou odbornou školou 
drevárskou a stavebnou.  Celý projekt získal podporu v rámci programu 
Erasmus+. Získané a ohodnocené výsledky ze studijní stáže jsou 
zaznamenány v dokumentu Europass-mobilita, který žáci obdrželi. Tento 
dokument popisuje, co žák umí a může mu pomoci při pracovním 
pohovoru u budoucího zaměstnavatele. 

 V rámci spolupráce Ústeckého kraje a Žilinského samosprávného kraje 
byla zahájena konkrétní spolupráce mezi Evropskou obchodní akademií 
v Děčíně a Obchodnou akadémií, Velká Okružná 32, Žilina, Slovensko. 
Jedná se o realizaci společných projektových aktivit, výměny zkušeností 
ve vzdělávacích a výchovných činnostech. Včetně postoupení 
vzdělávacích materiálů zejména v oblasti projektového řízení, 
komunikace, týmové práce a komunitních projektů. Ve dnech 19. - 21. 6. 
2017. Pracovní návštěva kompetentních zástupců (2osoby) EOA v Žilině, 
příprava dalšího postupu činností uvedených v účelu akce. 
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 V roce 2017 se podařilo rozšířit vzájemnou spolupráci v oblasti školství 
podpisem memoranda o spolupráci mezi Střední školou zahradnickou a 
zemědělskou Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda a Strednou 
odbornou školou poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline. 
Memorandum bylo podepsáno řediteli dotčených škol před slavnostním 
večerem Mistrovství floristů v Děčíně. 

Rok 2018: 

 Střední odborná škola, Litvínov - Hamr, p. o. - rozvíjení mezinárodního 
partnerství se slovenskými školami (Krásno nad Kysucou; Žilina). Na 
podzim roku 2017 se žáci oboru truhlář a umělecký truhlář zúčastnili 
dvoutýdenní stáže na Střední odborné škole, Krásno nad Kysucou. V 
červnu 2017 se deklarovala vůle navázat spolupráci také se Spojenou 
školou v Žilině. Na jaře 2018 se žáci a učitelé ze Spojené školy, Žilina 
zúčastnili kadeřnické soutěže pořádané Střední odbornou školou, 
Litvínov-Hamr. Nyní se jedná o možnosti stáže pro žáky oboru kadeřník. 

 Střední škola řemesel a služeb, Děčín, p. o. - Maister Palacinka – soutěž 
v rámci mezinárodní spolupráce s partnerskou školou Spojená škola 
Ružomberok (Žilina), účast na soutěži, konzultace v jednotlivých oborech 
(kuchař, číšník, cukrář, kadeřník, kosmetička). 

 „Župná kalokagatia 2018“ - 12. ročník sportovně-vědomostní soutěže se 
koná 5. 10. 2018 v prostorách Spojenej školy, Rosinská cesta 4, Žilina. 
Za Ústecký kraj se zúčastní Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, 
příspěvková organizace. 

Odbor KH KÚÚK 

 21. a 22. 1. 2014 návštěva delegace Ústeckého kraje v Žilině. 

 24. 2. – 15. 5. 2014 vyhlášení grafické soutěže na téma Slovenské 
národní povstání u příležitosti 70. výročí SNP ve spolupráci s odborem 
ŠMT. 

 9. 6. 2014 proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže na KÚÚK za 
účasti hejtmana ÚK O. Bubeníčka; spolupráce s odborem ŠMT při 
organizaci následného výjezdu absolutních vítězek soutěže do Žiliny. 

 V roce 2015 realizována pouze jedna oficiální návštěva – delegace 
Ústeckého kraje navštívila v září 2015 Žilinský samosprávný kraj s cílem 
zhodnotit dosavadní spolupráci.  

 Dne 14. 12. 2015 byl ZÚK předložen materiál ke zhodnocení spolupráce 
ÚK s ŽSK. Zastupitelstvo rozhodlo ponechat Dohodu v platnosti i po 
11. 1. 2016.  

 V roce 2016 na půdě ÚK ani ŽSK neproběhlo žádné oficiální setkání 
vedení krajů.  

 Na základě výsledků voleb z prosince 2017 byla jmenována do funkce 
nová předsedkyně ŽSK Erika Jurinová, hejtman ÚK ji odeslal gratulační 
dopis s návrhem na obnovení aktivní spolupráce na úrovni vedení obou 
krajů, zapojení zájmových organizací typu Krajská hospodářská komora, 
Krajská agrární komora, Hospodářská a sociální rada, Krajská rada 
seniorů apod. do této spolupráce, dále také připomenul 100. výročí vzniku 
ČSR v roce 2018 a nabídl aktivní zapojení ŽSK do přípravy oslav tohoto 
významného výročí ve spolupráci s ÚK. 

 V prosinci 2018 byl vedení ŽSK zaslán dopis s nabídkou zapůjčení 
ústecké putovní výstavy k 100. výročí vzniku republiky a zároveň bylo 
navrhnuto společné setkání.   

 V říjnu 2019 se uskutečnila návštěva delegace Ústeckého kraje v ŽSK. 
Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček se poprvé osobně setkal s 
předsedkyní Žilinského samosprávného kraje Erikou Jurinovou. Cesty na 
Slovensko se zúčastnili také ředitelé kulturních příspěvkových organizací 
Ústeckého kraje za účelem prohloubení kulturní spolupráce mezi 
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kulturními organizacemi krajů. V rámci návštěvy proběhla vernisáž 
výstavy připomínající 100. výroční vzniku ČSR.  

Odbor KP KÚÚK 

 V roce 2018 byla zprostředkována realizace výstavy „Nomádi Evropy – 
příběh slovenského drátenictví“. Výstava proběhla ve dnech 12. 7. – 23. 
9. 2018 v Jízdárně teplického zámku. 

 V říjnu 2019 oficiální návštěva hejtmana a člena Rady kraje pro kulturu a 
památkovou péči v ŽSK, včetně delegace ředitelů příspěvkových 
organizací v oblasti kultury. Otevření výstavy k 100. výročí vzniku ČSR 
na Budatínském hradě v Žilině.  

Aktivity plánované pro rok 2020: Odbor SMT KÚÚK 

 Podpora středních škol při aktivitách naplňujících Dohodu o spolupráci.  

Odbor KH KÚÚK 

 Setkání s vedením ŽSK.  

 Rozvíjení a prohloubení spolupráce v kooperaci s OSMT a KP KÚ ÚK.  

Odbor KP KÚÚK 

 V případě výjezdu vedení ÚK se předpokládá současně výjezd ředitelů 
příspěvkových organizací z oblasti kultury.  

 

Navrhované aktivity: Odbor SMT KÚÚK 

 Podpora vzájemných pracovních návštěv zástupců partnerských škol. 

 Podpora výměnných pobytů žáků a odborných stáží. 

 Spolupráce na různých typech soutěží pro žáky SŠ.  

Odbor KP 

 Vzájemná výměna výstav mezi muzei a galeriemi. 

 Spolupráce na mezinárodních projektech. 

Poznámky: Odbor SMT KÚÚK 

 Výše navrhované aktivity bude možné realizovat pouze v případě, že bude 
zajištěno jejich finanční krytí. 

Kontaktní osoby zainteresovaných 

odborů KÚÚK 

Odbor RR KÚÚK – Ing. Pavel Hajšman, vedoucí odboru (475 657 560, 

hajsman.p@kr-ustecky.cz) 

Odbor SMT KÚÚK - Mgr. Roman Kovář, vedoucí oddělení organizací a koncepcí 

(475 657 281, kovar.r@kr-ustecky.cz)  

Odbor KP KÚÚK – PhDr. Adam Šrejber, Ph.D., vedoucí odboru (475 657 286, 

srejber.a@kr-ustecky.cz) 

 
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK:  
Odbor KH KÚÚK – Odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu Ústeckého kraje  
Odbor SMT KÚÚK – Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje 
Odbor RR KÚÚK – Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje 
Odbor KP KÚÚK – Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje 
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Základní údaje o spolupráci s partnerským regionem 
Republika srbská 

Název partnerského regionu: Republika srbská (Bosna a Hercegovina) 

Stát / oblast: Republika srbská 
Centrum regionu: 

(město)  
Banja Luka 

Podepsaná smlouva, dohoda: 09. 04. 2010 Dohoda mezi Vládou Republiky srbské (Bosna a Hercegovina) a 

Ústeckým krajem (Česká republika) 

Územní statistická jednotka NUTS: 
 

Vrcholný politický orgán: 
Vláda Republiky srbské v čele s předsedkyní: Željka Cvijanović 

Základní oblasti spolupráce:  Podnikání 

 Školství, vzdělávání, mládež 

 Kultura 

 Zdravotnictví 

 Turismus (především v oblasti lázeňství) 

Specifické oblasti spolupráce:  

Organizační složky KÚ ÚK již aktivně 

spolupracující na regionálním partnerství  
 Odbor kancelář hejtmana / Oddělení vnějších a zahraničních vztahů  

 Odbor regionálního rozvoje 

Návrh na zapojení jednotlivých 

organizačních složek Krajského úřadu 

Ústeckého kraje a institucí sídlících 

v Ústeckém kraji ke spolupráci 

s partnerským regionem  

 Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje 

 Krajská agrární komora Ústeckého kraje 

 Destinační agentury (Brána do Čech) 

 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

Navrhovaná frekvence oficiálních návštěv   1 x ročně  

Osoba odpovědná za udržování 

partnerství za Ústecký kraj: 

Titul, jméno, příjmení: Ing. Jitka Zimová 

Odbor/oddělení: Odbor kancelář hejtmana / oddělení vnějších a 

zahraničních vztahů 

Tel.:  475 657 858 E-mail: zimova.j@kr-ustecky.cz  

Aktivity za sledované období r. 2010-  

2019: 
Odbor KH KÚÚK 

 V květnu 2014 přijal hejtman Ústeckého kraje na oficiální návštěvě 
velvyslankyni BiH J. E. pí Danku Savić. 

 V červnu 2014 ÚK poskytl Bosně a Hercegovině, kterou zasáhly 
ničivé povodně, 500.000 Kč jako humanitární pomoc.  

bod 4.1 priloha 4.pdf k usnesení č. 005/85R/2020
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 V únoru 2015 Zastupitelstvo ÚK na svém zasedání zhodnotilo 
spolupráci s Republikou srbskou a rozhodlo ponechat dohodu 
v platnosti i po 9. 4. 2015.  

 Hejtman ÚK pozván ministrem pro ekonomické záležitosti a 
regionální spolupráci k návštěvě BiH. K návštěvě nedošlo pro 
neshodu v pracovním harmonogramu představitelů regionů.  

 Po volbách do krajských zastupitelstev bylo v prosinci 2016 vedení 
Republiky srbské dopisem informováno o novém složení Rady ÚK. 

 Od roku 2016 neproběhlo žádné oficiální setkání vedení regionů. 

Odbor RR KÚÚK 

 Společná prezentace na veletrzích cestovního ruchu Holiday World 
v Praze a Regiontour v Brně v roce 2011. 

 Prezentace ÚK na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu ITF.  

 Novi Sad (Srbsko) v září 2012 v rámci stánku Národní turistické 
organizace Republiky srbské. Za ÚK se zúčastnil předseda Výboru 
pro zahraniční vztahy J. Foldyna (organizováno ve spolupráci 
s Odborem KH KÚÚK). 

 Ve dnech 20. – 23. 2. 2014 se Ústecký kraj prezentoval na jednom 
stánku společně s Republikou srbkou (Bosna a Hercegovina) a s 
Turistickou organizací autonomní oblasti Vojvodina (Srbsko) a na 
veletrhu cestovního ruchu Holiday World 2014 v Praze. 

 V únoru 2015 společná prezentace na stánku Ústeckého kraje na 
veletrhu Holiday World Praha.  

 V únoru 2016 společná prezentace na stánku Ústeckého kraje na 
veletrhu Holiday World Praha.  

 16. – 19. 2. 2017 společná prezentace na stánku Ústeckého kraje na 
veletrhu Holiday World Praha.  

 I v r. 2018 a 2019 společná prezentace na stánku ÚK na veletrhu 
Holiday World Praha, kterou zajišťuje Tourist Organisation of 
Republic of Srpska. 

  

Aktivity plánované pro rok 2020: Odbor RR KÚÚK 

 Opět společná prezentace na stánku ÚK na veletrhu Holiday World 
Praha a realizace společného prestripu a famtripu v obou regionech.  

 

Navrhované aktivity: Odbor KH KÚÚK 

 Zhodnocení dosavadní spolupráce a případné vytyčení nových 
oblastí spolupráce spolupráce.  

 Ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou ÚK výjezd 
podnikatelské delegace ÚK do Republiky srbské. 

Poznámky:   

Kontaktní osoby zainteresovaných 

odborů KÚÚK 

Odbor RR KÚÚK – Ing. Pavel Hajšman, vedoucí odboru (475 657 560, 

hajsman.p@kr-ustecky.cz) 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK:  
Odbor KH KÚÚK – Odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu Ústeckého kraje  
Odbor RR KÚÚK – Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje 
 



Příloha č. 5 

1 
 

Základní údaje o spolupráci se subjekty v Autonomní 
oblasti Vojvodina 

Název partnerského regionu: 

Město Vršac, město Bela Crkva, Regionální centrum 

pro sociálně-ekonomický rozvoj, Národní úřad práce 

Republiky Srbsko (resp. instituce působící 

v Autonomní oblasti Vojvodina, Srbsko) 

Stát / oblast: Republika Srbsko 

 

Centrum regionu: 

(město)  

 

Pančevo (Jižní Banát) 

Podepsaná smlouva, dohoda: 

03. 6. 2011 Memorandum o porozumění mezi Ústeckým krajem a městy Vršac, 

Bela Crkva, rozvojovou agenturou ve Zrenjaninu a Národním úřadem práce 

v Republice Srbsko 

7. 6. 2018 Memorandum o spolupráci mezi Ústeckým krajem a Autonomní oblastí 

Vojvodina 

Územní statistická jednotka NUTS: / 

Vrcholný politický orgán: 

Starosta města Vršac (predsednik opštiine Vršac), starosta města Bela Crkva 

(predsednik opštiine Bela Crkva), ředitelka Regionálního centra (direktor), ředitel 

Národního úřadu práce (direktor) 

Základní oblasti spolupráce:  Příprava Srbska pro vstup do EU a využívání předvstupních fondů, 
příprava projektů 

 Řešení nezaměstnanosti 

 Podpora podnikání 

 Vzdělávání (vč. stáží) 

 Zdravotní péče a sociální politika 

 Regionální rozvoj a cestovní ruch 

 Kultura 

bod 4.1 priloha 5.pdf k usnesení č. 005/85R/2020
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Specifické oblasti spolupráce:  Posílení kapacity relevantních stakeholderů na území Jižního Banátu 
v oblasti udržitelného rozvoje území založeného na principu 
partnerství se zvláštním zřetelem na problematiku zaměstnanosti; 

 Zvýšení absorpční kapacity měst Vršac a Bela Crkva a dalších 
subjektů v regionu pro využívání zdrojů předvstupní pomoci EU 
určených mj. i pro podporu rozvoje venkova, zvyšování kvality života 
lidí na venkově a rozvoj multifunkčního zemědělství; 

 Podpora aktivit k řešení problematiky nezaměstnanosti na území 
Jižního Banátu, spolupráce s Národním úřadem práce při vytváření 
nových pracovních míst, rozvoji a posilování aktivních politik 
zaměstnanosti; 

 Příprava společných projektů; 

 Organizace stáží absolventů srbských středních škol na středních 
školách zřizovaných Ústeckým krajem; 

 Přizvání subjektů z území srbských účastníků k zapojení do realizace 
projektů v rámci programů Evropské územní spolupráce, ve kterých 
bude Ústecký kraj projektovým partnerem; 

 Podpora při řešení nezaměstnanosti mladých lidí; 

 Podpora a předávání zkušenosti v oblasti zakládání a zahajování 
činnosti odbytových družstev v oblasti zemědělství. 

 Podpora spolupráce v oblasti vzdělávání a výměny odborníků, učitelů 
a studentů, vč. podpory stáží.  

 Podpora spolupráce v oblasti zdravotní péče a sociální politiky 
formou výměny zkušeností, příprav projektů a realizací stáží.  

 V oblasti cestovního ruchu vzájemná prezentace na stáncích v rámci 
veletrhů cestovního ruchu, aj.     

 V oblasti kultury podpora kulturních aktivit a událostí, vč. podpory 
krajanských spolků.  

Organizační složky KÚ ÚK již aktivně 

spolupracující na regionálním partnerství  
 Odbor kancelář hejtmana / Oddělení vnějších a zahraničních vztahů  

 Odbor regionálního rozvoje / Oddělení regionálního rozvoje 

Návrh na zapojení jednotlivých 

organizačních složek Krajského úřadu 

Ústeckého kraje a institucí sídlících 

v Ústeckém kraji ke spolupráci 

s partnerským regionem  

 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 

 Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje 

 Krajská zdravotní, a.s. 

 Gymnázium Teplice 

Navrhovaná frekvence oficiálních návštěv   1 - 2 x ročně  

Osoba odpovědná za udržování 

partnerství za Ústecký kraj: 

Titul, jméno, příjmení: Ing. Jitka Zimová 

Odbor/oddělení: Odbor kancelář hejtmana / oddělení vnějších a 

zahraničních vztahů  

Tel.:  475 657 858 E-mail: zimova.j@kr-ustecky.cz 

Aktivity za sledované období r. 2010- 

2019: 
Rok 2010 – Odbor RR KÚÚK 

Celoročně realizován projekt s názvem „Zvyšování absorpční kapacity pro 
rozvoj venkova“. 

Projektové aktivity:   

 05/2010: Studijní cesta srbské delegace z Bela Crkvy  do ÚK, 
zpracování stručné analýzy situace v oblasti strategie rozvoje 
Jihobanátského okruhu. 
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 09/2010: Školení stakeholderů v problematice projektového řízení, 
příprava projektových záměrů. 

 

Rok 2011 – Odbory RR KÚÚK, KH KÚÚK 

 06/2011: Uzavřeno Memorandum o porozumění. 

 09/2011: Novi Sad (Srbsko) prezentace ÚK v rámci stánku Národní 
turistické organizace Republiky srbské.  

 10/2011: Podání projektu s názvem „Spolupráce Ústeckého kraje s městy 
v Jižním Banátu (Srbsko)“ v rámci dotačního programu Ministerstva 
zahraničních věcí ČR. 

 Průběžná komunikace s kontaktní osobou v Jižním Banátu. 

 

Rok 2012 – Odbory RR KÚÚK, KH KÚÚK 

Celoročně realizace projektu „Spolupráce Ústeckého kraje s městy v Jižním 
Banátu (Srbsko)“.  

Projektové aktivity: 

 07/2012: Setkání podnikatelů a zástupců samosprávy (delegace ÚK 
v Jižním Banátu). 

 10/2012: Návštěva delegace Srbska v ÚK a setkání s podnikateli. 
Jednání zástupce ÚK a srbské delegace na MPO ČR.  

Další aktivity v roce 2012: 

 12/2012: návštěva delegace ÚK v Jižním Banátu. 

 Průběžná komunikace s kontaktní osobou v Jižním Banátu. 

 

Rok 2013 – Odbory RR KÚÚK, KH KÚÚK 

 10/2013: Návštěva delegace ÚK v autonomní oblasti Vojvodina (vedena 
hejtmanem ÚK; zaměřena na spolupráci v oblasti školství, zdravotnictví a 
cestovního ruchu; navštívena města Novi Sad, Vršac a Bela Crkva). 
Podán projekt „Zvyšování kompetencí pracovníků ve zdravotnictví a 
navázání dlouhodobé spolupráce mezi studenty středních a škol ve 
městech Vršac a Bela Crkva a Ústeckém kraji“ v rámci dotačního 
programu Ministerstva zahraničních věcí ČR. 

 11/2013: Přijetí delegace z obecní nemocnice Vršac hejtmanem ÚK, 
zahájení spolupráce mezi KZ, a.s. a obecní nemocnicí ve Vršci.  

 Průběžná komunikace s kontaktní osobou v Jižním Banátu. 

 

Rok 2014 – Odbory RR KÚÚK, KH KÚÚK 

Celoročně realizace projektu „Zvyšování kompetencí pracovníků ve 
zdravotnictví a navázání dlouhodobé spolupráce mezi studenty středních a 
škol ve městech Vršac a Bela Crkva a Ústeckém kraji“. 

Projektové aktivity:  

 05/2014: Odborná stáž lékařů a sester v Krajské zdravotní, a.s. 
(Masarykova nemocnice, Nemocnice Teplice) 

 05-09/2014: Koordinace darování vyřazených lékařských přístrojů 
nemocnici ve Vršaci od Krajské zdravotní, a.s. v hodnotě cca 73 tis. 
Kč. Dar předán v září 2014.   

 06/2014.: Setkání studentů v Srbsku (hostitel ekonomická střední 
škola v Bela Crkvě), 4. 6. 2014 předání dvou notebooků a 
dataprojektorů srbské střední škole (technika zakoupena v rámci 
projektu ÚK).  

 09/2014.: Setkání studentů v ÚK (hostitel Gymnázium Teplice). 
Návštěva delegace ÚK ve Vršci; v rámci této aktivity se uskutečnila 
jednání hejtmana ÚK o další spolupráci, témata: krizové řízení, 
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spolupráce v oblasti kultury, pokračování specializovaných stáží 
lékařů, podpora výuky českého jazyka. 

 

Další aktivity v roce 2014: 

 02/2014: Veletrh cestovního ruchu Holiday World 2014 v Praze – 
prezentace ÚK společně s Turistickou organizací autonomní oblasti 
Vojvodina (Srbsko) a s Republikou srpskou (Bosna a Hercegovina).  

 06/2014: Humanitární pomoc ÚK ve výši 500.000 Kč Srbské republice, 
kterou zasáhly ničivé povodně. 

 11/2014: Pracovní jednání se srbskou stranou a konkretizovány priority 
společného projektu na rok 2015 v oblasti předávání zkušeností 
spojených s povodněmi.   

 Rada ÚK schválila obci Češko Selo (Srbsko) finanční dar ve výši 30.000 
Kč a darování slabikářů v hodnotě 5.000 Kč na podporu výuky českého 
jazyka.  

 Podány projekty v dotačních titulech Podpora rozvojových aktivit krajů a 
obcí v prioritních zemích zahraniční rozvojové spolupráce ČR - projekt: 
Specializovaná stáž pracovníků ve zdravotnictví z měst Vršac a Bela 
Crkva v Ústeckém kraji a Podpora rozvojových aktivit krajů, měst a obcí v 
Bosně a Hercegovině či Srbsku v oblasti povodňového nebezpečí a 
krizového řízení - projekt: Příprava a řešení mimořádných událostí a 
krizových situací v návaznosti na přírodní katastrofy.  

 Průběžná komunikace s kontaktní osobou v Jižním Banátu. 

 

Rok 2015 – Odbory RR KÚÚK, KH KÚÚK 

Celoročně realizace dvou projektů. 

Projekt 1: Specializovaná stáž pracovníků ve zdravotnictví z měst Vršac a Bela 
Crkva v Ústeckém kraji. 

Projektové aktivity:  

 05-06/2015: Praktické zdokonalení, trénink a rozšíření odborných 
dovedností zdravotnického personálu ze srbských nemocnic v rámci 
stáže na specializovaných pracovištích Krajské zdravotní, a.s. 
Celkem proškoleno 22 osob. 

 06/2015 a 09/2015: Rozvíjení další spolupráce a projednání témat 
podpory – dvě setkání všech projektových partnerů, kde byly 
diskutovány odborné lékařské otázky a témata další spolupráce. V 
rámci jednání ve Vršci byly předány velkoformátové fotografie 
dokumentující spolupráci v oblasti zdravotnictví řediteli nemocnice 
ve Vršci. 

 10/2015: Předání zdravotnické techniky a oblečení pro zdravotnický 
personál nemocnicím ve Vršaci a Bele Crkvi na základě darovací 
smlouvy mezi Krajskou zdravotní, a.s. a Obecní nemocnicí ve Vršci.  

 

Projekt 2: Podpora a řešení mimořádných událostí a krizových situací v 
návaznosti na přírodní katastrofy 

Projektové aktivity: 

 04/2015: Zlepšení odborných dovedností a kapacit pracovníků v 
úseku krizového řízení Úřadu Jihobanátského okruhu a 8 opštin 
v okruhu. Připraveny 3 moduly, které obsahově pokryly 
problematiku. Vlastní výjezd českých odborníků se uskutečnil 14. – 
17. 4. 2015. Obsah: seznámení se srbskou legislativou, postupy a 
opatřeními, prohlídka hasičské základny, prohlídka kritických bodů v 
krajině v průběhu povodně a jednání se zástupci záchranných složek 
k obsahu krizové karty – účel a funkce, důležité kontakty, prezentace 
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3 modulů, diskuze, řešení aktuální krizové situace, tisková 
konference a prezentace projektu.  

 06/2015: Návštěva srbská delegace, složená ze starostů osmi opštin 
Jihobanátského okruhu a odborníků na krizové řízení regionu, v 
Ústeckém kraji. Program: návštěva hasičského záchranného sboru 
a sboru dobrovolných hasičů v Děčíně, humanitárního skladu 
Ústeckého kraje v České Kamenici, setkání se zástupci obce 
Hřensko, návštěva Dne záchranářů Ústeckého kraje. 

 09/2015: Zlepšení technických a metodických kapacit 
Jihobanátského okruhu – předání materiálního daru čtyř kusů 
elektrocentrál, čtyř sad kalových čerpadel a pomůcky, tzv. krizové 
karty v počtu 500 kusů. Obdarovaným je Úřad Jihobanátského 
okruhu, který bude dar využívat ve veřejném zájmu výhradně za 
účelem zmírnění následků přírodních katastrof v Jihobanátském 
regionu. Zvýšení informovanosti o zahraniční rozvojové spolupráci 
ČR – průběžné vydávání tiskových zpráv, aktivity byly prezentovány 
na kanálu Youtube a prostřednictvím webových stránek projektových 
partnerů. V tištěné podobě byly informace o spolupráci uvedeny v 
Krajských listech Ústeckého kraje. 

Další aktivity v roce 2015: 

 02-06/2015: Ústecký kraj zprostředkoval projekt kulturní výměny v rámci 
festivalu České středohoří a České besedy Vršac.  

 05/2015: Hejtman Ústeckého kraje přijal na oficiální návštěvě zástupce 
Srbské republiky v ČR pí Veru Mavrić (velvyslankyně) a p. Zorana Tasiće 
(náčelník úřadu Jihobanátského okruhu).  

 07/2015: Ústecký kraj zorganizoval pro srbské krajany zájezd do 
Ústeckého kraje. Pozváno bylo 15 osob z obce Vršac a 15 osob z obce 
Česko Selo. 

 10/2015: Podán projekt „Příprava projektových manažerů na fondy EU a 
udržování tradičních prvků české a srbské kultury“ v dotačním titulu 
„Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích ZRS ČR“ do 
dotačního programu České rozvojové agentury. 

 Průběžná komunikace s kontaktní osobou v Jižním Banátu. 

 

Rok 2016 – Odbory RR KÚÚK, KH KÚÚK 

 Realizace projektu „Příprava projektových manažerů na fondy EU a 
udržování tradičních prvků české a srbské kultury“ s cílem zvýšit odborné 
dovednosti projektových manažerů v oblasti fondů EU, obohatit kulturu o 
prvky tradiční české a srbské gastronomie, vydat česko-srbskou kuchařku 
a podpořit kontakty mezi středními školami. Partnerskými institucemi 
podílejícími se na projektu byly Ústecký kraj – odbor regionálního rozvoje 
Krajského úřadu, Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, 
Krajská zdravotní, a.s. - oddělení vědy, výchovy a dalšího vzdělávání, 
Srbská republika - Autonomní oblast Vojvodina - Oblastní sekretariát pro 
zdravotnictví, sociální politiku a demografii, Úřad Jihobanátského 
správního okruhu, Obecní nemocnice Vršac, Česka Beseda Vršac, 
Poradna pro integraci o. s. - Komunitní multikulturní centrum v Ústí nad 
Labem, Gymnázium Teplice, Bělocrkvanske gymnazium a ekonomická 
škola, Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola 
v Teplicích a Hospodářská škola ve Vršci.   

Projektové aktivity:  

 První část projektu proběhla v termínu 7. – 11. 9. 2016 v Ústeckém kraji. 
Projektoví manažeři z nemocnice ve Vršci a z ministerstva zdravotnictví 
byli školeni Regionální rozvojovou agenturou Ústeckého kraje na finanční 
nástroje předvstupních fondů EU, v gesci zastupitele ÚK a učitele 
teplického gymnázia Mgr. Jiřího Řeháka probíhala část navazování 
kontaktů mezi středními školami a další část – prezentace tradičních 
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srbských jídel probíhala na srbském stánku v rámci multikulturního 
festivalu Barevná planeta v Ústí nad Labem. Prezentace byla zajištěna 
členy České besedy Vršac a studenty kuchařských oborů Hospodářské 
školy Vršac. Na stánku byly distribuovány srbsko-české kuchařky 
v podobě pohlednic, které byly jedním z výstupů projektu.  

Druhá část projektu proběhla v termínu 14. – 19. 9. 2016 v Srbsku. 
Prezentace české gastronomie na stánku v rámci vinařských slavností ve 
Vršci.   

Další aktivity v roce 2016: 

 Dne 15. 9. 2016 přijetí delegace ÚK na Velvyslanectví ČR v Bělehradě J. 
E. paní Ivanou Hlavsovou a paní Veronikou Senjukovou, vedoucí 
konzulárního a vízového úseku, též zodpovědnou za kulturní a krajanské 
záležitosti. Delegace vedená předsedou sociálního a zdravotního výboru 
ZÚK Bc. Csonkou projednávala prioritní témata spolupráce ÚK a 
partnerských organizací v Srbsku, seznámila se se systémem podpory 
krajanských spolků a fungováním ambasády ve vztahu ke krajanům.  

 Průběžná komunikace s kontaktními osobami v Jižním Banátu. 

 Po volbách do krajských zastupitelstev bylo v prosinci 2016 o novém 
složení Rady ÚK informováno vedení města Bela Crkva, vedení města 
Vršce a Vláda Autonomní provincie Vojvodina.     

 

Rok 2017 – Odbory RR KÚÚK, KH KÚÚK 

 Realizace projektu „Založení místní akční skupiny v regionu Vršac – 
přípravná fáze a přenos know-how“. Cílem projektu bylo vytvořit pilotní 
rozvojový dokument venkovské oblasti regionu Vršac, nastavit a zahájit 
proces založení místní akční skupiny v regionu Vršac na základě přenosu 
know-how místních akčních skupin Ústeckého kraje a podpořit kontakt 
mezi subjekty na české a srbské straně v oblasti zemědělství a rozvoje 
venkova. 

Projektové aktivity:  

 Projekt byl zahájen v květnu v Srbsku, kdy pracovní tým Ústeckého kraje 
navštívil Jižní Banát. V červnu 2017 proběhla studijní cesta srbských 
partnerů do Ústeckého kraje, kde byl připraven program s příklady dobré 
praxe v regionech MAS Český sever a MAS Sdružení Západní 
Krušnohoří. Srbská skupina složená z aktérů činných ve veřejné správě, 
podnikatelském sektoru a neziskovém sektoru získávala zkušenosti pro 
vytvoření své místní akční skupiny jako nástroje pro rozvoj venkovských 
oblastí. Na začátku listopadu byl projekt na rok 2017 výjezdem do Jižního 
Banátu zakončen. Srbská strana prezentovala úspěšné založení své 
vlastní místní akční skupiny.   

Další aktivity v roce 2017: 

 Dne 19. 9. 2017 jednala delegace Ústeckého kraje v čele s hejtmanem 
ÚK Oldřichem Bubeníčkem s prezidentem vlády Autonomní oblasti 
Vojvodina Igorem Mirovićem o podepsání Memoranda o spolupráci mezi 
Ústeckým krajem a Autonomní oblastí Vojvodina.  

 Dne 20. 9. 2017 zavítala delegace ÚK do partnerského města Vršac. Zde 
byla delegace přijata na radnici, setkala se s krajany v České besedě 
Vršac a zúčastnila se i otevření výstavy fotografií moderní české 
architektury za přítomnosti velvyslankyně ČR v Srbsku J. E. paní Ivany 
Hlavsové.  

 Dne 11. 12. 2017 Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo Memorandum 
o spolupráci mezi Ústeckým krajem (Česká republika) a Autonomní 
oblastí Vojvodina (Srbská republika).  
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Rok 2018 – Odbor KH KÚÚK 

 Dne 7. 6. 2018 bylo na půdě krajského úřadu oficiálně podepsáno 
Memorandum o spolupráci mezi Ústeckým krajem a Autonomní 
oblastí Vojvodina.  

 Ústecký kraj byl prezidentem Autonomní oblasti Vojvodina 
Mirovićem pozván na oslavy 100. výročí od konce 1. světové války a 
sjednocení Vojvodiny s Královstvím Srbska. Za Ústecký kraj se oslav 
ve dnech 24. – 25. 11. 2018 zúčastnil předseda Výboru pro 
zdravotnictví ZÚK pan Pavel Csonka. 

Rok 2019 – Odbor KH KÚÚK  

 Během roku 2019 neproběhlo žádné oficiální setkání zástupců ÚK a 
zástupců spolupracujících subjektů.  

Rok 2018 – Odbor RR KÚÚK 

 Realizace projektu „Zvyšování odborné kvalifikace absolventů 
středních škol v Jižním Banátu – přenos know-how, studijní stáže 
v Ústeckém kraji“. Projekt představuje nabídku studijních možností 
v Ústeckém kraji pro absolventy srbských středních škol. Jako pilotní 
školy byly vybrány Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola 
zdravotnická v Ústí nad Labem a Chemicko – zdravotní škola 
z Vršce. 

Projektové aktivity:  

 Projekt byl započat v dubnu cestou prof. Sivačka do ÚK, kde se 
seznámil s možnostmi postgraduálních studií v kraji.  

 Následně v květnu navštívili zástupci ÚK město Vršac, kde proběhlo 
několik jednání mezi zástupci veřejných institucí, zástupci středních 
škol a krajanských organizací. Kromě představení nabídky 
postgraduálního studia a vyššího odborného studia na středních 
školách v Ústeckém kraji byla řešena témata zmapování středních 
škol a jejich vzájemné propojování, jak správně zacílit nabídku a 
komunikace s vybranými studenty. Projekt byl současně představen 
a konzultován na českém zastoupení v Bělehradu. 

 V září proběhla studijní cesta vybraných srbských aktérů do 
Ústeckého kraje. Delegace složená z ředitelů středních škol a 
potenciálních zájemců o studium se seznámila s příklady dobré 
praxe, studijními plány a s nabídkou studijních programů. V průběhu 
návštěvy ústecké zdravotní školy ředitelky Miroslava Zoubková a 
Snežana Ilić podepsaly memorandum o spolupráci mezi Vyšší 
odbornou školou zdravotnickou a Střední školou zdravotnickou 
v Ústí nad Labem a Chemicko – zdravotní školou z Vršce.   

 V říjnu proběhl výjezd českého projektového týmu do Srbska. 
Zúčastnil se veletrhu stipendií, který pořádá Centrum pro kariérní 
rozvoj univerzity v Bělehradě. Během výjezdu se zástupci Ústeckého 
kraje setkali se zástupci České besedy Bělehrad, jednali o spolupráci 
ve výuce češtiny v regionu Jižního Banátu, setkali se se zástupci 
Chemicko-zdravotní školy ve Vršci a zúčastnili se besedy s rodiči a 
studenty, kteří zvažují nabídku studovat vyšší odbornou školu v Ústí 
nad Labem.  

 Projekt byl navýšen o jednu aktivitu – v jednání návrh na zakoupení 
50 kusů českosrbského slovníku pro studenty, kteří mají zájem 
pokračovat vyšším odborným studiem v Ústeckém kraji (dne 12. 12. 
2018 bude projednávat RÚK darovací smlouvy na slovníky, 
souběžně je aktivita ve schvalovacím procesu na České rozvojové 
agentuře). 

 Dne 7. 11. 2018 byly zahájeny na Chemicko-zdravotní škole ve Vršci 
kurzy českého jazyka pro zájemce o studium v ÚK. Dle informace 
srbského partnera 5 studentů závazně uvažuje o pokračujícím studiu 
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od šk. roku 2019/2020 na vyšší odborné škole zdravotní v Ústí nad 
Labem. 

 Po ukončení projektu v roce 2018 (jednoletý projekt = administrativa, 
vyúčtování), je plánováno kontinuální pokračování podpory aktivit 
v roce 2019 ve spolupráci se střední zdravotnickou školou v Ústí nad 
Labem, Krajskou zdravotní, a.s. a Poradnou pro integraci v Ústí nad 
Labem na současné průběžné komunikace s odborem migrační a 
azylové politiky MV ČR. 

Rok 2019 – Odbor RR KÚÚK 

 Ve dnech 1. – 4. dubna uskutečnil výjezd zástupců Ústeckého kraje 
a Krajské zdravotní, a.s. Pracovní jednání zaměřena na prezentaci 
nabídky studijních stáží a komunikaci se studenty.  

 Ve dnech 29. 7. – 6. 8. 2019 zrealizoval Ústecký kraj intenzivní kurz 
českého jazyka pro zájemce o studium v Ústeckém kraji. Ústecký kraj 
pro výuku zajistil dva lektory českého jazyka. 

 Ve dnech 18. – 22. 9. 2019 studijní výjezd zástupců Ústeckého kraje, 
starostů obcí a zástupců MAS do území místní akční skupiny SELO 
PLUS, kterou Ústecký kraj pomáhal v roce 2017 v regionu Vršce 
založit v rámci projektu „Založení místní akční skupiny v regionu 
Vršac – přípravná fáze a přenos know-how“. 

Aktivity plánované pro rok 2020: Odbor KH KÚÚK 

 Koordinace aktivit vyplývajících ze společných projektů ve spolupráci 
s odborem RR KÚ ÚK.  

 Pozvání zástupců spolupracujících subjektů do ÚK.  

 Zajištění kontinuity spolupráce i po krajských volbách 2020.  

Odbor RR KÚÚK 

 Zajištění udržitelnosti projektů rozvojové spolupráce v roce 2020.  

 Pokračování v realizaci nabídky studijních stáží absolventům 
středních zdravotních škol. 

 Navázání partnerství v rozvoji cyklo turistiky. 

Navrhované aktivity: Odbor RR KÚÚK 

Udržitelnost projektu "Zvyšování odborné kvalifikace absolventů předních 
škol v Jižním Banátu - přenos know-how, studijní stáže v Ústeckém kraji" 

Aktivity: 

 Pokračování v intenzivním kontaktu s předsedou České národní 
rady, který je kontaktní osobou pro Ústecký kraj v Srbsku s velkým 
zájmem o funkční a přínosnou spolupráci obou regionů, a 
podporovat činnost aktivní kontaktní osoby (zřízení kontaktní 
kanceláře Ústeckého kraje v Jižním Banátu se ukázalo jako 
neefektivní). 

 Podporování české kulturní dědictví aktivní spoluprací s krajanskými 
spolky (např. Česká beseda Bělehrad). 

 Podpora setkání zástupců Vyšší odborné školy zdravotnické 
a Střední škola zdravotnické Ústí nad Labem se zástupci Chemicko-
zdravotní školy Vršac a s potenciálními zájemci o studium v kraji 
a s jejich rodiči, osobní prověření znalosti českého jazyka přímými 
pohovory se studenty.  

 Přenosem know-how, získaném díky dlouhodobé spolupráci se 
Srbskem, pomoc rozvoji spolupráce mezi Krajskou zdravotní, a.s. 
a regionálními zdravotnickými zařízeními a regionálním 
sekretariátem pro zdravotnictví Vlády Autonomní oblasti Vojvodina. 

 Informování o aktivitách Ústeckého kraje české zastoupení 
v Bělehradu a aktivní prezentace Ústeckého kraje v Srbsku. 
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Poznámky:  

Kontaktní osoby zainteresovaných 

odborů KÚÚK 

Odbor RR KÚÚK  

Mgr. Petra Ludwigová (475 657 958, ludwigova.p@kr-ustecky.cz) 

 

 
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK:  
Odbor KH KÚÚK – Odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu Ústeckého kraje  
Odbor RR KÚÚK – Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje 
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Základní údaje o spolupráci s partnerským  
okresem Ostróda 

Název partnerského regionu: Ostróda  

Stát / oblast: Polská republika 
Centrum regionu:  

(město)  
Ostróda 

Podepsaná smlouva, dohoda: 26. 05. 2014 Smlouva o spolupráci mezi okresem Ostróda (Polská republika) a 

Ústeckým krajem (Česká republika) 

Územní statistická jednotka NUTS: 
 

Vrcholný politický orgán: 
Starosta: Andrzej Wiczkowski 

Základní oblasti spolupráce:  Regionální rozvoj 

 Cestovní ruch 

 Vzdělávání  

 Sociální politika 

 Zdravotnictví 

Specifické oblasti spolupráce:  

Organizační složky KÚ ÚK již aktivně 

spolupracující na regionálním partnerství  
 Odbor kancelář hejtmana / Oddělení vnějších a zahraničních vztahů  

 Odbor regionálního rozvoje 

Návrh na zapojení jednotlivých 

organizačních složek Krajského úřadu 

Ústeckého kraje a institucí sídlících 

v Ústeckém kraji ke spolupráci 

s partnerským regionem  

 Destinační agentury (Brána do Čech) 

 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

 Krajská zdravotní, a.s. 

 Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje 

Navrhovaná frekvence oficiálních návštěv   1 x ročně  

Osoba odpovědná za udržování 

partnerství za Ústecký kraj: 

Titul, jméno, příjmení: Mgr. Andrea Kalasová 

Odbor/oddělení: Odbor kancelář hejtmana / oddělení vnějších a 

zahraničních vztahů 

Tel.:  475 657 736 E-mail: kalasova.a@kr-ustecky.cz 

Aktivity za sledované období r. 2014-  

2019: 
Odbor KH KÚÚK 

 Dne 26. 5. 2014 byla hejtmanem ÚK v Ostródě slavnostně 
podepsána dohoda o spolupráci.  

 14. – 17. 9. 2014 první oficiální návštěva vedení okresu Ostróda 
v Ústeckém kraji. Cílem cesty navázání spolupráce v oblasti kultury, 
školství a cestovního ruchu.  Návštěva organizována ve spolupráci 
odborem RR.  

bod 4.1 priloha 6.pdf k usnesení č. 005/85R/2020
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 Na začátku roku 2015 proběhla oficiální návštěva středních škol 
okresu Ostróda v Ústeckém kraji. K delegaci se připojil i nově 
zvolený starosta Andrzej Wiczkowski. V rámci návštěvy byly dne 
13. 1. 2015 slavnostně podepsány smlouvy o spolupráci mezi 
středními školami Ústeckého kraje a okresu Ostróda.  

 V únoru 2015 se Ostróda prezentovala na společném stánku 
s Ústeckým krajem na veletrhu cestovního ruchu Holiday World 
2015 v Praze.  

 Vedení Ústeckého kraje bylo v červenci 2015 pozváno na návštěvu 
Ostródy při příležitosti rekonstrukce bitvy u Grunwaldu.  

 V roce 2016 se vedení obou regionů opětovně sešlo při příležitosti 
rekonstrukce bitvy u Grunwaldu.  

 Po volbách do krajských zastupitelstev bylo v prosinci 2016 vedení 
okresu Ostróda dopisem informováno o novém složení Rady ÚK.   

 V rámci výměny zkušeností z rozvoje cestovního ruchu navštívila 
v červnu 2017 ÚK delegace Ostródy. Delegace se zúčastnila i 
Memorial Air Show v Roudnici nad Labem.    

 V roce 2017 vedení Ústeckého kraje navštívilo Ostródu jako každý 
rok při příležitosti rekonstrukce bitvy u Grunwaldu v červenci. 
V tomto roce bylo předmětem návštěvy i rozšíření spolupráce 
v oblasti cestovního ruchu na společné aktivity mezi destinačními 
agenturami. 

 V říjnu 2017 zajištěn výměnný pobyt dorosteneckých týmů fotbalové 
akademie Otróda v Ústeckém kraji za účelem sehrání 4 přátelských 
utkání s týmy Regionální fotbalové akademie ÚK. V rámci pobytu 
proběhla prezentace města Litoměřice a Labe arény ve Štětí.  

 V červnu 2018 proběhla oficiální návštěva delegace partnerského 
okresu v Ústeckém kraji. Starosta Ostródy pan Andrzej Wiczkowski 
zde jako každý rok pozval zástupce Ústeckého kraje na oslavy bitvy 
u Grunwaldu, které proběhly v červenci. V rámci výjezdu 
delegace v čele s členem Rady Ústeckého kraje pro regionální 
rozvoj a cestovní ruch Zdeňkem Matoušem projednala témata 
spolupráce na další rok. 

 V červenci 2019 se delegace Ústeckého kraje vydala na každoroční 
pracovní návštěvu do partnerského regionu.  Hlavním tématem 
setkání byly oslavy 20. výročí vzniku okresu Ostróda. 

 Následně na přelomu srpna a září, při příležitosti 5. výročí 
meziregionální spolupráce, navštívila polská delegace Ústecký kraj. 
Během třech dní polská delegace navštívila město Děčín, Uhelné 
safari, mostecký autodrom či hipodrom.  

Odbor RR KÚÚK 

 6. – 11. 10. 2015 Společná prezentace Ústeckého kraje s okresem 
Ostróda na veletrhu cestovního ruchu TEE v Ostródě. Podpora 
Ústeckého kraje zprostředkováním B2B jednání mezi zahraničními 
touroperátory a ubytovacími zařízeními Ústeckého kraje. 

 29. – 31. 1. 2016 Společná expozice s Okresem Ostróda na veletrhu 
cestovního ruchu Reisemesse v Drážďanech. 

 18. – 21. 2. 2016 Společná expozice s Okresem Ostróda na veletrhu 
cestovního ruchu Holiday World v Praze. Současně proběhla 
návštěva Ústeckého kraje.  

 27. – 29. 1. 2017 Společná expozice s Okresem Ostróda na veletrhu 
cestovního ruchu Reisemesse v Drážďanech. 

 16. – 19. 2. 2017 Společná expozice s Okresem Ostróda na veletrhu 
cestovního ruchu Holiday World v Praze. 
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 31. 3. - 2. 4. 2017 Společná expozice s Okresem Ostróda na veletrhu 
cestovního ruchu MIT Glob Katovice.  

V r. 2018 a 2019 společná prezentace na veletrzích cestovního 
ruchu: v lednu Reisemesse v Drážďanech, v únoru Holiday World 
v Praze a recipročně v březnu veletrh Glob Katowice, v dubnu  
HoRecCa Ostróda.  

 V rámci naplňování podpory cestovního ruchu obou regionů byl 
v červnu vypraven první autobus turistů z Ústeckého kraje na 
dovolenou do Ostródy. Zároveň v té době změřili své síly fotbalisté 
Ostródy s týmem Regionální fotbalové akademie ÚK.   

 I v roce 2019 pokračovala spolupráce ve formě realizace 
autobusových zájezdů z Ústeckého kraje do regionu Ostróda a také 
opačně. Vše za kraj zajišťuje destinační agentura České středohoří. 

Odbor SMT KÚÚK 

 19. – 23. 10. 2014 návštěva radního Jana Szántó, zástupce odboru 
RR, SMT a středních škol ÚK: Gymnázium a Střední odborná škola 
dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvková organizace, 
Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie 
a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace a 
Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková 
organizace, regionu Ostróda. V rámci návštěvy došlo k podpisu 
dohody o spolupráci mezi dvěma školami a navázání dalších 
důležitých kontaktů mezi zástupci škol z ÚK a regionu Ostróda, tak 
aby se mohla budoucí spolupráce efektivně rozvíjet. Návštěva 
organizována ve spolupráci s odborem RR. 

 Rok 2015: Ve dnech 11. – 16. 1. 2015 navštívila Ústecký kraj 
delegace z Ostródy, součástí delegace byli jak zástupci powiatu, tak 
zástupci všech partnerských škol. Stěžejní část programu se týkala 
návštěvy škol a školských zařízení v Ústeckém kraji a  podpisu 
dohod o partnerství mezi konkrétními školami za účastni nejvyšších 
představitelů obou samosprávných celků na KUUK. Na závěr pobytu 
proběhl workshop k otázkám navázání další spolupráce 
partnerských škol, který vyústil v konkrétní aktivity v roce 2015.   

 Dne 16. 4. 2015 se v polské Ostródě konal pod záštitou maršálka 
wojvodství pana Gustawa Marka Brzezina 20. ročník gastronomické 
soutěže o tytul „Mistrza szkolnej patelni“ (mistr školní pánve). 
Soutěže se zúčastnilo 12 soutěžních dvojic z Polska, Litvy a České 
republiky. Českou republiku zastupovalo družstvo žáků z Vyšší 
odborné školy, Střední průmyslové školy a Střední odborné školy 
služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, 
příspěvková organizace. Téma soutěže bylo představení 
regionálních surovin. Soutěž byla součástí veletrhu „Gastro Arena“. 

 V období 4. – 10. 10. 2015 a 11. – 17. 10. 2015 proběhla výměna 
žáků oborů gastronomie a kuchař – číšník spolu s pedagogickým 
doprovodem Gymnázia a Střední odborné školy, Podbořany, 
příspěvkové organizace, s partnerskou školou v polské Pszczyně – 
Zespolu szkol Powiatowych im. Karoli Marki 2 Pszczyna. Žáci 
z Pszczyny navštívili Podbořany v prvním termínu, žáci z Podbořan 
odjeli do Polska ve druhém termínu. Z obou škol se zúčastnilo 
výměny 12 žáků. 

 V návaznosti na podepsání smlouvy o spolupráci mezi ÚK a 
Powiatem Ostróda a podepsání dohody o partnerství mezi školami, 
navštívily ve dnech 15. – 21. 11. 2015 tři učitelky ze Střední odborné 
školy energetické a stavební, Obchodní akademie a Střední 
zdravotnické školy, Chomutov, p. o. partnerskou střední školu v 
Polsku. Důvodem bylo tzv. stínování výuky přír. předmětů a cizích 
jazyků v odborné škole technické a lyceu v Moragu, které bylo 
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financováno z projektu Podpora jazykových kompetencí v ESOZ, 
podpořeného z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Ve 
volném čase, mimo jiné, proběhla jednání o připravovaných 
projektech výměnných stáží žáků i učitelů obou škol.  

 V červenci 2016 delegace Ústeckého kraje v čele s hejtmanem 
Oldřichem Bubeníčkem přijala pozvání Ostródy, kde došlo jak na 
prohlídku významných projektů realizovaných z prostředků Evropské 
komise, tak návštěvu rekonstrukce bitvy u Grunwaldu.   

 Rok 2017: Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad 
Labem, p. o – spolupráce na projektu s polskými školami v Ostródě. 
Polská škola získala grant z projektu Erasmus+ a v týdnu 29.1. - 4. 
2. 2017 navštívilo deset učitelů školu v Ústí nad Labem/stínování 
výuky. Postupně se připravují společné projekty v rámci programu 
Erasmus+. Září – říjen: návštěva osmi učitelů v Polsku. 

 Rok 2018: VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf, Bratislavská 2166, 
p. o. - Setkání žáků partnerských škol - návštěva školy v polské 
Ostródě. 

 Jirkovský písňovar 5. 10. – 7. 10. 2018 – účast sboru Chór Szkolny 
Collegium Vocale z Ostródy na 12. ročníku mezinárodního 
soutěžního festivalu v oblasti sborové populární hudby Jirkovský 
písňovar; ubytování: Střední odborná škola energetická a stavební, 
Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, 
příspěvková organizace. 

Aktivity plánované pro rok 2020: Odbor KH KÚÚK 

 Součinnost s Odborem RR a SMT KÚÚK při dalším rozvíjení 
spolupráce a naplňování smlouvy o spolupráci.  

Odbor RR KÚÚK 

 Společné prezentace na veletrzích Reisenmarkt Dresden, Holiday 
World Praha, v Katovicích a Ostródě. 

 Další pokračování spolupráce destinačních agentur a pořádání 
poznávacích zájezdů do našeho kraje a polské Ostródy, kdy vedle 
Českého středohoří se v roce 2020 zapojí i Dolní Poohří. 

Odbor SMT KÚÚK 

 Podpora středních škol při aktivitách naplňujících Dohodu o 
spolupráci. 

Navrhované aktivity: Odbor SMT KÚÚK 

 Podpora vzájemných pracovních návštěv zástupců partnerských 
škol. 

 Podpora výměnných pobytů žáků a odborných stáží. 

 Spolupráce na různých typech soutěží pro žáky SŠ. 

Poznámky:  

Kontaktní osoby zainteresovaných 

odborů KÚÚK 

Odbor RR KÚÚK – Ing. Pavel Hajšman, vedoucí odboru (475 657 560, 

hajsman.p@kr-ustecky.cz) 

Odbor SMT KÚÚK - Mgr. Roman Kovář, vedoucí oddělení organizací a koncepcí 

(475 657 281, kovar.r@kr-ustecky.cz) 

 
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK:  
Odbor KH KÚÚK – Odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu Ústeckého kraje  
Odbor RR KÚÚK – Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje 
Odbor SMT KÚÚK – Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje 
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Základní údaje o spolupráci s partnerským regionem 
Mogilevská oblast 

Název partnerského regionu: Mogilevská oblast  

Stát / oblast: Běloruská republika 
Centrum regionu: 

(město)  
Mogilev 

Podepsaná smlouva, dohoda: 22. 6. 2015 Memorandum o spolupráci mezi Ústeckým krajem (Česká republika) 

a Mogilevskou oblastí (Běloruská republika) 

Územní statistická jednotka NUTS: 
 

Vrcholný politický orgán: 
Předseda Mogilevského oblastního výkonného výboru 

Základní oblasti spolupráce:  Zdravotnictví 

 Školství 

 Mládež a sport 

 Energetika 

 Kultura 

Specifické oblasti spolupráce:  Lázeňství 
 

Organizační složky KÚ ÚK již aktivně 

spolupracující na regionálním partnerství  
 Odbor kancelář hejtmana / Oddělení vnějších a zahraničních vztahů 

Návrh na zapojení jednotlivých 

organizačních složek Krajského úřadu 

Ústeckého kraje a institucí sídlících 

v Ústeckém kraji ke spolupráci 

s partnerským regionem  

 Odbor regionálního rozvoje KÚ ÚK 

 Krajská zdravotní, a.s. 

 Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje 

 

Navrhovaná frekvence oficiálních návštěv   1 x ročně  

Osoba odpovědná za udržování 

partnerství za Ústecký kraj: 

Titul, jméno, příjmení: Mgr. Andrea Kalasová 

Odbor/oddělení: Odbor kancelář hejtmana / oddělení vnějších a 

zahraničních vztahů 

Tel.:  475 657 736 E-mail: kalasova.a@kr-ustecky.cz 

Aktivity za sledované období r. 2014-  

2019: 
Odbor KH KÚÚK 

 Dne 27. 8. 2014 na pozvání hejtmana ÚK přijel velvyslanec 
Běloruské republiky J. E. pan Vasilij Mikhajlovič Markovič. 
Ústeckému kraji byla nabídnuta spolupráce s Mogilevskou oblastí, 
která je svým průmyslovým významem blízká Ústeckému kraji.  

 Ve dnech 5. – 7. 11. 2014 se ve městě Mogilev konalo Investiční 
fórum, na které byl pozván i hejtman ÚK. Zúčastnil se však jen 
zástupce Krajské hospodářské komory ÚK.  

bod 4.1 priloha 7.pdf k usnesení č. 005/85R/2020
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 Ve dnech 10. – 13. 11. 2014 proběhla první oficiální cesta delegace 
Ústeckého kraje do Mogilevské oblasti.  

 V lednu 2015 byl Radou Ústeckého kraje schválen text Memoranda 
o spolupráci mezi ÚK a Mogilevskou oblastí.  

 Ve dnech 21. – 24. 6. 2015 návštěva delegace ÚK v Mogilevské 
oblasti. V rámci návštěvy bylo podepsáno memorandum. Součástí 
delegace byla i obchodní ředitelka Lázní Teplice v Čechách a.s., 
která jednala se zástupci Mogilevské oblasti o spolupráci v oblasti 
rehabilitačních léčebných pobytů dětí v lázních Teplice.  

 Ve dnech 21. - 23. 4. 2016 navštívila delegace Mogilevské oblasti 
ÚK. Během jednání s vedením KZ, a. s. projevila běloruské strana 
zájem o školení lékařů (robotická chirurgie) a léčbu pacientů 
metodou robotické chirurgie. Další oblastí zájmu bylo 
minipivovarnictví, kdy česká strana zprostředkovala jednání 
s provozovateli a nabídla kontakty na dodavatele technologií, know-
how a zaškolení odborného personálu. Na jednání s KHK ÚK byly 
projednány možnosti obchodní spolupráce a podmínky podnikání v 
Bělorusku. 

 V roce 2017 neproběhlo žádné oficiální setkání české a běloruské 
strany.  

 Vedení Mogilevské oblasti bylo pozváno na Podnikatelské fórum 
Ústeckého kraje 2018.  

 V roce 2018 ani 2019 žádné oficiální setkání představitelů regionů 
neproběhlo.  

Odbor SPRP KÚÚK 

 V květnu 2018 se na krajském úřadě uskutečnilo pracovní jednání 
zástupců Mogilevské oblasti s pracovníky odboru SPRP. Za ÚK se 
zúčastnil náměstek hejtmana ÚK Stanislav Rybák.  

 

Aktivity plánované pro rok 2020: Odbor KH KÚÚK 

 Podpora obchodních vztahů firem z ÚK a Mogilevské oblasti.  

Navrhované aktivity:  Pozvání delegace Mogilevské oblasti na Podnikatelské fórum ÚK 
2020. 

Poznámky:   

Kontaktní osoby zainteresovaných 

odborů KÚÚK 

Odbor SPRP KÚÚK – Ing. Jana Nedrdová, vedoucí oddělení strategie 

(475 657 944, nedrdova.j@kr-ustecky.cz) 

 
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK:  
KHK ÚK – Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje 
Odbor KH KÚÚK – Odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu Ústeckého kraje  
Odbor RR KÚÚK – Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje 
Odbor SPRP KÚÚK – Odbor strategie, přípravy a realizace projektů Krajského úřadu Ústeckého kraje 
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Základní údaje o spolupráci s partnerským regionem 
Vladimirská oblast 

Název partnerského regionu: Vladimirská oblast  

Stát / oblast: Ruská federace 
Centrum regionu: 

(město)  
Vladimir 

Podepsaná smlouva, dohoda: 19. 5. 2017 Memorandum o záměrech mezi Administrací Vladimirské oblasti 

(Ruská federace) a Ústeckým krajem (Česká republika) 

Územní statistická jednotka NUTS: 
-  

Vrcholný politický orgán: 
Gubernátor Vladimirské oblasti Vladimir Sipjagin  

Základní oblasti spolupráce:  Obchodně-ekonomická oblast 

 Vědecko-technická oblast 

 Investice 

 Zdravotnictví 

 Kultura 

 Školství, mládež a sport 

 Energetika 
 

Specifické oblasti spolupráce:  

Organizační složky KÚ ÚK již aktivně 

spolupracující na regionálním partnerství  
 Odbor kancelář hejtmana / Oddělení vnějších a zahraničních vztahů 

Návrh na zapojení jednotlivých 

organizačních složek Krajského úřadu 

Ústeckého kraje a institucí sídlících 

v Ústeckém kraji ke spolupráci 

s partnerským regionem  

 Odbor SPRP KÚ ÚK 

 Odbor regionálního rozvoje KÚ ÚK 

 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy KÚ ÚK 

 Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje 

Navrhovaná frekvence oficiálních návštěv   1 x ročně  

Osoba odpovědná za udržování 

partnerství za Ústecký kraj: 

Titul, jméno, příjmení: Mgr. Andrea Kalasová 

Odbor/oddělení: Odbor kancelář hejtmana / oddělení vnějších a 

zahraničních vztahů 

Tel.:  475 657 736 E-mail: kalasova.a@kr-ustecky.cz 

Aktivity za sledované období r. 2016 - 

2018: 
Odbor KH KÚÚK 

 Od r. 2016 probíhalo intenzivní vyjednávání a formulování obsahu 
memoranda o spolupráci.  

 Finální podoba memoranda byla schválena Zastupitelstvem 
Ústeckého kraje v dubnu 2017.  

bod 4.1 priloha 8.pdf k usnesení č. 005/85R/2020
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 Ke slavnostnímu podpisu memoranda o spolupráci došlo při 
příležitosti 5. Vladimirského meziregionálního ekonomického fóra 
dne 19. 5. 2017 ve Vladimiru.  

 První možnosti spolupráce byly nastíněny při oficiální návštěvě 
delegace z Vladimirské oblasti v Ústeckém kraji v říjnu 2017. Během 
jednání se diskutovalo o spolupráci škol, univerzit a obchodních a 
výrobních společností, ale i o spolupráci v oblasti kultury a 
cestovního ruchu. 

 V roce 2018 neproběhla žádná oficiální návštěva.   

 Zaslán gratulační dopis nově zvolenému gubernátorovi Vladimiru 
Sipjaginovi. Zároveň byl ze strany ÚK vyjádřen zájem i nadále 
rozvíjet spolupráci. 

 V červenci 2019 podnikl hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček 
se svým náměstkem pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zdeňkem 
Matoušem cestu do Vladimiru, aby se setkal s novým vedením 
oblasti gubernátorem Vladimirem Sipyaginem. Vedení obou regionů 
se shodla na podpoře investičních pobídek pro české podnikatele i 
v plánech na spolupráci v oblasti cestovního ruchu, kultury či sportu. 
V rámci výjezdu se delegace setkala i s vedením města Vladimir, 
které má navázané dlouhodobé partnerství s městem Ústí nad 
Labem, dále s českým ředitelem tamních závodů Hame Foods či 
navštívila vedení města Kiržač a jím organizovaný dětský letní tábor. 
Po svém návratu přijal hejtman na krajském úřadě 20 dětí z okresu 
Kiržač, které region navštívily v rámci dlouhodobé spolupráce 
s městem Rumburk.  

Aktivity plánované pro rok 2019: Odbor KH KÚÚK 

 Pozvánka vedení Vladimirské oblasti na Podnikatelské fórum 
Ústeckého kraje 2020. 

 Podpora rozvoje turistického ruchu, tzv. Dark Tourism, Lázně 
Teplice.  

 Podpora spolupráce mezi městy Kiržač a Rumburk a Sudogda a 
Krupka. 

Navrhované aktivity:  

Poznámky:   

Kontaktní osoby zainteresovaných 

odborů KÚÚK 

 

 
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK:  
Odbor KH KÚÚK – Odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu Ústeckého kraje  
Odbor RR KÚÚK – Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje 
Odbor SPRP KÚÚK – Odbor strategie přípravy a realizace projektů Krajského úřadu Ústeckého kraje 
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Základní údaje o spolupráci s partnerským regionem 
Zakarpatská oblast 

Název partnerského regionu: Zakarpatská oblast  

Stát / oblast: Ukrajina 
Centrum regionu: 

(město)  
Užhorod 

Podepsaná smlouva, dohoda: 29. 6. 2017 Smlouva o spolupráci mezi Zakarpatskou oblastní radou (Ukrajina) a 

Ústeckým krajem (Česká republika) 

Územní statistická jednotka NUTS: 
-  

Vrcholný politický orgán: 
Předseda Zakarpatské oblastní rady Mychajlo Rivis 

Základní oblasti spolupráce:  Vzdělávání 

 Hospodářský rozvoj 

 Ochrana životního prostředí 

 Zemědělství 

  
 

Specifické oblasti spolupráce:  

Organizační složky KÚ ÚK již aktivně 

spolupracující na regionálním partnerství  
 Odbor kancelář hejtmana / Oddělení vnějších a zahraničních vztahů 

Návrh na zapojení jednotlivých 

organizačních složek Krajského úřadu 

Ústeckého kraje a institucí sídlících 

v Ústeckém kraji ke spolupráci 

s partnerským regionem  

 Odbor SPRP KÚ ÚK 

 Odbor regionálního rozvoje KÚ ÚK 

 Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje 

Navrhovaná frekvence oficiálních návštěv   1 x ročně  

Osoba odpovědná za udržování 

partnerství za Ústecký kraj: 

Titul, jméno, příjmení: Mgr. Andrea Kalasová 

Odbor/oddělení: Odbor kancelář hejtmana / oddělení vnějších a 

zahraničních vztahů 

Tel.:  475 657 736 E-mail: kalasova.a@kr-ustecky.cz 

Aktivity za sledované období r. 2016 - 

2019: 
Odbor KH KÚÚK 

 V r. 2016 Ústecký kraj navázal kontakty s představiteli Zakarpatské 
oblastní rady a uskutečnily se první vzájemné návštěvy představitelů 
obou regionů.  

 V dubnu 2017 byl Zastupitelstvem Ústeckého kraje schválen text 
smlouvy o spolupráci, která byla dne 29. 6. 2017 podepsána v rámci 
oficiální návštěvy v Užhorodě, v sídle Zakarpatské oblastní rady.  
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 V červnu 2017 navázala na podepsanou dohodu o spolupráci místní 
akční skupina SERVISO, o. p. s., která uzavřela memorandum 
s Agenturou pro regionální rozvoj a přeshraniční spolupráci 
„Zakarpatí“ a následně realizovala projekt Podpora rozvoje metody 
LEADER a její aplikace pro rozvoj venkova na Ukrajině. V rámci 
projektu navštívila v srpnu 2017 česká delegace Zakarpatskou 
oblast a následně ukrajinská delegace v říjnu 2017 Ústecký kraj. 
Obou pracovních cest se zúčastnili zástupci veřejné sféry 
z členských obcí MAS, podnikatelského sektoru a rovněž vedení 
obou regionů. Cílem projektu bylo poznání specifik obou regionů, 
sblížení národů a vzájemné porozumění účastníků projektu 
a uvedení příkladů dobré praxe, jak lze efektivně čerpat prostředky 
z dotačních titulů EU na obnovu venkova. 

 V listopadu 2017 inicioval Ústecký kraj jednání s velvyslancem ČR 
působícím v Kyjevě ohledně podpory záměru vzniku pobočky 
Českého centra v Kyjevě se sídlem v Užhorodu. 

 V prosinci 2017 pak oslovil Ústecký kraj Zakarpatskou oblast 
dopisem s nabídkou realizace poskytnutí věcného daru v podobě 
prostředků hasičské techniky pro tamější záchranné sbory. 

 V únoru 2018 byl založen zapsaný spolek Ukrajinsko-zakarpatská 
agentura, z. s., který má se souhlasem Rady Ústeckého kraje sídlo 
na adrese krajského úřadu. Hlavním cílem tohoto spolku bude cíleně 
koordinovat spolupráci mezi regiony Ústeckého kraje a Zakarpatské 
oblasti, prezentovat oba regiony navzájem a organizačně pomáhat 
při naplňování různých forem spolupráce dle uzavřené Dohody 
o spolupráci mezi oběma regiony. 

 V květnu 2018 navštívila delegace Zakarpatské oblasti v čele 
s předsedou M. Rivisem Ústecký kraj. Zúčastnila se 
1. meziregionálního fóra Ústeckého kraje se tematickým zaměření 
na spolupráci mezi oběma regiony. 

 V červnu 2018 navštívila delegace Ústeckého kraje v čele 
s hejtmanem O. Bubeníčkem Užhorod. Zúčastnila se slavnostního 
otevření českého Domu regionů v centru města. Dům regionů byl 
zřízen jako pobočka Českého centra v Kyjevě a slavnostního stříhání 
pásky se kromě vedoucích představitelů obou spolupracujících 
regionů zúčastnil rovněž velvyslanec ČR v Kyjevě a starosta města 
Užhorod. 

 Na konci září 2018 pořádal Ústecký kraj v rámci oslav 100. výročí 
vzniku samostatného Československa třídenní prezentační akci 
nazvanou České dny v Užhorodu, kde se prezentovaly jak 
podnikatelské subjekty z Ústeckého kraje, tak i některé české kraje. 
Akci organizačně zajišťovala Ústecko-zakarpatská agentura, 
z.s. Ústecký kraj využil této příležitosti k předání humanitárního daru 
v podobě techniky na pomoc tamním hasičům.  

 V listopadu 2018 navštívili velvyslanci Lotyšska, Litvy, Estonska 
a Švédska Dům regionů v Užhorodu, kde jim byla prezentována 
činnost spolku UZA, z.s., který na Ukrajině zastupuje zájmy 
Ústeckého kraje. Zároveň byl představen i samotný Dům regionů 
jako subjekt napomáhající rozvoji ekonomiky, kultury, sportu 
a dalších oblastí Zakarpatí. 

 V dubnu 2019 podpora studijního výjezdu studentů Vyšší odborné 
školy ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademie, 
Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy, Most do 
tohoto regionu. 

 V září 2019 se konal druhý ročník Českých dnů v Užhorodu, které 
kromě kulturního programu návštěvníkům nabídly prezentace 
regionálních příspěvkových organizací či potravinářských 
a gastronomických společností. V rámci programu proběhlo i 
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symbolické předání sanitního vozu Oblastní dětské nemocnici 
v Mukačevu.  

 Dne 3. 10. 2019 se v Ústeckém kraji uskutečnila návštěva 
ukrajinských podnikatelů a komunálních politiků. Cílem bylo 
prezentovat české zboží a služby, získat kontakty a navázat bližší 
spolupráci mezi firmami, což se stalo v případě Severočeské 
armaturky z Ústí nad Labem a společnosti Stala eněrhija ze Lvovské 
oblasti. 

Aktivity plánované pro rok 2020: Odbor KH KÚÚK 

 Podpora projektu MAS SERVISO, o.p.s. 

 Podpora organizace akce České dny v Užhorodě. 

 Spolupráce s UJEP na realizaci projektů s univerzitou v Užhorodě. 

 

Navrhované aktivity:  

Poznámky:   

Kontaktní osoby zainteresovaných 

odborů KÚÚK 

 

 
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK:  
Odbor KH KÚÚK – Odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu Ústeckého kraje  
Odbor RR KÚÚK – Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje 
Odbor SPRP KÚÚK – Odbor strategie přípravy a realizace projektů Krajského úřadu Ústeckého kraje 
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Členství Ústeckého kraje v mezinárodních organizacích 

 

Název mezinárodní organizace WHO – RHN (World Health Organization – Regions for Health Network; 

Světová zdravotnická organizace – Síť zdravých regionů) 

První rok členství Ústeckého kraje v této 
organizaci 

2001 

Realizované aktivity v rámci této 
organizace 

 V souladu s navrhovaným evropským strategickým rámcem byl 
zpracován dokument Zdraví 2020 (Health 2020). Ústecký kraj na 
základě doporučení schváleného usnesením Vlády České republiky 
č. 23 ze dne 8. ledna 2014 o Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany 
a podpory zdraví a prevence nemocí implementoval tuto strategii do 
dokumentu Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb 
v Ústeckém kraji na období 2015-2020, kterou schválilo 
Zastupitelstvo Ústeckého kraje svým usnesením č. 19/18Z/2014 dne 
3. 9. 2014. 

 Hlavním cílem je zlepšit zdravotní stav populace a snižovat výskyt 
nemocí a předčasných úmrtí, kterým lze předcházet, přičemž hlavní 
vizí do roku 2020 je především stabilizace systému prevence nemocí 
a ochrany a podpory zdraví a nastartování účinných a dlouhodobě 
udržitelných mechanismů ke zlepšení zdravotního stavu populace.  

 Účast na odborných kongresech, workshopech apod. (2018 
Marstrand, Švédsko, 2017 Ostrava, Rakousko, 2016 bez aktivní 
účasti na mezinárodních jednáních, 2015 Miláno, 2014 Florencie, 
2013 Cardiff, Izmir, 2012 Petrohrad, Gothenburg, 2011 Brusel, 2010 
Izrael, Belgie, Itálie, 2009 Manchester);  

 Příprava a zpracování podkladů pro publikaci Regions for Health 
Network - Catalogue of Regions 2019 za Ústecký kraj. 

Pozitiva členství pro Ústecký kraj 

 Vzájemná výměna dat o zdravotním stavu; 

 Výměna znalostí a zkušeností na základě prezentace 
uskutečněných a připravovaných projektů v oblasti zdravotnictví, 
výměna nápadů; 

 Prezentace zdravotnických studií a vědeckých výzkumů; 

 Porovnávání statistických dat; 

 Pravidelné informace /Newslettery o zajímavých projektech 
a činnostech v oblasti zdravotnictví z jednotlivých členských zemí;   

 Výměna kontaktů; 

Negativa plynoucí z členství v této 
organizaci 

Pravidelný účastnický poplatek, který byl na naší žádost diferencován podle 
velikosti kraje v poměru k ostatním regionům, dosahuje výše 3 000 USD (původní 
standardní výše poplatku byla 6000 USD). 

Kategorie  Aktivní 

Osoba zodpovědná za vyplnění informací 

odboru: 

 

 

 

Titul, jméno, příjmení: Ing. Hana Týlová 

Odbor/oddělení: Odbor ZD 

Tel.: +420 475 657 437; 

+420 737 203 649 

E-mail: tylova.h@kr-ustecky.cz  
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Název mezinárodní organizace ECRN (European Chemical Regions Network; Evropská síť chemických 

regionů) 
První rok členství Ústeckého kraje v této 
organizaci 

2006 

Realizované aktivity v rámci této 
organizace 

 Konference o logistice chemického průmyslu ve Střední a Východní 
Evropě, 6/2008; 

 Workshop na téma konkurenceschopnost chemického průmyslu 
v Ústeckém kraji v rámci Open Days 2008, 9/2008 

 HLG Konference o konkurenceschopnosti evropského chemického 
průmyslu během českého předsednictví v Radě EU, 4/2009; 

 Projekt ChemLog (2008-2011); 

 Projekt ChemClust (2009-2012); 

 Projekt ChemLog T&T (2012-2014); 

 Projekt ChemMultimodal (2016-2019); 

 Účast zástupce ÚK na zasedáních výkonného výboru a valné hromady 
ECRN, též účast na pracovních skupinách (2007-2018); 

 Zapojení Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje a chemických 
podniků Ústeckého kraje, vytvoření odborné platformy Ústeckého kraje 
pro chemický průmysl; 

 Organizace 12. kongresu ECRN v Ústí nad Labem, 10/2014; 

 Zapojení partnerů z odborné chemické platformy do ECRN Project 
Council. ECRN Project Council slouží ke generování nových projektů se 
zaměřením na chemii; 

 Konference „Evropská udržitelná podpora chemickému průmyslu“ 
9/2018; 

 Účast zástupce ÚK na jednání pracovní skupiny "Thematic Area 
Chemicals" 10/2018; 

 Zvolení náměstka hejtmana Jaroslav Komínka do výkonného výboru 
ECRN (2018-2020); 

 Zapojení do aktivit projektu ReConfirm (2019-2020). 

Pozitiva členství pro Ústecký kraj 

 Vzájemná výměna nápadů, vědomostí, zkušeností a aktuálních 
informací z oblasti chemického průmyslu; 

 Účast na studiích (např. ÚK mezi 25 vybranými regiony EU ve studii 
DG Entreprise Evropské komise); 

 Společné poziční dokumenty členských regionů ECRN k legislativě 
a iniciativám Evropské komise; 

 Společné mezinárodní projekty (viz výše); 

 Výměna kontaktů; 

 Účast na odborných kongresech, workshopech apod. 

 Prezentace výstupů z odborné platformy pro chemický průmysl v 
ÚK; 

 Zlepšení spolupráce mezi krajem a významnými hráči v chemickém 
průmyslu (např. Chemické fórum Ústeckého kraje 2018 a 2019). 

 Ústecký kraj byl vybrán jako jeden z pilotních regionů pro hledání a 
nastavení priorit programového období fondů EU 2020+ v oblasti 
podpory inovací v chemickém průmyslu. 

Kategorie  Aktivní 

Změny v zařazení do kategorií – přeřazení 
do kategorie a rok  

 2013 aktivní členství  

 2011-2012 aktivní členství 

 2008 - 2010 velmi aktivní členství 

 2006 – 2007 aktivní členství 

 pravidelný účastnický poplatek hrazen z rozpočtu RR 
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Osoba zodpovědná za vyplnění informací 

odboru: 

 

 

 

Titul, jméno, příjmení: Ing. Jan Kadraba 

Odbor/oddělení: Odbor RR 

Tel.: +420 475 657 559 E-mail: kadraba.j@kr-ustecky.cz  

 

 

Název mezinárodní organizace 
FEDARENE (European Federation of Agencies and Regions for Energy 

and Environment, Evropská federace agentur a regionů pro energetiku a 
životní prostředí)  

První rok členství Ústeckého kraje v této 
organizaci 

2013 

Realizované aktivity v rámci této 
organizace 

 Účast na zasedání správní rady a valné hromady FEDARENE 
Genova Smart Week 16th – 20th June 2014 

 Účast na jednání pracovní skupiny FEDARENE a na konferenci 
„Growing Smart Energy Cities“ Berlín 2017 

 

Pozitiva členství pro Ústecký kraj 

 Vzájemná výměna nápadů, vědomostí, zkušeností a aktuálních 
informací z oblasti energetiky a životního prostředí; 

 Účast na studiích; 

 Společné poziční dokumenty členských regionů FEDARENE 
k legislativě a iniciativám Evropské komise; 

 Společné mezinárodní projekty; 

 Výměna kontaktů; vyplňování dotazníků 

 Účast na odborných kongresech, workshopech apod. 

Kategorie  Aktivní 

Změny v zařazení do kategorií – přeřazení 
do kategorie a rok   2014 aktivní členství (ÚK zatím spíše v roli pozorovatele) 

Osoba zodpovědná za vyplnění informací 

odboru: 

 

 

 

Titul, jméno, příjmení: Ing. Monika Zeman, MBA 

Odbor/oddělení: Zástupce ředitele pro výkon přenesené 

působnosti, vedoucí odboru životního 

prostředí a zemědělství 

Tel.: +420 475 657 959 E-mail: zeman.m@kr-ustecky.cz  
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Účast Ústeckého kraje v mezinárodních projektech 
 

Název mezinárodního projektu 
CORCAP  -  Capitalising TEN-T corridors for regional 

development and logistics 

Termín realizace 1. 4. 2019 – 31. 3. 2022 

Partneři projektu 

LP – Saxon State Ministry of the Interior 
PP2 – Saxon Inland Ports Upper Elbe 
PP3 – ROSTOCK PORT GmbH 
PP4 – Ústecký kraj 
PP5 – KORDIS JMK 
PP6 – Institute of Spatial Planning 
PP7 – KTI Institute for Transport Sciences Non-profit Ltd. 
PP8 – Freeport of Budapest Logistics 
PP9 – Györ-Sopron-Elbenfurth Railway 
PP10 – New railway line Dresden – Prague EGTC 

Realizované aktivity 

Projekt „CORCAP“ má posílit spolupráci aktérů v oblasti nákladní dopravy a 

logistiky podél osy Hamburk / Rostock – Drážďany – Praha – Vídeň / Bratislava – 

Budapešť a zlepšit zapojení tohoto koridoru do regionálních rozvojových strategií 

v kooperačním prostoru CENTRAL EUROPE. 

Z odborného hlediska by měla být řešena především následující témata: 

- zpracování strategií a plánů na národní a regionální úrovni, 
- zpracování regionálních logistických strategií, strategií pro rozvoj 

jednotlivých lokalit s přihlédnutím k územně-plánovacím a politickým 
aspektům, 

- zpracování strategií pro zpřístupnění a napojení městských dopravních uzlů, 
- identifikace přeshraničního potenciálu poptávky a přepravy, 
- prověření technických a organizačních řešení, posilujících kolejovou 

nákladní dopravu v konkurenci regionů. 

Odbor administrující projekt Odbor RR 

Kategorie  Projekt byl schválen dne 10. 1. 2018. 

 

 

Název mezinárodního projektu 

Objektivizace stížností na zápach v Erzgebirgskreis a v 
Ústeckém kraji – příspěvek k analýze příčin a zjišťování 

zdravotních následků 

Termín realizace 1. 4. 2016 – 30. 6. 2019 

Partneři projektu 

LP – Technická univerzita Drážďany 
PP1 – Sächsisches Landesamt fűr Umwelt, Landwirtschaft &Geologie 
PP2 – Leibnitz-Institut fűr Troposphärenforschung e.V. 
PP3 – Český hydrometeorologický ústav Praha, pobočka Ústí nad Labem 
PP4 – Ústecký kraj 
PP5 – Zdravotní ústav Ústí nad Labem 

Realizované aktivity 
Projekt je pokračováním projektu Ultrajemné částice a zdraví. Partneři chtějí 

reagovat na stížnosti obyvatel z obou stran hranice na zápach, který se šíří za 

určitých povětrnostních podmínek. Zároveň bude i nadále probíhat sledování 
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množství a složení ultrajemných částic v Ústí nad Labem a nově v Lomu u Mostu. 

ÚK zakoupí přístroje na měření ultrajemných částic, zapůjčí je ČMHÚ. Přístroje 

budou umístěny v Lomu u Mostu. Hlavní aktivity – permanentní měření škodlivin 

v ovzduší v Ústeckém kraji - Ústí nad Labem a Lom u Mostu a v Sasku, vč. 

ultrajemných částic, vyhodnocování složení UJČ a jejich vliv na zdraví 

obyvatelstva, pravidelné workshopy, 3 konference, informační leták o projektu. 

Realizace projektu ukončena k 30. 6. 2019. V termínu do 6 měsíců od ukončení 

projektu podáno závěrečné vyúčtování a žádost o platbu – probíhá. 

Odbor administrující projekt Odbor RR 

Kategorie  Realizace projektu ukončena k 30. 6. 2019 

 

 

Název mezinárodního projektu 
Česko-saské pohraničí bez bariér 

Termín realizace 1. 4. 2016 – 31. 12. 2018 

Partneři projektu 

 vedoucí partner: Ústecký kraj 

 projektový partner: Saský svaz tělesně postižených 

  popř. další PP  
 

Realizované aktivity 

1. Mapování území a analýza potřeb zájmového území 

 Struktura výstupu: 
- cestovní ruch (identifikace a vyhodnocení turistických tras a cílů 

z hlediska jejich bariérovosti) 
- kultura (identifikace a vyhodnocení kulturních zařízení vč. venkovních 

z hlediska jejich bariérovosti) 
- zdravotnictví (identifikace a vyhodnocení zdravotnických zařízení 

z hlediska jejich bariérovosti) 
- veřejná správa (identifikace a vyhodnocení objektů veřejné správy, 

tj. hlavně úřadů z hlediska jejich bariérovosti) 
- veřejná doprava (identifikace a vyhodnocení systému veřejné dopravy, 

 tj. zejména vozidel, terminálů a zastávek z hlediska jejich bariérovosti) 
- institucionální analýza – přehled subjektů a jejich vlivu na 

(bez)bariérovost území (státní a krajské subjekty, spolky apod.), 
legislativní prostředí, systém finanční podpory a možných finančních 
zdrojů 

- SWOT analýza – souhrnné analytické vyhodnocení 
- analýza problémů a potřeb – souhrnný přehled hlavních problémů a 

potřeb území 

 Metodika a zdroje informací: 
- veřejně dostupné statistické zdroje 
- existující strategické dokumenty na krajské, příp. také národní a místní 

úrovni (strategie rozvoje ÚK, koncepce turistické dopravy v ÚK, koncepce 
rozvoje CR v Českém Švýcarsku, Dolním Poohří atd.) 

- terénní průzkum (tj. inventarizace jednotlivých objektů, míst a tras, ve 
spolupráci s handicapovanými občany),  

- dotazníkové šetření nebo řízené rozhovory s vybranými uživateli 
bezbariérových opatření (tj. zdravotně handicapovaní, ale možná i rodiče 
s malými dětmi, senioři… - ideálně jejich sdružení, ale lze oslovit i 
vybrané aktivní jednotlivce) 

2. Návrh strategie pro zájmové území 

 Struktura výstupu: 
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- vize – formulace žádoucího cílového stavu např. za 10 let 
- struktura opatření (např. investičních, marketingových, organizačních…) 
- akční plán – výčet omezeného počtu konkrétních akcí s identifikovaným 

harmonogramem, finančním plánem a nositelem každé jednotlivé akce 

 Metodika a zdroje informací: 
- závěry analýzy 
- pracovní skupiny a setkání 
- projednání průběžných výstupů s vybranými subjekty (spolky, národní 

orgány atd.) 
3. Rozpracování a realizace vybraných opatření 

 Informační portál pro zdravotně handicapované a další cílové skupiny 

 Vytvoření turistických produktů pro zdravotně handicapované a další 
cílové skupiny 

 Pilotní investice: 
- bezbariérová úprava WC buněk pro vozíčkáře podél Labské cyklostezky 

(budou instalovány v roce 2016), možná i podél jiných cyklostezek 
- bezbariérová úprava krajských TIC a krajských muzeí 
4. Studijní cesty a stáže 

 zjištění situace v jiných evropských zemích – studijní cesty mimo zájmové 
území 

 studijní cesty v rámci zájmového území (představení příkladů dobré 
praxe uvnitř území) 

 „eventy“ – několik pilotních propagačních výletů, soutěží apod. 
v zájmovém území 

5. Propagační kampaň a publicita 

 mediální a PR kampaň 

 tištěné materiály 

 sociální sítě 

 webový portál a jeho provazba na další weby 

Odbor administrující projekt Odbor RR 

Kategorie  Projekt byl schválen dne 6. 12. 2016. 

 

 

Název mezinárodního projektu Sláva krušnohorského hornictví 

Termín realizace 10/2012 – 11/2014 

Partneři projektu Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH 

Realizované aktivity 
Putovní výstava, setkávání partnerů, propagační materiály. 

Odbor administrující projekt Odbor KP 

Kategorie  Ukončen - udržitelnost 

 

 

Název mezinárodního projektu 
VODAMIN (Obnova vodního režimu v Podkrušnohorské 

hnědouhelné pánvi) 

Termín realizace 01. 12. 2010 - 31. 05. 2014 

Partneři projektu 
LP Ústecký kraj; PP001 Das Sächsische Oberbergamt; PP002 Das sächsische 
Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie; PP003 Stadt Oelsnitz (Erzg.)  
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Realizované aktivity 

Cílem projektu VODAMIN bylo přispět k lepšímu poznání aktuálních problémů a 

predikci problémů budoucích, a to na základě získání dat k hydrogeologické situaci 

jak v aktivních povrchových revírech (Severočeská a Lužická pánev), tak v 

bývalých podzemních černouhelných a rudných dolech (Cínovec a Oelsnitz). 

V rámci projektu se uskutečnilo několik odborných akcí – exkurzí, konferencí, 

probíhala setkání řídící skupiny projektu, vytvořily se společné webové stránky 

projektu a bylo vytvořeno několik odborných studií a výstupů. 

Projekt VODAMIN má 5letou udržitelnost. V roce 2018 byla podána a zpracována 

4. zpráva o udržitelnosti.  

V roce 2014 – 2015 spolupracoval Ústecký kraj s německým partnerem 

na přípravě nového projektu Vita-min – navazující projekt. 

Odbor administrující projekt Odbor SPRP 

Kategorie  Ukončen - udržitelnost 

 

 

Název mezinárodního projektu Propojení VaV pro MSP v saskočeském příhraničí  

Termín realizace 01. 12. 2010 - 30. 06. 2014 

Partneři projektu 
LP Ústecký kraj; PP001 Krajská hospodářská komora; PP002 
Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH, PP003 Institut Chemnitzer Maschinen und 

Anlagenbau e.V. 

Realizované aktivity 

Cílem projektu bylo navázání dlouhodobých kooperačních vztahů mezi VVI 

institucemi, vysokými školami v ČR a aplikační sférou v Ústeckém kraji a Sasku. 

S výstupy projektu bylo pracováno v roce 2015 při zakládání Inovačního centra 

Ústeckého kraje, využit byl zejména dokument Koncept Inovačního centra 

Ústeckého kraje 1. a 2. část. V rámci projektu byl vytvořen webový portál 

www.icuk.cz, který je nyní využíván jako oficiální webová stránka Inovačního 

centra Ústeckého kraje, z.s. Na www.icuk.cz jsou zveřejněny i další výstupy 

projektu: 

 publikace a DVD „Příklady dobré praxe úspěšných aktivit VaV”, 

 analýza inovačního potenciálu pro transfer technologií, 

 průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských subjektů 

v Ústeckém kraji, 

 vědecký koncept k rozvoji inovačních potenciálů ve společném regionu, 

 studie „Možnosti, příležitosti a bariéry přeshraničního transferu 

technologií, 

 výzkumný atlas Sasko (překlad). 

Projekt Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí má 5letou udržitelnost. 

V roce 2018 byla podána a zpracována 4. zpráva o udržitelnosti. V rámci 

udržitelnosti byly dále šířeny výstupy projektu. 

Odbor administrující projekt Odbor SPRP 

Kategorie  Ukončen - udržitelnost 
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Název mezinárodního projektu Projekt Česko-saský turistický region – NOVÁ KVALITA 

Termín realizace 01. 01. 2011 – 31. 12. 2012 

Partneři projektu LP Ústecký kraj; PP1 Tourismisveband Erzgebirge e. V. 

Realizované aktivity 

Záměrem projektu bylo prezentovat česko-saský turistický region jako 1 celek a 

jako turisticky zajímavou destinaci, která má co nabídnout a přilákat tak nejen 

hosty z obou euroregionů a ostatních míst ČR a SRN, ale také hosty z ostatních 

evropských zemí.  

Projekt Česko-saský turistický region – NOVÁ KVALITA má 5letou udržitelnost. V 

roce 2018 byla podána a zpracována 5. zpráva o udržitelnosti (závěrečná).  

Dále pokračuje českosaská spolupráce zejména formou propagace regionu 

Krušných hor na webu krusnehory-erzgebirge.eu. Průběžně jsou doplňovány 

informace o aktualitách a akcích na české i saské straně. 

Odbor administrující projekt Odbor SPRP 

Kategorie  Ukončen - udržitelnost 

 
 

Název mezinárodního projektu Vita-Min 

Termín realizace 1/7/2016 – 30/6/2019 

Partneři projektu 
Saské zemské ministerstvo životního prostředí, zemědělství a geologie (LP); 
Město Oelsnitz v Krušnohoří (PP1); Ústecký kraj (PP2) 

Realizované aktivity 

Projekt řeší 2 okruhy 

1. problematika čištění důlních vod inovativními způsoby; 

2. problematika uchovávání kvalitní čisté vody v hornických regionech. 

ad 1) První téma navazuje na studie z projektu VODAMIN, kde byl zjištěn problém 
s neřízenými zdroji znečištěných vod, mezi které patří spontánní výrony vod na 
povrch. Tyto zdroje však nemají konkrétního původce, je třeba najít efektivní 
řešení pro jejich trvale udržitelné čištění. 

ad 2) Druhý okruh se zabývá problematikou tzv. hydrických rekultivací zbytkových 

jam po těžbě uhlí. V budoucnosti budou dle rekultivačního plánu zatopeny i 

současné doly (ČSA, Vršany, Bílina, Libouš) a nově vzniklá jezera se tak stanou 

fenoménem utvářejícím krajinu. Otázku rekultivací si řeší každá těžební 

společnosti samostatně, přičemž chybí celkové koncepční řešení celého území 

kraje v závislosti na dostatek zdrojů kvalitní vody pro napouštění těchto útvarů. 

Aktivity Ústeckého kraje: 

 mapování drobných vodních útvarů na výsypkách vzniklých v důsledku 
báňské činnosti z hlediska jejich možných rizik ovlivnění ostatních 
vodních útvarů; 

 hydrochemický monitoring vod pro posouzení kvality drobných vodních 
útvarů povrchových vod vzniklých v důsledku báňské činnosti; 

 posouzení Hydrochemických rizik vodních útvarů povrchových vod 
vzniklých v důsledku báňské činnosti a návrh jejich eliminace; 
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 rešerše stávající hydrologické a hydrochemické situace Severočeské 
hnědouhelné pánve z hlediska zatápění zbytkových jam po těžbě uhlí; 

 hydrochemický monitoring vod pro posouzení kvality zdrojů pro 
napouštění zbytkových jam a posouzení potenciálních zdrojů 
kontaminace; 

 zhodnocení dlouhodobého vývoje kvality vod ve zbytkových jezerech 
Severočeské hnědouhelné pánve; 

 posouzení stávajících koncepcí hydrických rekultivací v Severočeské 
hnědouhelné pánvi z hlediska optimalizace vodohospodářského řešení. 

Odbor administrující projekt Odbor SPRP 

Kategorie  V realizaci 

 
 

Název mezinárodního projektu 
PURE COSMOS - Úloha veřejné správy při podpoře 
konkurenceschopnosti malých a středních podniků 

Termín realizace 
1. fáze (3 roky) – 1. 4. 2016 – 31. 3. 2019 
2. fáze (2 roky) – 1. 4. 2019 – 31. 3. 2021 

Partneři projektu 

Vedoucí partner: Město Janov (Itálie) 

Ostatní partneři:  

Město Florencie (Itálie) 

Hajdú-Bihar County Government (Maďarsko) 

Banka Saxony-Anhalt (Německo) 

Město Birmingham (Velká Británie) 

ANATOLIKI SA (Řecko) 

Ústecký kraj (Česká republika) 

Vláda Katalánska (Španělsko) 

Realizované aktivity 

Cílem projektu je zlepšení efektivity podpory veřejného sektoru pro malé a střední 
podniky, podpořit jejich konkurenceschopnost, podpořit vznik nových firem, vznik 
inovativních firem a tím přispět k ekonomickému rozvoji regionu. 

Aktivity: 

 Regional stakeholder group (klíčoví hráči regionu) – spolupráce aktéru 

v regionu (Czechinvest, KHK ÚK, UJEP, ICUK, HSRÚK), koordinace 

činností, sdílení dobrých praxí, rozdělení kompetencí, vzájemná 

synergie,  

 přenos dobrých praxí mezi zapojenými regiony v oblasti podpory veřejné 

správy směrem k podnikání, studijní návštěvy – přenos nástrojů,  

 vytvoření „One stop shop“ pro podnikatele (informace z jednoho místa)  

- informační a poradenský servis pro podnikatele koordinovaný krajským 

úřadem se zapojením klíčových aktérů regionu poskytujících služby,     

 Peer review – expertní posouzení a doporučení ke stanovenému 

tématu; 
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 Regionální akční plání – soubor projektů a opatření pro podporu 

konkurenceschopnosti MSP. 

Odbor administrující projekt Odbor SPRP 

Kategorie  V realizaci 

 
 

Název mezinárodního projektu SIE – SME Internacionalizace malých a středních podniků 

Termín realizace 
1. fáze (3 roky) – 1. 4. 2016 – 31. 3. 2019 
2. fáze (2 roky) – 1. 4. 2019 – 31. 3. 2021 

Partneři projektu 

Vedoucí partner: Kent County Council, (Velká Británie) 

Ostatní partneři: 

Molise region (Itálie) 

Ústecký kraj (Česká republika) 

NBANK  - Dolní Sasko (Německo) 

Toruň, rozvojová agentura (Polsko) 

Aquitanie, obchodní komora (Francie) 

Cantabria, obchodní komora (Španělsko) 

Realizované aktivity 

Cílem projektu je podpora internacionalizace malých a středních podniků (MSP), 

tedy podpora exportu MSP, podpora vstupu na mezinárodní trhy.  

Internacionalizace podniků podpoří jejich konkurenceschopnost a motivaci 

k inovacím.  

Aktivity Ústeckého kraje: 

 Přenos dobrých praxí, vzájemného učení mezi zapojenými regiony  

 Sestavení regional stakeholder group  – klíčoví hráči regionu 

(spolupráce, koordinace činností, rozdělení kompetencí) 

 Společný výzkum zaměřený na téma odbourávání bariér pro 

mezinárodní podnikání malých a středních podniků. Součástí výzkumu 

bude porovnání situace v jednotlivých regionech a zpracování 

doporučení (porovnávací studie) 

 Propojování výzkumné a podnikové sféry, zejména MSP na mezinárodní 

úrovni, podpora přeshraniční spolupráce, zprostředkování kontaktů, 

vytvoření kontaktního místa (poradenského) na KÚ  

 Zpracování Regionálního akčního plánu s konkrétními návrhy na 

zlepšení situace malých a středních podniků v regionu a jejich 

mezinárodního působení.  

 Realizace fóra na podporu konkurenceschopnosti malých a středních 

podniků. 

Odbor administrující projekt Odbor SPRP 

Kategorie  V realizaci 
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Název mezinárodního projektu ChemMultimodal 

Termín realizace 1. 6. 2016 – 31. 5. 2019 

Partneři projektu 

Vedoucí partner: Ministerstvo hospodářství, vědy a digitalizace Saska-Anhaltska 
(DE) 

Ostatní partneři:          

Ministerstvo pro regionální rozvoj a dopravu Saska-Anhaltska (DE) 

isw Institut pro strukturální politiku a ekonomický rozvoj (DE) 

Otto-von-Guericke univerzita Magdeburg (DE) 

Polská komora chemického průmyslu (PL) 

Ústecký kraj (CZ)  

Svaz chemického průmyslu České republiky (CZ) 

Svaz chemického a farmaceutického průmyslu Slovenské republiky (SK) 

Univerzita aplikovaných věd Horního Rakouska (AT) 

Obecně prospěšná nezisková organizace pro rozvoj průmyslu (HU) 

Obchodní komora Horního Rakouska – Plastický klastr (AT) 

Province Novara (IT) 

SC chemický rozvoj (IT) 

Varšavská vysoká ekonomická škola (PL) 

Realizované aktivity 

Projekt se zabývá podporou zvýšení podílu kombinované dopravy v přepravě 
nákladu, zejména chemických látek a má přispět k přesunu dopravy ze silnic na 
životnímu prostředí příznivější způsoby dopravy (lodní, železniční doprava). 
Výstupy projektu podpoří zejména ochranu životního prostředí a lidského zdraví, 
snížení zatížení silnic v Ústeckém kraji, zvýšení bezpečnosti přepravy 
nebezpečných látek.   

Aktivity, výstupy projektu:  

 Analýza možností většího využití existujících chemických komplexů a 

jejich napojení na infrastrukturu a analýza koridorů zařízení a 

intermodálních terminálů v regionu střední a východní Evropy pro 

přepravu nebezpečných látek. Důraz na potřebu využívání speciálních 

zařízení pro přepravu chemických látek a zajištění větší bezpečnosti 

dopravy. 

 Podpora rozšíření počtu kontejnerových vlaků, sítě terminálů, vybavení 

koridorů pro přepravu nebezpečného zboží. 

 Vzdělávání a šíření evropských norem v oblasti přepravy nebezpečných 

věcí v střední a východní Evropě. 

 Mezinárodní spolupráce jako pomoc pro nové kontinentální linky, 

podpora nových systémů překladišť a provozu na terminálech vedoucí 

ke zvýšení konkurenceschopnosti, snížení emise skleníkových plynů. 

 Zahrnutí provozovatelů terminálů a překladišť (Lovosice, Ústí nad 

Labem), vč. přístavů (Lovosice, Ústí nad Labem, Děčín) v Ústeckém 

kraji mezi klíčové hráče projektu.  
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 Vytvoření sítě strategických partnerů (zapojení partnerů z dalších 

průmyslových odvětví, hlavně automobilový průmysl), výměna 

zkušeností, pořádání společných workshopů. 

Odbor administrující projekt Odbor SPRP 

Kategorie  V realizaci 

 
 

Název mezinárodního projektu Propojení kulturních tradic v rámci česko-saské spolupráce 

Termín realizace 1. 6. 2017 – 31. 5. 2018 

Partneři projektu 
Ústecký kraj (CZ)  

Förderverein Kloster Buch e.V. (DE) 

Realizované aktivity 

Projekt se zabývá inovativním využití památek pevnosti Terezín a saského 
kláštera Buch.  

Aktivity, výstupy projektu:  

 2 historické trhy v pevnostním městě Terezín 

 2 trhy v klášteře Buch 

 2 workshopy v pevnostním městě Terezín a klášteře Buch na téma 

historie a rekonstrukce obou památek 

 výroba 10 výstavních panelů pro mobilní výstavu 

 exkurze žáků SŠ do pevnostního města Terezín 

 hudební vystoupení ZUŠ v klášteře Buch 

Odbor administrující projekt Odbor SPRP 

Kategorie  Ukončen 

 
 

 
 

Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv. Šebestiána a Satzung - 
realizační fáze 

Termín realizace 9/2012 – 12/2014 

Partneři projektu 
Freistaat Sachsen, Staatsbetrieb Sachsenforst a, Landesamt für Umwelt Geologie 
und Landwirtschaft, Landesdirektion Chemnitz, Lesy České republiky s. p., 
Ústecký kraj, Zweckverband Naturpark "Erzgebirge/Vogtland" 

Realizované aktivity 

Již druhá etapa projektu nazvaná „realizační fáze“ přímo navázala na předchozí 

etapu realizací konkrétních revitalizačních opatření na německé i české straně. Na 

české straně realizaci revitalizačních opatření na dílčí části území zajišťoval státní 

podnik Lesy České republiky jako subjekt s právem hospodařit na dotčených 

pozemcích. Ústecký kraj jako partner ve své části projektu pokračoval 

v monitoringu stavu rašelinných těles, a to v hydrologických parametrech 

 i v odrazu vlivu na přírodní složky ekosystému.  

Odbor administrující projekt Odbor ZPZ 

Kategorie  Projekt ukončen k 31. 12. 2014 - udržitelnost 
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Název mezinárodního projektu 
MOOREVITAL 2018 – pokračování ochrany rašelinišť 

v Krušných horách 

Termín realizace 6/2017 – 12/2019 (realizace prodloužena do 12/2020) 

Partneři projektu 
Staatsbetrieb Sachsenforst, Landesamt für Umwelt Geologie und Landwirtschaft, 
Lesy České republiky s. p., Ústecký kraj, Zweckverband Naturpark 
"Erzgebirge/Vogtland" 

Realizované aktivity 

Obsah projektu: 

 Tvorba metodicky sladěných, popř. Ucelených hydrologicko - 

rašelinných posudků pro dosud neprozkoumaná a nezpracovaná 

rašeliniště. 

 Letecké snímkování zájmové oblasti formou ortofotosnímků s vysokým 

rozlišením (CIR- snímky s rozlišením 5 cm) a  Airborne Laserscan-data 

k plošnému záznamu výchozí vegetační situace v rašeliništích 

v zájmové oblasti (interpretace). 

 Odborně a metodicky ucelené zpracování plánování revitalizačních 

opatření v rašeliništích v rámci projektové oblasti. Konkrétně retence 

srážkové vody za předpokladu získání veřejno – právních povolení atd.     

 Provedení a realizace revitalizačních opatření v rašeliništích (především 

strojově, vhodnými firmami a přizpůsobenými bagry) na ploše o celkové 

výměře cca 172 ha rašelinišť (D – 162 ha, CZ – 10 ha). 

 Opatření na zlepšení životního prostoru tetřívka, obzvlášť skrz výsadbu 

vybraných a k tomuto záměru vhodných rostlin (pr. Bříza rašelinná 

a druhů olší na ploše o výměře 2 ha (CZ).  

 Zhodnocení a částečné rozšíření / nová instalace (ca 1k) naučné stezky 

o rašeliništích v rašeliništi „Stengelheide“ (D).  

 Práce s veřejností na téma ochrany rašelinišť, mimo jiné aktualizace 

a rozšíření webových stránek www.moorevital.sachsen.de.   

Aktuálně realizované aktivity Ústeckým krajem: Ukončeno výběrové řízení na 

monitoring a zpracování projektové dokumentace – smlouva podepsána, zahájeno 

plnění smlouvy. V přípravě je výběrové řízení na nákup přístrojů určených 

k trvalému monitoringu. 

Odbor administrující projekt Odbor ZPZ 

Kategorie  V realizaci 

 
 

Název mezinárodního projektu 
TetraoVit - Revitalizace rašelinišť a management biotopu 

tetřívka obecného ve východním Krušnohoří 

Termín realizace 1/2018 – 12/2020 

Partneři projektu 
TU Dresden, Staatsbetrieb Sachsenforst, Landkreis Sächsische Schweiz – 
Osterzgebirge, Lesy České republiky s. p., Ústecký kraj, Občanské sdružení 
Ametyst 

Realizované aktivity Cílem projektu je vytvoření podkladů pro zajištění lepšího stavu biotopu tetřívka 

obecného na území dvou ptačích oblastí (určených na jeho ochranu) v lokalitě 
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západně od Cínovce. Projekt zahrnuje dvě hlavní části: opatření směřovaná k 

obnově vodního režimu území a lesopěstební opatření.  

Schválen monitorovacím výborem v prosinci 2017.  

Aktuálně realizované aktivity Ústeckého kraje: Podepsány smlouvy na realizaci 

monitoringu a zpracování projektové dokumentace. 

Odbor administrující projekt Odbor ZPZ 

Kategorie  V realizaci 

 
 

Název mezinárodního projektu Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří 

Termín realizace 7/2018 – 6/2021 

Partneři projektu 
Ústecký kraj, Oblastní muzeum v Mostě, p.o., Hochschule für Bildende Künste 
Dresden 

Realizované aktivity 

Obsahem projektu je výměna zkušeností a rozvoj přeshraniční spolupráce 

prostřednictvím společných česko-německých aktivit ve formě výzkumu, záchrany 

a propagace kulturního dědictví z období pozdního středověku. Velkou roli zde 

hrají aktivity podporující výměnu zkušeností mezi odborníky na mezinárodní úrovni 

a prezentace jejich práce veřejnosti. Na české straně bude, mimo jiné, 

prozkoumáno a zrestaurováno pět hodnotných uměleckých děl 

z podkrušnohorských muzeí, na německé straně pak proběhne komplexní výzkum 

pozdněgotických oltářů v oblasti Freibergu. Společná práce bude prezentována 

veřejnosti formou výstavy a workshopu. 

Odbor administrující projekt Odbor KP 

Kategorie  V realizaci 

 
 

Název mezinárodního projektu 
Zachráněné kulturní dědictví starého Mostu – bilaterální 

spolupráce 

Termín realizace 9/2019 

Partneři projektu Ústecký kraj, Reykjavíkur Akademían 

Realizované aktivity 

Projekt má za cíl navázat bilaterální spolupráci na Islandu za účelem spolupráce 

na restaurování, výzkumu a prezentaci 5 velkoformátových obrazů pocházejících 

z dnes již neexistujících budov starého města Most. Jedná se o 4 obrazy z období 

baroka a 1 obraz od Alfonse Muchy. Obrazy jsou ve špatném stavu a je třeba je 

zrestaurovat a vhodnou formou je představit veřejnosti. Tato umělecká díla se 

nacházejí ve sbírce Oblastního muzea a galerie v Mostě a jsou ve vlastnictví 

Ústeckého kraje. Projekt vhodnou formou spolupráce představí péči a ochranu 

movitého kulturního dědictví v muzejních podmínkách střední Evropy se 

zapojením zkušeností ze Severské země v rámci výzev FM EHP-Norsko. 

Výstupem projektu je navázání bilaterální spolupráce. 
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Odbor administrující projekt Odbor KP 

Kategorie  Projekt ukončen 

 
 

Název mezinárodního projektu ECOS4IN 

Termín realizace 1. 4. 2019 – 31. 3. 2022 

Partneři projektu 

 

1) Ústecký kraj (Česká republika), vedoucí partner projektu  

2) Università Cà Foscari Venezia – Univerzita Cà Foscari v Benátkách 

(Itálie)  

3) Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft. - 

Regionální inovační agentura regionu Panonie (Maďarsko)  

4) Business Upper Austria – Inovační a investiční agentura země Horní 

Rakousko  

5) ENTER KOPRIVNICA D.O.O., podnikatelský inkubátor (Chorvatsko) 

6) FONDAZIONE GIACOMO BRODOLINI, Národní italská nadace 

zaměřená na průmysl, pracovní trh a řízení inkubátorů (Itálie) 

7) MARR – Malopolská rozvojová agentura Krakow (Polsko)    

Realizované aktivity 

Cílem projektu je připravit podnikatelské a veřejné prostředí (školství, veřejná 

správa) na řešení příležitostí a dopadů pokročilé automatizace a digitalizace 

průmyslu, ale i veřejné správy, označované jako Průmysl 4.0. 

Úkolem projektu ECO4IN je rozvoj ekosystému Průmyslu 4.0, tj.: 

 Hledání nástrojů pro využití digitalizace a snížení rizik jejích dopadů, 

 Rozšíření povědomí o těchto nástrojích v Ústeckém kraji, 

 Příprava opatření, programů, investičních projektů, zejména pro školství 
a celoživotní vzdělávání. 

 

Odbor administrující projekt Odbor SPRP 

Kategorie  V realizaci 

 
 

Název mezinárodního projektu RFC 

Termín realizace 1. 8. 2019 – 31. 7. 2023 

Partneři projektu 

 

1) Ústecký kraj, vedoucí partner projektu 

2) Regionální rozvojová agentura Voorkempen v Antverpách, Belgie - 
Regional Landscape de Voorkempen 

3) Město Komotini, Řecko - Municipality of Komotini 
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4) Regionální rozvojová agentura severozápad, Rumunsko - North-West 
Regional Development Agency 

5) Samosprávný region Prešov, Slovensko - The Prešov Self-Governing 
Region 

6) Provincie Teruel, Španělsko - Provincial Government of Teruel 

7) Město Magdeburg, Německo - City of Magdeburg 

Realizované aktivity 

Stručná charakteristika: 

Připravovaný projektový záměr se věnuje problematice historických památek – 

pevností a jejich společné existence a fungování se sousedícími městy, oživení 

těchto měst i památek. Ústecký kraj se zaměří na historickou pevnost Terezín. 

Aktivity a cíle projektu: 

Cílem projektu je zlepšení koexistence historických památek a sousedících měst. 

Na území EU se nachází řada objektů, které dříve sloužily jako pevnosti, často se 

jedná o rozsáhlé stavby historického významu, vystavěných v různých historických 

obdobích, které dnes vytvářejí image měst, která vznikla v jejich blízkosti nebo je 

dnes již přímo obklopují. Údržba těchto objektů je nákladná a města se tak často 

potýkají s problémem jejich zachování, údržby a možností využití, problémem je i 

roztříštěnost umístění těchto objektů ve městě a jeho blízkosti. 

Navrhovaný projekt se zaměřuje na globální přístup a zpracování inovativních 

způsobů využívání pevností s cílem usnadnit jejich údržbu, zapojit tyto objekty do 

života města a využívání tohoto kulturního dědictví. 

Cílem projektu je integrovaný přístup k problematice pevnostních staveb, 
neboť na tyto je často pohlíženo jako na oddělené stavby, jako na objekty 
pouze historické a určené k údržbě a zachování. 

 

Odbor administrující projekt Odbor SPRP 

Kategorie  V realizaci 

 
 
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK:  
Odbor KH – Odbor kancelář hejtmana  
Odbor SPRP – Odbor strategie, přípravy a realizace projektů  
Odbor ZPZ – Odbor životního prostředí a zemědělství  
Odbor KP – Odbor kultury a památkové péče  
Odbor RR – Odbor regionálního rozvoje  
Odbor DS – Odbor dopravy a silničního hospodářství  
VaV – věda a výzkum 
MSP – malé a střední podniky 
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Seznam a informace o oceněných  

CENOU HEJTMANA ÚSTECKÉHO KRAJE za rok 2018 

 

1. regionální rozvoj: Ludmila Holadová 

 

Ludmila Holadová se zasloužila o rozvoj zemědělské výroby v Ústeckém kraji. Byla 

ředitelkou Okresní agrární komory Most od jejího založení a byla tak celá léta oporou 

zemědělců celého kraje. Byla také řadu let organizátorkou akcí krajského významu – např. 

Regionální potravina, Potravina kraje Přemysla Oráče, Dožínky.  

 

 

2. sociální a zdravotní oblast včetně záchrany lidského života: MUDr. Pavel Dlouhý  

 

Pavel Dlouhý je primářem Infekčního oddělení Masarykovy nemocnice a vedoucího AIDS 

centra. Absolvoval odborná školení, stáže a kurzy v ČR i v zahraničí se zaměřením na 

intenzivní péči, HIV/AIDS, antibiotickou léčbu a chronické hepatitidy. Ve vlastní odborné 

práci se věnoval především problematice sepse, AIDS a mykotických infekcí. Ve 2. pol. 90. let 

věnoval nejvíce zájmu borelióze, o které napsal první monografii v ČR „Lymská borelióza 

v praxi“, je autorem standardu MZ ČR „Diagnostika a léčba lymské nemoci“ a metodického 

návodu „Léčba lymské boreliózy“. Později se zaměřil na infekce způsobené rezistentními 

kmeny a zavádění nových antibiotik. V posledních letech se zajímá o problematiku HIV a léčbu 

chronické hepatitidy B a C. Byl hlavním řešitelem mnoha klinických studií, autorem několika 

kapitol v knize Lékařské repetitorium, přednáší v rámci postgraduálního vzdělávání lékařů a 

sester, pro odborné společnosti i veřejnost a byl opakovaně členem komise pro mikrobiologii, 

imunologii a přenosné nemoci Interní grantové agentury MZ.  

 

 

3. věda a výzkum: prof. RNDr. Jiří Cihlář, CSc. 

 

Jiří Cihlář je profesorem na Přírodovědecké fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad 

Labem. Odborně se věnuje dvěma oblastem – didaktice matematiky (teorie překážek a 

kognitivního konfliktu, vývoj konceptu nekonečna, aplikace matematiky ve vyučování, 

využívání ICT ve výuce, standardy a testování znalostí, učebnicová tvorba, práce s nadanými 

žáky, popularizace matematiky) a teorii pravděpodobnosti a matematické statistice (biometrie, 

modelování procesů v lidském těle, plánování výzkumů a analýza statistických dat). V oblasti 

didaktiky spolupracuje se zahraničními univerzitami, přednáší na konferencích, je členem 

státních zkušebních komisí univerzit, oponoval řadu habilitačních a doktorských disertačních 

prací, je členem mnoha komisí pro habilitace i pro jmenování profesorem, je posuzovatelem 

grantových přihlášek pro GAČR a recenzentem mnoha monografií a dalších publikací. Profesor 

Cihlář je řešitelem a spoluřešitelem řady projektů z oblasti statistiky i didaktiky, autorem a 

spoluautorem řady monografií, článků v časopisech a především učebnic pro základní školy. 

Působí v Jednotě českých matematiků a fyziků – zejména pracuje s talentovanými žáky, 

přednáší a vede semináře a dílny pro učitele ZŠ a SŠ. Je členem krajského školského výboru i 

komise Statutárního města Ústí nad Labem a konzultantem lékařů Masarykovy nemocnice 

v oblasti matematické statistiky.   
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4. kultura: Miroslav Rejha 

 

Miroslav Rejha se hudbě věnuje od dětství, v roce 1980 založil dechový orchestr Lounská 

třináctka a celá léta je jejím kapelníkem. S tímto orchestrem úspěšně reprezentuje své město a 

kraj a dostáhl mnoha úspěchů (soutěže, vydaná CD, televizní a rozhlasové pořady). V roce 1983 

započal éru pravidelných Nedělních odpolední s Lounskou třináctkou, které se konají 

nepřetržitě až do dneška, tedy 36 let.   

  

 

5. sport: Mgr. Pavel Budínský 

Pavel Budínský byl do roku 2000 aktivním basketbalovým hráčem, poté se začal věnovat 

trenérské kariéře. Do roku 2004 trénoval BK Chomutov, poté BK Děčín, se kterým dosáhl 

v sezónách 14/15, 15/16, 16/17 2. místo v nejvyšší basketbalové soutěži a 3. místo v sezónách 

08/19, 11/12. V letech 2010 – 13 působil jako hlavní trenér reprezentace mužů ČR. Byl 10x 

nominován jako trenér týmu pro all star game v ČR a v sezónách 10/11 a 14/15 vyhlášen 

nejlepším trenérem sezóny. Věnuje se i lektorské a publikační činnosti.  

 



A 

B

C

POŘ. JMÉNO NOMINOVANÉHO NAVRHOVATEL A B C ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU 

1 Vlasta Jánská ZZS ÚK x

Paní Vlasta Jánská pracuje ve funkci vedoucí záchranářky výjezdových základen Rumburk a Velký Šenov. Díky svému 

profesionálnímu přístupu a nasazení k pracovním povinnostem je vzorem pro své kolegy a právem patří mezi nejlépe 

hodnocené vedoucí pracovníky jednotlivých výjezdových základen Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje. 

Udělení navrhovaného ocenění by bylo projevem úcty a ohodnocení její příkladné práce vedoucí záchranářky.

2 MUDr. Olga Kačenková ZZS ÚK x

MUDr. Olga Kačenková je vedoucí lékařkou výjezdových základen Roudnice nad Labem a Lovosice. Příkladným 

plněním pracovních povinností patří mezi nejlépe hodnocené vedoucí lékařky Zdravotnické záchranné služby 

Ústeckého kraje a díky svému přístupu k pracovním povinnostem je vzorem pro své kolegy. Udělení Záslužné medaile 

Ústeckého kraje by bylo projevem úcty k její dosavadní příkladné činnosti lékařky Zdravotnické záchranné služby 

Ústeckého kraje.

3 Michal Maresch, Dis. ZZS ÚK x

Pan Michal Maresch pracuje ve funkci vedoucího záchranáře výjezdové základny v Bílině a spolupodílí se na vedení 

záchranářů celého oblastního střediska Teplice. Svým příkladným plněním pracovních povinností patří mezi nejlépe 

hodnocené vedoucí pracovníky jednotlivých výjezdových základen Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje. 

Díky takovým lidem, jakým je pan Michal Maresch, se daří zabezpečovat kvalitní přednemocniční péči v okrese 

Teplice. Udělení Záslužné medaile Ústeckého kraje by bylo projevem úcty k jeho dosavadní příkladné činnosti 

záchranáře Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje.

4 Ing. Pavel Antoš HZS ÚK x

Oceněný nastoupil ke Sboru požární ochrany v Žatci v roce 1993. Již od počátku své profesní dráhy se projevoval 

aktivně při získávání nových znalostí a zkušeností. Do funkce ředitele územního odboru Žatec byl ustanovaen 1. 12. 

2002. Podařilo se mu personálně stabilizovat jím řízený územní odbor a dále díky osobnímu přístupu a pracovnímu 

nasazení se podařilo započít rozsáhlou rekonstrukci administrativního objektu v areálu stanice Žatec. Dále se zasloužil 

o přípravu výstavby nové stanice v průmyslové zóně Triangl. Za dobu své působnosti u HZS ÚK se zasloužil o rozvoj 

požární ochrany v lounském okrese. Dále se zasloužil o velmi dobrou spolupráci v rámci složek IZS, ale i s dalšími 

organizacemi a městskými a obecními úřady. Při plnění zadaných úkolů byl svým kladnám přístupem schopen 

namotivovat a vést své podřízené k úspěšnému splnění daného cíle. Díky svým zkušenostem, a v neposlední řadě i 

pozitivnímu přístupu, může být vzorem ostatním. Ke dni 31. 12. 2018 ukončil služební poměr u HZS ÚK.

5 ppor. Jiří Koš, Dis. HZS ÚK x

ppor. Jiří Koš, Dis. pracuje u Hasičského záchranného sboru České republiky od roku 1994, kdy nastoupil k HZS 

hlavního města Prahy, kde vykonával funkci hasiče. V roce 1995 se stal členem potápěčské skupiny a v roce 1996 

přestoupil k Hasičskému záchrannému sboru okresu Litoměřice. Zde byl ustanoven ve funkci velitele družstva stanice 

Litoměřice. V roce 2018 byl ustanoven ve funkci velitele čety požární stanice Litoměřice. Jmenovaný se významným 

způsobem podílel na likvidaci následků povodní v roce 1997, 2002, 2005 a 2013. Podílel se též na likvidaci požáru v 

Chemickém parku Litvínov v roce 2015. Při prezentacích HZS ČR na veřejnosti patří mezi nejaktivnější příslušníky. 

Dále vykonává funkci hlavního instruktora pro práci na divoké vodě, je lektorem a instruktorem potápění. Své 

zkušenosti a dovednosti předává v rámci odborné přípravy potápěčů velkému počtu příslušníků HZS ČR. Svoje 

znalosti a dovednosti dále využívá při práci záchranáře u Zdravotnické záchranné služby ÚK.

DŮVOD NAVRŽENÍ

Seznam oceněných Záslužnou medailí Ústeckého kraje

Dle Zásad pro udělování cen Ústeckého kraje (viz Čl. 2, odst. 3) byly nominace rozděleny do následujících kategorií:

nominace za příkladné plnění pracovních povinností, dlouhodobou dobrovolnou činnost či účinnou spolupráci, kterou se nominovaný výrazně zasloužil o rozvoj IZS

nominace za mimořádný výkon ve službě nebo prokázání odvahy a osobní statečnosti, kterou se nominovaný významně zasloužil o účinné zvládnutí zásahu či mimořádné události

nominace za úspěšnou reprezentaci na republikové nebo mezinárodní úrovni, kterou se nominovaný významně zasloužil o propagaci složek IZS ÚK

ROK 2019
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6 ppor. Bc. Pavel Legner HZS ÚK x

ppor. Bc. Pavel Legner nastoupil k Hasičskému záchrannému sboru ČR 1. 10. 1988 na PS Litoměřice jako hasič. V 

pozdější době sloužil na pozici velitele družstva. Od roku 1994 vykonává funkci velitele čety PS Litoměřice. Je 

držitelem mnoha odborných kurzů. Své profesní znalosti a dovednosti si zvýšil studiem na Vysoké škole Báňské, obor 

Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu. Velmi aktivně se podílel na likvidaci následků ničivých povodní na 

území Litoměřicka a v roce 2002, 2005, 2006 a 2013. Zúčastnil se též povodňového obřadu, který zasahoval v roce 

2010 v Polsku. V roce 2015 se zúčatnil likvidace rozsáhlého požáru Chemoparku Litvínov.

7 ppor. Jiří Marek HZS ÚK x

Oceněný nastoupil ke Sboru požární ochrany v Chomutově v roce 1992. Již od počátku své profesní dráhy hasiče se 

projevoval aktivně při získávání nových znalostí a zkušeností. Svým iniciativním přístupem se vypracoval nejprve na 

velitele družstva a v roce 2016 na velitele čety ve směně B na požární stanici v Chomutově. Při plnění zadaných úkolů 

je svým kladnám přístupem schopen namotivovat a vést své podřízené k úspěšnému splnění daného cíle. Během své 

dlouhodobé praxe se podílel na zdolávání celé řady mimořádných událostí a dokázal zastávat funkci velitele zásahu i 

při fyzicky a psychicky náročných dlouhotrvajících požárech či technických zásazích různého druhu. Opakovaně 

zasahoval i při rozsáhlých povodních v letech 1997, 2002 a 2013. Díky svým získaným zkušenostem a v neposlední 

řadě i pozitivním přístupem může být vzorem ostatním, nejen mladším kolegům. 

8 prap. Jan Reisner KŘP ÚK x

Dne 25. 10. 2018 v 21:45 hodin bylo na linku 158 přijato oznámení o kouři, který vycházel z jednoho z bytů na adrese 

Dlouhá 116, Žatec. Tato adresa se nachází vedle sídla OOP Žatec, Dlouhá 111. Vzápětí bylo oznámení upřesněno na 

informaci, že má již značně hořet a pravděpodobně se v hořícím bytě nachází starší osoba. Prap. Reisner spolu s 

kolegou přeběhli k místu události, bytovému domu, kde se v již značně zakouřené chodbě nacházeli obyvatelé. Na 

hlídku již volali, že v bytě v zadní části domu na konci chodby hoří. V bytě se nacházela starší paní, údajně pod vlivem 

alkoholu. Žádná informace o rozložení bytu a vnitřním uspořádání nebyla získána. Hlídka před označenými dveřmi 

zjistila, že kouř skutečně vychází z těchto dveří a navíc, pod dveřmi a škvírami okolo rámu byly zřetelně vidět plameny. 

Na to prap. Reisner využil oprávnění vstupu do obydlí a dveře překonal vykopnutím. Po otevření dveří policisté zjistili, 

že celá místnost hoří a mimo jiné orientaci velmi ztěžují zplodiny z hoření. Z tohoto důvodu bylo nezbytné, aby se 

hlídka pohybovala při zemi, kde bylo cca 50 cm dýchatelného vzduchu. Na volání, zda se někdo uvnitř nachází, byla 

uslyšena odpověď vycházející z pravé části prostoru. Byl slyšet ženský hlas. Vzhledem k tomu, že se nedalo jiným 

způsobem zjistit, v jakém stavu se nachází osoba bydlící v bytě, zda je zraněná, přímo ohrožena na životě či 

nepotřebuje jinou naléhavou pomoc, prap. Reisner vstoupil při zemi do bytu a po chvíli objevil po pravé straně průchod 

do ložnice, do které vedly schůdky. Prap. Reisner v ložnici nalezl ženu, která byla zcela zjevně zmatená, v noční košili, 

bosá, bez bot. Na pokyny reagovala velmi zpomaleně a zdálo se, že si není zcela vědoma, k čemu došlo. Opakovala, 

že spala v posteli. V první chvíli bylo zcela nezbytné zajistit přívod čerstvého vzduchu, protože místnost se rychle plnila 

zplodinami z hoření. Také byla zvažována možnost úniku ze stále více hořícího bytu okny. Po jejich otevření prap. 

Reisner zjistil, že průchod okny není možný kvůli tomu, že jsou zamřízovány. Okna byla tedy ponechána otevřená na 

odvětrání místnosti. Požár v ložnici se však během chvilky rozšířil natolik, že nebylo už možné s ženou bezpečně 

ložnici opustit  a odejít na chodbu bytu, zejména kvůli plamenům, které znatelně narostly a i zplodinám z hoření. 

Ohrožená osoba se pohybovala natolik nejistě a toporně, byla bez bot a zcela jistě by se neudržela při zemi, kde se 

držel dýchatelný vzduch. Z tohoto důvodu bylo téměr jisté, že dojde k nadýchání zplodinami z hoření a možné ztrátě 

vědomí, což by oba v ohnisku požáru ohrozilo na životě. Kvůli nedýchatelnosti kouře byla také vyloučena možnost 

vynesení ohrožené osoby po schůdcích do kuchyně a průchodem hořící kuchyní. Od kolegy

prap. Reisner obdržel informaci, že hasiči jsou již na cestě, tak zabezpečil ohroženou osobu tím, že přes ní přehodil 

namočenou deku a usadil ji do místa pod oknem v poloze vsedě, kde byl zabezpečen přístup k dýchatelnému vzduchu. 

V této situaci byl vyčkán příjezd hasičů, kteří po dohašení kuchyně vešli do ložnice a jako první vyvedli za pomoci 

dýchací techniky obyvatelku bytu a poté i prap. Reisnera. Žena byla předána zdravotnické záchranné službě a 

hospitalizována na intením oddělení v Žatci kvůli nadýchání zplodinami. Prap. Reisner byl po vyšetření propuštěn. 

Postup záchrany byl následně konzultován s vyšetřovatelem příčin požáru, který uvedl, že postup zvolený prap. 

Reisnerem byl správný. Bylo by velkým rizikem, pokusit se projít hořícím zbytkem bytu plným zplodin z hoření bez 

ochranných pomůcek s téměř nepohyblivou osobou. Na dostatečně dlouhou dobu byla zajištěna bezpečnost ohrožené 

osoby a výjezd hasičů byl již na cestě k požáru. Z výše uvedeného vyplývá, že prap. Jan Reisner nasadil vlastní život k 

záchraně člověka. Jeho statečný čin byl medializován jak tiskem, tak televizí, je uveřejněn na policejním facebooku a 

vzhledem k zjištěným reakcím byl čin vnímán veřejností jednoznačně kladně.



9 Ing. Ladislav Langmajer OSH Louny x

Oceněný je dlouholetým členem sboru dobrovolných hasičů. V průběhu svého působení vykonával různé funkce. Je 

nositelem některých odborností - Preventista I. stupně, vedoucí mládeže, rozhodčí mládeže, rozhodčí požárního 

sportu, rozhodčí TFA. Svoje odbornosti využívá hlavně v oblasti požární prevence - provádí přednášky pro děti na 

školách. Od roku 2015 vykonává funkci starosty Okresního sdružení hasičů Most. Za dobu jeho působení v této funkci 

zkvalitnil práci okresní organizace dobrovolných hasičů. Je nositelem řady vyznamenání.

Seznam zkratek:

Integrovaný záchranný systém IZS
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje HZS ÚK
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje KŘP ÚK
Oddělení hlídkové služby OHS
Obvodní oddělení policie OOP
Sbor dobrovolných hasičů SDH
Územní odbor ÚO
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje ZZS ÚK

Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Louny OSH Louny

Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Most OSH Most 



POŘ. JMÉNO NOMINOVANÉHO NAVRHOVATEL ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU PŘEDÁNÍ

1 Mgr. Monika Kynclová hejtman ÚK

Paní Monika Kynclová, ředitelka Základní školy, Most, Zlatnická 186, příspěvkové organizace, celý svůj život působí v 

oblasti vzdělávání a snaží se o zlepšení podmínek a přístupu ke vzdělávání sociálně slabších obyvatel.  Získává pro 

školu a žáky finanční prostředky skrze dotační a nadační programy a fondy, především na podporu integrace romské 

komunity, programy prevence rizikového chování, podporu mimoškolních aktivit. Paní ředitelka administruje žádosti o 

promíjení úplaty ve školní družině, zajistila evidenci příspěvků na školní potřeby z úřadu práce, pro tři bývalé žáky 

studující na SŠ zažádala o stipendium v programu Člověka v tísni – Retrostipendium. Spolupracuje s Domem romské 

kultury,

s občanským sdružením Aver Roma (nákup, evidence a výdej sportovního vybavení na fotbal), Městskou policií Most a 

oblastní Charitou v Mostě. Účastní se pracovních skupin při projednávání strategických dokumentů, projektových 

záměrů, např. týkajících se inkluze a integrace. Vede odborné stáže a dlouhodobé praxe studentů VOŠ a VŠ, 

spolupracuje se Střední školou diplomacie a veřejné správy pro poskytování právní poradny a zvyšování finanční 

gramotnosti obyvatel Chánova.  

29. 3. 2019, Magistrát města 

Most

2 Karel Novák
Mgr. Bc. Jaroslav 

Mareš

Pan Karel Novák byl dne 10. 12. 2018 svědkem dopravní nehody, kdy došlo ke zranění nezletilé osoby. Dopravní 

nehoda se stala v Ústí nad Labem na křižovatce "V Rokli", kolem v tu dobu Karel cestoval trolejbusem. Karel neváhal, 

vystoupil z trolejbusu a šel se podívat, co se stalo. Uviděl pod vozidlem zraněného krvácejícího chlapce, kterému 

poskytl první pomoc a zavolal záchrannou službu. Nikdo z lidí, kteří stáli v hloučku okolo, malému chlapci nepomohl. 

Chlapce, kterého ošetřil, po příjezdu předal záchranné službě. 

15. 4. 2019, Krajský úřad 

Ústeckého kraje

3 Miroslav Balog Jana Chudobová

Pan Miroslav Balog zachránil život 2,5leté Natálii  která uklouzla, spadla do potoka a byla unášena silným 

proudem. V inkriminované době procházeli okolo pan Miroslav Balog a René Cibrik. Pan Balog bez váhání skočil do 

ledové vody a po proudu plaval za dítětem. Asi po 50 m doplaval k Natálce, kde ji držel stojíce v proudu vody a 

následně ji před zábradlí do výšky podal panu Cibrikovi. Holčička byla podchlazená a v šoku. Byla přivolána záchranná 

služba a dívka hospitalizována. 

31. 5. 2019, Krajský úřad 

Ústeckého kraje

4 Pavel Svoboda Ing. Luboš Trojna
Pan Pavel Svoboda byl oceněn na základě výborných výsledků ve funkci starosty obce Lipová, která se v roce 2019 

stala Vesnicí roku 2019. Starosta obce významně přispěl jak k rozvoji, tak především k propagaci celého regionu. 
5. 10. 2019, Lipová

5 Karel Bureš
Bc. Petr Bureš, 

MBA

Pan Karel Bureš pracuje na pozici řidič záchranář a svým příladným plněním pracovních povinností patří mezi nelépe 

hodnocené zaměstnance v této profesi, kdy je zároveň uznávaným kolegou pro svou profesionalitu i přátelskou povahu. 

V roce 2019 slaví 60. narozeniny a profesních 40 let. 

23. 10. 2019, Muzeum města 

Ústí nad Labem

6 Petr Třebický
Bc. Petr Bureš, 

MBA

Pan Petr Třebický pracuje ve funkci vedoucího autodílny ZZS ÚK, kde z pozice své funkce zodpovídá za flotilu více jak 

stovky sanitních vozidel. Pod jeho vedením úsek autodílen dosahuje vynikajích výsledků a je zárukou spolehlivosti pro 

dobré fungování organizace, zárukou, že sanitní vozy jsou vždy a v plné kvalitě připraveny pro záchranáře k 

poskytování potřebné přednemocniční péče. V roce 2019 slaví 40leté profesní jubileum. 

23. 10. 2019, Muzeum města 

Ústí nad Labem

7 Petr Matějovský (in memoriam) Ing. Ivan Protiva

Petr Matějovský byl oceněn za příkladnou práci a dlouhodobý přínos v oblasti informačních technologií, zeména při 

správě informačních systémů a vývoji aplikací zajišťující podmínky pro správný chod Integrovaného operačního 

střediska Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje a ostatních složek Policie ČR, kde obětavě a nad rámec 

pracovncíh povinností poskytoval technickou podprou nejen uživatelům informačních systémů, ale také vývojovým 

týmům těchto složitých systémů zajišťujících rychlou součinnost složek IZS, a to i na úkor vlastního volného času. 

Vysoké pracovní nasazení bylo příkladem pro všechny jeho spolupracovníky i kolegy, ale bohužel se také výrazně 

podepsalo na zdraví pana Matějovského. 

23. 10. 2019, Muzeum města 

Ústí nad Labem

Seznam oceněných Medailí hejtmana Ústeckého kraje

ROK 2019
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DODATEK Č. 3 
 

k Rámcové smlouvě o regionální spolupráci ze dne 30. 3. 2017, 
uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami: 

 
Ústecký kraj  
se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
IČ: 70892156  
DIČ: CZ70892156  
zastoupený Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje  
na straně jedné (dále jen jako „Ústecký kraj“)  
 
a  
 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem  
se sídlem: Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem  
IČ: 44555601  
DIČ: CZ44555601  
zastoupená rektorem doc. RNDr. Martinem Balejem, Ph.D.  
na straně druhé (dále jen jako „UJEP“) 
  

I. 
Úvodní ustanovení 

 
Smluvní strany uzavřely dne 30. 3. 2017 Rámcovou smlouvu o regionální spolupráci 

evidovanou pod číslem 17/SML1270/SOS/OKH (dále jen „smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze 

dne 14. 4. 2018 a dodatku č. 2 ze dne 12. 6. 2018. Uvedené strany se dohodly na následující 
změně smlouvy: 

 

II. 
Změna smlouvy 

Článek II. Hlavní formy spolupráce, odst. 2.3  nově zní takto: 
 
2.3 Ústecký kraj bude dle svých finančních možností (schváleného rozpočtu Ústeckého  kraje 
na daný kalendářní rok) pravidelně podporovat rozvojové projekty UJEP do maximální roční 
výše 13.000.000 Kč (slovy: třináct milionů korun českých) s tím, že z této částky je 
finanční částka ve výši  3.000.000,- Kč   určena  na rozvoj digitální platformy PORTABO, 
kterou UJEP buduje ve spolupráci s Ústeckým krajem a dalšími partnery. 
  

 

III. 
Závěrečná ujednání 

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.  
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2. Tento dodatek a smlouva budou v úplném znění uveřejněny 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. UJEP prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v 
tomto dodatku a ve 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 Ústecký kraj, který zároveň zajistí, aby informace 
o uveřejnění tohoto dodatku a smlouvy byla zaslána příjemci do datové schránky ID 
6nhj9dq./na e-mail: …………………………. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.  
 
3. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních 
stran obdrží po 1 vyhotovení.  
 
4. O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje usnesením č.  
……………….. ze dne 8. 1. 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
V Ústí nad Labem dne ……………….      V Ústí nad Labem dne ……………….  
 

 

 

 

 

 

 

 

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

                Ústecký kraj         Univerzita Jana Evangelisty Purkyně  
            Oldřich Bubeníček              doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D.  
      hejtman Ústeckého kraje                                    rektor UJEP 

 



 

   
 

 

 

 

 

 

Ústecký kraj 

 

- a - 

 

RTC Real a.s. 

  

 

 

SMLOUVA O REZERVACI POZEMKŮ 

A 

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY 

 Č. ………………. 

(Pozemky v k.ú. Minice, Nehasice a Staňkovice u Žatce) 
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SMLOUVA O REZERVACI POZEMKŮ 

(uzavřená v souladu s § 1746 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) 

SMLUVNÍ STRANY 

1.  

Ústecký kraj 

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

Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem 

Kontaktní osoba:

E-mail/telefon: 

IČ: 70892156 

DIČ: CZ70892156 

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 

 číslo účtu: VS 409 

 („Kraj“) 

a 

2.  

RTC Real a.s. 

Sídlo:  Tolstého 51/12, 101 00 Praha 10 - Vršovice  

Zastoupený: 

Kontaktní osoba:

E-mail/telefon: 

IČ: 28226917 

DIČ: CZ28226917 

Bank. spojení: ČSOB, a.s. 

 číslo účtu: 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 

13862. Výpis z obchodního rejstříku zájemce tvoří přílohu č. 2 k této smlouvě („Zájemce“) 

Kraj a Zájemce společně dále také jen jako „Smluvní strany“ a kterákoli z nich 

samostatně „Smluvní strana“.  

 

1.  ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Vzhledem k tomu, že: 

(a) Kraj je vlastníkem Pozemků; a 

(b) Zájemce má v úmyslu si od Kraje v budoucnu koupit Předmět rezervace za 

účelem realizace Projektu, a to na základě Kupní smlouvy; a 



 

   
 

(c) po vydání Stavebního povolení má Zájemce v úmyslu získat do vlastnictví 

od Kraje Předmět rezervace, který představuje současně Pozemek k prodeji,  

uzavírají Smluvní strany tuto Smlouvu o rezervaci („Smlouva“).  

 

2.  VYMEZENÍ A VÝKLAD POJMŮ 

2.1 Nevyplývá-li ze souvislostí jinak, pak se použijí tato vymezení pojmů uvedených 

velkými písmeny: 

Projekt znamená výstavbu závodu popsaného v Příloze č. 1 této 

Smlouvy; 

Kupní smlouva 

 

 

Zájemce 

znamená kupní smlouvu o převodu vlastnického práva 

k Pozemkům k prodeji, kterou Smluvní strany uzavřou za 

podmínek sjednaných touto Smlouvou. Dohodnuté znění návrhu 

Kupní smlouvy tvoří Přílohu č. 4 této Smlouvy; 

znamená RTC Real a.s., IČ: 28226917, jeho právní nástupce 

a osoby, na něž mohou případně přejít v souladu s touto 

Smlouvou práva a povinnosti z této Smlouvy. V rámci 

zamýšlené Kupní smlouvy je Zájemce Kupujícím; 

Rezervační poplatek znamená poplatek za Rezervaci specifikovaný v části 4 této 

Smlouvy; 

Práce Zájemce 

 

znamená práce a činnosti Zájemce, které umožní naplnění účelu 

této Smlouvy; 

Kraj znamená Ústecký kraj coby vlastníka Předmětu rezervace. Pro 

účely Kupní smlouvy se Krajem rozumí Prodávající; 

Rezervace znamená povinnost Kraje rezervovat Předmět rezervace výlučně 

ve prospěch Zájemce za účelem a za podmínek stanovených touto 

Smlouvou. Rezervací se pro účely této Smlouvy rozumí 

povinnost Kraje dodržovat a splnit veškeré závazky a povinnosti 

sjednané touto Smlouvou za účelem naplnění účelu této 

Smlouvy, zejména povinnost uzavřít za splnění sjednaných 

podmínek výlučně se Zájemcem Kupní smlouvu   

Pozemky 

 

 

 

 

znamená následující pozemky:  

1. pozemková parcela č. 337/16, o celkové výměře 20.704 m2, 

2. pozemková parcela č. 337/17 o celkové výměře 5.950 m2, 

3. pozemková parcela č. 337/18 o celkové výměře 47.983 m2, 



 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozemky k prodeji 

přičemž shora označené Pozemky jsou ke dni podpisu této 

Smlouvy ve vlastnictví Kraje, svěřené k hospodaření SPZ 

Triangle, příspěvková organizace, a jsou zapsány v katastru 

nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, 

Katastrální pracoviště Žatec, na listu vlastnictví číslo 123 pro 

katastrální území Minice, obec Velemyšleves, dle výpisu z 

katastru nemovitostí, jehož kopie tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy, 

4. pozemková parcela č. 801/34 o celkové výměře 701 m2, 

přičemž shora označený Pozemek je ke dni podpisu této 

Smlouvy ve vlastnictví Kraje, svěřený k hospodaření SPZ 

Triangle, příspěvková organizace, a je zapsán v katastru 

nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, 

Katastrální pracoviště Žatec, na listu vlastnictví číslo 137 pro 

katastrální území Nehasice, obec Bitozeves, dle výpisu 

z katastru nemovitostí, jehož kopie tvoří Přílohu č. 3 této 

Smlouvy, 

5. pozemková parcela č. 1010/28 o celkové výměře 20.167 m2, 

 

6. pozemková parcela č. 1010/29 o celkové výměře 26.088 m2, 

 

7. pozemková parcela č. 1010/30 o celkové výměře 44.204 m2, 

přičemž shora označené Pozemky jsou ke dni podpisu této 

Smlouvy ve vlastnictví Kraje, svěřené k hospodaření SPZ 

Triangle, příspěvková organizace, a jsou zapsány v katastru 

nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, 

Katastrální pracoviště Žatec, na listu vlastnictví číslo 482 pro 

katastrální území Staňkovice u Žatce, obec Staňkovice, dle 

výpisu z katastru nemovitostí, jehož kopie tvoří Přílohu č. 3 této 

Smlouvy. 

 

znamená celé pozemky, jak jsou označeny jako Pozemky pod 

pořadovým číslem 1 až 7;  

 

Předmět rezervace  znamená pozemky označené touto Smlouvou jako Pozemky 

k prodeji;  

Rozhodnutí 

o umístění stavby 

znamená územní rozhodnutí o umístění stavby, územní souhlas 

nebo veřejnoprávní smlouvu k umístění stavby -  bude vydáno 

příslušným úřadem a bude umožňovat umístění Projektu na 

Pozemcích k prodeji; 

Stavební povolení 

 

znamená stavební povolení, ohlášení nebo veřejnoprávní 

smlouvu k provedení stavby k realizaci Projektu, nebo certifikát 



 

   
 

 

 

 

 

Kolaudace 

 

autorizovaného inspektora k provedení stavby, vše bude vydáno 

na základě Rozhodnutí o umístění stavby. Bude-li postupně 

vydáno více z uvedených rozhodnutí, považuje se za okamžik 

vydání Stavebního povolení den nabytí právní moci rozhodnutí 

vydaného k technologické/výrobní části Projektu; 

znamená kolaudační souhlas k trvalému užívání stavby 

realizované v souladu s Projektem, nebo rozhodnutí o povolení 

zkušebního provozu stavby, popř. rozhodnutí o uložení 

provedení zkušebního provozu stavby, za účelem uvedeným 

v Příloze č. 1 této Smlouvy;  

 

Smlouva znamená tuto Smlouvu o rezervaci včetně ujednání vztahujících 

se k uzavření Kupní smlouvy, jejichž předmětem budou 

Pozemky k prodeji. Pojem Smlouva použitý v Kupní smlouvě 

znamená vždy Kupní smlouvu; 

Rozhodnutí 

 

 

SPZ Triangle, 

příspěvková 

organizace 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna č. 1), identifikační číslo 

EDS 222D232000046, včetně Závazných podmínek Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace uvedené v příloze č. 5 Smlouvy; 

Příspěvková organizace Kraje zajišťující správu Strategické 

průmyslové zóny (SPZ) Triangle, IČO: 71295011, se sídlem 

Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí 

nad Labem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 

soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. Pr 990 

3.  PŘEDMĚT A ÚČEL REZERVACE 

3.1 Kraj se tímto zavazuje rezervovat ve prospěch Zájemce Předmět rezervace 

a Zájemce tímto od Kraje přijímá právo odpovídající závazku Rezervace, a to za 

účelem zjištění a prověření podmínek k uskutečnění Projektu. V rámci Rezervace 

je Zájemce oprávněn vstupovat a vjíždět na Předmět rezervace a dále provádět 

pouze takové činnosti, které jsou nutné ke zjištění a prověření podmínek 

k uskutečnění Projektu. Po dobu trvání Smlouvy má Zájemce povinnost na vlastní 

náklady zajišťovat sekání zeleně na Předmětu rezervace. Jiné činnosti je Zájemce 

na Předmětu rezervace oprávněn vykonávat pouze s předchozím písemným 

souhlasem Kraje. 

3.2 Zájemce potvrzuje, že byl před uzavřením této Smlouvy seznámen s Rozhodnutím 

o poskytnutí dotace (změna č. 1), identifikační číslo EDS 222D232000046, včetně 

Závazných podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace a zavazuje se respektovat 

zvláštní užívání a postupy plynoucí z tohoto Rozhodnutí pro užívání Předmětu 

rezervace. Zájemce tímto výslovně prohlašuje, že nebude požadovat náhradu svých 

nákladů vynaložených na uskutečnění účelu Rezervace, ani nebude požadovat 

slevu na Rezervačním poplatku z důvodu, že uskutečňuje nebo uskutečnil Práce 



 

   
 

Zájemce; toto prohlášení se nevztahuje na situaci popsanou v článku 8.2 písm. (b) 

této Smlouvy. 

3.3 Zájemce se výslovně zavazuje, že bude Předmět rezervace užívat pouze pro účely 

uvedené v článku 3.1 této Smlouvy. Zájemce prohlašuje, že Projekt odpovídá 

investičnímu záměru předloženému prostřednictvím Kraje Ministerstvu průmyslu 

a obchodu za účelem vydání souhlasu pro vstup Zájemce jako investora do 

průmyslové zóny Triangle. 

3.4 Zájemce výslovně prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy splňuje podmínky 

Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury a zavazuje se 

tento stav zachovat nejméně po dobu účinnosti této Smlouvy a v případě uzavření 

Kupní smlouvy dále po celou dobu trvání závazku Kraje vyplývajícího z bodu 43 

podmínek Rozhodnutí. 

 

4.  REZERVAČNÍ POPLATEK  

4.1 Zájemce se zavazuje za Rezervaci Předmětu rezervace uhradit Kraji Rezervační 

poplatek ve výši 165.797 Kč (slovy: sto šedesát pět tisíc sedm set devadesát sedm 

korun českých) za rok, ke kterému bude připočtena DPH dle platných právních 

předpisů.  

4.2 Rezervační poplatek za Rezervaci Předmětu rezervace bude hrazen poměrnou částí 

ve výši 1/2 celoročního Rezervačního poplatku na bankovní účet Kraje. Rezervační 

poplatek pro příslušný půlrok (tj. období od 1. ledna do 30. června nebo od 1. 

července do 31. prosince příslušného roku) bude splatný do patnácti dnů po 

uplynutí příslušného půlročního období. V případě, že se Rezervace týká pouze 

části kalendářního půlročního období, Rezervační poplatek bude splatný pouze pro 

takovou část kalendářního půlročního období a bude stanoven jako násobek 1/365 

ročního Rezervačního poplatku a počtu dní Rezervace v tomto kalendářním půlroku. 

Zájemce uhradí příslušnou část Rezervačního poplatku na základě řádné faktury 

vystavené Krajem, jejíž datum splatnosti bude 15 dní od vystavení takovéto faktury. 

 

5.  PRÁCE ZÁJEMCE 

5.1 Pro dosažení účelu této Smlouvy, územního řízení o vydání Rozhodnutí o umístění 

stavby a pro účely stavebního řízení o vydání Stavebního povolení, Kraj souhlasí 

s umístěním Projektu na Pozemcích k prodeji. Tento souhlas je vázán na postup 

Zájemce podle této smlouvy a může být odňat písemným prohlášením Kraje 

v případě, že bude nesporné, že Projekt nebude realizován. 

5.2 Zájemce je oprávněn ode dne účinnosti této Smlouvy po dobu její účinnosti 

vykonávat na Předmětu rezervace pouze práce a činnosti podle článku 3.1 této 

Smlouvy, nutné k dosažení jejího účelu. 



 

   
 

5.3 Zájemce se zavazuje získat veškerá rozhodnutí a povolení umožňující realizaci 

Projektu, zejména Rozhodnutí o umístění stavby a Stavební povolení. 

5.4 Poté, co bude vydáno a nabude právní moci Stavební povolení, bude mezi 

Zájemcem a Krajem uzavřena Kupní smlouva, a to způsobem a za podmínek 

stanovených v části 7. této Smlouvy a Zájemce bude po jejím uzavření oprávněn 

zahájit provádění prací na realizaci Projektu.  

5.5 Zájemce je povinen při naplňování účelu této Smlouvy respektovat ustanovení 

všech relevantních obecně závazných právních předpisů a Rozhodnutí.  

5.6 Zájemce zajistí provedení zkoušky možnosti zasakování čistých dešťových vod ze 

střech jeho budov do okolního terénu zejména pro účel získání územního 

rozhodnutí a toto Kraji prokáže. V případě, že bude zkouška zasakování úspěšná, 

Zájemce upřednostní tento způsob odvodu čistých dešťových vod ze střech jeho 

budov do okolního terénu při žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení 

a navrhne s ohledem na pořizovací náklady nejefektivnější řešení. Podrobné 

technické řešení bude součástí Projektu Zájemce.  

 

6.  POSTOUPENÍ TÉTO SMLOUVY ZÁJEMCEM 

6.1 Kraj tímto souhlasí s tím, že Zájemce je oprávněn bez jakéhokoli dalšího souhlasu 

Kraje postoupit veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy na třetí osobu, ve které 

Zájemce vlastní 100% obchodní podíl. Zájemce je také oprávněn s předchozím 

souhlasem Kraje postoupit veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy na jinou třetí 

osobu. Pro účel udělení souhlasu Zájemce písemně sdělí Kraji identifikaci 

zamýšleného nabyvatele těchto práv a povinností („Nabyvatel“) a Kraj se zavazuje 

do tří měsíců od obdržení takového sdělení vydat svůj písemný souhlas. Kraj je 

oprávněn vydat i nesouhlasné stanovisko v případě, že by udělený souhlas byl 

v rozporu s důležitými zájmy Kraje nebo ČR, zejména pak v případě, kdy 

Nabyvatel nebude splňovat podmínky stanovené v čl. 6.2. Účastníci této smlouvy 

se rovněž mohou dohodnout, že uzavřou případně dohodu o ukončení Rezervace 

dle této Smlouvy a novou smlouvu o Rezervaci s Nabyvatelem, přičemž podmínky 

takové nové smlouvy budou identické jako podmínky sjednané v této Smlouvě. 

Smluvní strany se tímto výslovně dohodly na tom, že v případě záměru postoupení 

této Smlouvy Zájemcem dle výše uvedeného, si Kraj za účelem vyjádření svého 

souhlasu vyžádá souhlas Ministerstva průmyslu a obchodu. Neudělení souhlasu 

Ministerstvem průmyslu a obchodu dle výše uvedeného není porušením povinností 

Kraje dle tohoto článku Smlouvy. 

6.2 Smluvní strany se dohodly, že Kraj udělí souhlas dle článku 6.1 této Smlouvy pouze 

v případě, že: 

(a) převod práv a povinností Zájemce dle této Smlouvy se bude týkat 

Nabyvatele, který bude splňovat podmínky Programu na podporu 

podnikatelských nemovitostí a infrastruktury a podmínky Rozhodnutí; a 



 

   
 

(b) třístranná smlouva zamýšlená článkem 6.1 bude zajišťovat postoupení 

veškerých práv a převod veškerých povinností dle této Smlouvy 

v nezměněném rozsahu s výjimkou práv a/nebo povinností v tu dobu 

konzumovaných v důsledku splnění příslušného závazku. 

 

7.  UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 

7.1 Smluvní strany se dohodly, že za podmínek sjednaných v této části 7. Smlouvy 

bude mezi nimi uzavřena Kupní smlouva, jejímž předmětem budou Pozemky 

k prodeji.  

7.2 Smluvní strany se tímto dohodly a prohlašují, že Kupní smlouva má podobu, kterou 

Smluvní strany co do celkového obsahu projednaly a odsouhlasily, a že s výjimkou 

záležitostí uvedených v článku 7.3 níže nelze před podpisem Kupní smlouvy 

provádět žádné další změny nebo doplnění, pokud se na tom Smluvní strany 

výslovně písemně nedohodnou. Návrh Kupní smlouvy tvoří nedílnou součást této 

Smlouvy jako její Příloha č. 4. 

7.3 Před podpisem Kupní smlouvy lze do ní zahrnout následující informace a/nebo 

změny: 

(a) výši Kupní ceny, která bude určena ke dni podpisu Kupní smlouvy jako 

cena v místě a čase obvyklá formou znaleckého posudku vypracovaného 

znalcem určeným Krajem, nedohodnou-li se Smluvní strany před 

uzavřením Kupní smlouvy písemně jinak. Ustanovení předchozí věty 

neplatí v případě, že Kupní smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode 

dne uzavření této Smlouvy, nedojde-li v tomto období ke změně právních 

předpisů upravujících oceňování nemovitostí. V takovém případě platí 

kupní cena uvedená v příloze č. 4 této Smlouvy; a 

(b) dokončení částí textu Kupní smlouvy, které jsou v ní označeny tečkami; a 

(c) doplnění a/nebo aktualizace Příloh ke Kupní smlouvě. 

7.4 Smluvní strany se dohodly, že podmínkou pro uzavření Kupní smlouvy je:  

(a) vydání Stavebního povolení. 

 (dále jen jako „Podmínky“). 

(b) K uzavření Kupní smlouvy vyzve Zájemce Kraj, a to během 30 (třiceti) 

kalendářních dní poté, kdy budou splněny Podmínky. Pokud nastane situace 

uvedená v článku 10.3 této Smlouvy, prodlužuje se tato lhůta způsobem tam 

uvedeným. Závazek Smluvních stran uzavřít Kupní smlouvu zaniká 

v případech uvedených v čl. 8.  



 

   
 

(c) Kupní smlouva bude uzavřena do 60 (šedesáti) dnů poté, kdy Zájemce 

vyzve Kraj k jejímu uzavření dle písm. (b) výše.  

(d) V případě, že dojde k marnému uplynutí lhůty pro uzavření Kupní smlouvy 

dle písm. (c) výše z důvodu na straně Kraje, použije se přiměřeně článek 

8.2 písm. (b) této Smlouvy; v případě, že dojde k marnému uplynutí lhůty 

pro uzavření Kupní smlouvy dle písm. (c) výše z důvodu na straně Zájemce, 

použije se přiměřeně článek 8.2 písm. (a) této Smlouvy. 

7.5 Smluvní strany konstatují, že tato část 7 Smlouvy má povahu smlouvy o uzavření 

budoucí Kupní smlouvy ve smyslu § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník. 

 

8.  TRVÁNÍ A UKONČENÍ PLATNOSTI SMLOUVY 

8.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, která začíná běžet v den, kdy Smlouva 

nabude účinnosti, a končí dnem uzavření Kupní smlouvy dle článku 7.4 této 

Smlouvy, nebo pokud Zájemce nepodá do 1 roku od účinnosti Smlouvy žádost 

o vydání Rozhodnutí o umístění stavby na příslušný stavební úřad, a to dnem 

uplynutí uvedené jednoroční lhůty. Platnost této Smlouvy skončí však vždy 

nejpozději uplynutím dvou let ode dne její účinnosti, pokud do tohoto okamžiku 

nebudou splněny Podmínky dle čl. 7.4. V případě, že Podmínky budou splněny 

v době platnosti Smlouvy, avšak k uzavření Kupní smlouvy nedojde do uplynutí 

dvou let od účinnosti této Smlouvy, prodlužuje se platnost Smlouvy do doby 

uzavření Kupní smlouvy, nejdéle však o 90 dnů ode dne splnění Podmínek. 

8.2 Platnost Smlouvy končí také, nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak, 

v následujících případech: 

(a) Jestliže Zájemce nevyzve Kraj k uzavření Kupní smlouvy v souladu s částí 

7 této Smlouvy, ačkoli budou splněny Podmínky, platnost Smlouvy skončí 

marným uplynutím příslušné lhůty, nedohodnou-li se Smluvní strany před 

tím písemně jinak. Pro tento případ skončení platnosti této Smlouvy dále 

platí, že Zájemce je povinen uhradit Kraji veškeré náklady, které měl Kraj 

v souvislosti s touto Smlouvou.  

V případě ukončení platnosti Smlouvy způsobem uvedeným v tomto 

ustanovení je Zájemce povinen uvést Předmět rezervace do původního stavu 

(stav ke dni počátku účinnosti této Smlouvy), nedohodnou-li se Smluvní 

strany písemně jinak, a to na vlastní náklad. Pokud tak Zájemce neučiní ve 

lhůtě 1 měsíce následujícího po měsíci, ve kterém skončila platnost 

Smlouvy, je Kraj oprávněn uvést Předmět rezervace do původního stavu 

a přeúčtovat Zájemci veškeré náklady, které mu takto vznikly. Při výběru 

zhotovitele k odstranění výsledků činnosti Zájemce postupuje Kraj 

v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek s kritériem hodnocení 



 

   
 

ekonomické výhodnosti podle nejnižší nabídkové ceny. Náklady Kraje je 

povinen Zájemce uhradit do 14 dní od obdržení vyúčtování Kraje. 

(b) Jestliže Zájemce vyzve Kraj k uzavření Kupní smlouvy v souladu s částí 7. 

této Smlouvy a Kraj neuzavře Kupní smlouvu ve lhůtě stanovené v článku 

7.4 písm. (c) této Smlouvy a neučiní tak ani během dodatečného 

tříměsíčního období, platnost této Smlouvy končí uplynutím tohoto 

dodatečného tříměsíčního období. Kraj je povinen v tomto případě uhradit 

Zájemci veškeré náklady, které Zájemce oprávněně a účelně vynaložil při 

naplňování účelu této Smlouvy; povinnost Kraje k náhradě škody není 

ustanovením tohoto odstavce dotčena.  

Předchozí dvě věty se neuplatní v případě postupu dle článku 11.6 této 

Smlouvy, přičemž v takovém případě platí, že: 

(i) platnost této Smlouvy skončí v den, kdy dojde k uzavření Kupní 

smlouvy na základě rozhodnutí příslušného soudu o nahrazení 

projevu vůle, nebo 

(ii) dojde-li k pravomocnému zamítnutí žaloby na nahrazení projevu 

vůle podle článku 11.6 této Smlouvy; platnost této Smlouvy 

skončí dnem nabytí právní moci rozhodnutí příslušného soudu 

o zamítnutí žaloby na nahrazení projevu vůle (nedohodnou-li se 

Smluvní strany v takovém případě jinak).  

8.3 Smluvní strany mohou platnost této Smlouvy kdykoli ukončit vzájemnou písemnou 

dohodou. 

8.4 Kraj je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční 

výpovědní dobou v následujících případech: 

(a) Zájemce je déle než tři měsíce v prodlení s platbou Rezervačního poplatku 

nebo jeho části; 

(b) Zájemce užívá Předmět rezervace v rozporu s ustanoveními článku 3.1, této 

Smlouvy, pokud nebude dosaženo nápravy do 90 kalendářních dní ode dne 

doručení písemného upozornění Kraje; 

V případě výpovědi Kraje dle tohoto článku je Zájemce povinen uvést Předmět 

rezervace do původního stavu (stav ke dni počátku účinnosti této Smlouvy), a to na 

vlastní náklad, přičemž ujednání článku 8.2 písm. (a) této Smlouvy pro tento případ 

platí obdobně. 

8.5 Zájemce je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s dvouměsíční 

výpovědní dobou v případě: 



 

   
 

(a) že Kraj porušuje své povinnosti dle této Smlouvy, pokud nebude dosaženo 

nápravy v přiměřené lhůtě; pro tento případ se ujednání článku 8.2 písm. (b) 

této Smlouvy užije obdobně. 

(b) překročí-li výše Kupní ceny, určená pro účely Kupní smlouvy jako cena v 

místě a čase obvyklá formou znaleckého posudku vypracovaného znalcem 

určeným Krajem více jak (i) o 5 % kupní cenu uvedenou v příloze č. 4 této 

Smlouvy, měla-li by být Kupní smlouva uzavřena v prvém roce trvání 

Smlouvy nebo (ii) o 10 % kupní cenu uvedenou v příloze č. 4 této Smlouvy, 

měla-li by být Kupní smlouva uzavřena v druhém roce trvání Smlouvy nebo 

(iii) o 15 % kupní cenu uvedenou v příloze č. 4 této Smlouvy, měla-li by 

být Kupní smlouva uzavřena ve třetím roce trvání Smlouvy. 

8.6 Zájemce má dále právo vypovědět tuto Smlouvu z jakéhokoli důvodu, kromě níže 

uvedených, a to s výpovědní dobou 3 měsíců. Ve výpovědi je Zájemce povinen 

uvést důvod výpovědi. Zájemce však není podle tohoto ustanovení oprávněn 

vypovědět tuto Smlouvu z důvodů, na které se vztahuje ujednání článku 8.2 písm. 

(a), 8.2 písm. (b) této Smlouvy. Zájemce je povinen uvést Předmět rezervace do 

původního stavu (stav ke dni počátku účinnosti této Smlouvy) na vlastní náklad, 

přičemž ujednání článku 8.2 písm. (a) této Smlouvy pro tento případ platí obdobně.  

8.7 V případě jakékoli výpovědi počíná výpovědní doba běžet prvním dnem měsíce 

následujícím po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena jejímu příjemci.  

8.8 V případě změny vlastnictví Předmětu rezervace má Zájemce právo vypovědět tuto 

Smlouvu písemnou výpovědí s výpovědní dobou v délce 3 měsíců. V takovém 

případě se Smluvní strany vypořádají obdobně, jak je uvedeno v článku 8.2 písm. 

(b), nedohodnou-li se písemně jinak.  

8.9 Smluvní strany sjednávají, že při skončení platnosti této smlouvy podle článku 8.2 

až 8.8 této Smlouvy, zaniká současně s platností této Smlouvy i platnost smlouvy 

o uzavření budoucí Kupní smlouvy dle části 7. této Smlouvy. 

8.10 Pro případ, že Zájemce z jakéhokoliv důvodu a v jakékoli fázi ustoupí od svého 

záměru realizovat Projekt, uděluje Kraji plnou moc k veškerým právním jednáním 

potřebným ke změně nebo zrušení platného Rozhodnutí o umístění stavby, na 

základě kterého měl být Projekt realizován. Udělení plné moci dle předchozí věty 

neplatí v případě, že kroky uvedené v předchozí větě učiní sám Zájemce 

bezodkladně po přijetí svého rozhodnutí nerealizovat Projekt sám. 

 

9.  DALŠÍ ZÁVAZKY KRAJE 

9.1 Kraj je povinen:  

(a) po dobu účinnosti této Smlouvy nepřevést vlastnické právo k Předmětu 

rezervace (ani kterékoli části) za úplatu či bezúplatně na žádnou třetí osobu 



 

   
 

a bez předchozího písemného souhlasu Zájemce nezatížit Předmět 

rezervace žádnými dluhy, věcnými, předkupními ani jinými právy třetích 

osob; porušením tohoto závazku není svěření Pozemků k hospodaření 

příspěvkové organizaci zřízené Krajem; 

(b) poskytnout na požádání Zájemci veškerou rozumně požadovanou 

součinnost a podporu, jež bude Zájemce požadovat v souvislosti se 

získáním Rozhodnutí o umístění stavby a/nebo Stavebního povolení, 

a jejímuž poskytnutí nebudou bránit příslušné právní předpisy;  

(c) vynaložit maximální úsilí v rozsahu přípustném podle českého 

a evropského práva tak, aby Zájemci byla poskytnuta veškerá povolení, 

souhlasy a stanoviska potřebná pro Rozhodnutí o umístění stavby 

a/nebo pro Stavební povolení a; 

(d) zdržet se jakéhokoli jednání, které by mohlo zmařit naplnění účelu této 

Smlouvy. 

 

10.  ZÁRUKY KRAJE 

10.1 Kraj prohlašuje, že následující skutečnosti jsou ke dni podpisu této Smlouvy 

pravdivé a zavazuje se učinit vše pro to, aby byly pravdivé i v okamžiku uzavření 

Kupní smlouvy: 

(a) Kraj je zákonným a jediným vlastníkem Předmětu rezervace a je oprávněn 

uzavřít tuto Smlouvu, přičemž k uzavření této Smlouvy a následně Kupní 

smlouvy získal veškeré potřebné souhlasy a schválení;  

(b) Předmět rezervace není zatížen žádnými dluhy, právními vadami, 

nájemními smlouvami, věcnými břemeny, předkupními právy, zástavními 

ani užívacími právy ani žádnými jinými právy, která by nebyla uvedena na 

výpisu z katastru nemovitostí týkajícího se Předmětu rezervace ke dni 

uzavření této Smlouvy; 

 

(c) Kraj nemá žádné finanční závazky ani daňové nedoplatky vůči finančním 

či jakýmkoliv jiným úřadům České republiky, které by byly či by se mohly 

stát důvodem zřízení zástavního práva či jiného zatížení Předmětu 

rezervace; 

(d) Předmět rezervace (nebo jakákoli její část) není ke dni podpisu této 

Smlouvy součástí ochranného pásma; 

 



 

   
 

(e) Kraj si není vědom toho, že by jeho konáním nebo nekonáním byly 

porušovány jakékoli právní normy týkající se ochrany životního prostředí; 

(f) Předmět rezervace (ani žádná jeho část) nebyl a není předmětem 

restitučních nároků, konkurzního nebo obdobného řízení nebo řízení 

o výkonu soudního či správního rozhodnutí a žádné takové nároky nebo 

řízení ani nehrozí; Předmět rezervace ani žádná jeho část nebyla vložena do 

základního kapitálu žádné obchodní společnosti ani družstva a žádná osoba 

nemůže k Předmětu rezervace uplatnit práva, včetně práva odpovídajícího 

věcnému břemeni, která by vznikla vydržením; 

(g) Kraj si není vědom, že by se na Předmětu rezervace nacházely nadzemní či 

podzemní stavby nebo archeologické památky; 

(h) Kraj si není vědom, že by se na nebo pod Předmětem rezervace nacházely 

nebezpečné látky nebo materiály. 

10.2 Smluvní strany se dohodly, že jestliže se kterákoli záruka uvedená článku 10.1 této 

Smlouvy k okamžiku uzavření Kupní smlouvy, ukáže jako nepravdivá a takový 

nedostatek není Krajem napraven v přiměřené lhůtě od okamžiku, kdy se takové 

prohlášení ukázalo jako nepravdivé,  má Zájemce právo odstoupit od této Smlouvy 

písemným oznámením o odstoupení zaslaným Kraji v souladu s ustanoveními 

upravujícími oznámení podle části 12. této Smlouvy. V případě, že dojde 

k ukončení platnosti této Smlouvy dle tohoto článku, použije se přiměřeně ujednání 

článku 8.2 písm. (b) této Smlouvy. Neodstoupí-li Zájemce od Smlouvy, má právo 

na náhradu  škody, která mu vznikne v důsledku porušení povinností Krajem. 

10.3 Ve vztahu k zárukám dle článku 10.1 se sjednává, že není porušením záruky 

uvedené v článku 10.1 písm. (a) a/nebo 10.1 písm. (b) dojde-li ke svěření Pozemků 

k hospodaření příspěvkové organizaci zřízené Krajem nebo pokud vznik práva či 

povinnosti k Předmětu rezervace, v němž spočívá porušení příslušné záruky, bude 

vyplývat z jednání při výkonu rozhodnutí prováděného na základě 

nepravomocného exekučního titulu vydaného podle občanského soudního řádu či 

exekučního řádu, eventuálně titulu dle zákona č. 337/1992 Sb., respektive zákona 

č. 280/2009 Sb. V případě, že u příslušného soudu/orgánu bude probíhat řízení 

ohledně výkonu rozhodnutí prováděného na základě takového nepravomocného 

exekučního titulu:  

(a) nebude Zájemce povinen uzavřít Kupní smlouvu (a to ani v případě, že 

vyzve Kraj dle článku 7.4 písm. (b) této Smlouvy) do doby, kdy:  

(i) takové řízení bude pravomocně skončeno ve prospěch Kraje; nebo 

(ii) bude vydáno pravomocné rozhodnutí příslušného soudu/orgánu, na 

základě kterého bude vyloučen Předmět rezervace z výkonu 

rozhodnutí prováděného dle výše uvedeného ujednání; 

a 



 

   
 

(b) lhůta podle článku 7.4 písm. (b) k učinění výzvy k uzavření Kupní smlouvy 

ze strany Zájemce se automaticky prodlužuje a skončí uplynutím 60 

(šedesáti) dnů ode dne pravomocného skončení daného řízení ve prospěch 

Kraje a lhůta podle článku 7.4 písm. (c) k uzavření Kupní smlouvy se 

automaticky prodlužuje a skončí uplynutím 90 (devadesáti) dnů ode dne 

pravomocného skončení daného řízení ve prospěch Kraje. 

 

11.  SMLUVNÍ POKUTY 

11.1 Pokud Kraj poruší závazek vymezený článkem 9.1 písm. (a) a/nebo článkem 10.2, 

je povinen uhradit Zájemci smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč.   

11.2 Pokud Kraj poruší svůj závazek uzavřít Kupní smlouvu dle článku 7.4 písm. (c) 

této Smlouvy, ačkoli bude splněna Podmínka, uhradí Zájemci smluvní pokutu ve 

výši 100.000 Kč (uvedenou smluvní pokutou nejsou dotčeny nároky Zájemce dle 

článku 8.2 písm. (b) a/nebo podle článku 11.6 této Smlouvy). 

11.3 Pokud Zájemce poruší některý závazek vymezený v článku 3.1, 3.2 nebo 3.3 této 

Smlouvy, je Zájemce povinen za každé porušení uhradit Kraji smluvní pokutu ve 

výši 100.000 Kč, pokud neprovede nápravu stavu ve lhůtě stanovené v článku 8.4 

písm. (b) této Smlouvy.    

11.4 Pokud Zájemce nevyzve Kraj dle článku 7.4 písm. (b) této Smlouvy či neuzavře 

dle článku 7.4 písm. (c) této Smlouvy Kupní smlouvu, uhradí Kraji smluvní pokutu 

ve výši 100.000 Kč. 

11.5 Závazky Kraje uvedené v článku 8.2 písm. (b) této Smlouvy nejsou ustanovením 

článku 11.2 dotčeny. 

11.6 Smluvní strany se dohodly, že Zájemce má v případě, že Kraj poruší svůj závazek 

uzavřít Kupní smlouvu, ačkoli budou splněny všechny Podmínky, právo požadovat, 

aby příslušný soud určil obsah budoucí smlouvy dle ustanovení § 1787 zákona 

č. 89/2012 Sb. 

12.  OZNÁMENÍ 

12.1 Veškerá oznámení, jež mají být doručena podle této Smlouvy, budou v písemné 

podobě a mohou být doručena prostřednictvím datových schránek, osobně, 

faxovým přenosem (s tím, že originál bude doručen následně kterýmkoli způsobem 

v tomto článku uvedeným), e-mailem nebo doporučenou poštou na adresu příslušné 

Smluvní strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy (nebo na takovou jinou adresu, 

kterou příslušná Smluvní strana druhé Smluvní straně pro tyto účely písemně 

oznámí). Pokud adresát odepře přijetí zásilky nebo si zásilku nevyzvedne, má se za 

to, že zásilka byla doručena třetí den po jejím prokazatelném odeslání. 

ADRESA Kraje: 



 

   
 

Ústecký kraj  

Velká Hradební 3118/48, PSČ 400 02, Ústí nad Labem  

Fax:  

Kontaktní osoba: 

Kopie: 

ADRESA Zájemce: 

RTC Real a.s. 

Tolstého 51/12 

101 00 Praha 10 - Vršovice 

Kontaktní osoba: 

 

13.  ZMĚNY SMLOUVY 

13.1 Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí a poskytnou si navzájem maximální 

součinnost ke splnění účelu dle této Smlouvy a bez zbytečného odkladu budou 

jedna druhou informovat o skutečnostech týkajících se účelu této Smlouvy.  

13.2 Tato Smlouva může být měněna pouze písemně, řádně číslovanými dodatky.  

 

14.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

14.1 Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv 

postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zájemce 

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 Kraj, který zároveň zajistí, 

aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána Zájemci do datové schránky 

ID kanf5f5/na e-mail

14.2 Tato Smlouva nabývá účinnosti 5. dnem po jejím zveřejnění v registru smluv. 

14.3 Ustanovení článku 3.2 a 3.4 a celé části 6 této Smlouvy platí obdobně i pro Kupní 

smlouvu, a to i po ukončení platnosti této Smlouvy způsobem dle článku 8.1 této 

Smlouvy. 

14.4 Tato Smlouva bude podepsána ve 3 (třech) vyhotoveních v českém jazyce, kdy Kraj 

obdrží 2 (dvě) a Zájemce 1 (jedno) vyhotovení. 

 



 

   
 

15.  SCHVÁLENÍ TÉTO SMLOUVY ORGÁNY KRAJE 

15.1 Kraj tímto potvrzuje, že: 

a) záměr kraje prodat Pozemek k prodeji byl dle § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 

Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn dne 

12. 4. 2019 po dobu 30 dnů před rozhodnutím v Zastupitelstvu Ústeckého kraje 

na úřední desce krajského úřadu; 

b) o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady Ústeckého kraje č. 

…………… ze dne …………… a usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 

…………… ze dne …………… 

 

16. PODPISY SMLUVNÍCH STRAN 

Smluvní strany potvrzují, že si tuto Smlouvu před podpisem řádně přečetly, 

uzavírají ji ze své svobodné a vážné vůle, nikoli v důsledku omylu nebo pod 

nátlakem. 

V Ústí nad Labem dne …………………. 

 

_________________________ 

Ústecký kraj 

hejtman  

V Praze dne ………. 

 

_________________________   

člen představenstva   

 

Přílohy: 

1. Specifikace Projektu 

2. Výpis z obchodního rejstříku Zájemce 

3. Výpis z katastru nemovitostí týkající se Pozemků 

4. Kupní smlouva 

5. Závazné podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna č. 1), identifikační číslo 

EDS 222D232000046 



 

   
 

Příloha č. 1 

RTC  Real a.s. 

Tolstého  51/12 

101 10 Praha 10 – Vršovice 

IČO: 28226917 

 

 

 

 

 

 

 

                     Základní popis investičního záměru společnosti RTC Real a.s. 

                           v rámci Strategické průmyslové zóny TRIANGLE  

                                                         ÚSTECKÝ KRAJ 
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Základní parametry projektu RTC Real a.s. 
– Strategická průmyslová zóna Triangle 

 
Investor: developerská společnost  RTC Real a.s. 
Nájemce: Jansen Display s.r.o. 
 
Globální informace o společnosti Jansen Display: 
Společnost Jansen Display je částí Sign Zone LLC z USA. Jedná se o vedoucí evropskou skupinu ve 
výrobě a prodejích vizuálních displejů. Skupina byla založena v roce 1995 a současně má více než 
600 zaměstnanců ve skupině Sign Zone LLC, v 8 plně vlastněných dceřiných společnostech. 
Obchodní aktivity jsou zaměřeny na B2B vícekanálové prodeje & marketing, stejně tak na rozvoj, 
návrhy produkce a distribuci interních a externích displejů, maloobchodní podpory a výroby 
kancelářského vybavení z kovu, plastu a dřeva. Dlouhodobě jsme považováni za lídra evropského 
trhu v oblasti vývoje, výroby a prodeje POS reklamy, výrobků z hliníkových profilů jako např. 
klaprámů, informačních a reklamních vitrín, reklamních stojanů a v posledních letech také výše 
zmíněné Digital Signage produktů. Vedle standardních produktů společnost nabízí také zakázkové 
produkty postavené na specifikaci zákazníků. 
 
 

 
 
 
Jansen Display s.r.o. hledá nové místo pro růst výroby, jelikož dosavadní kapacita již není 
dostatečná. V současné době společnost v České republice v Přestanově provozuje nejmodernější 
výrobu na ploše 11 600 m2 v kombinaci s centrálním distribučním centrem na ploše 2 700 m2. 
 
  

 
 
Společně se svým dlouholetým partnerem a pronajímatelem, společností RTC Real a.s., vyhledává 
vhodnou lokalitu pro umístění výroby centralizující výrobu z Číny a USA do České republiky. 



 

   
 

Velikost řešeného území:                                                                                 cca 16,6 ha  
 
Celková zastavěná plocha:                                                                                               116 000 m2  
Z toho:                                                                                                
objekty pro výrobu:                                                                                                       31 500 m2 
objekty pro kompletaci a distribuci:                                                                           42 700 m2  
venkovní manipulační zpevněné plochy:                                                                   41 500 m2  
zeleň:                                                                                                                                50 000 m2  
 
 
Zařazení investičního záměru podle CZ NACE: 26,20 (výroba počítačů a periferních zařízení) 

27,90 (výroba ostatních elektrických zařízení) 
 
Výrobní činnost:    výroba digitálních displejů     
 
dle Závazných podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační číslo EDS 222D232000046 
pro průmyslovou zónu Triangle, vydané MPO a MF ČR (dále Závazné podmínky).  
V souladu s bodem 19 Závazných podmínek je záměrem investora realizovat výrobní objekty na 
ploše cca 31 500 m2 a na ploše cca 42 700 m2 objekty pro kompletaci, obslužnost a distribuci.  
 

Tabulka s indikativním harmonogramem realizace investičního záměru investora, definice 
rozsahu a předpokládaný počet zaměstnanců v čase 

    
Harmonogram činností 

investora 

Rozsah investice Počet 
zaměstnanců nehmotný maj. hmotný maj. 

 
2019-2020  

 
1. rok  

 
Projektová příprava, povolení 0,5 mil. CZK 4 mil. CZK 

 

0 

 
2021-2022 

 
2. rok  

 
Realizace objektu 1 – 27 000 m2  0,3 mil. CZK 150 mil. CZK 

 

50 

 
2022 - 2023  

 
3. rok  

 
Realizace objektu 2 – 31 500 m2  0,5 mil CZK 350 mil. CZK 

 

150 

2023 - 2024 

 
4. rok  

 
Realizace objektu 3 – 15 700 m2  0,5 mil. CZK 80 mil. CZK 

 

100 

Celkem     585,8 mil. CZK 300 

 

Lokalita:   Strategická průmyslová zóna Triangle, Ústecký kraj 
Pozemek definovaný jako plocha C byl vybrán s ohledem na návaznost na již realizované objekty 
(KISWIRE, CTP park a HITACHI). Zvolená plocha umožňuje postupné zaplňování zóny z jasně 
definovaného směru.  

Pozemek plochy C bude napojen na páteřní sítě vedené podél komunikace lemující pozemek 
z jihozápadu. Dopravní napojení je navrženo taktéž z této komunikace 1 hlavním a 1 záložním 
bezpečnostním vjezdem. 
 
 



 

   
 

Základní parametry objektů jsou následující:  
 
Objekt výroby a administrativy  
Jedná se o jednopodlažní budovy s vestavbou pro administrativní a sociální vybavení, výrobní 
částí, vestavby pro obchodně organizační činnosti příjmu a expedice zboží. Prostory budou dále 
vybaveny pomocnými místnostmi, jako jsou místnosti pro laboratoře, zkušebny, pomocné dílny, 
energobloky, VN a NN rozvodny, kompresorovny apod.  
Architektonický výraz je vzhledem na rozlohu navrhován průmyslovou formou s hmotovou 
jednoduchostí a exaktním výrazem. Parter je členěn soustavou vratových systémů. Fasádní plášť 
je z vertikálního skládaného pláště s barevnou úpravou v barvě RAL 9006 (aluminium) s kombinací 
RAL 6005 (zelená). Úroveň komunikací (s vazbou na úroveň podlah haly) bude určena následně 
po výpočtu vyrovnané bilance zemních prací.  
 
Stavebně technické řešení objektů  
Předpokládáme, že nosný systém objektu bude vytvořen ŽB prefa skeletem v modulové síti. 
Objekty budou založeny hlubině navrtaných pilotách, event. na plošných základech, tyto podpírají 
ŽB patky s prefa kalichy. ŽB prefa sloupy vetknuté do kalichů podpírají střešníky z prefa ŽB vazníků 
a vaznic, alternativně z ocelových příhradových nosníků. Přístavky a vestavby budou rovněž 
provedeny jako ŽB prefa skelet se stropem z předpjatých panelů, příp. z prefa nosníků a desek 
„filigrán“. Alternativně je možno použít ocel-skeletová konstrukce vestavbu s železobetonovými 
spřaženými stropními deskami. Obvodový plášť je navržen do výšky 2.2 m ze železobetonových 
sendvičových panelů s povrchovou úpravou z pohledového betonu (do úrovně zásobovacích vrat), 
nad nimi až do úrovně atiky je plášť tvořen z ocelových lakovaných plechů (tzv. skládaný plášť). 
Výplně otvorů (okna, dveře, vrata) budou hliníkové v barvě zelené (RAL 6005). Střešní plášť je 
navržen z kotvené plastové fólie na minerální rohož a trapézový plech. Podlahová deska bude z 
hlazeného drátobetonu provedená na izolaci proti zemní vlhkosti a hutněný štěrkový násyp.  
Součástí hal budou též samostatné místnosti pro úklid a úklidové stroje s vybavením pro úklid 
a skladování čisticích prostředků, místnosti pro nabíjení vysokozdvižných vozíků, pro údržbářské 
práce je vybudovaná dílna, v prostoru druhé zóny je vybudována laboratoř pro testování výrobků. 
Pro komunální odpad budou vně haly umístěny velkoobjemové nádoby na odpad (kompaktory). 

Navržené stavebně technické řešení odpovídá požadavkům společnosti Jansen Display s.r.o. 
s ohledem na předpokládanou centralizaci výroby z USA a Číny do České republiky o celkové 
předpokládané kapacitě montážních ploch 80 000 m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

Zastavovací plán projektu  RTC-Real a.s. (kopie katastrální mapy s vyznačením hranic projektu 
převáděných nebo zatěžovaných pozemků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

   
 

Plán zástavby (detail): 

 

Tabulka požadovaných pozemků k rezervaci a následnému prodeji: 

p.p.č. k.ú. výměra (m2) 

337/16 Minice 20.704 

337/17 Minice 5.950 

337/18 Minice 47.983 

801/34 Nehasice 701 

1010/28 Staňkovice u Žatce 20.167 

1010/29 Staňkovice u Žatce 26.088 

1010/30 Staňkovice u Žatce 44.204 

Celkem :                                                                                                                            165.797 m2 



 

   
 

Příloha č. 2 

 
 



 

   
 

  Příloha č. 3 

 
 

 



 

   
 

 
 

 

 



 

   
 

 
 

 

 



 

   
 

 
 

 

 



 

   
 

 
 

 

 



 

   
 

 
 

 

 



 

   
 

 
 

 

 



 

   
 

 
 

 

 



 

   
 

 
 

  



 

   
 

Příloha č. 4 

 

 

 

 

 

Ústecký kraj 

 

- a - 

 

RTC Real a.s. 

 

 

 

KUPNÍ SMLOUVA  

A 

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ 

VĚCNÝCH BŘEMEN 

 

Č. ……… 

(Pozemky v k.ú. Minice, Nehasice a Staňkovice u Žatce)



 

   
 

Smluvní strany: 

1.  

Ústecký kraj 

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

Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje 

Kontaktní osoba:

E-mail/telefon: 

IČ: 70892156 

DIČ: CZ70892156 

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 

 číslo účtu

 

           („Prodávající“) 

a 

2.  

RTC Real a.s. 

Sídlo:  Tolstého 51/12, 101 00 Praha - Vršovice 

Zastoupený: 

Kontaktní osoba

E-mail/telefon: 

IČ: 28226917 

DIČ: CZ28226917 

Bank. spojení: ČSOB, a.s. 

 číslo účtu:  VS 409 

 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 

13862 Výpis z obchodního rejstříku zájemce tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě 

 

             („Kupující“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

KUPNÍ SMLOUVU 
 

Prodávající a Kupující společně dále také jen jako „Smluvní strany“ a kterákoli 

z nich samostatně „Smluvní strana“. 

TÍMTO BYLO DOHODNUTO: 
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem následujících pozemků: 

1) pozemková parcela č. 337/16 o výměře 20.704 m2,  

 

2) pozemková parcela č. 337/17 o výměře 5.950 m2, 

 

3) pozemková parcela č. 337/18 o výměře 47.983 m2, 

 

přičemž výše uvedené pozemky jsou ke dni podpisu této Smlouvy ve vlastnictví 

Kraje, svěřené k hospodaření SPZ Triangle, příspěvková organizace, a jsou zapsány 

v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální 

pracoviště Žatec, na listu vlastnictví číslo 123 pro katastrální území Minice, obec 

Velemyšleves, 

 

4) pozemková parcela č. 801/34 o celkové výměře 701 m2, 

 

přičemž shora uvedený pozemek je ke dni podpisu této Smlouvy ve vlastnictví 

Kraje, svěřený k hospodaření SPZ Triangle, příspěvková organizace, a je zapsán v 

katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální 

pracoviště Žatec, na listu vlastnictví číslo 137 pro katastrální území Nehasice, obec 

Bitozeves, 

 

5) pozemková parcela č. 1010/28 o celkové výměře 20.167 m2, 

 

6) pozemková parcela č. 1010/29 o celkové výměře 26.088 m2, 

 

7) pozemková parcela č. 1010/30 o celkové výměře 44.204 m2, 

 

přičemž shora označené pozemky jsou ke dni podpisu této Smlouvy ve vlastnictví 

Kraje, svěřené k hospodaření SPZ Triangle, příspěvková organizace, a jsou zapsány 

v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální 

pracoviště Žatec, na listu vlastnictví číslo 482 pro katastrální území Staňkovice u 

Žatce, obec Staňkovice, 

 

(dále jen „Nemovitost“); 

 

1.2 Prodávající své vlastnické právo k Nemovitosti prokazuje aktuálním částečným 

výpisem z katastru nemovitostí, který tvoří část Přílohy č. 2 této Smlouvy. 

1.3 Smluvní strany společně konstatují, že dne …………… byla mezi Prodávajícím 

a Kupujícím uzavřena Smlouvy o rezervaci pozemků a o uzavření budoucí kupní 

smlouvy („Smlouva o rezervaci“), jejímž předmětem je, mimo jiné, závazek 

Smluvních stran uzavřít kupní smlouvu na Nemovitost. 
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1.4 S ohledem na výše uvedené uzavírají Smluvní strany tuto kupní smlouvu o převodu 

vlastnického práva k Nemovitostem („Smlouva“). 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A PROHLÁŠENÍ 

2.1 Předmětem této Smlouvy je převod vlastnického práva k Nemovitosti 

z Prodávajícího na Kupujícího za Kupní cenu, jak je tato vymezena v článku 3.1 

této Smlouvy. 

2.2 Kupující potvrzuje, že byl před uzavřením této Smlouvy seznámen s Rozhodnutím 

o poskytnutí dotace (změna č. 1), identifikační číslo EDS 222D232000046, včetně 

Závazných podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna č. 1) (dále jen 

„Rozhodnutí“) a zavazuje se respektovat zvláštní užívání a postupy plynoucí 

z  Rozhodnutí při užívání Nemovitosti. 

2.3 Kupující se výslovně zavazuje, že bude Nemovitosti užívat pouze pro účely 

výstavby Projektu a za účelem jeho provozování - výroby popsané v Příloze č. 1 

Smlouvy o rezervaci a to po celou dobu trvání závazku Kraje vyplývajícího z bodu 

43 podmínek Rozhodnutí. Kupující prohlašuje, že Projekt odpovídá investičnímu 

záměru předloženému prostřednictvím Prodávajícího Ministerstvu průmyslu 

a obchodu za účelem vydání souhlasu pro vstup Kupujícího jako investora do 

průmyslové zóny Triangle. 

 

3. PŘEVOD VLASTNICTVÍ A KUPNÍ CENA 

3.1 Prodávající tímto převádí vlastnické právo k Nemovitosti Kupujícímu do jeho 

výlučného vlastnictví za sjednanou kupní cenu, která činí 66.318.800,- Kč (slovy: 

šedesát šest milionů tři sta osmnáct tisíc osm set Korun českých), ke které bude 

připočtena DPH dle platných právních předpisů (dále jen „Kupní cena“).  

3.2 Předmět koupě, včetně jeho součástí a příslušenství, je přesně popsán a oceněn ve 

znaleckých posudcích č. 3399/35/2019/A, č. 3399/35/2019/B a č. 3399/35/2019/C 

znalc ze dne 24. 7. 2019. 

3.3 Kupující tímto od Prodávajícího Nemovitost kupuje a přijímá do svého vlastnictví 

se všemi právy a povinnostmi vyplývajícími z této Smlouvy a z Rozhodnutí. 

3.4 Kupující uhradí Kupní cenu v souladu s níže uvedenou částí 4. této Smlouvy. 

3.5 Převáděnou Nemovitost Prodávající prodává Kupujícímu za účelem výstavby 

a následného provozování Projektu Kupujícího v souladu s projektem uvedeným 

v Příloze č. 3 této Smlouvy (dále jen „Projekt“) a za účelem jejího dalšího užívání 

v souladu s Rozhodnutím. 

3.6 Kupující se zavazuje Nemovitost užívat pouze za účelem výstavby a provozování 

Projektu, v souladu s Projektem a v souladu s Rozhodnutím. 
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3.7 Kupující bere na vědomí, že při realizaci Projektu musí respektovat podmínky 

uspořádání území stanovené v příslušných částech územních plánů obcí Bitozeves, 

Velemyšleves a Staňkovice. 

4. VYPOŘÁDÁNÍ KUPNÍ CENY 

4.1 Podmínky pro úhradu Kupní ceny Kupujícím byly sjednány následovně: 

kupní cena v plné výši 66.318.800,- Kč (slovy: šedesát šest milionů tři sta osmnáct 

tisíc osm set Korun českých) + příslušná DPH budou uhrazeny Prodávajícímu na 

účet uvedený v záhlaví této smlouvy, a to do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů od 

zveřejnění této Smlouvy v registru smluv. 

5. ZÁRUKY PRODÁVAJÍCÍHO 

5.1 Prodávající prohlašuje, že následující skutečnosti jsou ke dni podpisu této Smlouvy 

pravdivé: 

(a) Prodávající je zákonným a výlučným vlastníkem Nemovitosti a je oprávněn 

uzavřít tuto Smlouvu, přičemž k uzavření této Smlouvy získal veškeré 

potřebné souhlasy a schválení;  

(b) Nemovitost (ani žádná její část) není zatížena žádnými dluhy, právními 

vadami, nájemními smlouvami, věcnými břemeny, předkupními právy, 

zástavními ani užívacími právy ani žádnými jinými právy, která by nebyla 

uvedena na výpisu z katastru nemovitostí; 

 

(c) Prodávající nemá žádné finanční závazky ani daňové nedoplatky vůči 

finančním či jakýmkoliv jiným úřadům České republiky, které by byly či 

by se mohly stát důvodem zřízení zástavního práva či jiného zatížení 

k Nemovitosti; 

(d) Nemovitost (nebo jakákoli její část) není ke dni podpisu této Smlouvy 

součástí ochranného pásma; 

 

(e) Prodávající si není vědom toho, že by jeho konáním nebo nekonáním byly 

porušovány jakékoli právní normy týkající se ochrany životního prostředí; 

(f) Nemovitost (ani žádná její část) nebyla a není předmětem restitučních 

nároků, konkurzního nebo obdobného řízení nebo řízení o výkonu soudního 

či správního rozhodnutí a žádné takové nároky nebo řízení ani nehrozí; 

Nemovitost ani žádná její část nebyla vložena do základního kapitálu žádné 

obchodní společnosti ani družstva a žádná osoba nemůže k Nemovitosti (ani 

k jakékoli její části) uplatnit práva, včetně práva odpovídajícího věcnému 

břemeni, která by vznikla vydržením; 
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(g) Prodávající si není vědom, že by se na Nemovitosti nacházely nadzemní či 

podzemní stavby (s výjimkou staveb vybudovaných Kupujícím v rámci 

Projektu) nebo archeologické památky; 

(h) Prodávající si není vědom, že by se na nebo pod Nemovitostí nacházely 

nebezpečné látky nebo materiály. 

5.2 Smluvní strany se dohodly, že jestliže se kterákoli záruka uvedená v článku 5.1 

Smlouvy ukáže jako nepravdivá (to neplatí pro výjimku uvedenou v čl. 7.11 této 

Smlouvy), bude Prodávající povinen takový nedostatek odstranit/napravit s tím, že 

pokud nebude takový nedostatek Prodávajícím odstraněn/napraven  v dohodnuté 

přiměřené lhůtě od okamžiku, kdy se takové prohlášení ukázalo jako nepravdivé, 

má Kupující právo odstoupit od této Smlouvy písemným oznámením o odstoupení 

zaslaným Prodávajícímu v souladu s ustanoveními upravujícími oznámení podle 

části 12 této Smlouvy. 

5.3 Pokud Prodávající poruší závazek vymezený článkem 5.2, je Prodávající povinen 

uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč. Smluvní pokuta a její 

úhrada nemají žádný vliv na nárok na náhradu škody. 

 

6. ZÁVAZKY PRODÁVAJÍCÍHO 

6.1 Prodávající se zavazuje, že: 

(a) po dni podpisu této Smlouvy bez předchozího písemného svolení 

Kupujícího nezatíží Nemovitost jakýmkoli dluhem nebo jakkoli jinak; 

zejména ji neprodá, nedaruje, nepřevede, nevloží ani se jinak nepokusí 

o jakoukoli dispozici s Nemovitostí nebo její částí; dále Nemovitost ani její 

část nepronajme; 

(b) v době ode dne podpisu této Smlouvy do dne zápisu vlastnického práva 

Kupujícího do katastru nemovitostí stav Nemovitosti nezhorší, zejména 

nezaloží na Nemovitosti skládky, či úložiště odpadů, neprovede terénní 

úpravy či jiné zemní práce a podobně. 

7. ZÁVAZKY A PROHLÁŠENÍ KUPUJÍCÍHO 

7.1 Kupující je povinen při užívání Nemovitosti respektovat ustanovení všech 

relevantních obecně závazných právních předpisů a Rozhodnutí.  

7.2 Kupující se současně zavazuje užívat Nemovitosti včetně staveb na nich zřízených 

dle článku 7.1 po celou dobu trvání závazku Kraje vyplývajícího z bodu 43 

podmínek Rozhodnutí a po tuto dobu nepřevést Nemovitosti na třetí osobu vyjma 

případu, kdy půjde o osobu splňující veškeré podmínky Rozhodnutí, přičemž tato 

osoba se zaváže uvedené podmínky dodržovat nejméně po uvedenou dobu a 

Prodávající neuplatní své předkupní právo dle části 8. této smlouvy. O záměru 
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převést Nemovitosti na třetí osobu je Kupující povinen informovat Prodávajícího 

současně se sdělením informací o zájemci o koupi umožňujících prověření, zda 

zájemce o koupi splňuje veškeré podmínky dle Rozhodnutí.  

7.3 Kupující si je vědom toho, že bez předchozího souhlasu Ministerstva průmyslu a 

obchodu nesmí být Nemovitost užívána pro jiné účely než pro účely podnikání 

v oborech zpracovatelského průmyslu (CZ – NACE 10 – 33) vyjma oborů 

zaměřených na prvotní zpracování surovin, v oborech strategických služeb a 

technologických center tak, jak stanoví bod 19 podmínek Rozhodnutí. 

 

7.4 Kupující si na vlastní náklady zřídí napojení Projektu na následující inženýrské sítě: 

(a) Plyn 

(b) Elektřina – VN 

(c) Splašková kanalizace 

(d) Dešťová kanalizace 

(e) Vedení NN – telekomunikace  

(f) Vodovod pitný 

(g) Vodovod průmyslový. 

7.5 Prodávající a Kupující se zavazují uzavřít spolu do 12 měsíců od převodu 

vlastnického práva k Nemovitosti podle této Kupní smlouvy smlouvu o zřízení 

úplatných věcných břemen spočívajících v právu Kupujícího: 

(a) vybudovat a provozovat na části sousedního pozemku Prodávajícího parc. 

č. 1010/54 v k.ú Staňkovice u Žatce přípojky inženýrských sítí popsané 

v článku 7.4 této Smlouvy;  

(b) vybudovat a provozovat komunikaci k Projektu, jak je vyznačena na plánu 

v Příloze č. 1 Smlouvy o rezervaci pozemků ze dne …………;  

(c) vjíždět na Nemovitosti z míst určených na plánech v Příloze č. 1 Smlouvy 

o rezervaci pozemků ze dne ………; 

V případě, že bude k uzavření takové smlouvy o zřízení věcného břemene potřebný 

geometrický plán, zavazuje se Kupující zajistit na svoje náklady jeho vyhotovení. 

Smlouvy o zřízení věcného břemene budou obsahovat standardní ustanovení 

obvyklá pro obdobné transakce, přičemž výše protiplnění za věcná břemena bude 

stanovena podle ceníku Prodávajícího pro zřízení služebností schváleného Radou 

Ústeckého kraje. 
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Věcná břemena dle výše uvedeného budou zřízena in rem ve prospěch Kupujícího. 

Prodávající souhlasí se vstupem na pozemky uvedených v písm. a) výše za účelem 

realizace přípojek na inženýrské sítě dle článku 7.4 této Smlouvy. 

7.6 Prodávající Kupujícímu umožní bezplatné napojení na inženýrské sítě uvedené 

v článku 7.4 této Smlouvy, které jsou ve vlastnictví Prodávajícího.  

7.7 Kupující je povinen při užívání Nemovitosti respektovat ustanovení všech 

relevantních obecně závazných právních předpisů a podmínky Rozhodnutí.  

7.8 Kupující je povinen předat Prodávajícímu veškeré podklady potřebné pro kontrolu 

souladu realizace Projektu s Rozhodnutím, zejména veškeré stupně projektové 

dokumentace, vyjádření dotčených orgánů a správců sítí a veškerá správní 

rozhodnutí (územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační souhlas, rozhodnutí 

o předčasném užívání stavby, rozhodnutí o prozatímním užívání stavby apod.). 

7.9 Kupující se zavazuje umožnit v průběhu realizace Projektu Prodávajícímu a 

osobám uvedeným v čl. 13 písm. b) Rozhodnutí vstup na staveniště a soustavnou 

součinnost technického dozoru stavebníka s těmito osobami za účelem kontroly. 

7.10 Za podmínek uložených v Rozhodnutí je Kupující povinen vždy k 15. lednu 

následujícího roku podat Prodávajícímu zprávu o stavu přípravy a realizace 

Projektu se stavem k 31. 12. roku předchozího. V této informaci uvede dále jméno 

investora, zařazení investičního záměru podle OKEČ (CZ-NACE), plochu 

pozemků v nájmu investora, plochu zastavěnou výrobními objekty, dosud 

realizovanou výši investice a počet dosud vytvořených pracovních míst. 

7.11 Ve prospěch Prodávajícího je na listech vlastníka zapsána oprávnění, jejichž 

předmětem je právo užití pozemků ve vlastnictví státu, popř. Prodávajícího, které 

se jako tzv. církevní pozemky nacházejí v průmyslové zóně Triangle. Kupující si je 

vědom, že toto věcné břemeno není zapsáno za účelem jeho využití ze strany 

Kupujícího, ale je nutným důsledkem plynoucím z historie pozemků průmyslové 

zóny Triangle. Kupující se proto zavazuje, že předmětná věcná břemena nevyužije. 

Kupující souhlasí, aby předmětná věcná břemena byla zrušena, a zavazuje se v 

tomto směru učinit na výzvu Prodávajícího, popř. jiného budoucího vlastníka tzv. 

církevních pozemků, příslušné nezbytné právní kroky. Prodávající ujistil 

Kupujícího, že existence věcných břemen neměla žádný vliv na stanovení kupní 

ceny za Pozemky. Pro případ, že by na Kupujícího přešla jakákoli povinnost 

oprávněného ze smlouvy o zřízení těchto věcných břemen, zavazuje se Prodávající 

splnit takovou povinnost místo Kupujícího. 

 

8. PŘEDKUPNÍ PRÁVA 

8.1 Kupující a Prodávající se ve smyslu ustanovení § 2140 a § 2144 zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník dohodli, že Kupující jako povinný z předkupního práva 

zřizuje touto smlouvou ve prospěch Prodávajícího jakožto oprávněného 

z předkupního práva věcné předkupní právo k Nemovitosti. Prodávající toto 
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předkupní právo přijímá. Toto věcné předkupní právo nabývá Prodávající vkladem 

do katastru nemovitostí. 

 

8.2 Kupující se zavazuje, že v případě jakéhokoli svého záměru Nemovitost či její část 

převést na třetí osobu, a to úplatně nebo bezúplatně, je nabídne nejprve 

Prodávajícímu za současného splnění podmínek dle čl. 7.2, a to za cenu, za kterou 

Nemovitost či její část Kupující od Prodávajícího nabyl do svého vlastnictví. Bude-

li v době zamýšleného převodu na Nemovitostech vybudována stavba či její část, 

zvýší se kupní cena o cenu stavby nebo její části zjištěné formou znaleckého 

posudku vypracovaného znalcem určeným Kupujícím. Část kupní ceny 

odpovídající znaleckým posudkem stanovené ceny stavby či její části, bude splatná 

do 1 měsíce od okamžiku, kdy Prodávající obdrží kupní cenu za Nemovitosti včetně 

stavby nebo její části od dalšího nabyvatele. Předkupní právo skončí ukončením 

platnosti závazku Kraje vyplývajícího z bodu 43 podmínek Rozhodnutí.  

(a) Prodávající je povinen k vyjádření, zda využije předkupního práva, ve lhůtě 

3 kalendářních měsíců. Lhůta počíná běžet 1. dnem měsíce následujícího po 

měsíci, ve kterém byla Prodávajícímu doručena nabídka k odkupu 

Nemovitosti či její části. Vyjádření je Prodávající povinen doručit 

Kupujícímu nejpozději do posledního dne lhůty. 

(b) Prodávající je oprávněn využít nabídku k odkupu Nemovitosti či její části 

zcela nebo pouze z části. 

8.3 Kupující se zavazuje nepřevést vlastnictví k Nemovitosti na třetí osobu, pokud by 

je tato nevyužívala v souladu s požadavky Rozhodnutí, a to ani v případě, že 

Prodávající svého předkupního práva nevyužije. 

 

9. PŘEVOD VLASTNICTVÍ 

9.1 Vlastnické právo k Nemovitosti přechází spolu se souvisejícími právy a závazky na 

Kupujícího vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného 

u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Žatec. Tímto dnem 

přecházejí všechna práva i povinnosti vztahující se k Nemovitosti na Kupujícího, 

zejména povinnost platit příslušné daně a poplatky, jakož i jakákoliv práva spojená 

s vlastnictvím Nemovitosti. 

10. NÁVRH NA VKLAD 

10.1 Podle této Smlouvy bude učiněn zápis do příslušného listu vlastnictví v katastru 

nemovitostí pro katastrální území Minice, obec Velemyšleves, pro katastrální 

území Nehasice, obec Bitozeves, a katastrální území Staňkovice u Žatce, obec 

Staňkovice, vedená při Katastrálním úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště 

Žatec. 
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10.2 Zároveň s touto Smlouvou strany podepíší návrh na vklad vlastnického práva 

Kupujícího k Nemovitosti a věcného předkupního práva k Nemovitosti ve prospěch 

Prodávajícího do příslušného katastru nemovitostí. 

10.3 Návrh na příslušný vklad do katastru nemovitostí podá Prodávající, a to ve lhůtě 14 

(čtrnácti) pracovních dnů poté, kdy bude uhrazena celá kupní cena dle článku 4.1 

této Smlouvy. 

10.4 V případě, že příslušný katastrální úřad odmítne povolit vklad práva na základě této 

Smlouvy a/nebo bude požadovat její doplnění (případně doplnění návrhu na vklad), 

zavazují se Smluvní strany tak učinit a v případě zamítnutí vkladu uzavřít novou 

kupní smlouvu v obdobném znění, aby bylo dosaženo účelu sledovaného touto 

Smlouvou. 

11. SMLUVNÍ POKUTY 

11.1 Pokud Kupující poruší závazek vymezený v článku 3.5, 3.6 nebo části 8, a to 

i v případě, že Prodávající nevyužije svého předkupního práva dle části 8, této 

Smlouvy, je povinen za každé porušení uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve 

výši odpovídající výši odvodu za porušení rozpočtové kázně včetně penále, 

zvýšenou o částku 100.000 Kč, pokud neprovede nápravu stavu do 30 kalendářních 

dní ode dne, kdy jej Prodávající na takové porušení závazku písemně upozornil.  

11.2 Pokud Kupující poruší závazek vyplývající z článku 7.2 nebo 7.3 této Smlouvy, je 

povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši odpovídající výši odvodu 

včetně penále za porušení rozpočtové kázně, který by byl v důsledku porušení 

povinnosti Kupujícího uložen Prodávajícímu. Výslovně se sjednává, že Prodávající 

má právo na úhradu této smluvní pokuty pouze tehdy, pokud byl sám postižen 

odvodem za porušení rozpočtové kázně.   

11.3 Pokud Kupující poruší svůj závazek vyplývající z článků 7.8 nebo 7.9 této Smlouvy, 

je povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč. 

11.4 Pokud Kupující poruší závazek vymezený v článku 7.10 této Smlouvy, je Kupující 

povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši odpovídající výši odvodu 

včetně penále za porušení rozpočtové kázně, který by byl v důsledku porušení 

smluvní povinnosti Kupujícího dle článku 7.10 uložen Prodávajícímu. Výslovně se 

sjednává, že Prodávající má právo na úhradu této smluvní pokuty pouze tehdy, 

pokud byl sám postižen odvodem za porušení rozpočtové kázně, které bylo 

způsobeno v důsledku porušení smluvní povinnosti Kupujícího dle článku 7.10, což 

je Prodávající povinen Kupujícímu hodnověrně prokázat 

 

12. OZNÁMENÍ 

12.1 Veškerá oznámení a/nebo výzvy, která je třeba podle této Smlouvy doručovat, 

budou písemná a doručena prostřednictvím datových schránek, osobně, faxovým 
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přenosem (s následným doručením originálu některým jiným způsobem uvedeným 

v tomto článku), e-mailem nebo doporučenou poštou na adresu příslušné Smluvní 

strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy (nebo na takovou jinou adresu, kterou 

příslušná Smluvní strana druhé Smluvní straně pro tyto účely písemně oznámí). 

Pokud adresát odepře přijetí zásilky nebo si zásilku nevyzvedne, má se za to, že 

zásilka byla doručena třetí den po jejím prokazatelném odeslání. 

 

13. DAŇOVÉ A POPLATKOVÉ POVINNOSTI 

13.1 Kupující zaplatí daň z nabytí nemovitých věcí. Správní poplatek za vklad do 

katastru nemovitostí hradí Prodávající. 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

14.1 Prodávající tímto potvrzuje, že záměr kraje prodat nemovitý majetek byl dle § 18 

odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, zveřejněn dne …………… po dobu 30 dnů před rozhodnutím 

v Zastupitelstvu Ústeckého kraje na úřední desce krajského úřadu; 

14.2 Prodávající tímto potvrzuje, že o úplatném převodu nemovitých věcí bylo 

rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …………… ze dne 

…………… 

14.3 Jakákoli práva a závazky smluvních stran, jež nejsou v této Smlouvě výslovně 

uvedeny, se řídí § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník). 

14.4 Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv 

postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Kupující 

prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této 

smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje 

souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních 

údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se 

dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede Prodávající, který zároveň 

zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána Kupujícímu do datové 

schránky ID kanf5f5 /na e-mail:

14.5 Tato Smlouva bude podepsána ve 3 (třech) vyhotoveních v českém jazyce, z nichž 

po podpisu Kupující obdrží 1 (jedno) vyhotovení a zbývající 2 (dvě) vyhotovení 

jsou určena pro Prodávajícího a pro řízení o vkladu vlastnického práva do katastru 

nemovitostí.   

14.6 Po přečtení této Smlouvy Smluvní strany potvrzují, že obsah, prohlášení, práva 

a závazky v ní uvedené odpovídají jejich pravé, vážné a svobodné vůli a že tato 

Smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, nikoli v tísni, ani za nápadně 

nevýhodných podmínek. 
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14.7 Tato smlouva nabývá účinnosti 5. dnem po jejím zveřejnění v registru smluv. 

Na důkaz čehož připojily Smluvní strany k této Smlouvě své vlastnoruční podpisy za 

přítomnosti. 

Ústecký kraj, jakožto Prodávající 

V Ústí nad Labem dne …………… 

 

_________________________ 

Oldřich Bubeníček  

hejtman 

 

RTC Real a.s., jakožto Kupující 

V Praze dne …………… 

 

_________________________   

Ing. Jaromír Hudec      

člen představenstva      

 

 

Přílohy Smlouvy: 

Příloha č. 1 - Výpis z obchodního rejstříku Kupujícího 

Příloha č. 2 -  Kopie výpisu z katastru nemovitostí týkající se Pozemků 

Příloha č. 3 – Specifikace projektu
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Příloha č. 1 

Výpis z obchodního rejstříku Kupujícího 

……… 
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Příloha č. 2 

Kopie výpisu z katastru nemovitostí týkající se Pozemků 

…… 
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Příloha č. 3 

Specifikace projektu 

 

 

RTC  Real a.s. 

Tolstého  51/12 

101 10 Praha 10 – Vršovice 

IČO: 28226917 

 

 

 

 

 

 

 

                     Základní popis investičního záměru společnosti RTC Real a.s. 

                           v rámci Strategické průmyslové zóny TRIANGLE  

                                                         ÚSTECKÝ KRAJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Květen 2019 
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Základní parametry projektu RTC Real a.s. 
– Strategická průmyslová zóna Triangle 

 
Investor: developerská společnost  RTC Real a.s. 
Nájemce: Jansen Display s.r.o. 
 
Globální informace o společnosti Jansen Display: 
Společnost Jansen Display je částí Sign Zone LLC z USA. Jedná se o vedoucí evropskou skupinu ve 
výrobě a prodejích vizuálních displejů. Skupina byla založena v roce 1995 a současně má více než 600 
zaměstnanců ve skupině Sign Zone LLC, v 8 plně vlastněných dceřiných společnostech. Obchodní 
aktivity jsou zaměřeny na B2B vícekanálové prodeje & marketing, stejně tak na rozvoj, návrhy 
produkce a distribuci interních a externích displejů, maloobchodní podpory a výroby kancelářského 
vybavení z kovu, plastu a dřeva. Dlouhodobě jsme považováni za lídra evropského trhu v oblasti 
vývoje, výroby a prodeje POS reklamy, výrobků z hliníkových profilů jako např. klaprámů, informačních 
a reklamních vitrín, reklamních stojanů a v posledních letech také výše zmíněné Digital Signage 
produktů. Vedle standardních produktů společnost nabízí také zakázkové produkty postavené na 
specifikaci zákazníků. 
 
 

 
 
 
Jansen Display s.r.o. hledá nové místo pro růst výroby, jelikož dosavadní kapacita již není dostatečná. 
V současné době společnost v České republice v Přestanově provozuje nejmodernější výrobu na ploše 
11 600 m2 v kombinaci s centrálním distribučním centrem na ploše 2 700 m2. 
 
  

 
 
Společně se svým dlouholetým partnerem a pronajímatelem, společností RTC Real a.s., vyhledává 
vhodnou lokalitu pro umístění výroby centralizující výrobu z Číny a USA do České republiky. 
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Velikost řešeného území:                                                                                 cca 16,6 ha  
 
Celková zastavěná plocha:                                                                                               116 000 m2  
Z toho:                                                                                                
objekty pro výrobu:                                                                                                       31 500 m2 
objekty pro kompletaci a distribuci:                                                                           42 700 m2  
venkovní manipulační zpevněné plochy:                                                                   41 500 m2  
zeleň:                                                                                                                                50 000 m2  
 
 
Zařazení investičního záměru podle CZ NACE: 26,20 (výroba počítačů a periferních zařízení) 

27,90 (výroba ostatních elektrických zařízení) 
 
Výrobní činnost:    výroba digitálních displejů     
 
dle Závazných podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační číslo EDS 222D232000046 pro 
průmyslovou zónu Triangle, vydané MPO a MF ČR (dále Závazné podmínky).  
V souladu s bodem 19 Závazných podmínek je záměrem investora realizovat výrobní objekty na 
ploše cca 31 500 m2 a na ploše cca 42 700 m2 objekty pro kompletaci, obslužnost a distribuci.  
 

Tabulka s indikativním harmonogramem realizace investičního záměru investora, definice rozsahu 
a předpokládaný počet zaměstnanců v čase 

    
Harmonogram činností 

investora 

Rozsah investice Počet 
zaměstnanců nehmotný maj. hmotný maj. 

 
2019-2020  

 
1. rok  

 
Projektová příprava, povolení 0,5 mil. CZK 4 mil. CZK 

 

0 

 
2021-2022 

 
2. rok  

 
Realizace objektu 1 – 27 000 m2  0,3 mil. CZK 150 mil. CZK 

 

50 

 
2022 - 2023  

 
3. rok  

 
Realizace objektu 2 – 31 500 m2  0,5 mil CZK 350 mil. CZK 

 

150 

2023 - 2024 

 
4. rok  

 
Realizace objektu 3 – 15 700 m2  0,5 mil. CZK 80 mil. CZK 

 

100 

Celkem     585,8 mil. CZK 300 

 

Lokalita:   Strategická průmyslová zóna Triangle, Ústecký kraj 
Pozemek definovaný jako plocha C byl vybrán s ohledem na návaznost na již realizované objekty 
(KISWIRE, CTP park a HITACHI). Zvolená plocha umožňuje postupné zaplňování zóny z jasně 
definovaného směru.  

Pozemek plochy C bude napojen na páteřní sítě vedené podél komunikace lemující pozemek 
z jihozápadu. Dopravní napojení je navrženo taktéž z této komunikace 1 hlavním a 1 záložním 
bezpečnostním vjezdem. 
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Základní parametry objektů jsou následující:  
 
Objekt výroby a administrativy  
Jedná se o jednopodlažní budovy s vestavbou pro administrativní a sociální vybavení, výrobní částí, 
vestavby pro obchodně organizační činnosti příjmu a expedice zboží. Prostory budou dále vybaveny 
pomocnými místnostmi, jako jsou místnosti pro laboratoře, zkušebny, pomocné dílny, energobloky, 
VN a NN rozvodny, kompresorovny apod.  
Architektonický výraz je vzhledem na rozlohu navrhován průmyslovou formou s hmotovou 
jednoduchostí a exaktním výrazem. Parter je členěn soustavou vratových systémů. Fasádní plášť je z 
vertikálního skládaného pláště s barevnou úpravou v barvě RAL 9006 (aluminium) s kombinací RAL 
6005 (zelená). Úroveň komunikací (s vazbou na úroveň podlah haly) bude určena následně po výpočtu 
vyrovnané bilance zemních prací.  
 
Stavebně technické řešení objektů  
Předpokládáme, že nosný systém objektu bude vytvořen ŽB prefa skeletem v modulové síti. Objekty 
budou založeny hlubině navrtaných pilotách, event. na plošných základech, tyto podpírají ŽB patky 
s prefa kalichy. ŽB prefa sloupy vetknuté do kalichů podpírají střešníky z prefa ŽB vazníků a vaznic, 
alternativně z ocelových příhradových nosníků. Přístavky a vestavby budou rovněž provedeny jako ŽB 
prefa skelet se stropem z předpjatých panelů, příp. z prefa nosníků a desek „filigrán“. Alternativně je 
možno použít ocel-skeletová konstrukce vestavbu s železobetonovými spřaženými stropními deskami. 
Obvodový plášť je navržen do výšky 2.2 m ze železobetonových sendvičových panelů s povrchovou 
úpravou z pohledového betonu (do úrovně zásobovacích vrat), nad nimi až do úrovně atiky je plášť 
tvořen z ocelových lakovaných plechů (tzv. skládaný plášť). Výplně otvorů (okna, dveře, vrata) budou 
hliníkové v barvě zelené (RAL 6005). Střešní plášť je navržen z kotvené plastové fólie na minerální 
rohož a trapézový plech. Podlahová deska bude z hlazeného drátobetonu provedená na izolaci proti 
zemní vlhkosti a hutněný štěrkový násyp.  
Součástí hal budou též samostatné místnosti pro úklid a úklidové stroje s vybavením pro úklid 
a skladování čisticích prostředků, místnosti pro nabíjení vysokozdvižných vozíků, pro údržbářské práce 
je vybudovaná dílna, v prostoru druhé zóny je vybudována laboratoř pro testování výrobků. Pro 
komunální odpad budou vně haly umístěny velkoobjemové nádoby na odpad (kompaktory). 

Navržené stavebně technické řešení odpovídá požadavkům společnosti Jansen Display s.r.o. 
s ohledem na předpokládanou centralizaci výroby z USA a Číny do České republiky o celkové 
předpokládané kapacitě montážních ploch 80 000 m2. 
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Zastavovací plán projektu  RTC-Real a.s. (kopie katastrální mapy s vyznačením hranic projektu 
převáděných nebo zatěžovaných pozemků 
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Plán zástavby (detail): 

 

Tabulka požadovaných pozemků k rezervaci a následnému prodeji: 

p.p.č. k.ú. výměra (m2) 

337/16 Minice 20.704 

337/17 Minice 5.950 

337/18 Minice 47.983 

801/34 Nehasice 701 

1010/28 Staňkovice u Žatce 20.167 

1010/29 Staňkovice u Žatce 26.088 

1010/30 Staňkovice u Žatce 44.204 

Celkem :                                                                                                                            165.797 m2 
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Příloha č. 5 

Závazné podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna č.1) 

Název akce: SPZ Triangle – Vnitřní infrastruktura – 2. část 

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

Identifikační číslo EDS: 222D232000046 

 

Závazné podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace  

v informačním systému EDS/SMVS (dále jen Podmínky) 

stanovené Ministerstvem průmyslu a obchodu (dále jen Správce programu)  

a Ministerstvem financí ČR (dále jen MF) 

v souladu s usnesením vlády č. 214/2016  

jako nedílná součást Rozhodnutí o poskytnutí dotace v informačním systému EDS/SMVS 

(dále jen Rozhodnutí) 

pro akci “ SPZ Triangle – Vnitřní infrastruktura – 2. část“ (dále jen Akce) 

realizovanou Ústeckým krajem (dále jen Příjemce) 

v rámci Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury 

(dále jen Program), 

administrovaným Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest 

 (dále jen Určená organizace) 

 

 

1) Příjemce prohlašuje, že se podpisem těchto Podmínek zavazuje ve vztahu k poskytnuté podpoře 

z prostředků zvláštního účtu MF a státního rozpočtu (dále jen „Prostředky“), dodržovat ustanovení 

zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění, vyhlášky č. 560/2006 Sb., o 

účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, v platném znění, a pravidla 

Programu schválená MF pod č. j. MF-50532/2015/1903-3 ze dne 3. prosince 2015, která jsou 

nedílnou součástí Rozhodnutí.  

2) Vydáním Rozhodnutí nevzniká Příjemci právo na poskytnutí Prostředků. Dotace ze státního 

rozpočtu bude Příjemci poskytnuta na základě platného Rozhodnutí za předpokladu dostatečné 

výše disponibilních Prostředků v rozpočtové kapitole Správce programu v daném kalendářním 

roce. 

3) Prostředky je Příjemce oprávněn použít účelně pouze na úhradu způsobilých výdajů dle dispozic 

určených Správcem programu v Rozhodnutí a jeho příloze č. 1 „Přehled parametrů a nákladů“ 

(dále jen Příloha). 
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4) Příjemce je povinen dodržet termíny přípravy a realizace Akce a realizovat akci minimálně 

v rozsahu závazných parametrů stavebních objektů, jak je uvedeno v Rozhodnutí a jeho Příloze. 

5) Správce programu si vyhrazuje právo upřesňovat termíny přípravy, realizace a hodnoty 

závazných projektovaných parametrů stavebních objektů, výši potřeb a zdrojů financování Akce 

včetně výše a formy účasti Prostředků v závislosti na upřesněném rozsahu projektovaných 

parametrů a výsledcích zadávacích řízení veřejných zakázek, znaleckých posudků a odborných 

expertíz. Změny termínů přípravy a realizace Akce a závazných parametrů stavebních objektů a 

změny ve výši potřeb a zdrojů financování Akce včetně výše a formy účasti Prostředků podléhají 

souhlasu ze strany MF, který je vyjádřen podpisem tohoto Rozhodnutí ze strany MF. 

6) Maximální podíl Prostředků je 75 % z celkových způsobilých výdajů na tuto Akci. Příjemce se 

zavazuje zajistit pokrytí investičních potřeb Akce vlastními zdroji v jednotlivých letech minimálně 

v rozsahu stanoveném v Rozhodnutí o poskytnutí dotace a jeho přílohách. 

7) Pokud Příjemce není schopen zabezpečit realizaci Akce v souladu s obsahem Rozhodnutí, 

neprodleně prostřednictvím Určené organizace předloží Správci programu žádost o změnu 

Rozhodnutí. Správce programu změnu provede, nebo žádost zamítne. Změna Rozhodnutí 

podléhá souhlasu MF, který je vyjádřen podpisem změny Rozhodnutí ze strany MF. 

8) Před započetím změn je Příjemce povinen neprodleně informovat Určenou organizaci 

o veškerých změnách vzniklých při realizaci (např. změna termínu realizace Akce, změna výše 

nákladů apod.) formou žádosti o změnu Rozhodnutí, která musí obsahovat mimo jiné zdůvodnění 

změny a doložení relevantních formulářů EDS.  

9) Žádost o změnu Rozhodnutí včetně nezbytných příloh předloží Příjemce Určené organizaci 

nejméně 15 pracovních dnů před termínem konání mezirezortní hodnotitelské komise. Pokud 

Příjemce nedoručí podklady ve stanovené lhůtě, nemusí být žádost mezirezortní hodnotitelské 

komisi předložena. 

 

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ AKCE 

OBSAH A FORMA PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ O PRŮBĚHU REALIZACE AKCE 

 

10) Příjemce zabezpečí implementační tým pro výstavbu Akce sestávající z interních pracovníků 

Příjemce, případně externích pracovníků společností, které pověřil výkonem investorských, 

inženýrských a projektových činností, v rozsahu a personálním zastoupení, které odpovídají 

náročnosti Akce. Příjemce je povinen zabezpečit prostřednictvím těchto pověřených pracovníků 

a společností u všech souborů staveb včasnou majetkoprávní přípravu, hospodárný návrh 

technického provedení, včasné správní projednání, řádný a hospodárný výběr zhotovitele, jakož i 

řádný výkon technického dozoru stavebníka (dále jen TDS) při realizaci souborů staveb a jejich 

uvedení do provozu. 

11) Ve fázi projektové přípravy a správních řízení Příjemce zabezpečí:  
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a) pořízení projektové dokumentace veškerých souborů staveb k územnímu řízení, ke 

stavebnímu řízení, studie, průzkumy, geometrické plány a jiné geodetické práce a další 

projektové podklady a jejich doručování zástupcům Určené organizace na vyžádání; 

b) pravomocná územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační souhlasy a jejich doručování 

zástupcům Určené organizace. Další případná stanoviska, rozhodnutí či souhlasy je Příjemce 

povinen doručit zástupcům Určené organizace na vyžádání.  

12) Ve fázi zadávacího řízení je Příjemce povinen při zadávání veřejných zakázek: 

a) prostřednictvím Určené organizace zaslat MF návrh zadávací dokumentace výběrového 

řízení k vydání Souhlasu se zadáním akce formou stanoviska k zadávací dokumentaci. Určená 

organizace zašle kopii zadávací dokumentace výběrového řízení Správci programu. 

Příjemce je povinen připomínky MF a Správce programu v zadávací dokumentaci zohlednit; 

b) postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů; 

c) při rozhodnutí o základním hodnotícím kritériu, tj. ekonomické výhodnosti nabídek, Příjemce 

postupuje v souladu s principy metody „3E“ (hospodárnost, efektivnost, účelnost). Příjemci je 

dále doporučováno realizovat pouze otevřená zadávací řízení. Základní hodnotící kritérium 

ekonomická výhodnost nabídky: váha hodnotícího kritéria „nabídková cena“ bude minimálně 

80 % (pokud Správce programu nebo MF nerozhodne jinak), ostatní hodnocená kritéria budou 

mít v úhrnu váhu maximálně 20 %, budou-li používána kvalifikační kritéria, musí být přiměřená 

plnění zakázky a nesmí neopodstatněně zužovat počet nebo okruh potenciálních dodavatelů; 

d) v případě nízkého počtu uchazečů a nepřijatelných nabídkových cen může Správce programu 

prostřednictvím Určené organizace vyzvat Příjemce ke zrušení výběrového řízení. 

13) Ve fázi výstavby je Příjemce povinen: 

a) předkládat zástupcům Určené organizace na vyžádání veškeré nezbytné podklady pro výkon 

supervizní činnosti: zejména veškeré projektové dokumentace, vyjádření dotčených orgánů a 

správců sítí a veškerá správní rozhodnutí (zejména územní rozhodnutí, stavební povolení, 

kolaudační souhlasy, rozhodnutí o předčasném užívání stavby nebo rozhodnutí o prozatímním 

užívání stavby); 

b) umožnit vstup zástupců Určené organizace a Správce programu na staveniště a soustavnou 

součinnost technického dozoru stavebníka se zástupci Určené organizace za účelem výkonu 

supervizního dohledu při kontrole provádění prací, služeb či dodávek a při ověřování souladu 

fakturace se skutečností; 

c) předkládat zástupcům Určené organizace k odsouhlasení veškeré návrhy změn stavby oproti 

dokumentaci pro zadání stavby, které mají dopad na cenu nebo kvalitu díla; 

d) vypracovat a udržovat řádný harmonogram Akce v členění podle jednotlivých stavebních 

souborů a dodržovat harmonogram ze strany svých pověřených pracovníků a zodpovědných 
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pracovníků společností, které pověřil výkonem investorských, inženýrských a projektových 

činností. V případě aktualizace harmonogramu doručovat nový harmonogram v elektronické 

podobě zástupcům Určené organizace a Správci programu; 

e) zabezpečit konání pravidelných kontrolních dnů výstavby Akce za účasti zástupců Určené 

organizace, Správce programu a za účasti svých pověřených pracovníků a zodpovědných 

pracovníků společností, které pověřil výkonem investorských, inženýrských a projektových 

činností, včasné a řádné plnění všech úkolů přijatých na těchto kontrolních dnech. Určená 

organizace si vyhrazuje právo spolurozhodovat o frekvenci kontrolních dnů, případně svolávat 

další jednání. 

14) Příjemce ve lhůtě do 6 měsíců od ukončení realizace Akce předloží Správci programu 

prostřednictvím Určené organizace dokumentaci závěrečného vyhodnocení Akce. Při 

vypracování závěrečného vyhodnocení musí Příjemce postupovat dle „§ 6 Závěrečné 

vyhodnocení akce“ vyhlášky MF č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování 

programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s pravidly Programu. 

Obsah dokumentace závěrečného vyhodnocení Akce:  

a) zpráva o plnění závazných ukazatelů a podmínek účasti státního rozpočtu stanovených 

v rozhodnutí. Zpráva obsahuje popis přínosu projektu, přehled financování projektu, skutečně 

dosažené hodnoty indikátorů a závazných parametrů uvedených v posledním platném 

Rozhodnutí; 

b) podklady potvrzující splnění/nesplnění indikátorů a závazných parametrů; 

c) kolaudační rozhodnutí nebo povolení ke zkušebnímu provozu s doložkou nabytí právní moci; 

d) závěrečné vyúčtování Akce a finanční vypořádání Prostředků poskytnutých na financování 

Akce v rozsahu dle vyhlášky č. 560/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, u výkupu 

nemovitostí: podepsaná kupní smlouva, výpisy z katastru a výpisy z účtů; u ostatních 

způsobilých výdajů: smlouvy o dílo včetně dodatků, objednávky, faktury a výpisy z účtů. 

Doklady se předkládají jako prosté kopie; 

e) vstupní data o skutečnosti v rozsahu stanoveném ve zvláštním předpisu – formuláře – EDS viz 

vyhláška č. 560/2006 Sb; ve znění pozdějších předpisů  

f) zprávy o provedených kontrolách použití Prostředků; 

g) výpisy z účtů dokládající připsání Prostředků na účet Příjemce; 

h) jiné přílohy. 

 

15) Veškeré doklady Příjemce doručuje Určené organizaci na adresu:  

   Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest 

Odbor řízení podnikatelských nemovitostí, Štěpánská 15, 120 00  Praha 2 
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PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ZÁLOH 

ÚHRADA FAKTUR ZA PROVEDENÉ PRÁCE A DODÁVKY 

 

16) Prostředky budou uvolňovány na účet Příjemce u ČNB zpravidla do 60 dnů od předložení žádosti. 

V žádosti Příjemce prokáže uhrazení nebo splatnost nákladů Akce (fakturu), jejichž zdrojové 

pokrytí z Prostředků požaduje, a na které má podle Rozhodnutí nárok. Žádost s uvedením čísla 

bankovního účtu předkládá Příjemce Určené organizaci, která ji po kontrole oprávněnosti čerpání 

Prostředků včetně věcné kontroly provedených prací, služeb a dodávek/výkupů (kontrola je 

zpravidla prováděna supervizní společností) postupuje Správci programu. Prostředky je možné 

uvolňovat až na základě platného Rozhodnutí, které je podepsané všemi zúčastněnými stranami. 

Při uzavírání smluv o dílo/kupních smluv se doporučuje Příjemci v souvislosti s termíny fakturace 

za dílo zohlednit výše uvedené postupy uvolňování Prostředků, zejména splatnost faktur nejméně 

60 dní.  

17) Správce programu Prostředky zálohově neposkytuje, výjimku může na základě posouzení 

příslušné smlouvy učinit v případě úhrady podílu na nákladech spojených s připojením a se 

zajištěním nebo navýšením požadovaného rezervovaného příkonu podle vyhlášky Energetického 

regulačního úřadu č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, ve znění 

pozdějších předpisů. 

18) Do způsobilých výdajů nemůže být započtená daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), pokud 

Příjemce může uplatnit odpočet daně na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění 

pozdějších předpisů.  V případě, že Příjemce nemůže u všech způsobilých výdajů Akce uplatnit 

odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, 

může být DPH započtena do způsobilých výdajů a hrazena z Prostředků pouze po splnění 

následujících podmínek: 

a) statutární zástupce Příjemce doloží formou dopisu Správci programu prohlášení, že bude 

žádat o úhradu DPH pouze v případech, kdy nelze uplatnit odpočet DPH na vstupu; 

b) v rámci dokumentace k závěrečnému vyhodnocení Akce předloží Příjemce zprávu o kontrole 

realizace investice, a to včetně kontroly DPH, o jejíž provedení požádá Příjemce nejpozději 

v termínu dokončení realizace Akce příslušný finanční úřad. 

 

 

 

POVINNOSTI PŘÍJEMCE PŘI ZMĚNĚ VLASTNICTVÍ POZEMKŮ 

A TECHNICKÉHO VYBAVENÍ ÚZEMÍ 

19) Nestanoví-li Správce programu jinak, nesmí Příjemce od podání žádosti o „Registraci akce“ 

využít pozemky Akce pro jiné účely než pro účely podnikání v oborech zpracovatelského průmyslu 

CZ-NACE 10–33 (vyjma oborů zaměřených na prvotní zpracování surovin), v oborech 

strategických služeb a v technologických centrech. 
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20) Příjemce není oprávněn od podání žádosti o „Registraci akce“ bez předchozího souhlasu Správce 

programu a MF převést stavební objekty a provozní soubory na jinou osobu. Tato podmínka 

neplatí pro přeložky technického vybavení území a dalšího vybavení území, pro příspěvky na 

vyvolané opravy stavebních objektů a provozních souborů ve vlastnictví jiné osoby a pro stavební 

objekty a provozní soubory, které se nacházejí na vykoupených pozemcích a sdílejí stejný právní 

osud. 

21) Příjemce není oprávněn od podání žádosti o „Registraci akce“ bez předchozího souhlasu Správce 

programu: 

a) pozemky Akce zatížit služebností, zástavním právem, právem stavby, nájmem, pachtem nebo 

jiným právem, které by bránilo využití pozemků Akce v souladu s bodem 19 těchto Podmínek; 

b) pozemky Akce převést na jinou osobu; 

c) změnit stávající funkční využití pozemků Akce v územně plánovací dokumentaci. 

22) Příjemce s žádostí o souhlas dle bodu 21 zasílá Správci programu prostřednictvím Určené 

organizace: 

a) návrh kupní, nájemní, pachtovní či jiné smlouvy, na jejímž základě má dojít k dispozicím 

s pozemky; 

b) popis investičního záměru investora včetně: zařazení investičního záměru dle CZ-NACE, výši 

investice určené na pořízení hmotného a nehmotného investičního majetku v nejbližších třech 

letech v členění na jednotlivé roky, počet vytvořených pracovních míst v nejbližších třech letech 

v členění na jednotlivé roky; 

i. znalecký posudek o obvyklé ceně převáděných pozemků ne starší tří měsíců; 

ii. kopii katastrální mapy s vyznačením hranic Akce a převáděných nebo zatěžovaných 

pozemků. 

23) Správce programu si vyhrazuje právo spolurozhodovat o kupní ceně pozemků Akce a vyjadřovat 

se k návrhům smluv týkajících se dispozic s pozemky Akce. 

24) Nestanoví-li Správce programu jinak, je Příjemce povinen při převodu, resp. pronájmu pozemků 

Akce, zajistit ochranu svých zájmů a práv, zejména využití pozemků v souladu s bodem 19 těchto 

Podmínek.  

25) Příjemce je oprávněn převést nemovitosti Akce investorovi na základě otevřeného výběrového 

řízení minimálně za cenu obvyklou stanovenou dle znaleckého posudku.  

26) Příjemce je povinen od podání žádosti o „Registraci akce“ neprodleně informovat Určenou 

organizaci o každém převodu či pronájmu pozemků Akce. K tomu Příjemce doloží Určené 

organizaci opis kupní/nájemní smlouvy. 



 

59 
 

27) V případě, že po uzavření kupní smlouvy k převodu pozemků Akce z jakéhokoliv důvodu nedojde, 

je Příjemce povinen o tom neprodleně informovat Určenou organizaci. Příjemce je povinen 

neprodleně informovat Určenou organizaci také o každém ukončení pronájmu pozemků Akce. 

 

VĚCNÁ A FINANČNÍ KONTROLA 

 

28) Použití Prostředků (včetně nákladů na stavbu, resp. výkupů, na kterých se Prostředky podílejí), 

podléhá finanční kontrole ze strany Správce programu, MF a orgánů Finanční správy podle 

zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, zákona  

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, zákona 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, podle 

zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a v případě realizace staveb 

rovněž věcné kontrole ze strany Určené organizace. 

29) Finanční kontrolou se rozumí souhrn činností ověřujících zejména: 

a) skutečnosti rozhodné pro poskytnutí Prostředků; 

b) oprávněnost, efektivnost a hospodárnost při nakládání s Prostředky; 

c) soulad čerpání a užití Prostředků s pravidly Programu, příslušnými právními předpisy  

a Rozhodnutím. 

30) Věcnou kontrolou se rozumí souhrn činností ověřujících zejména: 

a) řádné provedení prací, služeb či dodávek spolufinancovaných z Prostředků; 

b)  soulad fakturace se skutečností. 

Příjemce je povinen umožnit pověřeným zástupcům Správce programu, MF, Určené organizace 

a orgánů Finanční správy provádění finanční a věcné kontroly použití Prostředků a poskytnout 

jim při tom veškerou potřebnou součinnost.  

31) Příjemce převzetím těchto Podmínek a zahájením čerpání Prostředků vyslovuje souhlas s 

prováděním finančních a věcných kontrol ze strany Správce programu, MF, Určené organizace 

a orgánů Finanční správy.  

32) Neoprávněné použití nebo zadržení Prostředků Příjemcem se považuje za porušení rozpočtové 

kázně ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších 

předpisů. 

33) Neoprávněným použitím Prostředků se rozumí takové použití, kterým byla závažně porušena 

povinnost stanovená v těchto závazných Podmínkách. Zadržením Prostředků se rozumí 

porušení povinnosti vrácení podpory ve stanoveném termínu. 
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ZAÚČTOVÁNÍ PROSTŘEDKŮ V ÚČETNICTVÍ PŘÍJEMCE 

 

34) Příjemce vede o akci účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů. Příjemce zabezpečí vedení analytického účetnictví souvisejícího s Akcí, 

tzn., bude účtovat na zvláštní analytické účty (použije se stejný analytický znak u všech aktuálních 

účtů projektu), na samostatné hospodářské středisko nebo ve finančním deníku Akce. Musí být 

jednoznačně prokazatelné, že konkrétní náklad či příjem je vykazován v souvislosti s Akcí a 

skutečně odpovídá jejímu charakteru. 

35) Prostředky je Příjemce povinen označit v účetnictví na příjmové straně účelovým znakem  

č. 22777. Toto označení je nezbytné pro zpětnou kontrolu MF při párování dotací poskytnutých 

Správcem programu a Prostředků přijatými územními celky. 

 

PŘEHLED O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH 

 

36) Veškeré realizované výnosy musí být vráceny na účet Správce programu nebo vynaloženy zpět 

do průmyslové zóny se souhlasem Správce programu. Výjimkou je možná refundace způsobilých 

výdajů na straně vlastních zdrojů Příjemce.  

37) Příjemce je povinen zasílat po dobu realizace Akce Správci programu prostřednictvím Určené 

organizace finanční vypořádání Prostředků dle vyhlášky č. 367/2015 Sb., o finančním 

vypořádání, ve znění pozdějších předpisů, za každý kalendářní rok financování Akce v termínu do 

31. ledna následujícího roku. 

38) Příjemce zasílá každoročně Přehled o příjmech a výdajích Správci programu prostřednictvím 

Určené organizace. 

39) Příjemce musí doložit po ukončení platnosti Podmínek, že realizací projektu nebyl generován 

výnos, se kterým by nebylo naloženo v souladu s článkem 36) Podmínek. 

 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

40) Příjemce umístí a ponechá po dobu realizace Akce a po dobu 10 let od dokončení závěrečné 

etapy Akce na viditelném místě návěstí s oznámením, že Akce je realizována za účasti Správce 

programu a Určené organizace. 

41) Příjemce je povinen zasílat Určené organizaci po dobu 10 let od vydání Rozhodnutí výroční 

zprávu o stavu obsazenosti Akce. Ve zprávě uvádí základní informace platné k 31. 12. příslušného 

roku, tzn. všechny v uplynulých letech realizované investiční záměry. U každého záměru uvede 

jméno investora, zařazení investičního záměru podle CZ-NACE, plochu pozemků Akce ve 
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vlastnictví investora, plochu zastavěnou výrobními objekty, dosud realizovanou výši investice, 

počet dosud vytvořených pracovních míst. Ke zprávě se přikládají kolaudační souhlasy, rozhodnutí 

o zkušebním provozu či jiná rozhodnutí ve vztahu ke stavbám umístěným na pozemcích Akce, 

kterými lze řádně prokázat využití pozemků Akce v souladu s Podmínkami a Programem. Pokud 

nebude Určenou organizací stanoveno jinak, je Příjemce povinen zaslat výroční zprávu 

nejpozději do 31. 1. následujícího roku. 

42) Správce programu si vyhrazuje právo upřesňovat Podmínky. Změny v závazných Podmínkách 

podléhají souhlasu ze strany MF, který je vyjádřen podpisem těchto Podmínek ze strany MF. 

43) Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí Rozhodnutí a nabývají platnosti a účinnosti dnem převzetí 

Příjemcem a zavazují Příjemce do uplynutí 10 let od ukončení závěrečné etapy Akce, vyjma 

podmínky 19) až 27), 36), 38) 39), 40), 41), které platí i po uplynutí této lhůty do doby, kdy Příjemce 

disponuje pozemky a stavbami technické a dopravní infrastruktury Akce, které nebyly převedeny 

ve prospěch třetích osob, a nejedná se o pozemky a stavby, které zůstanou v majetku Příjemce 

a jsou určeny zejména k technickému zázemí, umístění společných inženýrských sítí a komunikací 

atd. 

44) Závazné podmínky se vztahují na všechny doposud neobsazené plochy průmyslové zóny SPZ 

Triangle viz příloha č. 2 Rozhodnutí (situace SPZ Triangle). Jedná se o plochy: 

Označení plochy Velikost plochy (ha) 

B 11,62 

H 65,4 

H2 7,76 

H3 9,93 

L 39,3 

S 20,22 

C 16,66 

M 13,01 

celkem 183,9 

45) Příjemce prohlašuje, že se seznámil s obsahem těchto Podmínek, Podmínky přijímá a zavazuje 

se je dodržovat, což stvrzuje svým podpisem. 

 

Určená organizace: Agentura pro podporu podnikání a investic 

CzechInvest 

Podpis 

Vypracoval: Dne:  

Souhlasí: Dne:  

Souhlasí: Dne:  

Souhlasí: Dne:  

Schválil: Dne:  

 

Správce Programu: 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Odbor: Razítko 

Dne Podpis 
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Vypracoval:   

Kontroloval:   

Schválil:   

 

Ministerstvo financí ČR Odbor: Razítko 

Telefon: 

Č.j. Dne Podpis 

Vypracoval   

Schválil:   

 

Převzal a s Podmínkami se seznámil:                            

 

Dne: 

Razítko a podpis statutárního 

zástupce 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 

 

1 

 

Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 19/2019/RÚK ze dne 8. 1. 2020 

 
 

1) snížení o částku 110 151 tis. Kč 
příjmy  
neinvestiční přijaté transfery – snížení o 70 153 tis. Kč od: 

 Ministerstva práce a sociálních věcí ČR - UZ 13 013, snížení o 46 520 tis. Kč: 

 Podíl státního rozpočtu, snížení o 4 622 tis. Kč  

 Podíl EU, snížení o 41 898 tis. Kč  
 Ministerstva životního prostředí ČR – UZ 15 011 - zvýšení o 4 818 tis. Kč, podíl 

EU 
 Ministerstva pro místní rozvoj ČR – zvýšení o 319 tis. Kč: 

 UZ 17 015 - podíl státního rozpočtu, zvýšení o 18 tis. Kč 

 UZ 17 016 - podíl EU, zvýšení o 301 tis. Kč  
 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR – snížení o 28 526 tis. Kč: 

 UZ 33 062 – podíl EU, zvýšení o 5 654 tis. Kč 

 UZ 33 063 – snížení o 34 180 tis. Kč (podíl státního rozpočtu 3 599 tis. 
Kč, podíl EU 30 581 tis. Kč) 

 SAB – Foerderbank, Dresden, zvýšení o 2 764 tis. Kč – podíl EU 
 Saské rozvojové banky, zvýšení o 291 tis. Kč – podíl EU 
 Projekt „Svobodný stát Sasko – Česká republika – VITA - MIN“, podíl EU – 

snížení o 2 774 tis. Kč - podíl EU 
 Projekt „INTERREG EUROPE – Internacionalizace malých a středních podniků 

- SIE-SME“, podíl EU - snížení o 598 tis. Kč – podíl EU 
 Bilaterální spolupráce EHP/Norsko – Norsko, zvýšení o 73 tis. Kč 

investiční přijaté transfery - snížení o 39 998 tis. Kč od: 
 Ministerstva životního prostředí ČR – UZ 15 974 - snížení o 6 998 tis. Kč, podíl 

EU 
 Ministerstva pro místní rozvoj ČR – snížení o 33 000 tis. Kč: 

 UZ 17 968 - podíl státního rozpočtu, snížení o 1 032 tis. Kč  

 UZ 17 969 - podíl EU, snížení o 31 968 tis. Kč  
  

běžné výdaje 
odbor regionálního rozvoje, Fond rozvoje Ústeckého kraje – snížení o 12 949 tis. Kč: 
 UZ 13 013 - snížení o 21 797 tis. Kč v rámci Operačního programu Zaměstnanost 

(OPZ) na:  
 projekt „OPZ - Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji II.“ – ostatní 

služby, snížení o 21 669 tis. Kč: 

 podíl státního rozpočtu, snížení o 2 281 tis. Kč 

 podíl EU, snížení o 19 388 tis. Kč 
 projekt „OPZ – QUALITAS PRO PRAXIS II.“ – ostatní služby, snížení o 

1 764 tis. Kč: 

 podíl státního rozpočtu, snížení o 186 tis. Kč 

 podíl EU, snížení o 1 578 tis. Kč 
 projekt „OPZ - Kompetence 4.0 Mapování budoucích kompetencí jako 

součást systémových opatření pro vymezení požadavků trhu práce“ – 
ostatní služby, zvýšení o 1 636 tis. Kč: 

 podíl státního rozpočtu, zvýšení o 288 tis. Kč 

 podíl EU, zvýšení o 1 348 tis. Kč 
 zvýšení o 139 tis. Kč z Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) 

pro Střední lesnickou školu a Střední odbornou školu, Šluknov, příspěvkovou 
organizaci v rámci projektu „Školní dílna lesních mechanizačních prostředků - 
kariérní ukázky oborů", podíl státního rozpočtu (UZ 17 015) 8 tis. Kč, podíl EU 
(UZ 17 016) 131 tis. Kč 
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 UZ 33 062 - zvýšení o 5 654 tis. Kč v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání (OP VVV) na projekt „OP VVV - Smart akcelerátor II.“, podíl EU, 

 zvýšení o 2 764 tis. Kč z Operačního programu Cíl 2 na projekt „Česko – saské 
pohraničí bez bariér“, podíl EU - transfer pro projektového partnera 
Landeshauptstadt Dresden Stadtsplanungsamt, podíl EU, 

 zvýšení o 291 tis. Kč z Operačního programu Svobodný stát Sasko – Česká 
republika na projekt „Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří“ 
– podíl EU 

 
kapitálové výdaje 
odbor regionálního rozvoje; Fond rozvoje Ústeckého kraje – snížení o 97 202 tis. Kč: 
 zvýšení o 3 744 tis. Kč z IROP pro Střední lesnickou školu a Střední odbornou 

školu, Šluknov, příspěvkovou organizaci v rámci projektu „Školní dílna lesních 
mechanizačních prostředků - kariérní ukázky oborů", podíl státního rozpočtu (UZ 
17 968) 208 tis. Kč, podíl EU (UZ 17 969) 3 536 tis. Kč 

 rezerva na financování připravovaných projektů - snížení o 100 946 tis. Kč, z 
toho: 

 vratka projektu „OPZ - Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji IV.“, 
snížení o 17 860 tis. Kč 

 snížení nepřijatých příjmů z projektů o 87 929 tis. Kč 

 zvýšení přijatých příjmů z projektů o 4 843 tis. Kč: 
 
 

2) zvýšení o částku 286 314 tis. Kč 
příjmy  
neinvestiční přijaté transfery – zvýšení o částku 282 934 tis. Kč:  
 dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR – UZ 17 051 - ve výši 91 tis. Kč (podíl 

státního rozpočtu) 
 dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ve výši 

282 843 tis. Kč: 
 UZ 33 063 – zvýšení o částku 21 887 tis. Kč 
 UZ 33 065 – zvýšení o částku 453 tis. Kč 
 UZ 33 069 – snížení o částku 1 466 tis. Kč  
 UZ 33 070 – snížení o částku 128 tis. Kč 
 UZ 33 077 – snížení o částku 4 498 tis. Kč 
 UZ 33 155 – zvýšení o částku 10 tis. Kč 
 UZ 33 353 – zvýšení o částku 266 585 tis. Kč 

 
investiční přijaté transfery – zvýšení o částku 3 380 tis. Kč - dotace od Ministerstva 

zemědělství ČR: 
 UZ 29 331- ve výši 252 tis. Kč  
 UZ 29 501- ve výši 3 128 tis. Kč 

 
běžné výdaje 
odbor školství, mládeže a tělovýchovy – zvýšení o částku 282 934 tis. Kč:  
 UZ 17 051 – v rámci Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát 

Sasko 2014-2020, zvýšení o 91 tis. Kč pro krajské školy: 

 Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, příspěvkovou organizaci na 
projekt „MUNDANI“ zvýšení o 70 tis. Kč, 

 Vyšší odbornou školu zdravotnickou a Střední školu zdravotnickou, Ústí 
nad Labem Palachova 35, příspěvkovou organizaci na projekt „Podpora 
přeshraniční spolupráce a vzdělávání v oblasti zdravotnických 
záchranných služeb“ zvýšení o 21 tis. Kč,  
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 UZ 33 063 – v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání oblasti 
priority osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu, předškolnímu, primárnímu a 
sekundárnímu vzdělávání, zvýšení o 21 887 tis. Kč pro krajské školy dle přílohy 
č. 4 předloženého materiálu, 

 UZ 33 065 – v rámci rozvojového programu Excelence základních škol - 
hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019, 
zvýšení o 453 tis. Kč pro obecní, krajské a soukromé školy dle přílohy č. 5 
předloženého materiálu, 

 UZ 33 069 – vratky v rámci rozvojového programu na podporu navýšení kapacit 
ve školských poradenských zařízeních v roce 2019, snížení o 1 466 tis. Kč – 
vratky od obecních a krajských škol: 

 Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro 
další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková 
organizace, snížení o 475 tis. Kč 

 Speciální základní škola, Speciální mateřská škola a Praktická škola, 
Děčín, příspěvková organizace, snížení o 332 tis. Kč 

 Základní škola a Mateřská škola, Dvořákova 24, Žatec, příspěvková 
organizace, snížení o 320 tis. Kč 

 Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace, 
snížení o 290 tis. Kč, 

 Základní škola speciální a Praktická škola Litvínov, Šafaříkova 991, 
příspěvková organizace, snížení o 49 tis. Kč, 

 UZ 33 070 – vratky v rámci rozvojového programu Podpora výuky plavání 
v základních školách v roce 2019, snížení o 128 tis. Kč  - vratky od obecních škol 
dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, 

 UZ 33 077 – vratka v rámci rozvojového programu Podpora financování 
základních a středních škol při zavádění změny systému financování 
regionálního školství, snížení o částku 4 498 tis. Kč od obecních příspěvkových 
organizací dle přílohy č. 7 předloženého materiálu, 

 UZ 33 155 – úprava rozpočtu přímých nákladů na vzdělávání pro soukromé 
školství, zvýšení o částku 10 tis. Kč – navýšení rozpočtu rezervy o nerozdělenou 
dotaci, 

 UZ 33 353 – úprava rozpočtu přímých nákladů na vzdělávání pro obecní a krajské 
školství podle přílohy č. 8 předloženého materiálu, zvýšení o 266 585 tis. Kč, 
 

kapitálové výdaje 
odbor školství, mládeže a tělovýchovy – zvýšení o částku 3 380 tis. Kč:  
 UZ 29 702– v rámci programu Agrokomplex – podpůrné programy APK - IV na 

projekt „Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, 
vinicích a ve školkách“, zvýšení o 252 tis. Kč pro Školní statek, Roudnice nad 
Labem, Vědomice 37, příspěvkovou organizaci 

 UZ 29 501 – v rámci programu Centra odborné přípravy – program č. 129710, 
zvýšení o 3 128 tis. Kč pro krajské školy: 

 Střední školu zahradnickou a zemědělskou Antonína Emanuela Komerse, 
Děčín - Libverda, příspěvkovou organizaci, zvýšení o 1 659 tis. Kč, 

 Střední školu technickou, gastronomickou a automobilní, Chomutov, 
příspěvkovou organizaci, zvýšení o 1 469 tis. Kč, 

 
 

3) zvýšení o částku 649 tis. Kč 
příjmy  
neinvestiční přijaté transfery – UZ 17 051 - zvýšení o částku 25 tis. Kč od Ministerstva 

pro místní rozvoj ČR 
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investiční přijaté transfery – UZ 34 502 - zvýšení o částku 624 tis. Kč od Ministerstva 
kultury ČR 

 
běžné výdaje 
odbor kultury a památkové péče – UZ 17 051 - zvýšení o částku 25 tis. Kč - transfer z 

programu Přeshraniční spolupráce 2014+ 
pro Oblastní muzeum a galerii v Mostě, 
příspěvkovou organizaci na projekt 
„Hračkářský průmysl v Krušnohoří – dvě 
země – dvě cesty“,  

kapitálové výdaje 
odbor kultury a památkové péče – UZ 34 502 - zvýšení o částku 624 tis. Kč - transfery 

z Akvizičního fondu 2019 pro:  
 Severočeskou galerii výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvkovou organizaci 

na pořízení akvizic: 

 „Marie Krůtová, 35 děl“, 260 tis. Kč 

 „Patrik Hábl, 2014 – 2015, Červená krajina“, 49 tis. Kč   
 Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvkovou organizaci na 

akvizici díla „Oskar Slavík, 2008, Růžová ležící“, 315 tis. Kč 
 
 
4) snížení o částku 84 tis. Kč 

příjmy  
neinvestiční přijaté transfery - UZ 13 010 - snížení o 84 tis. Kč – dotace od Úřadu práce 

ČR  
 
běžné výdaje 
odbor sociálních věcí – UZ 13 010  - snížení o 84 tis. Kč - státní příspěvek na výkon 

pěstounské péče za účelem pokrytí nákladů 
na zajišťování pomoci osobám pečujícím, 
osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož 
i na provádění dohledu nad výkonem 
pěstounské péče v souladu se zákonem č. 
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 
dětí – služby,  

 
 
5) zvýšení o částku 197 tis. Kč  

příjmy  
neinvestiční přijaté transfery – UZ 17 051 - zvýšení o 197 tis. Kč - dotace od Ministerstva 

pro místní rozvoj ČR – podíl státního 
rozpočtu  

běžné výdaje  
odbor zdravotnictví – UZ 17 051 - zvýšení o 197 tis. Kč – transfer pro Zdravotnickou 

záchrannou službu Ústeckého kraje, 
příspěvkovou organizaci v rámci 
Operačního programu Cíl 2 na projekt 
„Podpora přeshraniční spolupráce a 
vzdělávání“,  
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6) snížení o částku 14 484 tis. Kč 
příjmy  
neinvestiční přijaté transfery – UZ 91 252 - snížení o částku 14 484 tis. Kč  - vratka 

Státnímu fondu dopravní infrastruktury  
 
běžné výdaje 
odbor dopravy a silničního hospodářství – UZ 91 252 - snížení o částku 14 484 tis. Kč – 

vratka transferu na opravy silnic II. a III. tříd 
od Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, 
příspěvkové organizace  

 
 

7) zvýšení o částku 207 tis. Kč 
příjmy  
neinvestiční přijaté transfery – UZ 98 278 - zvýšení o částku 207 tis. Kč od Ministerstva 

financí ČR  
 
běžné výdaje 
odbor životního prostředí a zemědělství – UZ 98 278 - zvýšení o částku 207 tis. Kč na 

náhradu škody způsobenou zvláště 
chráněnými živočichy  

 
8) snížení o částku 4 844 tis. Kč 

příjmy 
investiční přijaté transfery – UZ 22 777 – snížení o 4 844 tis. Kč od Ministerstva průmyslu 

a obchodu ČR 
kapitálové výdaje 
odbor investiční, oblast SPZ Triangle – UZ 22 777 – snížení o 4 844 tis. Kč na akci „SPZ 

Triangle – dovybavení technologie 
biologické čistírny odpadních vod“ 

 
 

9) zvýšení o částku 1 479 tis. Kč 
příjmy  
neinvestiční přijaté transfery – UZ 15 011 - zvýšení o částku 1 479 tis. Kč od Ministerstva 

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

kraje, – UZ 15 011 - zvýšení o částku 1 479 
tis. Kč v rámci Operačního programu Životní 
prostředí 2014-2020 na realizaci projektu 
„Finanční podpora na výměnu zastaralých 
zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková 
dotace) – rezerva. 

 
 
 
 
 
  



Pořadové 
číslo

číslo žádosti Jméno žadatele Příjmení žadatele
Rok 

narození
Místo realizace - obec Místo realizace - ORP

Typ nového 
zdroje (A3a, 

A3r, B, C)

Maximální výše 
dotace v Kč

1 000001 Jaroslav Borovský 1950 Žatec Žatec B 127 500,00
2 000003 Václav Vostrý 1952 Zabrušany Teplice B 127 500,00
3 000004 Darina Popsimovová 1981 Vejprty Kadaň B 120 000,00
4 000015 Jana Miřejovská 1955 Děčín Děčín B 127 500,00
5 000018 Martina Rejmanová 1977 Benešov nad Ploučnicí Děčín A3a 127 500,00
6 000021 Jana Tulachová 1993 Žatec Žatec C 102 500,00
7 000024 Zdeněk Helcl 1974 Mšené-lázně Roudnice nad Labem B 127 500,00
8 000032 Milena Čerminová 1970 Hora Svatého Šebestiána Chomutov B 120 000,00
9 000040 Michaela Čapková 1986 Česká Kamenice Děčín B 127 500,00

10 000055 Dagmar Steklá 1962 Rumburk Rumburk B 127 500,00
11 000068 Jan Rada 1984 Výsluní Chomutov B 120 000,00
12 000072 Ilona Svobodová 1979 Bříza Roudnice nad Labem C 73 095,00
13 000075 Jiří Chot 1955 Žatec Žatec B 127 500,00
14 000077 Pavel Carvan 1975 Horní Jiřetín Litvínov B 127 500,00
15 000078 Pavel Veselý 1971 Česká Kamenice Děčín B 127 500,00
16 000090 Markéta Boráňová 1983 Ústí nad Labem Ústí nad Labem A3r 107 500,00
17 000099 Vlastimír Anděl 1946 Žatec Žatec C 102 500,00
18 000100 Květa Špírková 1992 Žatec Žatec B 127 500,00
19 000102 Rudolf Hampacher 1955 Lužice Most A3a 120 000,00
20 000107 Jiří Kosař 1967 Rumburk Rumburk B 127 500,00
21 000113 Tomáš Lexa 1973 Židovice Roudnice nad Labem C 95 000,00
22 000120 Petra Laubeová 1975 Žatec Žatec C 102 500,00
23 000130 Jiří Lávic 1944 Žerotín Louny B 120 000,00
24 000142 Vladimír Novák 1953 Děčín Děčín B 127 500,00
25 000144 Kateřina Ausbuherová 1978 Kryry Podbořany B 120 000,00
26 000156 Jan Švábík 1974 Loučná pod Klínovcem Kadaň A3a 120 000,00
27 000167 Miroslava Kavinová 1968 Bechlín Roudnice nad Labem C 102 500,00
28 000170 Martina Svobodová 1972 Ústí nad Labem Ústí nad Labem A3a 127 500,00
29 000171 Petr Lapec 1974 Peruc Louny B 127 500,00
30 000182 Ondrej Petrik 1955 Žatec Žatec B 127 500,00
31 000185 Vladimír Vepřovský 1985 Lipno Žatec B 120 000,00
32 000189 Petr Krejčí 1982 Ústí nad Labem Ústí nad Labem B 127 500,00
33 000191 Vlastimil Chára 1962 Krupka Teplice B 127 500,00
34 000199 Jan Fibich 1950 Polepy Litoměřice C 102 500,00
35 000200 Jan Vorlíček 1979 Ústí nad Labem Ústí nad Labem B 127 500,00
36 000219 Petra Zbončáková 1977 Šluknov Rumburk B 127 500,00
37 000225 Jiří Chaloupecký 1962 Vroutek Podbořany B 120 000,00
38 000226 Miroslav Černý 1963 Okounov Kadaň B 120 000,00
39 000236 Jaroslav Jaroš 1968 Blatno Chomutov A3a 120 000,00
40 000242 Jiří Hron 1968 Roudnice nad Labem Roudnice nad Labem B 127 500,00
41 000257 Václav Protiva 1977 Kadaň Kadaň C 86 250,00
42 000270 Libor Suk 1964 Ústí nad Labem Ústí nad Labem B 127 500,00
43 000272 Milan Samek 1958 Radonice Kadaň B 120 000,00
44 000275 Miloslav Kovařík 1958 Kryry Podbořany C 95 000,00
45 000301 Božena Kopecká 1942 Podbořany Podbořany B 120 000,00
46 000310 Veronika Malíková 1989 Česká Kamenice Děčín B 127 500,00
47 000312 Přemysl Vacek 1961 Děčín Děčín B 127 500,00
48 000313 Magda Kleprlíková 1969 Žatec Žatec B 127 500,00
49 000342 Josef Dvořák 1975 Okounov Kadaň B 120 000,00
50 000354 Ilona Bryndová 1976 Tuchořice Žatec A3a 127 500,00
51 000356 Oto Lněníček 1941 Podbořany Podbořany C 86 250,00
52 000359 Jiřina Stránská 1950 Vroutek Podbořany B 120 000,00
53 000363 Marcel Šustr 1977 Liběšice Litoměřice B 127 500,00
54 000373 Marika Pokorná 1970 Blatno Chomutov B 120 000,00
55 000391 Jan Bradáč 1969 Hrob Teplice A3r 100 000,00
56 000392 Břetislav Kovář 1967 Chabařovice Ústí nad Labem B 127 500,00
57 000396 Jaroslav Hricák 1948 Veselé Děčín B 120 000,00
58 000400 Eva Vocásková 1984 Povrly Ústí nad Labem A3a 120 000,00
59 000401 Vladimír Hrubý 1951 Horní Jiřetín Litvínov B 127 500,00
60 000409 Lenka Konopásková 1978 Žatec Žatec B 127 500,00
61 000419 František Špánik 1944 Dobrná Děčín B 120 000,00
62 000435 Ivan Ivanič 1972 Peruc Louny B 127 500,00
63 000436 Kamila Stropková 1974 Okounov Kadaň B 120 000,00
64 000439 Jan Knoth 1973 Úštěk Litoměřice B 127 500,00
65 000450 Milan Kozák 1974 Mikulášovice Rumburk B 120 000,00
66 000454 Tomáš Lepšík 1985 Úštěk Litoměřice B 127 500,00
67 000475 Jan Vrábel 1991 Černěves Roudnice nad Labem B 120 000,00
68 000479 Vladimíra Velková 1975 Světec Bílina B 127 500,00
69 000482 Petr Slováček 1967 Žatec Žatec C 102 500,00
70 000484 Lochnerová Věra 1957 Lipno Žatec B 120 000,00
71 000489 Pavel Jaroš 1955 Sedlec Lovosice B 120 000,00
72 000490 Klára Baráková 1980 Dolní Podluží Varnsdorf A3a 120 000,00
73 000491 Milan Novák 1964 Úštěk Litoměřice C 102 500,00
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74 000509 Rudolf Rost 1955 Šluknov Rumburk B 127 500,00
75 000514 Miloslav Maršík 1946 Žatec Žatec B 127 500,00
76 000518 Miloslav Bína 1946 Česká Kamenice Děčín B 127 500,00
77 000522 Josef Sedláček 1982 Výsluní Chomutov A3r 100 000,00
78 000525 Petr Michálek 1952 Děčín Děčín B 127 500,00
79 000543 Monika Fidlerová 1949 Oleško Litoměřice B 120 000,00
80 000548 Mária Trochtová 1936 Nepomyšl Podbořany B 120 000,00
81 000579 Zdeňka Fialová 1978 Žatec Žatec B 127 500,00
82 000593 Milan Volek 1938 Jiříkov Rumburk A3a 127 500,00
83 000598 Drahomíra Štorková 1960 Krásný Dvůr Podbořany C 95 000,00
84 000599 Dominik Woźnicki 1990 Píšťany Litoměřice C 102 500,00
85 000601 Jindřich Šatava 1974 Staňkovice Litoměřice B 120 000,00
86 000603 František Synek 1954 Klášterec nad Ohří Kadaň C 90 000,00
87 000614 Rudolf Ulahel 1965 Košťany Teplice A3a 127 500,00
88 000618 Kamila Bernardová 1977 Česká Kamenice Děčín B 127 500,00
89 000619 Nikola Vodochodská 1971 Černěves Roudnice nad Labem B 120 000,00
90 000621 Pavla Nociarová 1949 Petrovice Ústí nad Labem A3a 120 000,00
91 000622 Eliška Rusová 1965 Chraberce Louny B 120 000,00
92 000632 Aleš Martínek 1987 Libočany Žatec A3a 120 000,00
93 000641 Petr Kolman 1959 Lom Litvínov C 102 500,00
94 000645 Jaroslava Jarošová 1938 Heřmanov Děčín B 127 500,00
95 000660 Herbert Reichl 1951 Blatno Chomutov B 120 000,00
96 000678 Alena Andělová 1962 Arnoltice Děčín B 120 000,00
97 000680 Vlastimil Jurčík 1948 Roudnice nad Labem Roudnice nad Labem B 127 500,00
98 000685 Josef Šach 1977 Huntířov Děčín B 120 000,00
99 000695 Radek Vavruška 1980 Polepy Litoměřice B 127 500,00

100 000714 Marie Ungerová 1946 Liběšice Litoměřice A3a 127 500,00
101 000719 Gabriela Pejsarová 1976 Malíč Litoměřice B 127 500,00
102 000725 Václav Klabík 1980 Krupka Teplice B 127 500,00
103 000729 Jaroslav Hruška 1994 Rumburk Rumburk A3r 107 500,00
104 000733 Josef Míka 1956 Česká Kamenice Děčín B 127 500,00
105 000743 Ivan Mládek 1940 Kytlice Děčín B 120 000,00
106 000762 Drahuše Roflíková 1950 Hřivice Louny B 127 500,00
107 000768 Milan Daniš 1960 Údlice Chomutov B 120 000,00
108 000780 Roman Šulc 1989 Kostomlaty pod Milešovkou Teplice C 95 000,00
109 000800 Kateřina Kouřilová 1980 Česká Kamenice Děčín B 127 500,00
110 000803 Milan Kabíček 1959 Krupka Teplice B 127 500,00
111 000806 Jiří Kopecký 1971 Štětí Litoměřice B 127 500,00
112 000809 Jaroslav Dudek 1971 Řehlovice Ústí nad Labem B 127 500,00
113 000821 Petr Šustr 1967 Hora Svatého Šebestiána Chomutov A3r 100 000,00
114 000822 Pavlína Bittnerová 1979 Blatno Chomutov A3a 120 000,00
115 000832 Leona Wagnerová 1973 Tisá Ústí nad Labem A3a 120 000,00
116 000835 Jaroslava Rokůsková 1950 Chodouny Roudnice nad Labem A3a 127 500,00
117 000849 Marie Musilová 1955 Úštěk Litoměřice B 127 500,00
118 000860 Ludmila Bínová 1969 Boleboř Chomutov A3r 100 000,00
119 000862 Stanislava Skřenková 1952 Tisá Ústí nad Labem A3a 120 000,00
120 000865 Milan Steňko 1950 Loučná pod Klínovcem Kadaň B 120 000,00
121 000867 Stanislav Dvorský 1969 Straškov-Vodochody Roudnice nad Labem B 127 500,00
122 000883 Věra Růžková 1943 Ústí nad Labem Ústí nad Labem B 127 500,00
123 000895 Marie Boukalová 1949 Ústí nad Labem Ústí nad Labem B 127 500,00
124 000907 Jiří Šindelář 1955 Úštěk Litoměřice B 127 500,00
125 000940 Helena Zdeňková 1976 Dobkovice Děčín B 120 000,00
126 000955 Štěpán Suchánek 1985 Úštěk Litoměřice B 127 500,00
127 000973 Jitka Fialová 1965 Žatec Žatec C 102 500,00
128 000983 Filip Šimko 1983 Obrnice Most C 102 500,00
129 000986 Jiří Mrázek 1950 Řehlovice Ústí nad Labem B 127 500,00
130 000989 Jiří Pernekr 1970 Tisá Ústí nad Labem B 120 000,00
131 001025 Michal Petřina 1974 Benešov nad Ploučnicí Děčín B 127 500,00
132 001028 Michal Kulík 1961 Zubrnice Ústí nad Labem B 120 000,00
133 001034 Milan Kozák 1951 Mikulášovice Rumburk B 120 000,00
134 001040 Josef Trnka 1985 Krásná Lípa Rumburk B 120 000,00
135 001042 František Kučera 1958 Mšené-lázně Roudnice nad Labem B 127 500,00
136 001048 Roman Šulík 1971 Kostomlaty pod Milešovkou Teplice C 95 000,00
137 001049 Jan Šedivý 1980 Košťany Teplice B 127 500,00
138 001064 Martin Bielík 1977 Česká Kamenice Děčín B 127 500,00
139 001068 Vendulka Studená 1975 Hřivice Louny B 127 500,00
140 001080 Martina Čechová 1965 Žatec Žatec B 127 500,00
141 001082 Jana Podzimková 1957 Modlany Teplice A3a 113 494,40
142 001087 Zdeněk Gergel 1958 Blatno Chomutov B 120 000,00
143 001088 Marta Sojková 1944 Chomutov Chomutov C 95 000,00
144 001096 Pavel Baštinec 1974 Lahošť Teplice A3a 127 500,00
145 001112 Waltraud Radilová 1942 Řehlovice Ústí nad Labem B 127 500,00
146 001118 Daniela Krištanová 1949 Benešov nad Ploučnicí Děčín B 127 500,00
147 001127 Josef Krejza 1978 Černěves Roudnice nad Labem B 120 000,00
148 001130 Milada Vránová 1945 Lovečkovice Litoměřice B 120 000,00
149 001134 Lenka Matějková 1963 Krásná Lípa Rumburk B 120 000,00
150 001148 Václav Egr 1951 Františkov nad Ploučnicí Děčín B 127 500,00
151 001152 Lukáš Kroupa 1989 Štětí Litoměřice B 127 500,00
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152 001155 Vendula Slavíčková 1994 Tisá Ústí nad Labem A3a 120 000,00
153 001156 Dagmar Zítková 1958 Verneřice Děčín B 120 000,00
154 001157 Josef Hošek 1979 Světec Bílina B 127 500,00
155 001159 Michal Rjaska 1967 Horní Jiřetín Litvínov B 127 500,00
156 001170 Otomar Valeš 1951 Jimlín Louny B 127 500,00
157 001202 Zuzana Brandejská 1975 Jiříkov Rumburk A3a 127 500,00
158 001243 Jaroslav Římovský 1972 Peruc Louny B 127 500,00
159 001250 Jana Döhnertová 1984 Jiříkov Rumburk A3a 127 500,00
160 001252 Miloslav Valenta 1953 Blatno Chomutov B 120 000,00
161 001262 Hana Fílová 1976 Děčín Děčín B 127 500,00
162 001264 Václav Procházka 1962 Liběšice Litoměřice B 127 500,00
163 001279 Martin Tobisch 1971 Klášterec nad Ohří Kadaň C 95 000,00
164 001281 Václav Vaněk 1975 Žatec Žatec C 102 500,00
165 001282 Josef Turis 1952 Blatno Chomutov B 120 000,00
166 001298 Dana Nodžáková 1970 Blšany Podbořany C 90 000,00
167 001320 Lenka Lachmannová 1975 Rybniště Varnsdorf B 120 000,00
168 001324 Ladislav Ferenc 1979 Krásná Lípa Rumburk C 95 000,00
169 001325 Ferdinand Adámek 1939 Česká Kamenice Děčín B 127 500,00
170 001330 Miroslava Karešová 1949 Podbořany Podbořany C 95 000,00
171 001351 Alena Bázlerová 1954 Blšany Podbořany B 120 000,00
172 001378 Marie Vorlová 1949 Děčín Děčín B 127 500,00
173 001383 Jan Bajger 1972 Rumburk Rumburk C 102 500,00
174 001389 Anna Mokrišová 1950 Kozly Louny A3a 120 000,00
175 001393 Jan Tomášek 1974 Litvínov Litvínov B 127 500,00
176 001403 Jan Kloska 1965 Žatec Žatec B 127 500,00
177 001404 Hana Strnadová 1952 Staňkovice Litoměřice B 120 000,00
178 001416 Tomáš Čížek 1976 Okounov Kadaň B 120 000,00
179 001423 Vratislav Kawik 1983 Krabčice Roudnice nad Labem A3a 127 500,00
180 001431 Radek Voldán 1978 Ústí nad Labem Ústí nad Labem B 127 500,00
181 001449 Libuše Vlková 1957 Okounov Kadaň B 120 000,00
182 001465 Karel Hotárek 1947 Žatec Žatec B 127 500,00
183 001466 Slavomír Pizúr 1988 Radonice Kadaň B 120 000,00
184 001469 Stanislav Jarolím 1958 Jiříkov Rumburk B 127 500,00
185 001486 Jakub Řehák 1982 Blatno Chomutov B 120 000,00
186 001497 Miroslav Pop 1970 Františkov nad Ploučnicí Děčín B 127 500,00
187 001502 Denis Pech 1985 Lipno Žatec B 120 000,00
188 001503 Alena Tourková 1950 Česká Kamenice Děčín B 127 500,00
189 001535 Peter Kudraß 1966 Krabčice Roudnice nad Labem A3a 124 300,00
190 001546 Roman Henych 1995 Deštnice Žatec A3r 100 000,00
191 001556 Petr Bauer 1965 Želenice Most B 127 500,00
192 001579 Naděžda Černíková 1950 Staňkovice Litoměřice A3a 120 000,00
193 001583 Miroslav Bulín 1952 Chomutov Chomutov B 120 000,00
194 001592 Zdeňka Sasková 1957 Děčín Děčín A3a 127 500,00
195 001595 Jiří Kaucký 1979 Žatec Žatec B 127 500,00
196 001603 Božena Prejzková 1951 Litvínov Litvínov A3a 111 500,00
197 001619 Pavol Novotný 1976 Výsluní Chomutov A3a 120 000,00
198 001630 Marie Kučerová 1955 Tisá Ústí nad Labem B 120 000,00
199 001638 Tomáš Veselý 1974 Ústí nad Labem Ústí nad Labem B 127 500,00
200 001661 Rudolf Vacek 1963 Chuderov Ústí nad Labem A3a 120 000,00

23 949 889,40

Legenda: Počet žádostí dle typu zařízení
A3a - automatický kotel pouze na biomasu 30 3 679 294,40 Kč

A3r - kotle pouze na biomasu s ručním přikládáním 7 715 000,00 Kč

B - tepelné čerpadlo 136 16 942 500,00 Kč

C- plynový kondenzační kotel 27 2 613 095,00 Kč

23 949 889,40 Kč

3/3
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Krajský úřad 

Číslo smlouvy u poskytovatele: 19/SML2891/01/SoPD/ZD 
Číslo smlouvy u příjemce:  
JID:  
 

DODATEK Č. 1  
ke SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ A NEINVESTIČNÍ 

DOTACE  
uzavřené dne 4. 10. 2019 

dle ust. §10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů 

 

Smluvní strany 

Poskytovatel: 
Ústecký kraj 
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený:  RSDr. Stanislavem Rybákem, náměstkem hejtmana Ústeckého kraje 
Kontaktní osoba: Ing. Petr Severa, vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého 

kraje 
E-mail/telefon: severa.p@kr-ustecky.cz/+420 475 657 435 
IČ: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 
 číslo účtu: 1630952/0800 

(dále jen „poskytovatel“) 
 
a 
 
Příjemce: 
Krajská zdravotní, a.s.   
Sídlo:       Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 401 13 Ústí nad Labem 
Zastoupený:      Ing. Petr Fiala, generální ředitel 
Kontaktní osoba: Karolína Hostašová, referent Střediska dotačních projektů 
E-mail/telefon: karolina.hostasova@kzcr.eu/+420 477 115 261 
IČ: 25488627 
DIČ: CZ25488627 
Bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
 číslo účtu: 216686400/0300 

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pod sp. zn. B 1550 
 
(dále jen „příjemce“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

 

bod 10.1 priloha 3.pdf k usnesení č. 016/85R/2020
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DODATEK Č. 1  
ke SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ A NEINVESTIČNÍ 

DOTACE 
k realizaci programu „Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí 

zdravotnického personálu u poskytovatelů akutní lůžkové péče na území Ústeckého 
kraje“ uzavřené dne 4. 10. 2019 (dále jen „dodatek“) 

 
1. Smluvní strany se z důvodu změny záměru na obnovu dlouhodobého majetku dohodly 

na změně přílohy č. 1 Smlouvy o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace uzavřené 
dne 4. 10. 2019 (dále jen „smlouva“) takto:  

Příloha č. 1 smlouvy se upravuje tak, že v bodu B. předmět podpory II. obnova 
dlouhodobého majetku v podobě modernizace prostor, které využívá zdravotnický 
personál poskytující služby v rámci akutní lůžkové péče, se neinvestiční akce:   

Název akce 
Rekonstrukce sociálního zařízení pro zdravotnický 
personál v budově interny Krajské zdravotní, a.s. – 
Nemocnice Děčín, o.z.  

Výše požadované dotace v (Kč) 375 820,-  

 

nahrazuje následujícími neinvestičními akcemi: 

Název akce 
Rekonstrukce sociálního zařízení pro zdravotnický 
personál v budově E Krajské zdravotní, a.s. – 
Nemocnice Děčín, o.z.  

Výše požadované dotace v (Kč) 73 320,- 

 

Název akce 
Rekonstrukce sociálního zařízení pro zdravotnický 
personál v budově K Krajské zdravotní, a.s. – 
Nemocnice Děčín, o.z.  

Výše požadované dotace v (Kč) 302 500,- 

Záměry neinvestičních akcí na obnovu dlouhodobého majetku jsou přílohou č. 1 a č. 2 
tohoto dodatku. 

2. Ostatní ustanovení smlouvy včetně příloh tímto dodatkem nedotčená zůstávají 
v platnosti. 

3. Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Příjemce 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 poskytovatel, který 
zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána příjemci 
do datové schránky ID: 5gueuef.  

4. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá 
ze stran obdrží po jednom vyhotovení. 

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv.  
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6. O uzavření tohoto dodatku rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením 
č. …/..Z/2020 ze dne 27. 1. 2020. 

V Ústí nad Labem dne ………………… 

 

 

V Ústí nad Labem dne ……………………… 

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

Poskytovatel 
Ústecký kraj 
RSDr. Stanislav Rybák, náměstek hejtmana 
Ústeckého kraje  
(na základě pověření Rady Ústeckého kraje 
č. 016/69R/2019 ze dne 22. 5. 2019) 

Příjemce 
Krajská zdravotní, a.s. 
Ing. Petr Fiala, generální ředitel (na základě 
pověření představenstva Krajské zdravotní, 
a.s, ze dne 1. 3. 2019) 
 

 

 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 - Záměr na obnovu dlouhodobého majetku s názvem „Rekonstrukce sociálního 
zařízení pro zdravotnický personál v budově E Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, 
o.z.“ (bez fotografických příloh) 

Příloha č. 2 - Záměr na obnovu dlouhodobého majetku s názvem „Rekonstrukce sociálního 
zařízení pro zdravotnický personál v budově K Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, 
o.z.“ (bez fotografických příloh)   



 Ústecký kraj  

 Zastupitelstvo Ústeckého kraje 
 

DODATEK Č. 66 

KE   
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ 

Č.J. 130/2001 
příspěvkové organizace Ústeckého kraje 

 

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace,  
se sídlem v Dubí 3, Ruská 260, PSČ 417 03, IČ: 00080837 

 

(dále jen organizace) 

ze dne 3. října 2001, usnesení č. 18/17/2001 Rady Ústeckého kraje ve znění usnesení Rady 

Ústeckého kraje č. 18/22/2001 ze dne 28. listopadu 2001, usnesení Rady Ústeckého kraje  

č. 19/32/2002 ze dne 22. května 2002 (dodatek č. 1), usnesení Rady Ústeckého kraje  

č. 11/34/2002 ze dne 3. července 2002 (dodatek č. 2), usnesení Rady Ústeckého kraje  

č. 2/51/2002 ze dne 18. prosince 2002 (dodatek č. 3), usnesení Rady Ústeckého kraje 

č.14/66/2003 ze dne 9. července. 2003 (dodatek č. 4), usnesení Rady Ústeckého kraje 

č.16/96/2004 ze dne 19. května 2004 (dodatek č. 5), usnesení Rady Ústeckého kraje 

č.20/101/2004 ze dne 7. července 2004 (dodatek č. 6), usnesení Rady Ústeckého kraje 

č.16/104/2004 ze dne 22. září 2004 ( dodatek č. 7), usnesení Rady Ústeckého kraje  

č. 16/23R/2005 ze dne 7. prosince 2005 (dodatek č. 8), usnesení Rady Ústeckého kraje  

č. 9/40R/2006 ze dne 17. května 2006 (dodatek č. 9), usnesení Rady Ústeckého kraje  

č. 18/77R/2007 ze dne 14. března 2007 (dodatek č. 10), usnesení Rady Ústeckého kraje  

č. 19/106R/2008 ze dne 12. března 2008 (dodatek č. 11), usnesení Rady Ústeckého kraje  

č. 50/12R/2009 ze dne 11.3.2009 (dodatek č. 12), usnesení Rady Ústeckého kraje  

č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 13), usnesení Rady Ústeckého kraje 

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

č. 40/45R/2010 ze dne 21.4.2010 (dodatek č. 15), usnesení Rady Ústeckého kraje 

č. 48/54R/2010 ze dne 18.8.2010 (dodatek č. 16), usnesení Rady Ústeckého kraje 

č. 53/58R/2010 ze dne 29.9.2010 (dodatek č. 17), usnesení Rady Ústeckého kraje 

č. 59/65R/2010 ze dne 8.12.2010 (dodatek č. 18), usnesení Rady Ústeckého kraje  

č. 45/72R/2011 ze dne 9.3.2011(dodatek č. 19), usnesení Rady Ústeckého kraje  

č. 64/81R/2011 ze dne 20.7.2011 (dodatek č. 20), usnesení Rady Ústeckého kraje  

č. 74/90R/2011 ze dne 23.11.2011 (dodatek č. 21), usnesení Rady Ústeckého kraje  

č. 58/98R/2012 ze dne 29.2.2012 (dodatek č. 22), usnesení Rady Ústeckého kraje 

č. 76/103R/2012 ze dne 9.5.2012 (dodatek č. 23), usnesení Rady Ústeckého kraje  

č. 29/103R/2012 ze dne 9.5.2012 (dodatek č. 24), usnesení Rady Ústeckého kraje  

č. 49/114R/2012 ze dne 3.10.2012 (dodatek č. 25), usnesení Rady Ústeckého kraje  

č. 37/3R/2012 ze dne 5.12.2012 (dodatek č. 26), usnesení Rady Ústeckého kraje  

č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 27), usnesení Rady Ústeckého kraje  

č. 172/13R/2013 ze dne 10.4.2013 (dodatek č. 28), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje  

č. 106/9Z/2013 ze dne 4.9.2013 (dodatek č. 29), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje  

č. 84/10Z/2013 ze dne 30.10.2013 (dodatek č. 30), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje  

č. 77/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 31), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje  

č. 65/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 32), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje  
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č. 68/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 33), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje  

č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 34), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje  

č. 165/14Z/2014 ze dne 23.4.2014 (dodatek č. 35), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje  

č. 74/19Z/2014 ze dne 29.10.2014 (dodatek č. 36), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje  

č. 75/20Z/2014 ze dne 15.12.2014 (dodatek č. 37), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje  

č. 66/21Z/2015 ze dne 16.2.2015 (dodatek č. 38), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje  

č. 77/22Z/2015 ze dne 20.4.2015 (dodatek č. 39), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje  

č. 109/23Z/2015 ze dne 29.6.2015 (dodatek č. 40), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje  

č. 79/25Z/2015 ze dne 2.11.2015 (dodatek č. 41), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje  

č. 64/26Z/2015 ze dne 14.12.2015 (dodatek č. 42), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje  

č. 81/28Z/2016 ze dne 29.2.2016 (dodatek č. 43), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje  

č. 120/29Z/2016 ze dne 25.4.2016 (dodatek č. 44), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje  

č. 113/30Z/2016 ze dne 27.6.2016 (dodatek č. 45), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje  

č. 94/31Z/2016 ze dne 5.9.2016 (dodatek č. 46), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje  

č. 33/2Z/2016 ze dne 19.12.2016 (dodatek č. 47), usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje  

č. 017/3Z/2017 A) 2. a) ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 48), usnesení Zastupitelstva Ústeckého 

kraje č. 045/4Z/2017 ze dne 24.4.2017 (dodatek č. 49), usnesení Zastupitelstva Ústeckého 

kraje č. 043/6Z/2017 ze dne 26.6.2017 (dodatek č. 50), usnesení Zastupitelstva Ústeckého 

kraje č. 038/7Z/2017 ze dne 11.9.2017 (dodatek č. 51), usnesení Zastupitelstva Ústeckého 

kraje č. 038/8Z/2017 ze dne 23.10.2017 (dodatek č. 52), usnesení Zastupitelstva Ústeckého 

kraje č. 049/9Z/2017 ze dne 11.12.2017 (dodatek č. 53), usnesení Zastupitelstva Ústeckého 

kraje č. 030/11Z/2018 ze dne 26.2.2018 (dodatek č. 54), usnesení Zastupitelstva Ústeckého 

kraje č. 026/12Z/2018 ze dne 23.4.2018 (dodatek č. 55), usnesení Zastupitelstva Ústeckého 

kraje č. 044/13Z/2018 ze dne 25.6.2018 (dodatek č. 56), usnesení Zastupitelstva Ústeckého 

kraje č. 032/14Z/2018 ze dne 10.9.2018 (dodatek č. 57), usnesení Zastupitelstva Ústeckého 

kraje č. 030/15Z/2018 ze dne 22.10.2018 (dodatek č. 58), usnesení Zastupitelstva Ústeckého 

kraje č. 048/16Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 59), usnesení Zastupitelstva Ústeckého 

kraje č. 044/19Z/2019 ze dne 29.4.2019 (dodatek č. 60), usnesení Zastupitelstva Ústeckého 

kraje č. 043/19Z/2019 ze dne 29.4.2019 (dodatek č. 61), usnesení Zastupitelstva Ústeckého 

kraje č. 034/20Z/2019 ze dne 24.6.2019 (dodatek č. 62), usnesení Zastupitelstva Ústeckého 

kraje č. 026/22Z/2019 ze dne 9.9.2019 (dodatek č. 63), usnesení Zastupitelstva Ústeckého 

kraje č. 018/24Z/2019 ze dne 21.10.2019 (dodatek č. 64) a usnesení Zastupitelstva Ústeckého 

kraje č. 033/25Z/2019 ze dne 9.12.2019 (dodatek č. 65)                                                                                                                               

                

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ………………..... ze dne 27. 1. 2020 

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

 

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

se doplňuje následující položka majetku svěřeného organizaci k hospodaření: 

 

 

p.č./st.p.č.       k.ú.           p.č./st.p.č.       k.ú.___ 

23/5             Mastířovice                            28/7            Mastířovice 

499              Mastířovice                            909             Ctiněves 

1039            Ctiněves                                 1192           Ctiněves 

1553            Ctiněves                                 1569           Ctiněves 

Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice 
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p.č./st.p.č.       k.ú.           p.č./st.p.č.       k.ú.___ 

1526/3         Pátek u Loun               

Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny 

 

 

p.č./st.p.č.       k.ú.  _________ p.č./st.p.č.       k.ú.____________       

293/30           Minice                                455/4             Minice 

459/3             Minice                                459/4             Minice 

459/5             Minice                                881/2             Nehasice 

881/4             Nehasice                             338/2             Selibice 

836/71           Staňkovice u Žatce             1694/2           Staňkovice u Žatce                 

1694/4           Staňkovice u Žatce             1694/5           Staňkovice u Žatce                 

1694/7           Staňkovice u Žatce             1694/14         Staňkovice u Žatce                 

6/2                 Tvršice                                774/3             Tvršice                             

949/8             Tvršice                                952/6             Tvršice                             

952/12           Tvršice                                977/2             Tvršice   

7145/2           Žatec                                   7146/5           Žatec                           

Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec 

 

 

p.č./st.p.č.       k.ú.    p.č./st.p.č.       k.ú.______ 

312/5          Černý Potok                               395/2           Černý Potok 

395/3          Černý Potok                               4782/5         Chomutov I 

4782/48      Chomutov I                                4782/49       Chomutov I 

5404/63      Chomutov I                                5885/250     Chomutov I 

1738/4        Chomutov I                                4704/120     Chomutov I 

4704/121    Chomutov I                                4704/122     Chomutov I 

1569/13      Mašťov 

Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov 

 

 

 

p.č./st.p.č.       k.ú.    p.č./st.p.č.       k.ú.______ 

1944/2        Kerhartice                                  1948/4         Kerhartice 

2635/8        Velká Bukovina 

Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín 

 

 

 

p.č./st.p.č.       k.ú.    ____________________ 

922/3              Horní Jindřichov                           

Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk 

 

 

 

p.č./st.p.č.       k.ú.    ____________________ 

996/24             Obrnice                           

Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most 
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p.č./st.p.č.       k.ú.      p.č./st.p.č.       k.ú.____________ 

3495/2         Krupka                               3551/5        Krupka 

3607/3         Krupka                               3607/4        Krupka 

4730/19       Teplice                               4730/142    Teplice 

736/12         Žalany 

Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice 

 

 

p.č./st.p.č.       k.ú.    ____________________ 

2808/1           Petrovice u Chabařovic      2808/18     Petrovice u Chabařovic                           

2808/19         Petrovice u Chabařovic      2808/20     Petrovice u Chabařovic 

Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem 

 

 

 

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 27. 1. 2020 

  

 

     

 

V Ústí nad Labem dne 27. 1. 2020 

 

 

 

                                                                              

         Jaroslav Komínek 

                                                                             

náměstek hejtmana Ústeckého kraje 

na základě pověření dle usnesení Rady Ústeckého kraje 

č. 005/24R/2017 ze dne 20.9.2017  

 



Příloha č.1

plat.výměr č. 

1. Mgr. Lenka Laubrová Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace 5435

2. Mgr. Lenka Holubcová Gymnázium Děčín, příspěvková organizace 5436

3. Mgr. Daniel Syrovátko Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace 5437

4. PaedDr. Bc. Miroslav Řebíček Gymnázium, Žatec, Studentská 1075, příspěvková organizace 5438

5. RNDr. Zdeněk Bergman Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, příspěvková organizace 5439

6. RNDr. Bc. Radka Balounová, Ph.D. Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, příspěvková organizace 5440

7. Mgr. Marek Bušek Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600, příspěvková organizace 5441

8. Ing. Alfréd Dytrt Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace 5442

9. Ing. Mgr. Bc. Michal Šidák
Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, 

příspěvková organizace
5443

10. Mgr. Petr Dobeš Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková organizace 5444

11. Mgr. Karel Vacek Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace 5445

12. Mgr. Jan Novák Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace 5446

13. Mgr. Bc. Jaroslav Zahrádka Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace 5447

14. Mgr. Bc. Tomáš Oršulák, Ph.D. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace 5448

15. Ing. Jaroslava Kovandová
Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková 

organizace
5449

16. Ing. Bc. Jiří Marhold Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace 5450

17. Ing. Jiří Petrášek Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvková organizace 5451

18. Mgr. Jiří Karas
Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, příspěvková 

organizace
5452

19. Ing. Roman Jireš
Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, 

příspěvková organizace
5453

20. Ing. Jana Poláková Gymnázium a Střední průmyslová škola, Duchcov, příspěvková organizace 5454

21. PaedDr. Zdeněk Hrdina
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562, 

příspěvková organizace
5455

22. Mgr. Martin Hýbl, ZŘ Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace 5456

23. Mgr. Martina Černá Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže  5/9, příspěvková organizace 5457

24. Mgr. Bc. Rudolf Sochor Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, příspěvková organizace 5458

25. Ing. Libor Kunte, Ph.D.  
Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda, 

příspěvková organizace                        
5459

26. Bc. Pavla Matějková Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace 5460

27. Mgr. Pavel Caitaml
Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková 

organizace
5461

28. Mgr. Aleš Frýdl Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace 5462

29. PaedDr. Karel Vokáč Střední škola technická, Most, příspěvková organizace 5463

30. Ing. Jiří Mladý Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace 5464

31. Ing. Mgr. Bc. Zdeněk Pešek, MBA Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace 5465

32. Ing. Ivana Hermannová
Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most, příspěvková 

organizace 
5466

33. Mgr. Jan Mareš, MBA
Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, 

Chomutov, příspěvková organizace
5467

34. Mgr. Tomáš Daněk Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 5468

35. Mgr. Bc. Jaroslav Mareš Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace 5469

36. PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl,  Ph.D.
Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad 

Labem, příspěvková organizace
5470

37. Mgr. Jiří Nekuda
Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 1, 

příspěvková organizace
5471

38. Ing. Jitka Francírková Střední odborná škola, Litvínov-Hamr, příspěvková organizace 5472

39. Mgr. Jiří Procházka Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace 5473

40. Mgr. Bc. Jana Férová Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace 5474

41. Mgr. Bc. Jiří Uher Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, příspěvková organizace 5475

42. Mgr. Bc. Helena Všetečková, Ph.D.
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1807, 

příspěvková organizace
5476

43. Mgr. Simona Vágnerová
Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková 

organizace
5477

44. Mgr. Kateřina Boudníková Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, příspěvková organizace 5478

45. Ing. Bc. Jana Vacková
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, 

příspěvková organizace
5479

46. Ing. Josef Nehyba
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, 

příspěvková organizace organizace
5480

47. PhDr. Miroslava Zoubková
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, 

příspěvková organizace
5481

48. Ing. Jitka Hašková
Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední 

pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace
5482

49. PhDr. Jiří Konvalinka
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, příspěvková 

organizace
5483

50. Ing. Bc. Petr Kotulič
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního 

ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace
5484

51. Ing. Jan Lacina Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace 5485

52. Mgr. Bc. Iveta Krzáková Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace 5486

53. Mgr. Radka Hubálková Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Neklanova 1807, příspěvková organizace 5487
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54. Mgr. Bc. Martina Brhelová
Speciální základní škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková 

organizace 
5488

55. Mgr. Hana Slapničková Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace 5489

56. Mgr. Blanka Stádníková Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, příspěvková organizace 5490

57. Mgr. Jan Preiss
Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, 

příspěvková organizace
5491

58. Mgr. Bc. Monika Kadlecová Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, Tyršova 710, příspěvková organizace 5492

59. PhDr. Mgr. Hana Ajmová
Základní škola profesora Zdeňka Matějčka, Most, Zdeňka Štěpánka 340, příspěvková 

organizace
5493

60. RNDr. Jana Gottfriedová Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny, příspěvková organizace 5494

61. Mgr. Alexandr Bednář Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace 5495

62. Mgr. Bc. Roman Stružinský
Speciální základní škola, Speciální mateřská škola a Praktická škola, Děčín, příspěvková 

organizace
5496

63. Mgr. Bc. Eva Franzová
Speciální základní škola a Praktická škola, Česká Kamenice, Jakubské nám. 113, příspěvková 

organizace
5497

64. Mgr. Bc. Venuše Svobodová Speciální základní škola, Louny, Poděbradova 640, příspěvková organizace 5498

65. Mgr. Hana Moravcová Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní 300, příspěvková organizace 5499

66. Mgr. Jaroslav Červinka
Speciální základní škola a Mateřská škola, Varnsdorf, T. G. Masaryka 1804, příspěvková 

organizace
5500

67. Mgr. Bc. Dagmar Kellnerová Základní škola a Mateřská škola, Teplice, U Červeného kostela 110, příspěvková organizace 5501

68. Mgr. Bc. Vanda Korandová
Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková 

organizace
5502

69. Bc. Libuše Houdová Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace 5503

70. Mgr. Bc. Ivana Pettrichová
Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, 

příspěvková organizace
5504

71. PhDr. Mgr. Bc. Leoš Moravec Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace 5505

72.

PhDr. Mgr. Sofie Wernerová 

Dimitrovová
Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, Smetanova 12, příspěvková organizace 5506

73. Mgr. Bc. Jan Blažek Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace 5507

74. Mgr. Radovan Konečný Dětský domov a Školní jídelna, Krupka, Libušín 151, příspěvková organizace    5508

75. PaedDr. Milan Vostrý Dětský domov a Školní jídelna, Tisá 280, příspěvková organizace 5509

76. Mgr. Bc. Alena Novotná Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Špálova 2, příspěvková organizace 5510

77. Mgr. Miroslava Kavecká Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace 5511

78. Mgr. Jitka Pojmanová Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov, Čelakovského 822, příspěvková organizace 5512

79. Mgr. Zdeněk Šimek Dětský domov a Školní jídelna, Mašťov, příspěvková organizace 5513

80. Mgr. Hana Melzerová Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Truhlářova 16, příspěvková organizace 5514

81. Mgr. Radka Badinková Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace  5515

82. Mgr. Bc. Lenka Woloszczuková Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec, příspěvková organizace                                                     5516

83. Mgr. Martina Stawiarzová Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace 5517

84. Mgr. Iva Brzobohatá
Dětský domov „Země dětí“ a Školní jídelna, Česká Kamenice, Komenského 491, příspěvková 

organizace
5518

85. Mgr. Regina Krausová Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace 5519

86. Bc. Vladislava Kaiserová Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem, Štefánikova 761, příspěvková organizace 5520

87. Daniela Jetelová Základní umělecká škola, Děčín IV – Podmokly, Čs. legií 243/29, příspěvková organizace 5521

88. Mgr. Pavel Kacafírek Základní umělecká škola, Rumburk, Růžová 3/1416, příspěvková organizace 5522

89. Bc. Jarmila Šenová Základní umělecká škola, Varnsdorf, Národní 512, příspěvková organizace 5523

90. Bc. Šárka Gauseová Základní umělecká škola Ivana Kawaciuka, Duchcov,  příspěvková organizace 5524

91. Mgr. Aleš Hajíček, DiS. Základní umělecká škola, Teplice, Chelčického 4, příspěvková organizace 5525

92. Jan Beneš Základní umělecká škola, Ústí nad Labem-Neštěmice, Národní 209, příspěvková organizace 5526

93. Bc. Marek Korbélyi
Základní umělecká škola Evy Randové, Ústí nad Labem, W. Churchilla 4, příspěvková 

organizace
5527

94. Bc. Helena Švábová Dům dětí a mládeže, Rumburk, U stadionu 1133, příspěvková organizace 5528

95. Ludmila Tvrská Dům dětí a mládeže, Žatec, Obránců míru 638, příspěvková organizace 5529

96. Aleš Perch Dům dětí a mládeže, Teplice, Masarykova 70, příspěvková organizace 5530

97. Mgr. Eva Hrbáčková Dům dětí a mládeže „Sluníčko“, Duchcov, Družby 1006, příspěvková organizace 5531

98. Mgr. Ingrid Štroblová
Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace
5532



Ústecký kraj 
Zastupitelstvo Ústeckého kraje 

 
DODATEK Č.38 

KE  
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ 

Č.J. 94/2001 
příspěvkové organizace Ústeckého kraje 

 
Dětský domov a Školní jídelna, Most, K.H.Borovského 1146, příspěvková organizace 

se sídlem: K. H. Borovského 1146/2, 434 01 Most, IČO: 62209256 
(dále jen organizace) 

 
ze dne 5. září 2001, usnesení č. 46/15/2001 Rady Ústeckého kraje, 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/23/2001 ze dne 19.12.2001, 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/29/2002 ze dne 27.3.2002 (dodatek č. 1), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/31/2002 ze dne 7.5.2002 (dodatek č. 2), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/34/2002 ze dne 3.7.2002 (dodatek č. 3), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/48/2002 ze dne 20.11.2002 (dodatek č. 4),  
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje 159/49/2002 ze dne 4.12.2002 (dodatek č. 5), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 5/61/2003 ze dne 23.4.2003 (oprava tiskových chyb), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 184/71/2003 ze dne 17.9.2003 (dodatek č. 6),  
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 47/91/2004 ze dne 7.4.2004 (dodatek č. 7), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 72/97/2004 ze dne 2.6.2004 (dodatek č. 8), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 39/104/2004 ze dne 22.9.2004 (dodatek č. 9), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/3/2005 ze dne 12.1.2005 (dodatek č. 10), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/7R/2005 ze dne 29.3.2005 (dodatek č. 11), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 39/23R/2005 ze dne 7.12.2005 (dodatek č. 12), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 13), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 15/35R/2006 ze dne 5.4.2006 (dodatek č. 14), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/40R/2006 ze dne 17.5.2006, 
úplné znění ze dne 5.1.2007,  

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 44/79R/2007 ze dne 11.4.2007 (dodatek č. 15), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 22/109R/2008 ze dne 15.4.2008 (dodatek č. 16), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 49/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 17), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 18), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 19), 

úplné znění ze dne 21.1.2010, 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/45R/2010 ze dne 21.4.2010 (dodatek č. 20), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 37/52R/2010 ze dne 4.8.2010 (dodatek č. 21), 

úplné znění ze dne 5.1.2011, 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/72R/2011 ze dne 9.3.2011 (dodatek č. 22), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 48/76R/2011 ze dne 27.4.2011 (dodatek č. 23), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/82R/2011 ze dne 10.8.2011 (dodatek č. 24), 

úplné znění ze dne 11.1.2012,  
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/101R/2012 ze dne 4.4.2012 (dodatek č. 25), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 26), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 53/111R/2012 ze dne 22.8.2012 (dodatek č. 27), 

úplné znění ze dne 4.1.2013, 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 34/7R/2013 ze dne 13.2.2013 (dodatek č. 28), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 29), 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 40/13R/2013 ze dne 10.4.2013 (dodatek č. 30), 

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 31), 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 27/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 32), 

úplné znění ze dne 7.1.2014, 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 33), 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 25/22Z/2015 ze dne 20.4.2015 (dodatek č. 34), 

úplné znění ze dne 21.4.2015, 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 27/26Z/2015 ze dne 14.12.2015 (dodatek č. 35), 

úplné znění ze dne 25.1.2016, 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 17/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 36), 

úplné znění ze dne 4.1.2018, 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 37), 

úplné znění ze dne 11.1.2019 
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Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/..Z/2020 ze dne 27. ledna 2020 se 
výše uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto: 
 
Článek VII. „Předmět činnosti organizace“ po změně zní:  
 
„Předmět činnosti organizace je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zákonem  
č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních 
a preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, v platném 
znění, zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění a zákonem 
108/2006 Sb.,o sociálních službách, v platném znění. 
Název činnosti : 
Dětský domov -  hlavní účel a předmět činnosti je vymezen § 2 odst. 1 písm. b) a § 12 zákona 

č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních 
a preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, 
v platném znění 

Zařízení školního stravování - Školní jídelna - hlavní účel a předmět činnosti je vymezen  
§ 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc „Mosťáček“ - hlavní účel a předmět činnosti je 
vymezen § 42 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění 
(s kapacitou 16 lůžek) 

Dům na půl cesty - hlavní účel a předmět činnosti je vymezen § 58 zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, v platném znění (s kapacitou 3 lůžka).“ 

 
 
 
 
 
 
Tento dodatek nabývá účinnosti dne 27. ledna 2020. 
 
 
V Ústí nad Labem dne 27. ledna 2020. 
 
 
 
 

Mgr. Bc. Petr Šmíd 
náměstek hejtmana Ústeckého kraje 

na základě pověření dle usnesení Rady Ústeckého 
kraje č. 005/24R/2017 ze dne 20. 9. 2017 

 
 
 



č.ř. název organizace dárce ve výši

finanční dar

1. Dětský domov "Země dětí" a Školní jídelna, Česká 

Kamenice, Komenského 491, příspěvková organizace, IČO: 

00412058, sídlo: Česká Kamenice, Komenského 491, PSČ: 

407 21

3 000,00

2. Dětský domov a Školní jídelna, Mašťov, příspěvková 

organizace, IČO: 61345725, sídlo: Mašťov, Zámecká 1, 

PSČ: 431 56

70 000,00

nabytí majetku formou daru

1. Gymnázium Žatec, Studentská 1075, příspěvková 

organizace, IČO: 61357278, sídlo: Žatec, Studentská 1075, 

PSČ: 438 01

7 000,00

2. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, 

Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace, IČO: 

47796006, sídlo: Chomutov, Školní 2060/50, PSČ: 430 01

5 400,00

3. Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, 

příspěvková organizace, IČO: 00082201, sídlo: Ústí nad 

Labem, Resslova 210/5, PSČ: 400 01

82 458,70

4. Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková 

organizace, IČO: 61515876, sídlo: Tuchlov 47, Ohníč, PSČ: 

417 65

22 904,00 16 ks stavebnic LEGO

 7 ks dataprojektorů včetně příslušenství

 3D tiskárna Da Vinci mini black

 39 kusů analogových měřících přístrojů pro měření v elektrotechnice

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

účel přijetí daru

 na nákup sportovního vybavení

 projekt "Nejhezčí výrobek"

bod 12.9  příloha 1

bod 12.9 priloha 1.pdf k usnesení č. 028/85R/2020
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Krajský úřad 

Číslo smlouvy u poskytovatele: 17/SML3482/SoPD/ZPZ/02 
JID dodatku:   
Číslo smlouvy u příjemce 
 

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE 

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

Smluvní strany 

Poskytovatel 
Ústecký kraj 
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený: Jitkou Sachetovou, členkou Rady Ústeckého kraje pro oblast kultury a 

památkové péče, zemědělství, životního prostředí a venkova 
Kontaktní osoba: Bc. Michaela Sattlerová, referent odboru životního prostředí a zemědělství 
E-mail/telefon: sattlerova.m@kr-ustecky.cz/ 475 657 268 
IČ: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 40184-883028399/0800 
(dále jen ,,poskytovatel“) 
 
a 
 
Příjemce 
Obec Veselé  
Sídlo/bydliště: Veselé 153, 405 02 Veselé 
Zastoupený: Radkem Zralým, starostou obce  
Kontaktní osoba:Jaroslav Havlín, místostarosta obce 
E-mail/telefon: vesele@volny.cz, 412 585 275, 721 782 632 
IČ (RČ): 00555908 
DIČ: CZ00555908 
Bank. spojení: Komerční banka, pobočka Ústí nad Labem 
 číslo účtu:15628431/0100 
(dále jen ,,příjemce“) 

Článek I. 

1. Smluvní strany se dohodly na změně Článku II. odst. 3. Smlouvy o poskytnutí investiční 
dotace č. 17/SML3482/SoPD/ZPZ uzavřené na základě usnesení Zastupitelstva 
Ústeckého kraje ze dne 11. 9. 2017 č. 048/7Z/2017, ve znění Dodatku č. 1, o jehož 
uzavření bylo rozhodnuto usnesením č. 021/18Z/2019 ze dne 4. 3. 2019,kterým bylo 
rozhodnuto o poskytnutí dotace obci Veselé z Fondu vodního hospodářství Ústeckého 
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kraje na realizaci projektu „Rozšíření vodovodní sítě v obci Veselé“ (dále jen „Smlouva“) 
takto: 

Stávající čl. II. odst. 3 Smlouvy nově zní: 

3. Termínem ukončení realizace projektu je den splnění závazného technického ukazatele 
dle čl. II odst. 8., nejpozději do 31. 12. 2020.  

 
2. Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změn. 

 

Článek II. 

1. Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho uzavření. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá 
ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. 

3. Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením 
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. xxx/xxZ/2020 ze dne xx. xx. 2020. 

V Ústí nad Labem dne ………………… 

 

V ………………… dne ……………….. 

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

Jitka Sachetová 
členka Rady Ústeckého kraje pro oblast 
kultury a památkové péče, zemědělství, 

životního prostředí a venkova, na základě 
pověření dle usnesení Rady Ústeckého 

kraje č. 067/18R/2017 ze dne 28. 6. 2017 

Příjemce 
Obec Veselé 

       Radek Zralý, starosta obce Veselé 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Datum Jméno a příjmení Funkce a odbor Podpis 

Zpracovatel  Bc. Michaela Sattlerová referent životního prostředí a zemědělství 
 

Vedoucí odboru 
 

Ing. Monika Zeman, MBA 
zástupce ředitele KÚ pro přenesenou působnost, 
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství  

Číslo příslibu / správce rozpočtu 
 

Zdenka Novotná referent ekonomického odboru 
 

Právně posouzeno 
 

Mgr. Lucie Peřinová 
  

Předchozí souhlas dle kompetence 
 

není požadován 
  

Zveřejněno v registru smluv     

ID záznam uveřejnění smlouvy  

Odkaz na usnesení orgánu kraje    usnesení č.:  xxx/xxZ/2020 ze dne xx. xx. 2020. 
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Krajský úřad 

Číslo smlouvy u poskytovatele: 17/SML3483/SoPD/ZPZ/02 
JID dodatku:         
Číslo smlouvy u příjemce 
 

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE 

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

Smluvní strany 

Poskytovatel 
Ústecký kraj 
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený: Jitkou Sachetovou, členkou Rady Ústeckého kraje pro oblast kultury a 

památkové péče, zemědělství, životního prostředí a venkova 
Kontaktní osoba: Bc. Michaela Sattlerová, referent odboru životního prostředí a zemědělství 
E-mail/telefon: sattlerova.m@kr-ustecky.cz/ 475 657 268 
IČ: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 40184-883028399/0800 
(dále jen ,,poskytovatel“) 
 
a 
 
Příjemce 
Město Košťany  
Sídlo/bydliště: Teplická 297, 41723, Košťany 
Zastoupený: Tomášem Svádou, starostou města 
Kontaktní osoba: Tomáš Sváda, starosta města 
E-mail/telefon: svada@kostany.cz, 417 568 183 
IČ (RČ): 00266400 
DIČ: 
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 
 číslo účtu:19-1060439319/0800 
(dále jen ,,příjemce“) 

Článek I. 

1. Smluvní strany se dohodly na změně Článku II. odst. 3. Smlouvy o poskytnutí investiční 
dotace č. 17/SML3483/SoPD/ZPZ uzavřené na základě usnesení Zastupitelstva 
Ústeckého kraje ze dne 11. 9. 2017 č. 048/7Z/2017, ve znění Dodatku č. 1, o jehož 
uzavření bylo rozhodnuto usnesením č. 021/18Z/2019 ze dne 4. 3. 2019, kterým bylo 
rozhodnuto o poskytnutí dotace městu Košťany z Fondu vodního hospodářství 
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Ústeckého kraje na realizaci projektu „Kanalizace Košťany – Hampuš, Zámeček“, (dále 
jen „Smlouva“) takto: 

Stávající čl. II. odst. 3 Smlouvy nově zní: 

3. Termínem ukončení realizace projektu je den splnění závazného technického ukazatele 
dle čl. II odst. 8., nejpozději do 31. 12. 2020.  

 
2. Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změn. 

 

Článek II. 

1. Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho uzavření. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá 
ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. 

3. Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením 
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. xxx/xxZ/2020 ze dne xx. xx. 2020. 

V Ústí nad Labem dne ………………… 

 

V ………………… dne ……………….. 

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

Jitka Sachetová 
členka Rady Ústeckého kraje pro oblast 
kultury a památkové péče, zemědělství, 

životního prostředí a venkova, na základě 
pověření dle usnesení Rady Ústeckého 

kraje č. 067/18R/2017 ze dne 28. 6. 2017 

Příjemce 
Město Košťany 

       Tomáš Sváda, starosta města Košťany 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Datum Jméno a příjmení Funkce a odbor Podpis 

Zpracovatel  Bc. Michaela Sattlerová referent životního prostředí a zemědělství 
 

Vedoucí odboru 
 

Ing. Monika Zeman, MBA 
zástupce ředitele KÚ pro přenesenou působnost, 
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství  

Číslo příslibu / správce rozpočtu 
 

Zdenka Novotná referent ekonomického odboru 
 

Právně posouzeno 
 

Mgr. Lucie Peřinová 
  

Předchozí souhlas dle kompetence 
 

není požadován 
  

Zveřejněno v registru smluv     

ID záznam uveřejnění smlouvy  

Odkaz na usnesení orgánu kraje    usnesení č.:  xxx/xxZ/2020 ze dne xx. xx. 2020. 



Přehled žádostí o dotaci z Fondu vodního hospodářství ÚK v roce 2019 navržených k podpoře Příloha 1

Předmětem projektu je výstavba 

kanalizace a ČOV (6 bodů)

Žadatel - obec, nebo jeho místní část, kde je projekt 

realizován, má méně než 1 tisíc trvale žijících obyvatel (2 

body),

Záměr respektuje navržené opatření 

programu opatření plánu oblasti povodí  - 

konkrétní opatření ( 2 body), 

Předmětem projektu je výstavba 

kanalizace a ČOV, kde je již 

zabudován vodovod (7 bodů)

Žadatel - obec, nebo jeho místní část, kde je projekt 

realizován, má méně než 5 tisíc trvale žijících obyvatel (1 

bod)

Záměr respektuje navržené opatření 

programu opatření plánu oblasti povodí  - 

obecné opatření (1 bod)

Předmětem projektu je oprava 

(obnova) kanalizace nebo ČOV (2 

body)

Předmětem 

projektu je 

oprava 

(obnova) a 

vodovodu (2 

body)

Projekt je realizován ve zvláště 

chranném území, přírodním 

parku, evropsky významné 

lokalitě  (ANO - 1 bod, NE - 0 

bodů)

Žadatel - obec, nebo jeho místní část, kde je projekt 

realizován, má více než 5 001 trvale žijících obyvatel (0 

bodů)

Záměr nerespektuje navržené opatření 

programu opatření plánu oblasti povodí  

(0 bodů)

1 20.08.2019 ZPZ_VH_0007 Obec Chlumčany 00264997
Chlumčany, Vlčí - výstavba ČOV a 

kanalizace

Výstavba gravitační kanalizace pro odvedení splaš. vod a výstavba nové machanicko-biologické ČOV s kapacitou 650 

EO.
14.01.2019 31.08.2021

právní 

možnost 

užívání 

stavby

10,71 4 998 069,77 4 998 060,00 46 667 318,11 7 0 2 0 0 2 2 1 1 0 2 17

2 21.08.2019 ZPZ_VH_0016 Obec Huntířov 00261360 Vodovod a vodojem Stará Oleška
Předmětem stavby je komplexní výstavba vodovodních řadů v délce 2 674 m a vodojemu s kapacitou 2x30 m3, tak 

aby bylo možné napojit současných 164 trvale žijících obyvatel.
01.10.2019 31.12.2020

právní 

možnost 

užívání 

stavby

19,04 3 215 302,57 3 215 300,00 16 887 093,32 0 5 2 1 2 2 2 0 1 1 0 16

3 21.08.2019 ZPZ_VH_0017 Obec Habrovany 00832201
Obec Habrovany – splašková kanalizace a 

ČOV

Obec nemá kanalizační síť. Výstavba nové splaškové oddílné kanalizace se zakončením na nové čistírně odpadních 

vod - ČOV SBR 250EO.
01.02.2020 30.11.2022

právní 

možnost 

užívání 

stavby

20,00 2 900 000,00 2 900 000,00 14 500 000,00 7 0 0 0 1 2 2 1 1 0 2 16

4 23.10.2019 ZPZ_VH_0026 Obec Pnětluky 00556394
Splašková kanalizace a ČOV Pnětluky, 

Konětopy

Vybudouvání gravitačních splaškových kanalizací doplněných o kanalizační výtlaky pro obec Pnětluky v částech 

Pnětluky a Konětopy. Odpadní vody budou čištěny na dvou samostatných ČOV. ČOV Pnětluky a ČOV Konětopy
23.10.2017 31.05.2020

právní 

možnost 

užívání 

stavby

12,11 4 998 971,25 4 998 970,00 41 279 696,50 7 0 2 0 1 2 2 1 1 0 0 16

5 31.10.2019 ZPZ_VH_0030

Sdružení obcí Panenský Týnec 

a Žerotín pro stavbu kanalizace 

a ČOV EO 600

04704100
Sdružení obcí Panenský Týnec a Žerotín 

pro stavbu kanalizace a ČOV EO 600

Gravitační kanalizace a z části tlaková kanalizace pro odvod splaš. Vod z obou obcí a jejich čištění ve společné ČOV 

pro 600 EO. Technicky, avšak především ekonomicky nejvýhodnější řešení.
26.08.2019 30.11.2022

právní 

možnost 

užívání 

stavby

10,50 4 920 799,27 4 920 790,00 46 864 755,00 7 0 2 0 1 2 2 1 1 0 0 16

6 21.08.2019 ZPZ_VH_0019 Obec Kyškovice 00263869 Vodojem Kyškovice
Stavba vodojemu Kyškovice a části vodovodního, propojovacího řadu v zastavitelném území. Nový vodojem s 

kapacitou 2 x 60 m3 (174,60 m.n.m.) 
01.12.2019 31.12.2020

právní 

možnost 

užívání 

stavby

70,00 3 671 500,00 3 671 500,00 5 245 000,00 0 5 0 1 1 2 2 1 1 0 2 15

7 31.10.2019 ZPZ_VH_0029 Obec Klapý 00263796 Kanalizace a ČOV Klapý
Výstavba kanalizační šítě, zakončené novou centrální kompaktní ČOV. Kanalizační gravitační síť bude postavena z 

plat. Trub PP  s vnitřním průměrem DN 250 a DN 300 v celkové délce 3 395 m, vč. 100 revizních šachet.
01.11.2019 31.12.2020

právní 

možnost 

užívání 

stavby

13,53 4 997 541,74 4 997 540,00 36 936 746,02 7 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 13

8 23.10.2019 ZPZ_VH_0024 Obec Domoušice 00264903
Stavební úpravy umělé vodní nádrže na 

pozemku č. parc. 1091/2 v k.ú. Domoušice

Stavební úpravy stávající umělé vodní nádrže. Nádrž slouží jako zdroj požární vody. Dojde k obnově opevnění břehů - 

žulové haklíky. Dále obnova vstupů do nádrže, upravení vtokového objektu. Výměna stávající betonové šachty. 

Nahrazení vtokového potrubí novými.

01.03.2020 31.12.2020

právní 

možnost 

užívání 

stavby

70,00 2 975 591,10 2 975 590,00 4 250 844,43 0 0 2 0 1 2 2 1 1 0 2 11

9 19.08.2019 ZPZ_VH_0013 Obec Malá Veleň 00525049 Malá Veleň – vodovod Jedlka
Vybudování nového vododvoduv trase stávajícího vodovodního řadu je jeho častá poruchovost (únik vody). Tím 

dochází k odstávce pitné vody pro cca 1/3 z celkového obyvatelstva obce.
01.04.2020 31.12.2020

právní 

možnost 

užívání 

stavby

70,00 3 552 754,40 3 552 750,00 5 075 363,43 0 2 0 0 1 2 2 1 0 0 2 10

10 23.10.2019 ZPZ_VH_0024 Obec Oleško 00526070 Zásobování obce Oleško pitnou vodou
Vybudování přivaděče pitné vody do obce a rozvod pitné vody v obci Oleško. Výstavba vodovodního řádu dl. 2 535,2 

m napojeného na stávající vodovod PVC160 v obci Hrdly.
01.03.2020 31.12.2021

právní 

možnost 

užívání 

stavby

29,90 4 993 300,00 4 993 300,00 16 700 000,00 0 5 0 1 0 0 2 0 1 0 0 9

11 20.08.2019 ZPZ_VH_0010 Obec Nová Ves 00556351
Nová Ves – řešení havarijního stavu malé 

vodní nádrže včetně zborcené části odtoku

Zlepšení stavu stávající malé nádrže, především břehového opevnění, které bude tvořeno novým vyskládáním 

lomového kamene do cementové malty. Dno nádrže utěsněno jílem. Nové výpustné zařízení, odtokové potrubí a 

napouštěcí potrubí.

01.07.2019 31.03.2020

právní 

možnost 

užívání 

stavby

70,00 224 455,00 224 450,00 320 650,00 0 0 2 0 0 0 2 1 1 0 2 8

12 20.08.2019 ZPZ_VH_0009 Městys Peruc 00265331
Rekonstrukce malých vodních nádrží v 

obci Peruc - Peruc I

Zlepšení stavu malé vodní nádrže, především břehového opevnění, které je v havarijním stavu. Oprava dna a břehů 

(především hráze), opravit vyústní objekty a spodní nádrž. 
01.08.2019 30.04.2020

právní 

možnost 

užívání 

stavby

24,09 1 102 164,16 1 102 160,00 4 575 193,71 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 2 7

13 20.08.2019 ZPZ_VH_0008 Obec Vrbice 00264652

Vrbice, Vetlá - splašková kanalizace s 

odkanalizováním na novou ČOV v 

Polepech - 3.část

3. etapa výstavby kanalizace v místní části Vetlá, která není doposud odkanalizována a napojena na vybudovanou 

etapu zakončenou ČOV Polepy.
02.03.2020 31.03.2021

právní 

možnost 

užívání 

stavby

20,00 4 798 562,58 4 798 560,00 23 992 812,91 0 0 2 0 0 0 2 1 1 0 0 6

14 20.08.2019 ZPZ_VH_0012 Obec Holedeč 00556297 Rybník Holedeč - revitalizace

V rámci dostavby dojde k odbahnění celé nádrže, pročištění zanesených odtokových a nátokových potrubí, vypuštění 

vody a převedení povrchového nátoku. Následně vybourání opěrných zídek, zvětšení plochy rybníka, vysvahování 

břehů a jejich opevnění kamennou rovnaninou. Zpevnění plochy rybníka lomovým kamenem.

01.04.2020 31.12.2020

právní 

možnost 

užívání 

stavby

70,00 679 219,95 679 210,00 970 314,21 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 6

15 24.10.2019 ZPZ_VH_0028 Obec Čížkovice 00263486
Výstavba výtlakové kanalizace v ul. 

Benešova v Čížkovicích

 Výstavba gravitační výtlakové kanalizace z potrubí KTH DN300 celková délka 220,2 m. Nový výtlak z ČSOV v celkové 

délce 840 m.
02.01.2020 31.12.2020

právní 

možnost 

užívání 

stavby

65,00 4 900 835,13 4 900 830,00 7 539 746,35 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 6

16 09.10.2019 ZPZ_VH_0023 Město Štětí 00264466
Odkanalizování zástavby v ulici U 

Cementárny, Štětí

Splašková kanalizace DN300 v ulici U Cementárny ve Štětí. Nahrazení lokální stávající nedostatečné čištění splaš. 

vod napojením na stávající systém města s příslušným čištěním v komunální ČOV.
01.03.2020 31.12.2020

právní 

možnost 

užívání 

stavby

26,63 3 141 845,57 3 141 840,00 11 798 143,33 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 5

17 21.08.2019 ZPZ_VH_0005 Obec Malečov 00266884 Malečov - dostavba kanalizace
Dostavba splaškové kanalizace, která se skládá z gravitační stoky A v délce 220 m z materiálu PVC DN 250, čerpací 

stanice ČS1 a výtlaku V délky 291 m z materiálu PE 100 RC DN 50.
01.04.2020 31.12.2020

právní 

možnost 

užívání 

stavby

70,00 4 311 311,62 4 311 310,00 6 159 016,60 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 4

60 382 224,11 60 382 160,00 289 762 693,92

Název projektu

Závazný 

technický 

ukazatel

Maximální podíl 

dotace na celkových 

uznatelných 

nákladech

Celkem dotace v KčStručná anotace Termín zahájení
Termín 

ukončení

Zaokrouhlená výše 

dotace v Kč dle Zásad 

pro poskytování 

dotací a návratných 

finančních výpomocí 

Ústeckým krajem

Celkové náklady 

projektu v Kč
Pořadové číslo

Datum doručení 

žádosti
Číslo žádosti

IČO PONázev PO

Žadatel Právnická osoba Předmětem 

projektu je 

výstavba 

vodovodu (5 

bodů)

Projekt má 

zajištěno 

spolufinancování z 

jiného zdroje (MZe, 

SFŽP,…) (ANO - 2 

body, NE - 0 bodů)

Projekt je účelově 

navržen jako 

náhrada za 

nevyhovující 

zdroje pitné vody 

(ANO - 1 body, NE 

- 0 bodů)

Projekt může pozitivně ovlivnit 

jakost vod v ochranném pásmu 

vodních zdrojů (ANO - 1 bod, 

NE - 0 bodů)
Náklady na 1 EO v 

rámci projektu jsou 

pod hranicí 80 tis. 

Kč (ANO - 2 body, 

NE - 0 bodů)

Bodové hodnocení dle 

kritérií ZFVH

Obec je 

provozovatelem VHI 

(kanalizace, ČOV, 

vodovodu), která 

vznikne realizací 

projektu (ANO - 2 

body, NE - 0 bodů)

Realizované 

poplatky z odběrů 

podzemních vod na 

území obce (ANO - 1 

bod, NE - 0 bodů)

Žadateli nebyla v 

posledních 3 letech 

poskytnuta dotace z 

Programu (ANO 

NEBYLA - 1 bod, NE 

BYLA - 0)

Celkem
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Předmětem projektu je výstavba 

kanalizace a ČOV (6 bodů)

Žadatel - obec, nebo jeho místní část, kde je 

projekt realizován, má méně než 1 tisíc trvale 

žijících obyvatel (2 body),

Záměr respektuje navržené opatření 

programu opatření plánu oblasti povodí  - 

konkrétní opatření ( 2 body), 

Předmětem projektu je výstavba 

kanalizace a ČOV, kde je již zabudován 

vodovod (7 bodů)

Žadatel - obec, nebo jeho místní část, kde je 

projekt realizován, má méně než 5 tisíc trvale 

žijících obyvatel (1 bod)

Záměr respektuje navržené opatření 

programu opatření plánu oblasti povodí  - 

obecné opatření (1 bod)

Předmětem projektu je oprava (obnova) 

kanalizace nebo ČOV (2 body)

Předmětem projektu je 

oprava (obnova) a 

vodovodu (2 body)

Projekt je realizován ve zvláště chranném území, 

přírodním parku, evropsky významné lokalitě  (ANO - 

1 bod, NE - 0 bodů)

Žadatel - obec, nebo jeho místní část, kde je 

projekt realizován, má více než 5 001 trvale 

žijících obyvatel (0 bodů)

Záměr nerespektuje navržené opatření 

programu opatření plánu oblasti povodí  (0 

bodů)

1 31.10.2019 ZPZ_VH_0031
Obec Malé Březno 

nad Labem
00556891 Výměny vodovodních řadu

Výměna vodovodního řádu v části opravy chodníku (2020) - oprava 

nevyhovujího stářím opotřebovaného vodovod. Řádu v úseku chodníku směr 

Děčín. Vznikne 169 m nového potrubí vodovod. řádu.

01.03.2020 30.11.2022 70,00 3 500 571,40 5 000 816,29 x x x x x x x x x x x x

2 29.10.2019 ZPZ_VH_0025 Město Žatec 00265781 Trnovany - vodovod

Prodloužení stávajícího vodovodu v místní části Trnovany pro připojení 

občanů na zdroj pitné vody. Napojeny budou 4 č.p. v problematických 

místech (železniční trať, potok Blšanka).

01.04.2019 30.06.2021 70,00 2 320 513,29 3 315 018,99 x x x x x x x x x x x x

3 21.08.2019 ZPZ_VH_0018 Město Verneřice 00261742
Kanalizace Verneřice - 

rozšíření

Výstavba kanalizace. Jedná se o prodloužení stávajícího kanalizačního řadu 

splaškové kanalizace o délce cca 400 m. Nově navrhovaná kanalizace bude 

napojena na stávající kanalizaci. Připojení min. 50 EO.

01.11.2019 31.12.2020 70,00 2 878 004,14 4 111 434,49 x x x x x x x x x x x x

8 699 088,83 12 427 269,77

Název PO IČO PO

Obec je provozovatelem VHI (kanalizace, ČOV, 

vodovodu), která vznikne realizací projektu (ANO 

- 2 body, NE - 0 bodů)

Rozdělení 

dotace %

Celkem dotace 

v Kč

Celkové 

náklady 

projektu v Kč

Realizované poplatky z odběrů 

podzemních vod na území obce 

(ANO - 1 bod, NE - 0 bodů)

Náklady na 1 EO v rámci projektu jsou 

pod hranicí 80 tis. Kč (ANO - 2 body, 

NE - 0 bodů)

Předmětem projektu je 

výstavba vodovodu (5 

bodů) Projekt má zajištěno spolufinancování z 

jiného zdroje (MZe, SFŽP,…) (ANO - 2 body, 

NE - 0 bodů)

Projekt je účelově navržen jako náhrada za 

nevyhovující zdroje pitné vody (ANO - 1 

body, NE - 0 bodů)

Projekt může pozitivně ovlivnit jakost vod v 

ochranném pásmu vodních zdrojů (ANO - 1 bod, NE - 

0 bodů) Žadateli nebyla v posledních 3 letech 

poskytnuta dotace z Programu (ANO 

NEBYLA - 1 bod, NE BYLA - 0)

Celkem

Název projektu Stručná anotace

Bodové 

hodnocení dle 

kritérií ZFVH

Přehled žádostí o dotaci z Fondu vodního hospodářství ÚK 2019 navržených k zamítnutí podpory z důvodu nedoložení nedílných příloh žádosti

Pořadové číslo
Datum doručení 

žádosti
Číslo žádosti

Žadatel Právnická osoba

Termín 

zahájení

Termín 

ukončení
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Krajský úřad 

Číslo smlouvy u poskytovatele:17/SML3477/SOPD/ZPZ/02 
JID dodatku:   
Číslo smlouvy u příjemce 
 

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE 

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

Smluvní strany 

Poskytovatel 
Ústecký kraj 
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený: Jitkou Sachetovou, členkou Rady Ústeckého kraje pro oblast kultury a 

památkové péče, zemědělství, životního prostředí a venkova 
Kontaktní osoba: Bc. Michaela Sattlerová, referent odboru životního prostředí a zemědělství 
E-mail/telefon: sattlerova.m@kr-ustecky.cz/ 475 657 268 
IČ: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 40184-883028399/0800 
(dále jen ,,poskytovatel“) 
 
a 
 
Příjemce 
Městys Měcholupy  
Sídlo/bydliště: Měcholupy č.p. 12, 439 31 Měcholupy 
Zastoupený: Bc. Doris Černíkovou, DiS., starostkou městyse 
Kontaktní osoba: Bc. Doris Černíková, DiS., starostka městyse 
E-mail/telefon: podatelna@mecholupy-sc.cz, 415 722 536 
IČ (RČ): 00265233 
DIČ:  
Bank. spojení: ČNB, pobočka Ústí nad Labem 
 číslo účtu:94-3818481/0710 
(dále jen ,,příjemce“) 

Článek I. 

1. Smluvní strany se dohodly na změně Článku I. odst. 1., Článku II. odst. 3., 6. a 7. a přílohy 
č. 1 Smlouvy o poskytnutí investiční dotace č. 17/SML3477/SOPD/ZPZ uzavřené na 
základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 11. 9. 2017 č. 048/7Z/2017, ve 
znění Dodatku č. 1, o jehož uzavření bylo rozhodnuto usnesením č. 021/18Z/2019 ze dne 
4. 3. 2019, kterým bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace městysu Měcholupy z Fondu 

Bod 15.3 priloha 4.pdf k usnesení č. 038/85R/2020



 

strana 2 /3 

vodního hospodářství Ústeckého kraje na realizaci projektu„Měcholupy – vybudování 
kanalizace v pravobřežní části obce a napojení na ČOV Měcholupy“ (dále jen 
„Smlouva“)takto: 

Stávající Článek I. odst. 1. Smlouvy nově zní: 
1. Poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 048/7Z/2017 ze 

dne 11. 9. 2017 poskytuje příjemci ze svého rozpočtu investiční dotaci ve výši 
1 874 000,00 Kč (slovy: jedenmilionosmsetsedmdesátčtyřitisíckorun českých), která 
bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, za podmínky že ji příjemce 
stanoveným způsobem použije nejpozději do data uvedeného v čl. II odst. 3. 

Stávající Článek II. odst. 3., 6., a 7. Smlouvy nově znějí: 

3. Termínem ukončení realizace projektu je den splnění závazného technického 
ukazatele dle čl. II odst. 8., nejpozději 31. 12. 2020.  

6. Dotace bude poskytnuta ve splátkách na základě předložení prokázaných výdajů 
(realizovaných částí) projektu v procentuální výši stanovené smlouvou dle odst. 7) 
tohoto článku. Poslední splátka dotace bude ve výši rozdílu mezi částkou dotace již 
vyplacenou a celkovou částkou poskytované dotace, při dodržení maximálního podílu 
dotace na celkových uznatelných nákladech projektu. Položkový rozpis faktur musí 
odpovídat plánovanému nákladovému rozpočtu. 

7. Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných 
uznatelných nákladech projektu v maximální výši 19,99 %, maximálně však do výše 
přiznané dotace. Závazný finanční ukazatel musí být dodržen ve vztahu k celkovým 
uznatelným nákladům projektu za dodržení druhového členění plánovaného 
nákladového rozpočtu. 

 
Stávající příloha č. 1 smlouvy se nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku – Položkový rozpočet 
projektu. 
 
2. Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změn. 

Článek II. 

1. Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho uzavření. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá 
ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. 

Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením 
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. xxx/xxZ/2020 ze dne xx. xx. 2020. 

V Ústí nad Labem dne ………………… 

 

V ………………… dne ……………….. 

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

Jitka Sachetová 
členka Rady Ústeckého kraje pro oblast 
kultury a památkové péče, zemědělství, 

životního prostředí a venkova, na základě 
pověření dle usnesení Rady Ústeckého 

kraje č. 067/18R/2017 ze dne 28. 6. 2017 

Příjemce 
Městys Měcholupy 

Bc. Doris Černíková, Dis, 
starostka Městyse Měcholupy 
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Příloha č. 1 – Položkový rozpočet projektu 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Datum Jméno a příjmení Funkce a odbor Podpis 

Zpracovatel  Bc. Michaela Sattlerová referent životního prostředí a zemědělství  

Vedoucí odboru  Ing. Monika Zeman, MBA 
zástupce ředitele KÚ pro přenesenou působnost, 
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

Číslo příslibu / správce rozpočtu  Zdenka Novotná referent ekonomického odboru  

Právně posouzeno  Mgr. Lucie Peřinová   

Předchozí souhlas dle kompetence  není požadován   

Zveřejněno v registru smluv     

ID záznam uveřejnění smlouvy  

Odkaz na usnesení orgánu kraje    usnesení č.:  xxx/xxZ/2020  ze dne  xx. xx. 2020 
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 Krajský úřad 

Číslo pronajímatele:  
Číslo nájemce:  
 
 

SMLOUVA O NÁJMU NEMOVITÉ VĚCI 
uzavřená dle ustanovení § 2201 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 
 
Pronajímatel: 
MVE Pod Mostem s. r. o.    
Sídlo:     Slánská 681, 272 01 Kladno 
Zastoupený:    Janem Holakovským, jednatelem společnosti 
     Petrou Kozákovou, jednatelkou společnosti 
IČ:     01746324 
DIČ:     CZ01746324 
Bankovní spojení: Fio banka, a.s. 

číslo účtu: 2500433071/2010  

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským      
soudem v Praze, oddíl C, vložka 210813  

(dále jen „pronajímatel“) 

a 
 
Nájemce: 
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., číslo účtu:  882733379/0800 
Zástupce pro věcná jednání : 
Mgr. Ing. Jindřich Šimák, vedoucí majetkového odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje 
telefon, fax:      475 657 407 / 475 200 245       
e-mail :    simak.j@kr-ustecky.cz 
 
(dále jen „nájemce“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

 
SMLOUVA O NÁJMU NEMOVITÉ VĚCI: 
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I. 
Předmět a účel nájmu 

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran vyplývajících 
z dočasného užívání nemovitých věcí (nájem nemovitých věcí) za podmínek dále 
sjednaných v této smlouvě. 

2. Pronajímatel je vlastníkem těchto nemovitých věcí: 

- pozemku: parcelní č. 107/2 o výměře 3309 m2 označeného jako vodní plocha, 

- pozemku: parcelní č. 108/3 o výměře 146 m2 označeného jako zahrada, 

- pozemku: parcelní č. 108/6 o výměře 29 m2 označeného jako zahrada, 

- pozemku: parcelní č. 108/7 o výměře 204 m2 označeného jako zahrada, 

- pozemku: parcelní č. 240/4 o výměře 73 m2 označeného jako trvalý travní porost, 
v katastrálním území Benešov nad Ploučnicí, obec Benešov nad Ploučnicí zapsaných 
na listu vlastnictví č. 2123 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště 
Děčín. 

3. Pozemky v k. ú. Benešov nad Ploučnicí: 

- část p. č. 108/3 dočasný zábor o výměře 6,5 m2 (stavební objekt 217), 

- část p. č. 108/7 dočasný zábor o výměře 5,5 m2 (stavební objekt 217),  

- část p. č. 107/2 trvalý zábor o výměře 124 m2 (stavební objekt 217 + 101),  

- část p. č. 108/6 trvalý zábor o výměře 29 m2 (stavební objekt 217 + 101),  

- část p. č. 240/4 trvalý zábor o výměře 73 m2 (stavební objekt 217 + 101),  

dle zákresů, které tvoří Přílohu č. 1 a č. 2 této smlouvy, budou dočasně využity pro 
realizaci projektu „Reko silnice II/262 Starý Šachov – Děčín“ (dále jako „předmět 
nájmu“). 

4. Pronajímatel touto smlouvou přenechává nájemci za úplatu předmět nájmu - pozemky 
specifikované v čl. I. odst. 3. této smlouvy, aby jej dočasně užíval za účelem realizace 
projektu s názvem stavby „Reko silnice II/262 Starý Šachov - Děčín“ v rámci „SO 
217 Rekonstrukce mostu ev. č. 262-031“ a „SO 101 Rekonstrukce krytu v km 
22,101 – 39,265“ (dále též „Stavba“).  

5. Nájemce se zavazuje, že realizací Stavby nedojde k poškození stromů ani ostatní 
vzrostlé zeleně na předmětu nájmu. Dále se nájemce zavazuje, že sanace říms, bude 
prováděna ze závěsného lešení a Stavba nebude zasahovat do vodního toku. 

6. Dočasné zábory pozemků p. č. 108/7 a p. č. 108/3 v k. ú. Benešov nad Ploučnicí 
představují umístění lešení. Trvalé zábory pozemků p. č. 107/2, p. č. 108/6 a p. č. 240/4 
představují most a vozovku na něm – po dokončení Stavby bude zřízeno věcné 
břemeno dle uzavřené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  
č. 11/SML0993 ze dne 4. 5. 2011. 

 

II. 
Doba nájmu 

1. Pronajímatel přenechává nájemci k užívání předmět nájmu na dobu určitou, a to ode 
dne uzavření této smlouvy na dobu trvání realizace Stavby, nejdéle však do 31. 12. 
2023.  

2. Nájemce je oprávněn přenechat předmět nájmu bezúplatně k užívání subjektu, který 
bude Stavbu realizovat na základě uzavřené Smlouvy o dílo na realizaci stavby. 

3. Pronajímatel tímto uděluje nájemci a subjektu, který bude Stavbu realizovat, jeho 
jednoznačný a nezpochybnitelný souhlas s realizací Stavby, přičemž tento souhlas 
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platí i pro veškerá správní řízení, která jsou nebo budou vedena za účelem realizace 
Stavby. 

4. Pronajímatel výslovně prohlašuje a bere na vědomí, že na předmětu nájmu jsou 
oprávnění vstupovat kromě nájemce a zhotovitele Stavby i ostatní osoby jakkoli 
zúčastněné na Stavbě. 

 
 

III. 
       Nájemné  

1.  Výše nájemného za užívání předmětu nájmu činí 22,- Kč/m²/rok, tj. 5.236,- Kč/rok 
(slovy: pěttisícdvěstětřicetšestkorunčeských) za 238 m2. 

2.  Výše nájemného je stanovena v souladu s Cenovým věstníkem Ministerstva financí, 
kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, a to Výměr MF č. 01/2019 ve 
výši 22,- Kč/m2. 

3.  Nájemné ve výši dle odst. 1 tohoto článku je splatné ročně, a to vždy k 30. 6. 
příslušného kalendářního roku převodem na účet pronajímatele uvedený v záhlaví této 
smlouvy.  

IV. 
Výpověď smlouvy 

1. Pronajímatel může tuto smlouvu vypovědět a požadovat vrácení předmětu nájmu 
i před skončením stanovené doby nájmu, jestliže jej nájemce nebo třetí osoba, jež 
předmět nájmu užívá se souhlasem nájemce, neužívá řádně nebo jestliže je užívání 
v rozporu s účelem stanoveným v odst. 4, 5 a 6 článku I. této smlouvy. 

2. Pronajímatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i před uplynutím sjednané doby 
v případě, že se nájemce ocitne v prodlení s úhradou nájemného nebo jeho části po 
dobu delší než jeden měsíc. 

3. Nájemce může smlouvu vypovědět bez udání důvodu. 

4. Výpověď musí být písemná. Výpovědní lhůta je tříměsíční a počíná běžet dnem 
následujícím po doručení výpovědi. 

 

 
V.  

Ostatní a závěrečná ustanovení 

1. Pronajímatel je povinen v případě převodu předmětu nájmu do vlastnictví třetí osoby 
informovat nájemce o případném převodu a seznámit nabyvatele s touto Smlouvou před 
případným převodem.  

2. Nájemce se zavazuje odstranit veškeré škody na předmětu nájmu, které vzniknou 
v důsledku užívání předmětu nájmu, bez ohledu na to, zda budou způsobeny nájemcem 
nebo osobami, které budou realizovat Stavbu nebo budou zúčastněné na Stavbě nebo 
jakýmikoliv osobami, které se ocitnou na předmětu nájmu z důvodu na straně nájemce. 
Škody se zavazuje odstranit nejdéle ve lhůtě do 31. 3. 2024.  

3. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada Ústeckého kraje usnesením č. …………………. 
ze dne ……………………… 

4. 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. 

5. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou 
písemných a číslovaných dodatků.  
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6. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 pare s platností originálu přičemž pronajímatel obdrží  
1 vyhotovení a nájemce obdrží 2 vyhotovení smlouvy.  

7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. 

 

VI. 
Podpisy smluvních stran 

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

V Kladně dne…………................ 

 

 

 

 

.............................................. 
Pronajímatel 
MVE Pod Mostem s. r. o. 
Jan Holakovský 
jednatel společnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
.............................................. 
Pronajímatel 
MVE Pod Mostem s. r. o. 
Petra Kozáková 
jednatelka společnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy:  
Příloha č. 1 – situační zákres pro SO 217 
Příloha č. 2 – situační zákres pro SO 217 + 101  

 

V Ústí nad Labem dne …………..…… 

 

 

 
 
.............................................. 
Nájemce 
Ústecký kraj 
Oldřich Bubeníček 
hejtman Ústeckého kraje 
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S M L O U V A   č.  O2020017 
o nájmu části pozemku k parkování vozidel 

 

Pronajímatel:   Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace  
sídlo:    Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem 
zastoupený:    Ing. Martinem Matou, MBA, ředitelem 
IČ:    71238301 
DIČ:     CZ71238301 
bankovní spojení:   Komerční banka, a. s., pobočka Ústí nad Labem 
č. účtu:    
Organizace zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka č. 739, certifikována 
dle ČSN EN ISO 9001:2016 (registrační číslo CQS 2131/2017) 

na straně jedné 
 

a 
 

Nájemce:    Ústecký kraj   
sídlo:                                       Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem 
zastoupený:  Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem  
IČ:                                            70892156   
DIČ:                                        CZ70892156 
zástupce pro smluvní jednání:  
  
zástupce pro věcná jednání:      
                                                  
bankovní spojení:                    Česká spořitelna, a. s., pobočka Ústí nad Labem 
č. účtu:      

na straně druhé 
 

uzavírají na základě souhlasného projevu svých svobodných vůlí, tuto   
 

SMLOUVU O NÁJMU ČÁSTI POZEMKU K PARKOVÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL 
7 parkovacích míst v ulici Velká Hradební  

 

I. Práva a povinnosti smluvních stran 
A) Pronajímatel se zavazuje: 
1. V souladu s podmínkami Zřizovací listiny vydané Statutárním městem Ústí nad Labem v platném znění 

přenechat k dočasnému užívání nájemci za účelem parkování vozidel nájemce část pozemku parc. č. 2431/1, 
k.ú. Ústí nad Labem, na kterém je vymezeno 7 parkovacích míst, v ulici Velká Hradební, kdy předmětná 
parkovací místa jsou umístěna u chodníku při atriu budovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Část pozemku 
s vymezením předmětných parkovacích míst je specifikována v nákresu, který tvoří nedílnou součást této 
smlouvy jako Příloha č. 1. Část pozemku, na kterém jsou vymezena uvedená parkovací místa a která jsou 
předmětem nájmu dle této smlouvy, bude dále označována též jen jako „předmět nájmu“. 

2. Umožnit nájemci užívání pronajaté části pozemku - 7 parkovacích míst. 
3. Označit vyhrazená parkovací místa na pronajaté části pozemku dopravním značením, z nichž jedno parkovací 

místo bude vyhrazeno pro zdravotně tělesně postižené a označeno příslušnou dodatkovou tabulkou. 
B) Nájemce se zavazuje: 
1. Využívat pronajatou část pozemku, na níž jsou vyhrazená parkovací místa za účelem parkování vozidel. 
 

II. Finanční vypořádání 
1. Po dobu užívání předmětu nájmu bude nájemce hradit roční nájemné ve výši 36.300,00 Kč včetně DPH dle 

zákona o DPH v platném znění. 
2. Nájemce uhradí dohodnuté nájemné dle bodu 1. tohoto článku čtvrtletně ve výši 9.075,- Kč včetně DPH dle 

zákona o DPH v platném znění, a to do 15 dnů ode dne vystavení daňového dokladu - faktury, na účet výše 
uvedeného pronajímatele. Fakturu je pronajímatel oprávněn vystavit vždy na začátku příslušného 
kalendářního čtvrtletí. 

 

III. Další ustanovení  
1. Smluvní strany ujednaly, že tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. 

Nájem počíná dnem 1. 1. 2020. 
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2. Smluvní strany sjednávají, že užívá-li nájemce předmět nájmu i po uplynutí určité nájemní doby a 
pronajímatel ho do jednoho měsíce nevyzve, aby mu věc odevzdal, nedochází ve smyslu ustanovení § 2230 
občanského zákoníku ke znovu uzavření nájemní smlouvy za původních podmínek a ke znovu ujednání nájmu 
(prodloužení) nedojde. 

3. Nájem dle této smlouvy skončí uplynutím sjednané doby určité. Před uplynutím sjednané doby určité může 
být nájem ukončen dohodou smluvních stran nebo výpovědí. 

4. Pronajímatel je oprávněn vypovědět nájem dle této smlouvy před uplynutím sjednané doby určité v 
následujících případech: 
a) nájemce je v prodlení se zaplacením nájemného delším než 10 dnů ode dne jeho splatnosti. Smluvní strany 
sjednávají, že v případě uvedeném v tomto odstavci 4 písm. a) je výpovědní doba 30 denní a počíná běžet 
dnem následujícím po dni doručení výpovědi nájemci. 

5. Všechny změny a doplňky k této smlouvě musejí být vyhotoveny písemnou formou a odsouhlaseny oběma 
smluvními stranami.  

 

IV. Závěrečné ustanovení 
1. Skutečnosti touto smlouvou neprojednané, které se ukáží jako podstatné pro plnění smluvního vztahu, budou 

smluvními stranami projednány a v souladu s čl. III. odst. 5. zformulovány do dodatku této smlouvy.  
2. Tato smlouva je projevem svobodné vůle obou smluvních stran, je vyhotovena ve 3 stejnopisech, přičemž dvě 

vyhotovení smlouvy obdrží nájemce a jedno vyhotovení pronajímatel, a všechny mají platnost originálu. 
3. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (nájemce), jako orgán územní samosprávy, je 

povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, 
včetně jejich příloh, není označován za obchodní tajemství. 

4. Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace (pronajímatel) prohlašuje, že bere na vědomí, že: 
a) Ústecký kraj (odběratel) je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných údajích 
tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech, 
předávacích protokolech, nabídkách či jiných písemnostech). 
b) Veškeré údaje uvedené v této smlouvě jsou použity v rámci tohoto závazkového právního vztahu, a to 
pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu 
k ochraně před zneužitím a zveřejněním.  

5. Práva a povinnosti smlouvou výslovně neupravená, se řídí příslušnými ustanoveními zákona  
 č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. 

6. Smluvní strany se dohodly, že pronajímatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách  
 účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění, provede uveřejnění  
 této smlouvy v registru smluv. 

7. Ústecký kraj potvrzuje, že o uzavření této nájemní smlouvy bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje č.  
XX/XX/2017 ze dne DD. MM. 2017. 

 
 
Příloha č. 1 - Nákres 
 
 
 
V Ústí nad Labem dne          V Ústí nad Labem dne 
 
 
Pronajímatel:       Nájemce: 
 
 
 
 
…………………………………………...   …………………………………………... 
Městské služby Ústí nad Labem     Ústecký kraj  
příspěvková organizace      Oldřich Bubeníček, hejtman 
Ing. Martin Mata, MBA, ředitel      
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Příloha č. 1 
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Dotační program 
„Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2020“ 

 
Název dotačního programu 

„Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2020“ (dále jen „Prorodinný 
program“) 

Prorodinný program vychází z oblasti podpory definované v čl. I. bod 2) Zásad pro 
poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje 
(dále jen „Zásady“). V souladu s výše uvedeným odkazem se jedná o podporu 
prorodinných aktivit. Dotační program je vyhlášen usnesením Zastupitelstva 
Ústeckého kraje č. …./2020 ze dne 27. 1. 2020 dle § 10 c) zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o rozpočtových pravidlech“). 
 
Účel finanční podpory (dotace) a důvody podpory stanoveného účelu  

Poskytnutí podpory dle Prorodinného programu je v souladu se strategickými 
dokumenty Ústeckého kraje, tj. Koncepcí rodinné politiky Ústeckého kraje 2019-2021, 
Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2019-
2021 (Cíl 6.1 – Podpora jiné formy pomoci v sociální oblasti.) a Programem rozvoje 
Ústeckého kraje 2014 – 2020.   

Předmětem podpory jsou aktivity zaměřené na podporu rodiny, tj.:  

a) osvětově – vzdělávací programy pro rodiny za účelem podpory její stability (např. 
kurzy partnerství, kurzy rodičovství apod.), 

b) celoroční* volnočasové aktivity pro děti předškolního věku a jejich rodiče za účelem 
prevence sociálního vyloučení z důvodu dlouhodobé péče o ně (zejména podpora 
činností mateřských, rodinných a komunitních center), 

c) celoroční*1 aktivity na podporu mezigeneračního soužití 

 
 *za celoroční aktivitu je považována ta, která probíhá minimálně 1x za měsíc v 
průběhu celého kalendářního roku   

 

Z dotačního programu nebudou podporovány následující aktivity:  
 a) na podporu pečujících osob,  

 b) na podporu péče o děti v dětské skupině či v jiném kolektivním zařízení,  

 c) volnočasové aktivity zaměřené samostatně na jednotlivé členy rodiny 
(volnočasové aktivity dětí, volnočasové aktivity matek či otců, volnočasové aktivity 
seniorů apod.), 

 d) vzdělávací a rekvalifikační kurzy (např. jazykové a PC kurzy) 

  e) kulturní aktivity 

 f) aktivity vztahující se na doprovázení pěstounů 

 g) činnosti a služby, které jsou předmětem registrace dle zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,  

                                                 

*za celoroční aktivitu je považována ta, která probíhá minimálně 1x za měsíc v průběhu celého kalendářního roku   
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 h) aktivity, které jsou předmětem činnosti dle zákona č. 359/1999 Sb., o 
sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.  
 

 

Okruh způsobilých žadatelů 

- spolky nebo pobočné spolky, ústavy a jiné právnické osoby, osoby, které 
naplňují znaky veřejně prospěšné právnické osoby podle § 146 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

- církve, náboženské společnosti nebo církevní právnické osoby dle 
zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení 
církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon 
o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších 
předpisů, 

- školské právnické osoby dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávaní (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

- příspěvkové organizace dle zákona o rozpočtových pravidlech, které 
nejsou zřízeny Ústeckým krajem, 

- osoby samostatně výdělečně činné.  

Podmínkou poskytnutí dotace je sídlo žadatele na území České republiky a realizace 
jím poskytovaných aktivit na území Ústeckého kraje (dále též „ÚK“) alespoň od 
1.1.2019. 

 

Informace o povaze dotace podle práva EU o veřejné podpoře            

U hospodářské činnosti je podpora poskytována v souladu s nařízením Komise (EU) 
č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1).“  

U nehospodářské činnosti se poskytnutím dotace na základě této Smlouvy 
poskytovatel podílí na financování nákladů nezbytných k zajištění poskytování 
tzv. navazujících aktivit na sociální služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních 
službách“). Podpořená činnost poskytovatele sociálních služeb nemá hospodářskou 
povahu a podpora této činnosti navíc neovlivňuje obchod mezi členskými státy EU.  
Proto je dotace na základě této Smlouvy poskytována v režimu nezakládajícím 
veřejnou podporu ve smyslu článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie – 
příjemce je povinen důsledně vést oddělené účetnictví. 

 
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků a výše spoluúčasti 
příjemce dotace 

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu kraje 
na Prorodinný program činí 500.000,- Kč. 

Maximální podíl dotace kraje je 40 % z celkových uznatelných nákladů služeb 
zahrnutých v žádosti. 
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Ostatní náklady musí být financovány z jiných zdrojů (např. dotace ze státního 
rozpočtu, dotace obcí nebo vlastní zdroje příjemce dotace. Dotaci poskytnutou v rámci 
jiného dotačního programu ÚK nelze pro tento účel započítat do jiných zdrojů.  

Minimální výše dotace z rozpočtu Ústeckého kraje jedné organizaci v rámci dotačního 
programu je 30.000 Kč a maximální výše dotace je 60.000 Kč na jednu aktivitu. 
Minimální výše dotace může být snížena s ohledem na počet žádostí/aktivit a 
alokovaných prostředků. 

Forma dotace: neinvestiční. 

 
Termín vyhlášení  
10. 2. 2020 

(dle § 10c odst. 1 zákon o rozpočtových pravidlech musí být dotační program zveřejněn 
nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádosti na dobu nejméně 90 dnů 
od zveřejnění) 

Počátek lhůty pro podání žádostí 

11. 3. 2020 

Termín uzávěrky pro přijímání žádostí 

20. 3. 2020 

 
 
 
Způsob a místo podávání žádostí 

Žádost o poskytnutí dotace pro rok 2020 musí být zpracována výlučně prostřednictvím 
internetové aplikace v  Katalogu sociálních služeb, http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/, 
včetně příloh žádosti, které budou naskenovány. 

Vzor žádosti je zveřejněný na webových stránkách Ústeckého kraje (www.kr-
ustecky.cz / Sociální péče / Dotační programy kraje / Dotační program „Podpora 
Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2020“). 

 

Do dotačního řízení budou přijaty pouze žádosti, které byly podány v požadovaném 
termínu prostřednictvím internetové aplikace v Katalogu sociálních služeb. Ústecký 
kraj nehradí žadatelům náklady spojené se zpracováním žádosti a předložením 
žádosti. 

 

 

 

Nedílné přílohy žádosti dle čl.: VI. odst. 2 Zásad jsou zejména: 

a) u právnických osob doklady osvědčující právní osobnost žadatele 
o dotaci (např. výpis z obchodního rejstříku, výpis z registru 
ekonomických subjektů) nebo  další doklady (např. společenská 
smlouva, stanovy, statut, živnostenský list, zřizovací listina), a to v kopii 
– netýká se obcí; 
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b) doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce 
právnické osoby, současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění 
jednat jménem žadatele o dotaci navenek (podepisování smluv), 
a to v kopii; 

c) doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud 
má registrační povinnost), a to v kopii;  

d)  čestné prohlášení ve věci nároku na odpočet DPH v souvislosti 
s náklady projektu 

e) doklady o zřízení běžného účtu u  peněžního ústavu (smlouva), 
a to v kopii; 

f) čestné prohlášení o skutečnosti, že  
i. vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech 

neproběhlo, insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 
úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl 
konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující 

ii. nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů,  

iii. na jeho majetek nebyla nařízena exekuce 
iv. vůči žadateli, ani vůči žádnému podniku ve skupině podniků 

(pokud je žadatel součástí skupiny podniků, se kterými je 
propojen, včetně podniků zahraničních), nebyl vystaven inkasní 
příkaz pro navrácení protiprávní a neslučitelné podpory, který 
dosud nebyl splacen, a to v originále; 

g) čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nebyl pravomocně odsouzen 
pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání 
žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti 
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat 
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním 
orgánem žadatele či členem statutárního orgánu žadatele právnická 
osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen 
statutárního orgánu této právnické osoby, a to v originále; 

h) čestné prohlášení o skutečnosti, že u místně příslušného finančního 
úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven, 
nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, a to 
v originále; 

i) čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nemá žádné závazky 
po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči státním 
fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, 
Pozemkovému fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat 
posečkání úhrady dlužných závazků, a to v originále; 

j) čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti 
vůči rozpočtu kraje, tzn. např., že bylo ve stanoveném termínu 
předloženo řádné vyúčtování v případě, že byly žadateli finanční 
prostředky v předchozích obdobích poskytnuty, a to v originále; 

k) čestné prohlášení, že žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci 
projektu a nepůsobí jako prostředník, a to v originále; 

l) soupis jednotlivých projektů, které žadatel realizoval v  průběhu 
předchozích 3 let za přispění kraje s uvedením názvu projektu, čísla 
smlouvy o poskytnutí dotace a uvedení finanční výše poskytnuté dotace, 
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a to v originále včetně informace o případných dalších žádostech 
týkajících se tohoto projektu podaných poskytovateli v daném 
kalendářním roce, a to v originále 

m) projekt dle čl. VII. Zásad, a to v originále. 
 

Posuzování žádostí a kritéria hodnocení pro stanovení výše dotace 

Věcné hodnocení žádostí probíhá prostřednictvím pracovníků odboru sociálních věcí 

KÚÚK. Hodnotitel potvrdí svou nepodjatost vůči organizacím, jejichž žádosti o dotaci 

posuzuje, čestným prohlášením. Posudek hodnotitele musí být objektivní, doložitelný 

a kvalitně zpracovaný.  

Hodnotitel se při své činnosti řídí schválenými a platnými podklady, tj.: Zásadami 

a specifickými podmínkami obsaženými ve vyhlášení Prorodinného programu. Tyto 

materiály jsou pro práci hodnotitele závazné.  

K věcnému hodnocení jsou postoupeny jen ty žádosti, které nebyly vyřazeny 

z  dotačního řízení pro formální nedostatky. 

 

Alokovaná částka bude rozdělena alikvotně mezi aktivity, u kterých nebyly žádosti 

vyřazeny z dotačního řízení pro formální nedostatky. Žadateli nebude na aktivitu 

vyplacena vyšší dotace, než je požadovaná částka snížená o neuznatelné náklady. 

 

Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který není definován jako neuznatelný (viz níže), 
a splňuje všechny následující podmínky: 

a) vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti, 
b) vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu ve schváleném 

období realizace, 
c) byl uhrazen do konce realizace projektu, 
d) byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce na jeho 

účetních dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními 
podpůrnými doklady, 

e) náklad byl vynaložen v souladu s pravidly EU o veřejné podpoře.   
 

 

Neuznatelný náklad je náklad na: 

 pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku, 

 úroky, penále, pokuty a jiné sankce,, 

 opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy, 

 nákupy pozemků nebo budov, 

 ztráty z devizových kurzů, 

 reprezentativní náklady (rautové, catering, alkohol atp.), 

 nájemné s následnou koupí (leasing), 

 cestovné nad rámec úpravy v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve 
znění pozdějších předpisů, pro zaměstnavatele, který je uveden v § 109 
odst. 3 tohoto právního předpisu, 

 mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve 
veřejných službách a správě, 
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 .  
 

Dotace bude příjemci poskytnuta formou bezhotovostního převodu jednorázově 
na jeho bankovní účet způsobem stanoveným ve smlouvě o poskytnutí dotace. 
Příspěvkové organizaci obce je dotace poskytnuta prostřednictvím bankovního účtu 
jejího zřizovatele v souladu s § 28 odst. 15 zákona o rozpočtových pravidlech. 
 

 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

 

O přidělení dotací rozhodne v souladu s kompetencemi vymezenými zákonem 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada, resp. 
Zastupitelstvo Ústeckého kraje v předpokládaném termínu v dubnu 2020. Po vydání 
ověřeného usnesení rady/zastupitelstva budou zveřejněny výsledky dotačního řízení. 

Úspěšní žadatelé o dotaci budou informováni o výši přidělené dotace a budou vyzvání 
k poskytnutí podkladů potřebných pro zpracování smlouvy. Dále budou informováni o 
postupu při kompletaci smlouvy a jejím zaslání poskytovateli.  

Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit při podpisu smlouvy:  

a) nákladové rozpočty jednotlivých aktivit upravené na základě výše přiznané 

dotace (Příloha č. 5) 

b) čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis (Příloha č. 6) 

 

V případě, že žadatel nedoloží k podpisu smlouvy shora uvedené doklady, nebude 

s ním smlouva uzavřena.  

Na poskytnutí dotace není dle § 10a odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech právní 
nárok. 

Nevyhoví-li poskytovatel žádosti, zajistí příslušný odbor bez zbytečného odkladu 
po rozhodnutí příslušného orgánu kraje sdělení žadateli, že jeho žádosti nebylo 
vyhověno a důvod nevyhovění žádosti – viz odst. 11 čl. IX. Zásad. 

 

Konzultační místo:  

Krajský úřad Ústeckého kraje 
odbor sociálních věcí  
Brněnská 6 
400 02 Ústí nad Labem 

Kontaktní osoba: 

Mgr. Petra Fünfkirchlerová, tel.: 475 657 590, e-mail: funfkirchlerova.p@kr-ustecky.cz 

 

Přílohy č. 1 – Žádost o dotaci – VZOR 

Příloha č. 2 – Smlouva – VZOR 

Příloha č. 3 – Čestná prohlášení – VZOR 
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Příloha č. 4 - Čestné prohlášení k žádosti (místo přílohy k) soupisu projektů) - VZOR 

Příloha č. 5 – Rozpočet plánovaných nákladů – VZOR 

Příloha č. 6 -  Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis – VZOR 

Příloha č. 7 - Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace 
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Dotační program 
 „Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných 

aktivit 2020“  

     

      

      

      

         

1. Identifikační údaje 
     

Identifikační údaje žadatele - poskytovatele sociálních služeb      
Název žadatele    

    
Právní forma    

    
IČ   DIČ    

    
         

    
Sídlo (adresa)  žadatele  

    
Ulice   Č.p/č.orient.    

    
Obec   PSČ    

    
Tel.   Mobil        

Fax   Email        

Webová stránka        

             

Registrace      

(Občanská sdružení uvedou číslo a datum registrace u Ministerstva vnitra, spolky a ústavy zřízené dle nového občanského 
zákoníku datum a číslo zapsání do veřejného rejstříku, obecně prospěšné společnosti datum, oddíl, vložku a název krajského 

soudu, v jehož rejstříku jsou zapsány, církevní právnické osoby datum a číslo evidence na Ministerstvu kultury, jiné typy 
subjektů odpovídající registraci):  

     

       

             

Bankovní spojení      

Název banky žadatele        

Číslo účtu žadatele        

Kód banky        

             

Osoby zastupující žadatele      

Osoba Funkce Právní důvod zastoupení Adresát rozhodnutí  
    

         
    

         
    

         
    

         
    

    
 

    

Statutární zástupce (zástupci)  
    

Jméno, titul, funkce    
    

bod 18.3 priloha 2.pdf k usnesení č. 121/85R/2020
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Kontaktní adresa    
    

Telefon/Fax    
    

E-mail        
       

Kontaktní osoba      
Jméno, titul, funkce            
Kontaktní adresa            
Telefon/Fax            
E-mail            
 

        
Osoby s podílem v právnické osobě žadatele (fyzické osoby):      
Osoba Výše podílu  

    
  Kč  

    

   
  

    
Osoby s podílem v právnické osobě žadatele (právnické osoby)  

    
Osoba IČ Výše podílu  

    
    Kč  

    

  
   

    
Právnické osoby, v nichž má přímý podíl právnická osoba žadatele:      
Název IČ Výše podílu      
    Kč      

     
    

         

2. Požadavek na dotaci Ústeckého kraje 2020 

                               

Požadovaná částka (výše dotace v Kč)             

Celkové náklady v 
roce 2020 (Kč) 

Požadovaná dotace 
Ústeckého kraje na rok 2020 

(Kč) 
Tj. % z celkových nákladů 

                

                  

 
  

            
            

Účel, na který chce žadatel dotaci použít:  
         

            

Nehodící se variantu škrtněte           
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A) Aktivita je hospodářskou činností a dotace bude poskytnuta v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 

ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis 

(Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1). 
          

B) Aktivita není hospodářskou činností a podpora této činnosti neovlivňuje obchod mezi členskými státy EU.  

Proto bude dotace poskytována v režimu nezakládajícím veřejnou podporu ve smyslu článku 107 odst. 1 Smlouvy 

o fungování Evropské unie. 
          

 

Odůvodnění žádosti (předpokládaný konečný přínos a efekt pro cílovou skupinu)           

 
 
 

          

Územní působnost                       

Doba, v níž má být dosaženo účelu:           

Termín zahájení   Termín ukončení   
Počet měsíců 

realizace 
            

                   

 
                   

3. Popis aktivity 
Název aktivity  

 

       
Cílová skupina osob, pro které je aktivita určena:  

       

Typ cílové 
skupiny 

Věková Kategorie Upřesnění 
Počet osob, kterým aktivita 
pomůže 

        

        

        

       

Převažující cílová skupina   

       

Časový rozsah aktivity: 

  

  

       
Místo realizace aktivity: 
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Zejména popište prostory, ve kterých je/bude aktivita realizována, jak jsou splněny specifické podmínky pro 
realizaci aktivity (např. akreditace, …), jaké jsou vaše vlastnické, resp. uživatelské vztahy k prostorám. 

  

       
Popis realizace aktivity: 

  

       
Další údaje o aktivitě:  

Uveďte zejména informace, o kterých se domníváte, že jsou podstatné pro posouzení Vaší žádosti. 

  

       
Personální zajištění aktivity: 

  

 

    

     

   
Finanční zdroj 

Skutečnost v roce 
2019 (Kč) 

Předpoklad v roce 
2020 (Kč) 

Dotace od krajů (ze státního 
rozpočtu-MPSV) 

    

Dotace od MPSV     

Příspěvky od úřadů práce     

Dotace od obcí      

Příspěvek od zřizovatele - obce     

Příspěvek od zřizovatele - kraje     

Dotace od krajů      



Příloha č. 2 

Úhrady od uživatelů služby     

Fondy zdravotních pojišťoven     

Resorty státní správy (uveďte jaký)     

Dotace - strukturální fondy      

Pěstounská péče - dohoda o výkonu     

Jiné zdroje (specifikovat)     

Celkem     

 

 

Rozpočet aktivity (neinvestiční náklady) a požadavek od Ústeckého kraje na rok 2019 podle nákladových 
položek                                                             

(Vyplňuje se za každou aktivitu zvlášť) 

Název a číslo aktivity:   

Nákladová položka 
Náklady na 

rok 2019 (Kč) 

Přidělená 
dotace od 
Ústeckéh
o kraje na 
rok 2019 

(Kč) 

Náklad
y na 
rok 

2020 
(Kč) 

Požadave
k od 

Ústeckéh
o kraje na 
rok 2020 

(Kč) 

Poznámka - 
slovní 

komentář 
(u položek, 
na které je 

žádána 
dotace 

kraje, nutno 
vyplnit) 

1. Provozní náklady celkem 0  0  0  0    

1.1. Materiálové náklady celkem 0  0  0  0    

z 
to

h
o

: 

- potraviny           

- kancelářské 
potřeby           

- vybavení 
(DDHM)           

- pohonné hmoty           

- ostatní 
materiálové 
náklady           

1.2. Nemateriálové náklady celkem 0  0  0  0    

1.2.1 Energie  0  0  0  0    

z 
to

h
o

: 

- elektřina           

- plyn           

- vodné, stočné           

- jiné           

1.2.2 
Opravy a 
udržování 0  0  0  0    
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z 
to

h
o

: 

- opravy a 
udržování budov           

- opravy a 
udržování aut           

- ostatní - 
konkretizujte           

1.2.3 Cestovné 0  0  0  0    

z 
to

h
o

: 

- cestovné 
zaměstnanců           

- cestovné 
klientů           

1.2.4 Ostatní služby 0  0  0  0    

  - telefony           

  - poštovné           

  - internet           

  - nájemné           

  
- právní a 
ekonomické 
služby           

  - školení a 
vzdělávání           

z 
to

h
o

: 

- pořízení DDNM 
do Kč 60 tis.            

- jiné ostatní 
služby           

1.3 Jiné provozní náklady - konkretizujte 0  0  0  0    

z 
to

h
o

: - daně a poplatky           

-            

-            

2. Osobní náklady 
celkem   0  0  0  0    

2.1. Mzdové náklady   0  0  0  0    

z 
to

h
o

: 

- hrubé mzdy           

- OON na DPČ           

- OON na DPP           

- ostatní mzdové 
náklady           

2.2. Odvody sociální a zdravotní pojištění            

2.3. Ostatní sociální náklady           

Celkové náklady na realizaci aktivity 0  0  0  0    
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8. Nedílné přílohy žádosti 
   

Typ přílohy 
   

1. 

u právnických osob doklady osvědčující právní osobnost žadatele o dotaci (např. výpis z 
obchodního rejstříku, výpis z registru ekonomických subjektů) nebo a další doklady (např. 
společenská smlouva, stanovy, statut, živnostenský list doklad o živnostenském oprávnění, 
zřizovací listina).    

2. 
doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby, současně s 
dokladem osvědčujícím jeho oprávnění zastupovat jednat jménem žadatele o dotaci navenek 
(podepisování smluv).    

3. doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační povinnost). 
   

4. čestné prohlášení ve věci nároku na odpočet DPH v souvislosti s náklady projektu    

5. doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva). 
   

6. 

čestné prohlášení o skutečnosti, že  
i. vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční 
řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že 
majetek byl zcela nepostačující 
ii.  nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,  
iii. na jeho majetek nebyla nařízena exekuce 
iv. vůči žadateli, ani vůči žádnému podniku ve skupině podniků (pokud je žadatel součástí 
skupiny podniků, se kterými je propojen, včetně podniků zahraničních), nebyl vystaven inkasní 
příkaz pro navrácení protiprávní a neslučitelné podpory, který dosud nebyl splacen nebyla 
zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů; na jeho majetek nebyla nařízena 
exekuce    

6. 

čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož 
skutková podstata souvisí s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, 
nebo trestný čin proti majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat 
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či 
členem statutárního orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární 
orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby 

   

6. 
čestné prohlášení o skutečnosti, že u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy 
sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven, nemá žadatel žádné nesplacené závazky po 
lhůtě splatnosti.    

6. 

čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním 
fondům, přičemž za závazky vůči státním fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu 
životního prostředí, Pozemkovému fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat 
posečkání úhrady dlužných závazků. 

   

6. 
čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu kraje, tzn. 
např., že bylo ve stanoveném termínu předloženo řádné vyúčtování v případě, že byly žadateli 
finanční prostředky v předchozích obdobích poskytnuty. 

   

6. 
čestné prohlášení, že žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako 
prostředník 

   



Příloha č. 2 

7. 

soupis jednotlivých projektů, které žadatel realizoval v  průběhu předchozích 3 let za přispění 
kraje s uvedením názvu projektu, čísla smlouvy o poskytnutí dotace a uvedení finanční výše 
poskytnuté dotace, a to v originále včetně informace o případných dalších žádostech týkajících se 
tohoto projektu uplatněných u poskytovatele podaných poskytovateli v daném kalendářním roce. 

   

8.  V případě zastoupení na základě plné moci - plná moc. 
   

 

 
 
 
 

    

   
Žádost vyhotovil:      
Datum vyhotovení žádosti:      

Statutární orgán potvrzuje, že tuto žádost o dotaci schválil a doporučil k předložení do dotačního programu 
Ústeckého kraje, Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2020“ a potvrzuje pravdivost uváděných 

údajů. Zároveň prohlašuje, že souhlasí se zařazením žádosti do databáze Ústeckého kraje a se zveřejněním údajů o 
žádosti. 

   

   

Datum podání žádosti: Podpis osoby zastupující žadatele: 

   

    
   

 

 
 



Příloha č. 3 

Čestné prohlášení  
 

Žadatel - příjemce dotace 
Žadatel/název/jméno a 
příjmení 

 

Sídlo/adresa:  

IČ/RČ:  

Statutární zástupce:  

 
Pro účely posouzení oprávněnosti čerpat finanční prostředky v rámci dotačního programu 
Ústeckého kraje podávám za žadatele dotace toto 

 
čestné  prohlášení  

 
Čestně prohlašuji, že naše organizace jako žadatel o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje ke dni 
podání žádosti: 
 

- nemá u místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení 
a zdravotních pojišťoven žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti; 

 
- nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči 

státním fondům se považují závazky vůči Fondu národního majetku, Státnímu fondu 
životního prostředí, Pozemkovému fondu, a Celní správě, za vypořádání nelze 
považovat posečkání úhrady dlužných závazků; 

 
- žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu Ústeckého kraje, tzn. 

např., že bylo ve stanoveném termínu předloženo řádné vyúčtování v případě, že byly 
žadateli finanční prostředky v předchozích obdobích poskytnuty;  

 
Zároveň čestně prohlašuji, že  
 

- že vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo, 
insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh 
nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, 
nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla 
zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, na jeho majetek nebyla 
nařízena exekuce; nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů; na jeho majetek nebyla nařízena exekuce;  
 

- žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí 
s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin 
proti majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární 
orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či 
členem statutárního orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat 
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby;  
 

- že žadatel je přímo zodpovědný za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako 
prostředník 
 

 
 
V ……………. dne ………………   
 
 
 ……………………… 
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 razítko, podpis 



Příloha č. 4 

Čestné prohlášení  
 

Žadatel - příjemce dotace 
Žadatel/název/jméno a 
příjmení 

 

Sídlo/adresa:  

IČ/RČ:  

Statutární zástupce:  

 
 
 
Pro účely posouzení oprávněnosti čerpat finanční prostředky v rámci dotačního programu 

Ústeckého kraje podávám za žadatele dotace toto 

 
 

čestné prohlášení  
 
 
Čestně prohlašuji, že naše organizace jako žadatel o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje ke dni 
podání žádosti: 
 

- nerealizovala v průběhu předchozích 3 let žádné projekty za přispění Ústeckého kraje  

- toto prohlášení nahrazuje nedílnou přílohu žádosti dle Zásad pro poskytování dotací 

a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje v čl. VI., odst. 2, písm. k). 

 

 

 

 
 
 
 
 
V ……………. dne ………………   
 
 
 ……………………… 
               razítko, podpis 
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Krajský úřad 

Číslo smlouvy u poskytovatele: VZOR 
Číslo smlouvy u příjemce: VZOR  
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE 
uzavřená dle ust. §10a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
 

Smluvní strany 

Poskytovatel: 
Ústecký kraj 
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený: Mgr. Ing. Miroslavem Andrtem, členem Rady Ústeckého kraje na základě 

Pověření Ústeckého kraje ze dne 23. 5. 2019 
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Fünfkirchlerová 
E-mail/telefon: funfkirchlerova.p@kr-ustecky.cz/ 475657590 
IČ: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 1630952/0800 
(dále jako „Poskytovatel“) 
 
a 
 
Příjemce: 
Název (jméno a příjmení):   
Sídlo (místo podnikání, bydliště):  
Zastoupený:  
Kontaktní osoba:  
E-mail/telefon:  
IČ (datum narození):  
DIČ:  
Bank. spojení:  
Číslo účtu: 
(dále jako „Příjemce“) 
 
zapsaný ve veřejném rejstříku u …………………, oddíl ............, vložka…....... / v 
živnostenském rejstříku u ………. (výpis z veřejného / živnostenského rejstříku příjemce tvoří 
přílohu č. 1 k této smlouvě) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

  

bod 18.3 priloha 5.pdf k usnesení č. 121/85R/2020
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SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE 
 

na poskytování aktivit v programu  
„Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2020“ 

 

(dále v textu této smlouvy a v souvisejících ujednáních také jen „Smlouva“ nebo 

„smlouva“) 

 
Preambule 

 
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 13/13Z/2018 
ze dne 25. 6. 2018 schváleny Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních 
výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „Zásady“). Smlouva se uzavírá v souladu 
s těmito Zásadami. 
Dotace je poskytována na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne…….. 
 

Článek I. 

Poskytnutí dotace 
 

1. Poskytovatel na základě této smlouvy poskytuje příjemci v souladu s usnesením ………… 
č. ….. ze dne …….neinvestiční dotaci ve výši ………….,- Kč (slovy: ……..korun českých), 
která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce, č. ú. ………………., pod UZ 
(účelovým znakem) 00192, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije 
nejpozději do konce kalendářního roku, na který byla poskytnuta.  
 

U hospodářské činnosti je podpora poskytnuta v souladu s nařízením Komise (EU) 

č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování 

Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1).“ 

 

U nehospodářské činnosti se poskytnutím dotace na základě této Smlouvy 

poskytovatel podílí na financování nákladů nezbytných k zajištění poskytování tzv. 

navazujících aktivit na sociální služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních 

službách“). Podpořená činnost poskytovatele sociálních služeb nemá hospodářskou 

povahu a podpora této činnosti navíc neovlivňuje obchod mezi členskými státy EU.  

Proto je dotace na základě této Smlouvy poskytována v režimu nezakládajícím 

veřejnou podporu ve smyslu článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie 

– příjemce je povinen důsledně vést oddělené účetnictví.  

 
 

Článek II. 

Účel, na který je dotace určena 
doba, v níž má být dosaženo účelu 

 

1. Dotace je příjemci poskytnuta za účelem realizace aktivity v rámci programu „Podpora 
Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2020“ dle poskytovatelem 
odsouhlaseného Rozpočtu plánovaných nákladů, a to v rozsahu dále uvedeného 
procentuálního podílu dotace na úhradě plánovaných uznatelných nákladů. Rozpočet 
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plánovaných nákladů je nedílnou součástí ujednání této smlouvy. Dotace se poskytuje 
v následujícím členění: 

 

- na aktivitu….. …….. Kč, 

- na aktivitu ….. …….. Kč. 

 

V plánovaném nákladovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, se za neuznatelný náklad 
označují následující náklady:  

Neuznatelný náklad je náklad na: 

 pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku, 

 úroky, penále, pokuty a jiné sankce, 
 opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy, 

 nákupy pozemků nebo budov, 

 ztráty z devizových kurzů, 

 reprezentativní náklady (rautové, catering, alkohol atp.), 

 nájemné s následnou koupí (leasing), 

 cestovné nad rámec úpravy v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, pro zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 tohoto 
právního předpisu, 

 mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance 
ve veřejných službách a správě, 

 náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc).  
 

Dále náklady spojené s hlídáním dětí (včetně jeslí a mateřských škol), s realizací 

jazykových, vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů a kulturních aktivit.   

Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky: 

- vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti, 
- vznikl příjemci v přímé souvislosti s poskytováním aktivity ve schváleném období 

realizace, 
- byl uhrazen do konce realizace aktivity,  
- byl vynaložen v souladu s pravidly EU o veřejné podpoře 
- byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce na jeho účetních dokladech, 

je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými doklady. 
 

2. Změny v rámci procentuálního účelového určení prostředků je možné provádět pouze 
postupem stanoveným čl. VIII Zásad po písemném souhlasu poskytovatele. 

3. Termínem ukončení realizace aktivity je 31. prosinec 2020. Pro příjemce je tento termín 
stanoven jako závazný ukazatel. 

4. Dotace se poskytuje účelově (viz čl. II odst. 1 smlouvy) a lze ji použít pouze na úhradu 
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací aktivity a vzniklých v době 
do 31. prosince 2020. Datem účinnosti uznatelných nákladů je 1. leden 2020. 
 

5. Dotace se poskytuje jednorázově. 

6. Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných 
uznatelných nákladech aktivity v maximální výši 40 %. Závazný finanční ukazatel musí být 
dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům aktivity za dodržení druhového 
členění plánovaného nákladového rozpočtu. 



 

strana 4 / 8 

 
 

Článek III. 

Povinnosti příjemce, porušení rozpočtové kázně 
 

Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje: 

a) Použít dotaci za účelem poskytování aktivity, pro který byla dotace 
poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.  

b) Dotaci nepřevést na jiný subjekt.  

c) Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění 
odpočtu této daně. 

d) Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným 
plánovaným nákladovým rozpočtem aktivity, který je přílohou této smlouvy, a jejich 
řádné a oddělené sledování v účetnictví, pod daným účelovým znakem (UZ), vedeném 
v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a 
to jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska nákladů celé aktivity.  

e) Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály 
účetních dokladů informací o tom, že aktivita je spolufinancována Ústeckým 
krajem.  

f) Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití dotace, a to do 30 dnů od 
termínu ukončení realizace aktivity (článek II. odst. 4 této smlouvy). Pokud byla aktivita 
realizována před uzavřením této smlouvy, je příjemce povinen předložit poskytovateli 
finanční vypořádání poskytnuté dotace do 30 dnů od uzavření této smlouvy. Spolu se 
závěrečnou zprávou je příjemce povinen předložit finanční vypořádání dotace. Ze 
závažných důvodů může být termín předložení závěrečné zprávy nebo finančního 
vypořádání dotace na žádost příjemce prodloužen, maximálně však o 10 kalendářních 
dnů. 

I. Závěrečná zpráva musí obsahovat: 

- označení příjemce, 

- číslo dotace (číslo smlouvy u poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy), 

- popis realizace aktivity, 

- kvalitativní a kvantitativní výstupy aktivity, 

- přínos aktivity pro cílové skupiny, 

- celkové zhodnocení aktivity, 

- finanční vypořádání dotace, včetně účelového znaku. 

 

II. Finanční vypořádání dotace musí obsahovat: 

- přehled všech nákladů a výnosů aktivity, 

- přehled nákladů aktivity hrazených z dotace v členění dle účelového určení, 

- přehled o prostředcích vrácených do rozpočtu poskytovatele, 
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- výpis z odděleného účetnictví (případně účetnictví vedeného pod účelovým 
znakem). 

g) Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití 
prostředků dotace v návaznosti na rozpočet aktivity a v této souvislosti jim umožnit 
nahlížet do účetní evidence. 

h) Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor sociálních věcí 
Krajského úřadu Ústeckého kraje o všech změnách, týkajících se identifikace příjemce 
nebo realizace podpořené aktivity. 

i) V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným 
nákladům realizované aktivity, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel (viz. čl. II 
odst. 7 smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace překročen, vrátit. Tyto 
prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byly poskytnuty, 
a to současně s předložením závěrečné zprávy. 

j) Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla dotace 
poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady 
uvedené v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně s předložením závěrečné 
zprávy. 

k) Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci 
aktivity poskytnuta, v případě, že se aktivita neuskuteční, nejpozději do7 kalendářních 
dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně informovat 
poskytovatele o vrácení dotace. 

l) V případě, že příjemce obdrží ode dne podpisu této smlouvy finanční prostředky na 
zajištění stejného uznatelného nákladu v rámci jakéhokoliv individuálního projektu 
Ústeckého kraje financovaného z Operačního programu Zaměstnanost (ESF), 
je povinen vrátit alikvotní část dotace na účet, z něhož mu byla dotace poskytnuta. 
Alikvotní část se přitom počítá na jednotlivé měsíce poměrem dvanáctin. 

m) Při kontrole dodržování podmínek stanovených touto smlouvou se postupuje dle 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), ve znění pozdějších předpisů 

a č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„kontrolní řád“).  Při  uplatnění sankcí za neoprávněné použití nebo zadržení dotace se 

postupuje podle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových 

pravidlech“) V rámci veřejnosprávní kontroly bude kontrolováno dodržení veškerých 

podmínek čerpání dotace.  

n) Příjemce je povinen v souladu se zákonem o finanční kontrole a v souladu s kontrolním 

řádem, umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k poskytnuté dotaci a 

poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito 

oprávněnými osobami jsou zaměstnanci odboru sociálních věcí a odboru kontroly 

Krajského úřadu Ústeckého kraje a přizvané osoby dle §6 kontrolního řádu. 

 
o) Zadávat veřejné zakázky v souladu s právními předpisy o zadávání veřejných zakázek, 

pokud se na něho vztahují. 

p) Veškeré změny týkající se tohoto smluvního vztahu neprodleně písemně oznámit 
poskytovateli. Každá změna smluvních ujednání musí být řešena číslovaným 
písemným dodatkem k původní smlouvě. 
 

q) Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí o jeho 
likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato až po 
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předchozím souhlasu poskytovatele. Příjemce je povinen poskytovateli poskytnout 
veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru 
poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace. 

 
r) V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení 

rozpočtové kázně dle ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech, vrátit 
poskytovateli zpět dotaci ve výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených 
prostředků včetně vyměřeného penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně 
použitých nebo zadržených prostředků na účet, ze kterého byla dotace poskytnuta. 

 
 
 
 

Článek IV.  
Sankce, 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 30 dnů od doručení výpovědi. 

2. V případě, že příjemce realizaci aktivity nezahájí, přeruší nebo předčasně ukončí, 

je povinen bez zbytečného odkladu písemně ohlásit tuto skutečnost poskytovateli a vrátit 

poměrnou část vyplacené dotace (dle počtu měsíců, ve kterých aktivita nebyla 

realizována) zpět na účet poskytovatele do 30 kalendářních dnů ode dne ohlášení, 

nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byl toto ohlášení povinen učinit. 

Rozhodným okamžikem vrácení finančních prostředků dotace zpět na účet poskytovatele 

je den jejich odepsání z účtu příjemce dotace. V případě, že příjemce nevrátí poskytnuté 

finanční prostředky ve stanovené lhůtě, jedná se o porušení rozpočtové kázně ve smyslu 

ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech a poskytovatel zahájí další kroky k 

jejich vymáhání. Ustanovení tohoto odstavce se použije i v případě výpovědi smlouvy 

poskytovatelem. 

 
3. Smluvní strany mohou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených 

v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním 
vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně, která 
návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví souhlas, 
smlouva nezaniká. 

 

4. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje Ministerstvo financí ČR. 

 
Článek V. 

 
Publicita 

1. Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků uvést fakt, že aktivita 
byla podpořena Ústeckým krajem (poskytovatelem). 

 
2. Při propagaci aktivity typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede příjemce 

skutečnost, že aktivitu 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 
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a předložit ho poskytovateli ke konečnému schválení. Za poskytovatele rozhoduje 
kontaktní osoba uvedená v označení smluvních stran. 
 

4. Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, a to nejméně 
po dobu trvání aktivity tj. do 31. 12. 2020: 

a) logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na – pozvánkách, 
plakátech, programech, vstupenkách souvisejících s akcí v rámci aktivity, 

b) viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místech konání akce 
(realizace aktivity) v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce  

c) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách 
souvisejících s konáním akce (realizací aktivity), 
 

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 VI. 

Ostatní ujednání 

1. var. 1 - Tato smlouva bude zveřejněna dle §10d odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. na úřední 
desce poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření 
smlouvy, což se týká i případných dodatků ke smlouvě, a to po dobu nejméně 3 let ode 
dne zveřejnění. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. 

 
var. 2 – Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv 

postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů 
obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. 
disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních 
údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na 
tom, že uveřejnění v registru smluv provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby 
informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána příjemci do datové schránky ID……./na 
e-mail: ……@....... Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. 

 
var. 3 – Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. 
 
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných 

a číslovaných dodatků. 

3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní 
vyplývající příslušná ustanovení zákona o rozpočtových pravidlech, správního řádu, 
případně příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 
správního řádu.  

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž 
poskytovatel obdrží jedno vyhotovení a příjemce obdrží jedno vyhotovení 

 

5.  O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto …….. Ústeckého kraje 
     usnesením č. ………… ze dne ……………. 
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V Ústí nad Labem dne ………………… 

 

 

V ………………… dne ……………….. 

………………………………………. ……………………………………………… 

Poskytovatel 
Ústecký kraj 
Mgr. Ing. Miroslav Andrt, člen Rady 
Ústeckého kraje na základě pověření 

 
 
 

Příjemce 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Výpis z obchodního rejstříku příjemce (Výpis ze živnostenského rejstříku 
příjemce, z ….. evidence) 

 



Příloha č. 6 

Rozpočet plánovaných nákladů                                                              
 

  

(Vyplňuje se za každou aktivitu zvlášť)  

Název a číslo aktivity 
   

Nákladová položka 
Náklady na rok 

2019 (Kč) 

Přidělená 
dotace od 
Ústeckého 
kraje na rok 

2019 (Kč) 

Náklady 
na rok 
2020 
(Kč) 

Požadavek od 
Ústeckého 
kraje na rok 

2020 (Kč) 

Poznámka - slovní 
komentář (u 

položek, na které je 
žádána dotace 

kraje, nutno 
vyplnit) 

 
Úprava rozpočtu 

dle přidělené 
dotace na rok 2020 

(Kč) 

 

 

1. Provozní náklady celkem 0  0  0  0     

1.1. Materiálové náklady celkem 0  0  0  0     

z
 t
o
h
o
: 

- potraviny            

- kancelářské potřeby            

- vybavení (DDHM)            

- pohonné hmoty            

- ostatní materiálové 
náklady           

 

1.2. Nemateriálové náklady celkem 0  0  0  0     

1.2.1 Energie  0  0  0  0     

z
 t
o
h
o
: 

- elektřina            

- plyn            

- vodné, stočné            

- jiné            

1.2.2 Opravy a udržování 0  0  0  0     
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z
 t
o
h
o
: - opravy a udržování budov            

- opravy a udržování aut            

- ostatní - konkretizujte            

1.2.3 Cestovné 0  0  0  0     

z
 t
o
h
o
: 

- cestovné zaměstnanců            

- cestovné klientů            

1.2.4 Ostatní služby 0  0  0  0     

  - telefony            

  - poštovné            

  - internet            

  - nájemné            

  - právní a ekonomické služby            

  - školení a vzdělávání            

z
 t
o
h
o
: - pořízení DDNM do Kč 60 

tis.            

 

- jiné ostatní služby            

1.3 Jiné provozní náklady - konkretizujte 0  0  0  0     

z
 t
o
h
o
: - daně a poplatky            

-             

-             

2. Osobní náklady 
celkem   0  0  0  0    

 

2.1. Mzdové náklady   0  0  0  0     

z
 t
o
h
o
: 

- hrubé mzdy            

- OON na DPČ            

- OON na DPP            

- ostatní mzdové náklady            

2.2. Odvody sociální a zdravotní pojištění            
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2.3. Ostatní sociální náklady            

Celkové náklady na realizaci aktivity 0  0  0  0    
 

        
 



Příloha č. 7 

1 
 

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis 

 

Název žadatele  

Sídlo / Adresa žadatele  

IČ   

 
 

1. Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá 
 

  kalendářní rok. 
  hospodářský rok (začátek ……………………., konec ……………………). 

 
V případě, že během předchozích dvou účetních období došlo k přechodu z kalendářního roku na 
rok hospodářský anebo opačně, uveďte tuto skutečnost vypsáním účetních období, která byla použita 
(např. 1. 4. 2012 - 31. 3. 2013; 1. 4. 2013 - 31. 12. 2013): 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

2. Podniky1 propojené s žadatelem o podporu 

Žadatel o podporu se považuje za propojený2 s jinými podniky, pokud i tyto subjekty mezi sebou 
mají některý z následujících vztahů:   
a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, 
v jiném subjektu; 
b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího nebo 
dozorčího orgánu jiného subjektu; 
c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené 
s daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu; 
d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu 
s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 50 % hlasovacích 
práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu. 
 
Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím 
jednoho nebo více dalších subjektů, se také považují za podnik propojený s žadatelem o podporu. 
 
Do výčtu podniků propojených přímo či zprostředkovaně se žadatelem o podporu se zahrnují osoby 
zapsané v základních registrech v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 
Žadatel prohlašuje, že  

 
  není ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem. 
  je ve výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky: 

 

Obchodní jméno podniku Sídlo/Adresa IČ 

   

   

   

   

   

                                                 
1  Podle pravidel veřejné podpory lze za podnik považovat jakýkoliv subjekt, který provádí  hospodářskou činnost, 

tedy nabízí na trhu zboží nebo služby, a to bez ohledu na právní formu tohoto subjektu. 
2  Více o propojeném podniku - v Nařízení komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18.prosince 2013 o použití článků 107 

a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis. 
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3. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích 

 
  nevznikl spojením podniků či nabytím podniku. 
  vznikl spojením (fúzí splynutím3) níže uvedených podniků: 
  nabytím (fúzí sloučením4) převzal jmění níže uvedeného/ých podniku/ů: 

 

Obchodní jméno podniku Sídlo IČ 

   

   

   

   

 
Výše uvedené změny spočívající ve spojení či nabytí podniků 
 

  jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu. 
  nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.  

 
 
 

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

  nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením5) podniku. 
  vznikl rozdělením níže uvedeného podniku: 

 

Obchodní jméno podniku Sídlo IČ 

   

 
a převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá podpora de minimis použita6. Podniku (žadateli) 
byly přiděleny následující (dříve poskytnuté) podpory: 
 

Datum poskytnutí Poskytovatel Částka v Kč 

   

   

   

   

 
Výše uvedené změny spočívající v rozdělení podniků 
 

  jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu. 
  nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.  

 
 

5. Žadatel níže svým podpisem 
 
 potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně; 

 
 se zavazuje k tomu, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního procesu 

poskytnutí podpory de minimis bude neprodleně informovat poskytovatele dané podpory o změnách, 
které u něj nastaly;  
  

                                                 
3 Viz § 62 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů. 
4 Viz § 61 zákona č. 125/2008 Sb. 
5 Viz § 243 zákona č. 125/2008 Sb. 
6 Pokud by na základě převzatých činností nebylo možné dříve poskytnuté podpory de minimis rozdělit, rozdělí se 

podpora poměrným způsobem na základě účetní hodnoty vlastního kapitálu nových podniků k datu účinku rozdělení 
(viz čl. 3 odst. 9 nařízení č. 1407/2013, č. 1408/2013 a č. 717/2014). 



3 
 

 souhlasí se zpracováním svých osobních údajů obsažených v tomto prohlášení ve smyslu zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, za účelem evidence 
podpor malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti 
veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p. Tento souhlas uděluji 
správci7 a zpracovateli8, kterým je Ústecký kraj, pro všechny údaje obsažené v tomto prohlášení, a to 
po celou dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Zároveň si je žadatel vědom svých práv podle 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

 
 

Datum a místo podpisu 
  

  

 

Jméno a podpis osoby 
oprávněné zastupovat 
žadatele 

 
 

Razítko (pokud je 

součástí podpisu 
žadatele) 

  

 

 

                                                 
7 Správcem je koordinační orgán ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné 

podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p. 
8 Zpracovatelem je poskytovatel podpory de minimis. 



Příloha č. 8

Datum : Podpis a razítko organizace:

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

Výše celkových nákladů projektu (Kč):            

Přínos projektu pro cílové skupiny:

Výše přidělené dotace (Kč):             

Popis postupu realizace projektu vč. časového harmonogramu:

Celkové zhodnocení projektu:

Kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu: 

Závěrečnou zprávu a vyúčtování je příjemce dotace povinen předložit do 30 dnů po ukončení 

realizace projektu, tj. nejpozději do 30. ledna 2021.

Služba (ID): 

V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU

Číslo  smlouvy o poskytnutí dotace:           

„Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2020“

 Závěrečná zpráva a záložky k vyúčtování dotace se vyplňují za každou aktivitu zvlášť

Příjemce dotace:          

Závazný ukazatel dle čl. II bod 6 smlouvy (%):

Účel dotace: 

bod 18.3 priloha 8.pdf k usnesení č. 121/85R/2020



Datum : Podpis a razítko organizace:

Účel dotace:  

V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU

Číslo  smlouvy o poskytnutí dotace:           SML171234

„Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2020“

Příjemce dotace:       název a adresa organizace dle registrace    

Služba (ID): druh služby  - př. terénní programy (ID: 1234567)

Přínos projektu pro cílové skupiny:

Kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu: 

Popis postupu realizace projektu vč. časového harmonogramu:

Celkové zhodnocení projektu:

Závěrečnou zprávu a vyúčtování je příjemce dotace povinen předložit do 30 dnů po ukončení 

realizace projektu, tj. nejpozději do 30. ledna 2021.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

Výše celkových nákladů projektu (Kč):              ze všech zdrojů financování na celý projekt (př. 1 500 000.-Kč)

Závazný ukazatel dle čl. II bod 6 smlouvy (%):  26,7%

Výše přidělené dotace (Kč):   přijatá krajská dotace - dle Smlouvy celková výše za všechny služby (př. 400 000,-Kč)



Formulář pro vyúčtování dotace Ústeckého kraje v rámci programu „Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2020“
Souhrnná tabulka

dotační program: 

Ukazatel Poskytnuto

k 31.12.2…  

Vráceno 

v průběhu roku

na

účet kraje

Skutečně

použito 

k 31.12.2...

vratka dotace

b 1 2 3  4  = 1 - 2 - 3 

Neinvestiční dotace celkem 0 0 0 0

v tom:

         jednotlivé aktivity 0

0

0

0

0

Vysvětlivky:

ve sloupci b) jednotlivé aktivity uvedené ve smlouvě  o poskytnutí dotace, na něž byla dotace přidělena 

sloupec 1 - uvádí se výše dotace stanovené ve smlouvě o poskytnutí dotace 

sloupec 2 - vyplňuje se, pokud Příjemce provedl vratku dotace, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání

sloupec 3 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků Příjemcem z poskytnuté dotace k 31.12. roku, na který byla dotace poskytnuta

sloupec 4 - uvádí se vratka dotace  při finančním vypořádání; rovná se sloupec 1 minus sloupec 2 minus sloupec 3

Sestavil: Kontroloval:

Datum a podpis: Datum a podpis:

sídlo:

„Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2020“

číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele):

organizace:

IČ:



Formulář pro vyúčtování dotace Ústeckého kraje v rámci programu „Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2020“

Zdroje financování

dotační program: 

Ukazatel Celkové náklady

Dotace od KÚÚK v 

rámci programu 

Podpora Ústeckého 

kraje na sociální 

služby 2019 – malý 

dotační program

Úhrady 

uživatelů

Fondy 

zdravotních 

pojišťoven

Dotace kraje-

jiné
Dotace od obcí Příspěvky od ÚP 

Příspěvek od 

zřizovatele

Strukturál

ní fondy

Resorty 

stání 

správy

Jiné

b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Neinvestiční dotace celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

v tom:

         jednotlivé aktivity

Vysvětlivky:

ve sloupci b) jednotlivé aktivity uvedené ve smlouvě  o poskytnutí dotace, na něž byla dotace přidělena 

sloupec 1 - uvádí se celkové náklady služby v rozsahu základní činnosti vzniklé v roce, na který byla dotace přidělena

sloupec 2 - uvádí se výše dotace vyčerpané v roce, na který byla přidělena, přičemž nesmí převyšovat výši dotace stanovenou v čl. I bodu 1 Smlouvy

sloupec 5 - uvádí se výše dotace přidělená z jiných dotačních titulů kraje

Sestavil:

Datum a podpis:

sídlo:

„Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2020“

číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele):

organizace:

IČ:



Formulář pro vyúčtování dotace Ústeckého kraje v rámci programu „Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2020“

dílčí čerpání rozpočtu sociální služby (ID sociální služby)

dotační program: 

číslo smlouvy poskytovatele:

celkové příjmy/výnosy projektu v roce 2020 (Kč)

celkové náklady/výdaje projektu v roce 2020 (Kč)

Celkové náklady (Kč)
dotace poskytnutá 

Ústeckým krajem

částka hrazená z dotace 

Ústeckého kraje (Kč)

Vratka 

(Kč)

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč 0

2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč 0

0

0

0

0

0 0 0 0

2.6.1. Energie 0

2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje 0

2.6.3. Nájemné 0

2.6.4. Právní a ekonomické služby 0

2.6.5. Školení a kurzy 0

2.6.6. Opravy a udržování 0

2.6.7. Cestovní náhrady 0

2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) 0

2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) 0

2.6.10. Jiné 0

0

0

Poznámka č. 1  položky ve sloupci "dotace poskytnutá Ústeckým krajem" nesmí být vyšší než položky ve sloupci "částka hrazená z dotace Ústeckého kraje (Kč)"

„Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2020“

organizace:

IČ:

sídlo:

Dotace Ústeckého kraje

Rozpočtová položka

CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM

1.1. Pracovní smlouvy

1.2. Dohody o pracovní činnosti

1.3. Dohody o provedení práce

1.4. Jiné osobní náklady

z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM

2.1. Dlouhodobý majetek

2.2. Potraviny

2.3. Kancelářské potřeby

2.4. Pohonné hmoty

Místo a datum: Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

2.5. Jiné spotřebované nákupy

2.6. Služby

2.7. Odpisy

2.8. Ostatní náklady


