
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 91. schůze Rady Ústeckého kraje - V. volební období 2016 - 2020, konané dne 18.03.2020 
od 12:45 hodin do 13:55 hodin, v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 
3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 001/91R/2020
1.1 Zahájení - určení ověřovatelů zápisu a usnesení

Rada Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje

ověřovatele zápisu a usnesení z 91. zasedání Rady Ústeckého kraje:

Ing. Ladislava Drlého
Mgr. Bc. Petra Šmída

Usnesení č. 002/91R/2020
2.1 Schválení programu

Rada Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje

upravený program 91. schůze Rady Ústeckého kraje v V. volebním období 2016 - 2020.

Usnesení č. 003/91R/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. 081/39R/2018 z 02.05.2018 C)1.,2. Zahájení zadávacího řízení veřejné 
zakázky na stavební práce s názvem „Lávka Šébr přes Stožecké sedlo“ formou 
zjednodušeného podlimitního řízení
2. Usnesení RÚK č. 064/72R/2019 z 10.07.2019 C)2. Zahájení zadávacího řízení veřejné 
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zakázky na stavební práce s názvem „SŠ obchodu, řemesel a služeb a Základní škola Ústí n.L. 
– zateplení budovy včetně střech, výměna oken“ formou zjednodušeného podlimitního řízení
3. Usnesení RÚK č. 065/72R/2019 z 10.07.2019 C)2. Zahájení zadávacího řízení veřejné 
zakázky na stavební práce s názvem „SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická Ústí n.L. – 
stavební úpravy obvodového pláště a střechy včetně zateplení a sanace“ formou 
zjednodušeného podlimitního řízení
4. Usnesení RÚK č. 069/75R/2019 z 21.08.2019 Svěření rozhodování o dodatcích smluv
5. Usnesení RÚK č. 097/76R/2019 z 18.09.2019 C)4. 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
6. Usnesení RÚK č. 011/80R/2019 z 30.10.2019 C)2. Zahájení zadávacího řízení veřejné 
zakázky na služby s názvem „Mobilní telefonie Ústeckého kraje 2020 - III“ formou 
otevřeného řízení
7. Usnesení RÚK č. 019/80R/2019 z 30.10.2019 Finanční podpora na výměnu zastaralých 
zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) – 4. výzva Ústeckého kraje – žádosti o dotaci
8. Usnesení RÚK č. 078/80R/2019 z 30.10.2019 C)2. Zahájení zadávacího řízení veřejné 
zakázky na stavební práce s názvem „ZZS ÚK – přístavba objektu ul. Sociální péče 799/7A, 
Ústí n. L.“ formou zjednodušeného podlimitního řízení
9. 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
10. Usnesení RÚK č. 039/84R/2019 z 11.12.2019 B)2. Dotační program „PAŽIT 2020 – 
Podpora mimoškolních ozdravných výchovně vzdělávacích pobytů žáků“
11. Usnesení RÚK č. 062/84R/2019 z 11.12.2019 C)2. Program pro podporu odpadového 
hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 – 3. výzva - změna závazného 
ukazatele obcí Janov a Petrovice
12. Usnesení RÚK č. 071/84R/2019 z 11.12.2019 B)2. Změna termínu vyúčtování účelového 
investičního příspěvku pro rok 2019 u příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Háj 
a Nová Ves, p. o.
13. Usnesení RÚK č. 009/85R/2020 z 08.01.2020 C)1.,2. Vyhodnocení zadávacího řízení 
veřejné zakázky na služby s názvem „Mobilní telefonie Ústeckého kraje 2020 - III“ zadávané 
formou otevřeného řízení
14. Usnesení RÚK č. 026/85R/2020 z 08.01.2020 B)2. Poskytnutí příspěvku na vzdělávací 
pobyt žáků
15. Usnesení RÚK č. 037/85R/2020 z 08.01.2020 B)2. Fond vodního hospodářství a 
životního prostředí ÚK – poskytnutí dotací
16. Usnesení RÚK č. 116/85R/2020 z 08.01.2020 C)1. 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“
17. Usnesení RÚK č. 117/85R/2020 z 08.01.2020 C)2. 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“
18. Usnesení RÚK č. 011/86R/2020 z 22.01.2020 B)2. SPZ Triangle - Informace o průběhu 
akcí: Parkoviště pro kamiony; Interaktivní vzdělávací areál; Vzdělávací a propagační centrum
19. Usnesení RÚK č. 022/86R/2020 z 22.01.2020 C)2. Schválení záměru projektu DSÚK, p. 
o. na získání dotačních prostředků na autobusy
20. Usnesení RÚK č. 038/86R/2020 z 22.01.2020 Tisková oprava v usnesení č. 053/84R/2019 
ze dne 11. 12. 2019
21. Usnesení RÚK č. 060/86R/2020 z 22.01.2020 B)1. Program prevence kriminality na 
místní úrovni 2020 – aktivity Ústeckého kraje
22. Usnesení RÚK č. 005/87R/2020 z 05.02.2020 Projednání dopisů adresovaných Radě 
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Ústeckého kraje
23. Usnesení RÚK č. 006/87R/2020 z 05.02.2020 B)1.,2. Projednání dopisů adresovaných 
Radě Ústeckého kraje I
24. Usnesení RÚK č. 010/87R/2020 z 05.02.2020 C)1. Zahájení podlimitní veřejné zakázky s 
názvem "Nákup 190 kusů terminálů (all in one) „Nákup 190 kusů terminálů (all in one)“
25. Usnesení RÚK č. 013/87R/2020 z 05.02.2020 RFC – partnerská smlouva
26. Usnesení RÚK č. 015/87R/2020 z 05.02.2020 Stanovisko Ústeckého kraje k návrhu 
Rámcové pozice ČR k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje 
Fond pro spravedlivou transformaci
27. Usnesení RÚK č. 019/87R/2020 z 05.02.2020 Změna smlouvy o veřejných službách v 
přepravě cestujících ve veřejné vodné dopravě k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého 
kraje – provoz přívozu přes řeku Labe - Štětí-Hněvice – dodatek č. 1
28. Usnesení RÚK č. 027/87R/2020 z 05.02.2020 C)3. Vyhodnocení zadávacího řízení 
veřejné zakázky na dodávky s názvem „SŠT Most - Vybavení dílen praktického vyučování - 
Vybavení dílen – stroje“ zadávané formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu
29. Usnesení RÚK č. 029/87R/2020 z 05.02.2020 Podání žaloby v případě porušení 
rozpočtové kázně Ústeckého kraje jako příjemce dotace projektu „Posílení výuky 
strojírenských oborů pro oblast Kadaň a Klášterec nad Ohří“, registrační číslo 
CZ.1.09/1.3.00/68.01132 realizovaného z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu 
soudržnosti Severozápad
30. Usnesení RÚK č. 031/87R/2020 z 05.02.2020 Projekty v oblasti kultury – příspěvkové 
organizace
31. Usnesení RÚK č. 033/87R/2020 z 05.02.2020 Poskytnutí účelového neinvestičního 
příspěvku, poskytnutí příspěvku na provoz a zvýšení závazného ukazatele pro Severočeskou 
vědeckou knihovnu v Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci pro rok 2020
32. Usnesení RÚK č. 038/87R/2020 z 05.02.2020 C)1.,2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 
19/SML1264/SoD/ZPZ s názvem „Plošná aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 
Ústeckého kraje – II. etapa“
33. Usnesení RÚK č. 042/87R/2020 z 05.02.2020 C)1. Zahájení zadávacího řízení veřejné 
zakázky na služby s názvem „Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu Ústeckého kraje“ 
formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu
34. Usnesení RÚK č. 046/87R/2020 z 05.02.2020 C)1. Zahájení zadávacího řízení veřejné 
zakázky na stavební práce s názvem „Gymnázium a Střední odborná škola Klášterec nad Ohří 
- rekonstrukce elektroinstalace včetně stavebních úprav“ formou zjednodušeného 
podlimitního řízení v podlimitním režimu
35. Usnesení RÚK č. 047/87R/2020 z 05.02.2020 C)1. Zahájení zadávacího řízení veřejné 
zakázky na stavební práce s názvem „Gymnázium a SOŠ Dr. Václava Šmejkala, ÚL – 
stavební úpravy a dostavba areálu školy“ formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu
36. Usnesení RÚK č. 052/87R/2020 z 05.02.2020 C)1. Zahájení zadávacího řízení veřejné 
zakázky na služby s názvem „Zajištění ostrahy objektů KÚÚK III.“ formou otevřeného řízení 
v nadlimitním režimu
37. Usnesení RÚK č. 039/88R/2020 z 19.02.2020 Platový výměr ředitele školy zřizované 
Ústeckým krajem
38. Usnesení RÚK č. 044/88R/2020 z 19.02.2020 Stipendijní program Ústeckého kraje – 15. 
ročník 2018/2019
39. Usnesení RÚK č. 139/88R/2020 z 19.02.2020 C)1. Zahájení zadávacího řízení veřejné 
zakázky na služby s názvem „III/25817 – Rekonstrukce mostního objektu 25817-1 Rtyně nad 
Bílinou“ formou zjednodušeného podlimitního řízení
40. Usnesení RÚK č. 155/88R/2020 z 19.02.2020 C)1.,2.,3. Dynamický nákupní systém pro 
zadávání veřejných zakázek na operativní leasing vozidel pro Ústecký a kraj a jeho 
příspěvkové organizace – informace o zavedení a prvním zadávání, zahájení navazujícího 
zvláštního řízení na zadání požadovaných vozidel v dynamickém nákupním systému (DNS)
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B) schvaluje

změnu termínů plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje:

1. Usnesení RÚK č. 006/59R/2019 z 23.01.2019 C)2. Informace o problematice ochrany 
měkkých cílů a schválení žádosti o dotace ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci 
Dotačního programu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné 
správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů - 2019 na 31.3.2020
2. Usnesení RÚK č. 187/70R/2019 z 05.06.2019 Nakládání s majetkem na 4.9.2020
3. Usnesení RÚK č. 188/70R/2019 z 05.06.2019 Nakládání s majetkem na 4.9.2020
4. 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 30.6.2020
5. Usnesení RÚK č. 115/85R/2020 z 08.01.2020 Smlouva o společném postupu zadavatelů při 
zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby „Úprava křižovatky Saská x Teplická, 
Děčín“ na 31.3.2020
6. Usnesení RÚK č. 027/87R/2020 z 05.02.2020 C)2. Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné 
zakázky na dodávky s názvem „SŠT Most - Vybavení dílen praktického vyučování - Vybavení 
dílen – stroje“ zadávané formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu na 31.3.2020
7. Usnesení RÚK č. 030/87R/2020 z 05.02.2020 F)1. Zahájení zadávacího řízení veřejné 
zakázky na dodávky s názvem „SŠT Most - Vybavení dílen praktického vyučování - Vybavení 
dílen – stroje“ formou jednacího řízení bez uveřejnění na 31.3.2020
8. Usnesení RÚK č. 053/88R/2020 z 19.02.2020 Vyloučení vybraného dodavatele na 2. část 
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 20.3.2020

Usnesení č. 004/91R/2020
3.4 Projednání dopisů adresovaných Radě Ústeckého kraje

Rada Ústeckého kraje po projednání

          bere na vědomí

Žádost o podporu č.j. KUUK/032759/2020

Usnesení č. 005/91R/2020
3.4 Projednání dopisů adresovaných Radě Ústeckého kraje

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

doporučení KŠ na stanovení priorit redistribuce ochranných osobních prostředků dle 
přednesené informace a podkladů KŠ.

B) ruší

rozhodnutí Rady Ústeckého kraje ze dne 13. 3. 2020 číslo 003/89R/2020 v části písm. D).

C) rozhoduje

o redistribuci prostředků z dodávek prostředků centrálně nakupovaných a dodávaných 
Ministerstvem zdravotnictví ČR (MZD) v předem neznámém množství a včasné neznalosti 
pokynů takto:
- provází-li dodávku konkrétní pokyn MZD, jež lze realizovat bez dalšího rozhodnutí, je 
redistribuováno přesně dle pokynu
- provází-li dodávku obecný pokyn MZD, rozhoduje v jeho mezích o jeho konkretizaci Ing. 
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Petr Severa ve spolupráci s Ing. Petrou Lafkovou dle priorit doporučených Krizovým štábem 
dle přednesené informace a podkladů KŠ
- neprovází-li dodávku žádný pokyn MZD, rozhoduje o redistribuci konkrétním subjektům 
Ing. Petr Severa ve spolupráci s Ing. Petrou Lafkovou dle priorit doporučených Krizovým 
štábem dle přednesené informace a podkladů KŠ.

D) ukládá

Ing. Milanu Zemaníkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit plnění rozhodnutí dle bodu C) 
tohoto usnesení bez zbytečného odkladu po obdržení každé dodávky.
Termín: bezodkladně

Usnesení č. 006/91R/2020
4.2 Poskytnutí finančních dotací z přijatých darů

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o 
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí dotací z darů České 
spořitelny, a.s. a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru uvedeného 
ve Směrnici 2017_S_02, na základě předložených žádostí uvedených v příloze č. 1 tohoto 
materiálu s žadateli:
1) TJ zdravotně postižených Nola Teplice
sídlo: Jaselská 355, 415 03 Teplice
IČ: 46071423
částka: 300.000,- Kč
projekt: podpora Palalympijského týmu Ústeckého kraje

2) Nadační fond RFA Ústeckého kraje
sídlo: Masarykova 633/318, 400 01 Bukov, Ústí nad Labem
IČ: 06588689
částka: 250.000,- Kč
projekt:: Podpora regionální fotbalové akademie 2019 - I. část
podíl na celkových uznatelných nákladech projektu: 100 %

B) ukládá

hejtmanovi Ústeckého kraje Oldřichu Bubeníčkovi, předložit návrh dle bodu A) do jednání 
Zastupitelstva Ústeckého kraje.
Termín: 20. 4. 2020

Usnesení č. 007/91R/2020
6.1 Změna smlouvy č. 20/SML1066/SoD/INF ze dne 27. 2. 2020 na plnění veřejné 
zakázky na služby s názvem „Mobilní telefonie Ústeckého kraje 2020 - III“

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

exkluzivní nabídku pro Ústecký kraj dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

B) rozhoduje

o uzavření dodatku č. 1 k původní smlouvě č. 20/SML1066/SoD/INF ze dne 27. 2. 2020 
uzavřené s dodavatelem Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 
155 00 Praha 5, IČO: 25788001 na veřejnou zakázku na služby s názvem „Mobilní telefonie 
Ústeckého kraje 2020 - III“ za podmínek uvedených v Exkluzivní nabídce pro Ústecký kraj, 
která je přílohu č. 1 předloženého materiálu 
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C) ukládá

1. Bc. Janu Jelínkovi, vedoucímu odboru informaticky a organizačních věcí, předložit dodatek 
č. 1 k původní smlouvě k podpisu.
Termín: 31. 3. 2020
2. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat dodatek č. 1 k původní 
smlouvě.
Termín: 15. 4. 2020

Usnesení č. 008/91R/2020
6.2 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Nákup 190 
kusů terminálů (all in one)“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

1. Protokol o otevírání nabídek na plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem „Nákup 190 
kusů terminálů (all in one)“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. Zprávu o hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem „Nákup 190 
kusů terminálů (all in one)“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
3. Zápis o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení na plnění veřejné zakázky 
na dodávky s názvem „Nákup 190 kusů terminálů (all in one)“ dle přílohy č. 3 předloženého 
materiálu.
4. Závazný text smlouvy z nabídky vybraného dodavatele na plnění veřejné zakázky na 
dodávky s názvem „Nákup 190 kusů terminálů (all in one)“ dle přílohy č. 4 předloženého 
materiálu.

B) rozhoduje

podle ustanovení § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) o výběru dodavatele TOPSOFT JKM spol. s r.o., 
Jungmannova 1029, 41301 Roudnice nad Labem, IČO: 25403435 a o uzavření smlouvy s 
tímto dodavatelem, který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku, a to za podmínek 
uvedených v jeho nabídce a za předpokladu, že předloží veškeré doklady a splní veškeré 
úkony, které zákon nebo zadavatel požadoval jako podmínku uzavření smlouvy:
celková nabídková cena v Kč bez DPH: 2 261 000,00 Kč
 celková nabídková cena v Kč včetně DPH: 2 735 810,00 Kč

C) ukládá

1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat smlouvu s vybraným 
dodavatelem;
Termín: 11. 5. 2020
2. Bc. Janu Jelínkovi, vedoucímu odboru informatiky a organizačních věcí, zabezpečit 
veškeré další úkony zadavatele u této veřejné zakázky, a připravit k uzavření smlouvu na 
plnění této veřejné zakázky s vybraným dodavatelem a předložit ji k podpisu hejtmanovi 
Ústeckého kraje;
Termín: 30. 4. 2020

Usnesení č. 009/91R/2020
7.1 SPZ Triangle – záměr prodeje plochy o výměře 1,72 ha ve Staňkovickém rozptylu 
potenciálnímu investorovi

Rada Ústeckého kraje po projednání
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A) bere na vědomí

investiční záměr na ploše o výměře 1,72 ha ve Staňkovickém rozptylu v SPZ Triangle.

B) rozhoduje

o záměru prodeje nemovité věci ve vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: část p.p.č. 836/96 o výměře 17.212 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob 
využití: jiná plocha,
k.ú. Staňkovice u Žatce, obec Staňkovice, zapsané na LV č. 482 u Katastrálního úřadu pro 
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec.

Usnesení č. 010/91R/2020
8.1 Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 3/2020/RÚK

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) 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 2020 o 
206 750 tis. Kč na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje ve výši
22 701 494 tis. Kč podle přílohy č. 1 tohoto usnesení

B) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje:
1. schválit příděl z rozpočtu do Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje ve výši 20 
000 tis. Kč
2. provést rozpočtové opatření za podmínky schválení části B)1. tohoto usnesení – přesun v 
rozpočtu Ústeckého kraje:
běžné výdaje:
odbor ekonomický – snížení o částku 20 000 tis. Kč – centrální rezerva
odbor kancelář hejtmana, Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje – zvýšení o částku 
20 000 tis. Kč – rezerva

Usnesení č. 011/91R/2020
8.2 Odpis nedobytných pohledávek z účetní evidence Ústeckého kraje

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

v souladu se Směrnicí S-01/2015 ze dne 22. 12. 2014, kterou se upravuje postup při vymáhání 
pohledávek Ústeckého kraje a příspěvkových organizací Ústeckého kraje, o odpisu 
nedobytných pohledávek Ústeckého kraje z veřejnoprávních vztahů v celkové výši 175 
061,38 Kč z účetní evidence u těchto níže uvedených subjektů:

a) ***************
r.č.: *************
IČ: ************ (zánik živnostenského oprávnění ke dni 13. 8. 2013)
se sídlem ****************************************

1. Pokuta 17 087,68 Kč za porušení ustanovení § 23 odst. 2 písm. g 1.) zákona č. 111/1994 
Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silniční dopravě“), 
ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) zákona o silniční dopravě s návazností na ustanovení § 40 
odst. 1 písm. b) zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikací, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 9 odst. 1 zákona o silniční dopravě s 
návazností na ustanovení § 7 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb. a 
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ustanovení § 9 odst. 2 písm. b) zákona o silniční dopravě

2. Pokuta 16 000,- Kč za porušení ustanovení § 23 odst. 2 písm. g 1.) zákona o silniční 
dopravě, ustanovení § 9 odst. 1 zákona o silniční dopravě s návazností na ustanovení § 7 
vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb. a ustanovení § 9 odst. 2 písm. b) 
zákona o silniční dopravě

3. Pokuta 4 500,- Kč za porušení ustanovení § 9 odst. 1 a odst. 2 písm. b) zákona o silniční 
dopravě s návazností na ustanovení § 7 odst. 1 a odst. 2 vyhlášky Ministerstva dopravy a 
spojů č. 478/2000 Sb., kterou se zákon o silniční dopravě provádí, ve znění pozdějších 
předpisů

b) *************
r.č.: *************
IČ: ************ (zánik živnostenského oprávnění ke dni 7. 12. 2014)
se sídlem ********************************

1. Pokuta 9 000,- Kč za porušení ustanovení § 3 odst. 2 písm. a) zákona o silniční dopravě

2. Pokuta 8 000,- Kč za porušení ustanovení § 3 odst. 2 písm. a) zákona o silniční dopravě s 
návazností na Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 článek 15 odst. 7 písm. a) o záznamovém 
zařízení v silniční dopravě

3. Pokuta 7 000,- Kč za porušení ustanovení § 3 odst. 2 písm. a) zákona o silniční dopravě s 
návazností na Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 článek 15 odst. 2 o záznamovém zařízení v 
silniční dopravě, ustanovení § 3 odst. 2 písm. a) zákona o silniční dopravě, s návazností na 
článek 15 odst. 8 Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě, 
ustanovení § 3 odst. 2 písm. a) zákona o silniční dopravě, s návazností na článek 15 odst. 7 
písm. a) Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě, 
ustanovení § 3 odst. 2 písm. a) zákona o silniční dopravě, s návazností na ustanovení kap. VI. 
čl. 3 Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v 
silniční dopravě a ustanovení § 3 odst. 2 písm. a) zákona o silniční dopravě, s návazností na 
kapitolu V. čl. 4 Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém 
zařízení v silniční dopravě

4. Pokuta 2 000,- Kč za porušení ustanovení § 3 odst. 3 písm. a) zákona o silniční dopravě s 
návazností na ustanovení § 1b odst. 1 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., 
kterou se zákon o silniční dopravě provádí a v souladu s článkem 15 odst. 7 Nařízení Rady 
(EHS) č. 3821/85

c) *******************************
IČ: ************ (z Obchodního rejstříku vymazáno dne 22. 2. 2018)
se sídlem ***********************************

1. Pokuta 10 000,- Kč za porušení ustanovení § 3 odst. 1 písm. c) zákona o silniční dopravě a 
Nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 o harmonizaci určitých sociálních právních předpisů v 
silniční dopravě, oddíl IV článek 6 odst. 1 a oddíl V článek 7 odst. 1 a 2

2. Pokuta 4 000,- Kč za porušení ustanovení § 3 odst. 3 písm. c) zákona o silniční dopravě

d) ***************
r.č.: *************
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IČ: ************ (zánik živnostenského oprávnění ke dni 7. 1. 2013)
se sídlem ***********************************

1. Pokuta 6 000,- Kč za porušení ustanovení § 3 odst. 3 zákona o silniční dopravě

2. Pokuta 6 000,- Kč za porušení ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) zákona o silniční dopravě

e) *****************
IČ: ************
se sídlem ********************************************

Pokuta 9 000,- Kč za porušení ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) zákona o silniční dopravě s 
návazností na ustanovení článku 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 
ze dne 15. 3. 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční 
dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení 
Rady (EHS) č. 3820/85

f) *************
IČ: ************
se sídlem ***********************************************************

Pokuta 9 000,- Kč za porušení ustanovení § 3 odst. 2 a 3 zákona o silniční dopravě

g) ******************
r.č.: *************
IČ: ************
se sídlem *******************************************

Pokuta 8 000,- Kč za porušení ustanovení § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 526/1990 Sb., o 
cenách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o cenách“)

h) *****************
r.č.: *************
IČ: ************
se sídlem **************************************

Pokuta 8 000,- Kč za porušení ustanovení § 16 odst. 1 písm. g) zákona o cenách

ch) ****************************
IČ: ************ (vymazán z Obchodního rejstříku ke dni 3. 9. 2019)
se sídlem **********************************

Pokuta 6 000,- Kč za porušení ustanovení § 3 odst. 3 zákona o silniční dopravě s návazností 
na Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 článek 15 odst. 7 písm. a) o záznamovém zařízení v 
silniční dopravě, ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) zákona o silniční dopravě s návazností na 
článek 8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o 
harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně 
nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 
3820/85, ustanovení § 3 odst. 3 zákona o silniční dopravě s návazností na Nařízení Rady 
(EHS) č. 3821/85 článek 15 odst. 2 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a ustanovení § 
3 odst. 3 zákona o silniční dopravě s návazností na ustanovení přílohy 1, článku VI. odst. 3 
písm. a) Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v 
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silniční dopravě

i) *********************
IČ: ************
se sídlem ************************

Pokuta 5 000,- Kč za porušení ustanovení § 3 odst. 2 písm. a) zákona o silniční dopravě v 
návaznosti na článek 15 odst. 7 písm. a) Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém 
zařízení v silniční dopravě a ustanovení § 3 odst. 2 písm. a) zákona o silniční dopravě v 
návaznosti na Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 článek 15 odst. 5 písm. a) – e) o záznamovém 
zařízení v silniční dopravě

j) ****************
r.č.: *************
IČ: ************
se sídlem ***************************************************

Pokuta 5 000,- Kč za porušení ustanovení § 3 odst. 2 písm. a) zákona o silniční dopravě v 
návaznosti na přílohu I článek VI bod 3 písm. a) Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85

k) ***********
r.č.: *************
IČ: ************ (zánik živnostenského oprávnění ke dni 18. 2. 2015)
se sídlem *************************

Pokuta 5 000,- Kč za porušení ustanovení § 9 odst. 1 zákona o silniční dopravě s návazností 
na ustanovení § 7 odst. 1 a odst. 2 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., 
kterou se zákon o silniční dopravě provádí a ustanovení § 3 odst. 2 písm. a) zákona o silniční 
dopravě s návazností na článek 15 odst. 7 písm. a) Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85, o 
záznamovém zařízení v silniční dopravě

l) ****************
r.č.: *************
bytem *****************************************

1. Pokuta 2 000,- Kč za porušení ustanovení § 3 odst. 2 a ustanovení § 30 odst. 6 zákona č. 
99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráží, ochraně mořských 
rybolovných zdrojů a o změně některých dalších zákonu (zákon o rybářství), ve znění 
pozdějších předpisů

2. Pořádková pokuta 1 500,- Kč ve smyslu ustanovení § 62 odst. 1 písm. a) zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 6 odst. 1 
Vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán 
hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení

m) *****************
IČ: ************
se sídlem ***********************************************

Pokuta 3 000,- Kč za porušení ustanovení § 9 odst. 1 zákona o silniční dopravě v návaznosti 
na ustanovení § 7 odst. 1 a odst. 2 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., 
kterou se zákon o silniční dopravě provádí
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n) ************************
IČ: ************
se sídlem ******************************************

Pokuta 3 000,- Kč za porušení ustanovení § 9 odst. 1 zákona o silniční dopravě v návaznosti 
na ustanovení § 7 odst. 1 a odst. 2 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., 
kterou se zákon o silniční dopravě provádí

o) *************************
IČ: ************
se sídlem ***************************************************

Pokuta 3 000,- Kč za porušení ustanovení § 3 odst. 2 písm. a) zákona o silniční dopravě s 
návazností na Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 článek 15 odst. 8 o záznamovém zařízení v 
silniční dopravě

p) ****************
r.č.: *************
IČ: ************
se sídlem ***********************************

Pokuta 3 000,- Kč za porušení ustanovení § 3 odst. 2 písm. a) zákona o silniční dopravě v 
návaznosti na Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 článek 15 odst. 2 o záznamovém zařízení v 
silniční dopravě a ustanovení § 3 odst. 2 písm. a) zákona o silniční dopravě v návaznosti na 
článek 15 odst. 7 písm. a) Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční 
dopravě

q) *****************
r.č.: *************
IČ: ************
se sídlem ****************************************************

Pokuta 3 000,- Kč za porušení ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) zákona o silniční dopravě v 
návaznosti na článek 8 odst. 2 a odst. 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti 
týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o 
zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85, o záznamovém zařízení v silniční dopravě, 
ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) zákona o silniční dopravě v návaznosti na článek 8 odst. 2 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o 
harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně 
nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 
3820/85, o záznamovém zařízení v silniční dopravě a ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) zákona o 
silniční dopravě v návaznosti na článek 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti 
týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o 
zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85, o záznamovém zařízení v silniční dopravě

r) *********************
IČ: ************
se sídlem *****************************************************
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Pokuta 2 173,70 Kč za porušení ustanovení § 9 odst. 1 zákona o silniční dopravě s návazností 
na ustanovení § 7 odst. 1 a odst. 2 vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., 
kterou se zákon o silniční dopravě provádí, ve znění pozdějších předpisů

s) ******************
IČ: ************
se sídlem **********************************

Pokuta 2 000,- Kč za porušení ustanovení § 3 odst. 2 písm. a) zákona o silniční dopravě s 
návazností na ustanovení článku VI. odst. 3 písm. a) Přílohy č. I. Nařízení Rady (EHS) č. 
3821/85

t) *****************
IČ: ************
se sídlem *************************************************************

Pokuta 2 000,- Kč za porušení ustanovení § 35 odst. 1 písm. k) zákona o silniční dopravě

u) **********************************
IČ: ************ (výmaz z Obchodního rejstříku ke dni 12. 2. 2018)
se sídlem ****************************************************

Pokuta 2 000,- Kč za porušení ustanovení § 9 odst. 1 zákona o silniční dopravě s návazností 
na ustanovení § 7 odst. 1 a odst. 2 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., 
kterou se zákon o silniční dopravě provádí

v) ***************
r.č.: *************
IČ: ************ (zánik živnostenského oprávnění ke dni 2. 9. 2016)
se sídlem *****************************

Pokuta 1 500,- Kč za porušení ustanovení § 9 odst. 1 zákona o silniční dopravě s návazností 
na ustanovení § 7 odst. 1 a odst. 2 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., 
kterou se zákon o silniční dopravě provádí

w) *********************
r.č.: *************
bytem ********************************

Pokuta 1 300,- Kč za porušení ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných 
sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění platném do účinnosti novely zákona č. 
120/2012 Sb.

x) ******************************
IČ: ************ (z Obchodního rejstříku vymazáno dne 12. 3. 2013)
se sídlem ***************************************************

Pokuta 1 000,- Kč za porušení ustanovení § 9 odst. 2 zákona o silniční dopravě

Usnesení č. 012/91R/2020
8.3 Uznání závazku a dohoda o splátkách u pohledávky za stipendium Ústeckého kraje
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Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

dle ustanovení § 59 odst. 2 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, o uzavření „Uznání dluhu a dohody o splátkách“, k uspokojení 
pohledávky ve výši 20 000,- Kč s dlužníkem ************************, r.č.: 
*************, trvale bytem ****************************************, dle přílohy 
č. 2 předloženého materiálu.

Usnesení č. 013/91R/2020
8.4 Opatření vyvolaná epidemií koronaviru v ekonomické oblasti

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

v souvislosti s ekonomickými opatřeními k epidemii koronaviru SARS CoV-2:

1. v oblasti příspěvkových organizací dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o 
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o:

a) pozastavení čerpání rezervních fondů a fondů investic příspěvkových organizací zřízených 
Ústeckým krajem do odvolání vyjma:
• Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace
• Dopravní společnosti Ústeckého kraje, příspěvkové organizace
• Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace

b) zasílání schválených neinvestičních účelových příspěvků, příspěvků na velkou údržbu a 
investičních účelových příspěvků příspěvkovým organizacím až po doložení příslušných 
faktur do odvolání,

2. v dotační oblasti, o:

a) pozastavení rozdělování dotací z Fondu Ústeckého kraje do odvolání. Již zasmluvněné 
dotace budou vyplaceny v souladu se smluvními podmínkami vyjma akcí, které byly v 
souvislosti s nouzovým stavem zrušeny.

b) pozastavení rozdělování dotací z Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje do 
odvolání. Již zasmluvněné dotace budou vyplaceny v souladu se smluvními podmínkami 
vyjma akcí, které byly v souvislosti s nouzovým stavem zrušeny. Poskytování dotací krytých 
státním rozpočtem probíhá v souladu s vyhlášeným dotačním programem.

B) ukládá

Mgr. Nikole Jahodové Rennerové, vedoucí odboru kanceláře ředitele,
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového,
Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy,
PhDr. Adamu Šrejberovi, Ph.D., vedoucímu odboru kultury a památkové péče,
Ing. Petře Lafkové, vedoucí odboru sociálních věcí,
Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru zdravotnictví,
Ing. Jindřichu Fraňkovi, vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství
zajistit realizaci části 1 tohoto usnesení.
Termín: 23. 3. 2020

Usnesení č. 014/91R/2020
9.1 Tisková oprava usnesení Rady Ústeckého kraje č. 017/88R/2020/B ze dne 19.2.2020 - 
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žadatel č. 39

Rada Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje tiskovou opravu

Rada Ústeckého kraje schválila níže uvedené:

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

· žadatel č. 39: Střední lesnická škola a Střední odborná škola Šluknov, příspěvková 
organizace
IČ: 47274719
sídlo: T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov
výše neinvestiční dotace: 38 000 Kč
název projektu (akce): Mezinárodní setkání trubačů lesnických škol

Tiskovou opravou dojde k přesunutí subjektu pod správný odstavec a dotace nebude 
uvedenému subjektu přiznána:

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

· žadatel č. 39: Střední lesnická škola a Střední odborná škola Šluknov, příspěvková 
organizace
IČ: 47274719
sídlo: T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov
výše dotace: 38 000 Kč
název projektu (akce): Mezinárodní setkání trubačů lesnických škol

Usnesení č. 015/91R/2020
9.3 Žádosti o změny v uzavřených smlouvách o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého 
kraje

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 
19/SML1823/SoPD/SPRP, kterým se mění termín realizace projektu z 30. 6. 2020 na 31. 12. 
2020.

B) doporučuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout:

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. 
19/SML1536/SoPD/SPRP, kterým se mění termín realizace projektu z 31. 3. 2020 na 31. 12. 
2020.

C) ukládá

PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit 
návrh Zastupitelstvu Ústeckého kraje dle bodu B) tohoto usnesení.

Termín: 20. 4. 2020
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Usnesení č. 016/91R/2020
9.4 Schválení přípravy a realizace projektu „Bergbau/Hornictví SN-CZ“

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) schvaluje

zpracování a podání projektové žádosti k zapojení Ústeckého kraje do projektu 
„Bergbau/Hornictví SN-CZ“ a vyčlenění částky 40 tis. EUR pro roky 2020 – 2021 na 
zabezpečení předfinancování celkových výdajů ÚK a vlastního podílu ÚK v pozici 
projektového partnera.

B) doporučuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout dle § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o 
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o mezinárodní spolupráci dle přílohy 
č. 1 tohoto usnesení v rámci realizace projektu.

C) ukládá

PhDr. Martinovi Klikovi, MBA, DBA , 1. náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje předložit 
návrhy dle bodu B) tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje.

Termín: 30. 04. 2020

Usnesení č. 017/91R/2020
9.5 Jmenování členů hodnotící komise dotačního programu „Podpora začínajících 
podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2020“

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) jmenuje

hodnotící komisi pro hodnocení žádostí o dotaci v dotačním programu „Podpora začínajících 
podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2020“ ve složení:

PhDr. Martin Klika, MBA, DBA, 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje;

Bc. Pavel Csonka, předseda výboru pro zdravotnictví;

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

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

Ing. Martin Mata, MBA, ředitel Inovačního centra Ústeckého kraje; Mgr. Lucie Podrápská, 
developer projektů Inovačního centra Ústeckého kraje;

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

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

B) ukládá
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Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony k 
realizaci části A) tohoto usnesení
Termín: 30. dubna 2020

Usnesení č. 018/91R/2020
9.6 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) 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: 30. 6. 2020

Usnesení č. 019/91R/2020
9.7 Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková 
dotace) – 4. výzva Ústeckého kraje – změna usnesení

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

o ukončení Smlouvy o poskytnutí investiční dotace v rámci „Dotačního programu na výměnu 
zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) – 4. Výzva Ústeckého kraje“ s 
příjemcem Martinem Cihlářem - číslo smlouvy 19/SML3952 a to formou Výpovědi smlouvy 
o poskytnutí investiční dotace.

B) mění

usnesení Rady Ústeckého kraje č. 019/80R/2019 ze dne 30. 10. 2019 tak, že souhlasí se 
změnou původního požadovaného tepelného zdroje typu A3a – automatický kotel na pevná 
paliva výhradně biomasa za nový zdroj typu A3r – kotel na pevná paliva výhradně biomasa s 
ručním přikládáním a se změnou výše dotace na maximálně 100 000 Kč, příjemce Tomáš 
Kabelka, číslo žádosti 000870. Ostatní údaje se nemění.

C) mění

usnesení Rady Ústeckého kraje č. 013/85R/2020 ze dne 8. 1. 2020 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, příjemce Pavel Veselý, číslo žádosti 
000078. Maximální výše dotace ani ostatní údaje se nemění.
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D) ukládá

Ing. Jaroslavě Kusznirukové, vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů, 
zabezpečit veškeré potřebné úkony k zajištění realizace všech částí tohoto usnesení.

Termín: 30. 4. 2020

Usnesení č. 020/91R/2020
9.8 Strategické projekty Ústeckého kraje pro Akční plán 4 RE:START

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) doporučuje

výběr strategických a podpůrných projektů Ústeckého kraje pro 4. Akční plán Strategie 
hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 
(RE:START), dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.

B) ukládá

PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA 1. náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje předložit k 
projednání část A) tohoto usnesení na následujícím zasedání Regionální stálé konference 
Ústeckého kraje a Tripartity. Termín: 23. 3. 2020

Usnesení č. 021/91R/2020
9.9 Veřejné zakázky - Infrastrukturální problematika Ústí a jeho okolí z pohledu potřeb 
Ústeckého kraje, Analýza možností a varianty přechodu od klasické energetiky k 
nízkouhlíkové a z nich vyplývajících doporučení pro podporu definice postoje vedení 
Ústeckého kraje

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) schvaluje

1. Přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Infrastrukturní 
problematika Ústí a jeho okolí z pohledu potřeb Ústeckého kraje“ a uzavření smlouvy s 
vybraným dodavatelem VESELÝ HAJNÝ s. r. o., IČ: 08073961 a to za podmínek:
Cena celkem bez DPH: 950 000,--Kč
DPH: 21%
Cena celkem včetně DPH: 1 149 500,--Kč
Doba realizace: do 10. 09. 2020

2. Přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Analýza možností a 
varianty přechodu od klasické energetiky k nízkouhlíkové a z nich vyplývajících doporučení 
pro podporu definice postoje vedení Ústeckého kraje“ a uzavření smlouvy s vybraným 
dodavatelem Grant Help Advisory s. r. o., IČ: 28583493, a to za podmínek:
Cena celkem bez DPH: 500 000,--Kč
DPH: 21%
Cena celkem včetně DPH: 605 000,--Kč (dodavatel je plátce DPH)
Doba realizace: do 30. 06. 2020

B) ukládá

Ing. Jaroslavě Kusznirukové, vedoucí odboru SPRP, 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: 30. 03. 2020

Usnesení č. 022/91R/2020
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9.11 Dotační program Inovační vouchery 2020 - Schválení vzorové smlouvy o poskytnutí 
dotace

Rada Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje

Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční/neinvestiční dotace pro účely dotačního 
programu "Inovační vouchery 2020" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Usnesení č. 023/91R/2020
9.12 Tisková oprava usnesení Rady Ústeckého kraje č. 025/88R/2020 ze dne 19. 2. 2020

Rada Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje tiskovou opravu

usnesení Rady Ústeckého kraje č. 025/88R/2020 ze dne 19. 2. 2020 tak, že v části B) bod 2. 
nahrazuje číslo usnesení 012/227/2019 číslem 012/22Z/2019.

Usnesení č. 024/91R/2020
9.14 Fond Ústeckého kraje - Dodatky k uzavřeným smlouvám 

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

o uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí investiční/neinvestiční dotace dle přílohy č. 1 
tohoto materiálu, kterým se mění termín pro předložení závěrečné zprávy a finančního 
vypořádání (závěrečné vyúčtování) na 30. 6.2020.

B) doporučuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout:

o uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí investiční/neinvestiční dotace dle přílohy č. 2 
tohoto materiálu, kterým se mění termín pro předložení závěrečné zprávy a finančního 
vypořádání (závěrečné vyúčtování) na 30. 6.2020.

C) ukládá

PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit 
návrh Zastupitelstvu Ústeckého kraje dle bodu B) tohoto usnesení.

Termín: 20. 4. 2020

Usnesení č. 025/91R/2020
10.1 Výkon zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací Ústeckého kraje oblasti 
zdravotnictví

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, u Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové 
organizace, o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku ve výši 662 tis. Kč, a účelového 
investičního příspěvku ve výši 100 tis. Kč pro rok 2020/2021 na zajištění financování 
udržitelnosti u pokračujícího projektu „Časná defibrilace v Ústeckém kraji“, s termínem 
vyúčtování do 30. 5.2021.

Usnesení č. 026/91R/2020
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10.2 Stipendijní programy odboru zdravotnictví – schválení dodatků ke smlouvě

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

1. o uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace – stipendia a o 
uzavření budoucí pracovní smlouvy č. 18/SML5085/SoPD/ZD uzavřené dne 6. 12. 2018 s 
Budoucím zaměstnavatelem Krajskou zdravotní, a.s., sídlo: Sociální péče 3316/12a, 401 13 
Ústí nad Labem, IČ: 25488627 a Stipendistkou MUDr. Šárkou Kunclovou, roz. 
Sonnenbergovou, bytem ************************** Teplice dle přílohy č. 3 tohoto 
usnesení

2. o uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace – stipendia a o 
uzavření budoucí pracovní smlouvy

č. 17/SML3876/9/SPL/2017/SOPD/ZD uzavřené dne 19. 12. 2017 s Budoucím 
zaměstnavatelem Krajskou zdravotní, a.s., sídlo: Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad 
Labem, IČ: 25488627 a Stipendistkou MUDr. Lídou Šoškovou, bytem 
************************* Ústí nad Labem dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

B) ukládá

Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru zdravotnictví, zabezpečit veškeré úkony k realizaci 
bodu A) tohoto usnesení
Termín: 31. 5. 2020

Usnesení č. 027/91R/2020
10.3 Rozhodování jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti Krajská 
zdravotní, a.s.

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

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

1. schvaluje dle čl. 11 odst. 3 písm. i) Stanov společnosti uzavření dodatků ke Smlouvě o 
výkonu funkce s členů představenstva ze dne 12. 1. 2017 :

a) Mgr. Radkem Scherferem, bytem *******************************, místopředsedou 
představenstva, dle přílohy č. 1 tohoto rozhodnutí,

b) MUDr. Vladimírem Emingrem, bytem **************************, členem 
představenstva, dle přílohy č. 2 tohoto rozhodnutí,

c) Jitkou Hanouskovou, bytem ***********************************, členem 
představenstva, dle přílohy č. 3 tohoto rozhodnutí,

2. rozhoduje v souladu se smlouvou o výkonu funkce předsedy a členů představenstva ze 
dne12. 1. 2017 ve znění pozdějších dodatků, o udělení mimořádné odměny ze zvlášť 
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významných důvodů předsedovi a členům představenstva společnosti Krajská zdravotní, a.s. 
dle přílohy 4 tohoto materiálu. 

Usnesení č. 028/91R/2020
11.1 Informace o vyúčtování účelového investičního příspěvku z roku 2018 pro Dopravní 
společnost Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci pro rok 2020

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

vyúčtování účelového investičního příspěvku pro rok 2018 ve výši 534 tis. Kč – na nákup 2 
ks osobních vozidel pro potřeby dispečera a vedoucího střediska Litoměřice (příloha č. 1 
předloženého materiálu) aktualizovaného usnesením č. 020/68R/2019 ze dne 9. 5. 2019. 
Příspěvek byl nedočerpán ve výši 25 tis. Kč a bude odveden do rozpočtu zřizovatele;

B) ukládá

Ing. Jindřichu Fraňkovi, vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství zabezpečit 
veškeré potřebné úkony k realizaci částí usnesení A).
Termín: 31. 3. 2020

Usnesení č. 029/91R/2020
11.2 Předložení pohledávek po splatnosti k 31. 12. 2019 Dopravní společnosti Ústeckého 
kraje, příspěvkové organizace a Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové 
organizace pro rok 2020

Rada Ústeckého kraje po projednání

          bere na vědomí

1. soupis pohledávek (příloha č. 1 předloženého materiálu) po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2019 
v celkové hodnotě 390 822,14 Kč příspěvkové organizace Dopravní společnost Ústeckého 
kraje,
2. soupis pohledávek (příloha č. 2 předloženého materiálu) po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2019 
v celkové hodnotě 1 374 697,31 Kč příspěvkové organizace Správy a údržby silnic Ústeckého 
kraje.

Usnesení č. 030/91R/2020
11.3 Informace o vyúčtování účelového neinvestičního příspěvku zřizovatele na nákup 
posypového materiálu pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou 
organizaci

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

vyúčtování účelového neinvestičního příspěvku (příloha č. 1 předloženého materiálu) - na 
nákup posypového materiálu pro zimní údržbu na rok 2019/2020 schváleného dle usnesení 
Rady Ústeckého kraje č. 024/53R/2018 ze dne 21. 11. 2018 a dále dle usnesení Zastupitelstva 
Ústeckého kraje č. 025/22Z/2019 ze dne 9. 9. 2019 v celkové výši 35 553 tis. Kč;

B) ukládá

Ing. Jindřichu Fraňkovi, vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství zabezpečit 
veškeré potřebné úkony k realizaci části usnesení A);
Termín: 31. 3. 2020 

Usnesení č. 031/91R/2020
11.4 Sankce za porušení smluvních povinností dopravců ve veřejné osobní dopravě
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Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

1. o uložení pokuty podle článku 10 odst. 12 za porušení ustanovení článku 6 odst. 4 písm. a) 
„Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní 
obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách – oblast „Šluknovsko“ 
dopravci Autobusy Karlovy Vary, a.s., Sportovní 4, 360 09 Karlovy Vary, IČ: 253 32 473 za 
kalendářní den 30. 10. 2019 ve výši 2 000,-Kč (teplota v interiéru mimo stanovený limit);
2. o uložení pokuty podle článku 10 odst. 32 za porušení ustanovení článku 6 odst. 9 
„Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní 
obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách – oblast:
a) „PD Teplice“ dopravci ARRIVA City s.r.o., U Seřadiště 65/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice, 
IČ: 267 30 448 za kalendářní dny 5. 10. 2019 a 2. 12. 2019 v celkové výši 25 000,-Kč (řidiči 
přijali hotovost, ale nevydali jízdní doklady);
3. o uložení pokuty podle článku 10 odst. 13 za porušení ustanovení článku 6 odst. 4 písm. b) 
„Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní 
obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách – oblast:
a) „Chomutovsko“ dopravci Autobusy Karlovy Vary, a.s., Sportovní 4, 360 09 Karlovy Vary, 
IČ: 253 32 473 za kalendářní den 28. 8. 2019 ve výši 1 000,- Kč (neaktualizovaná informační 
plocha Objednatele);
b) „Kadaň-Žatec“ dopravci Autobusy Karlovy Vary, a.s., Sportovní 4, 360 09 Karlovy Vary, 
IČ: 253 32 473 za kalendářní den 28. 8. 2019 v celkové výši 3 000,- Kč (neaktualizované 
informační plochy Objednatele);
c) „Mostecká pánev“ dopravci Autobusy Karlovy Vary, a.s., Sportovní 4, 360 09 Karlovy 
Vary, IČ: 253 32 473 za kalendářní den 28. 8. 2019 v celkové výši 3 000,- Kč 
(neaktualizované informační plochy Objednatele);
d) „PD Teplice“ dopravci ARRIVA City s.r.o., U Seřadiště 65/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice, 
IČ: 267 30 448 za kalendářní dny 27. 7., 13. 8., 4. 9., 11. 9., 17. 9., 1. 11., 2. 11., 15. 11., 26. 
11. a 12. 12. 2019 v celkové výši 12 000,-Kč (neaktualizované informační plochy 
Objednatele);
4. uložení pokuty podle článku 10 odst. 16 za porušení ustanovení článku 6 odst. 4 písm. e) 
„Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní 
obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách – oblast:
a) „Teplicko“ dopravci ARRIVA City s.r.o., U Seřadiště 65/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice, IČ: 
267 30 448 za kalendářní dny 13. 9. 2019 a 20. 10. 2019 v celkové výši 2 000,- Kč (řidiči bez 
kompletního stejnokroje);
b) „Šluknovsko“ dopravci Autobusy Karlovy Vary, a.s., Sportovní 4, 360 09 Karlovy Vary, IČ: 
253 32 473 za kalendářní den 24. 9. 2019 ve výši 1 000,- Kč (řidič bez kompletního 
stejnokroje);
5. o uložení pokuty podle článku 10 odst. 8 za porušení ustanovení článku 6 odst. 4 písm. o) 
„Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní 
obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách – oblast „Vejprtsko“ 
dopravci Autobusy Karlovy Vary, a.s., Sportovní 4, 360 09 Karlovy Vary, IČ: 253 32 473 za 
kalendářní den 11. 8. 2019 ve výši 1 000,- Kč (vozidlo nevybaveno vlekem pro přepravu 
jízdních kol);
6. o uložení pokuty podle článku 10 odst. 33 za porušení ustanovení článku 6 odst. 9 
„Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění základní dopravní 
obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách – oblast „Mostecká pánev“ 
dopravci Autobusy Karlovy Vary, a.s., Sportovní 4, 360 09 Karlovy Vary, IČ: 253 32 473 za 
kalendářní den 3. 10. 2019 ve výši 10 000,- Kč (zcela nefunkční odbavovací systém);
7. o uložení pokuty podle článku XI. odstavce XI. 2 Smlouvy o závazku veřejné služby ve 
veřejné drážní osobní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti územního obvodu 
Ústeckého kraje ze dne 1. 12. 2009 (dále jen „Smlouva“) dopravci České dráhy, a.s., se sídlem 
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Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 11015, IČ 70994226 za porušení:
a) čl. I.3 odst. 1 písm. a) přílohy č. 9 Smlouvy, za kalendářní den 27. 7. 2019 ve výši 5 000,- 
Kč (nepořádek ve vozidle);
b) čl. I.5 odst. 1 přílohy č. 9 Smlouvy ve znění Přílohy č. 11 Smlouvy za kalendářní den 1. 11. 
2019 ve výši 5 000,- Kč (nevyhovující vozidlo náhradní autobusové dopravy);

Usnesení č. 032/91R/2020
11.5 Souhlas se zahájením zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce s názvem „III/25847 Byňov, oprava opěrné zdi v km 3,720 – 3,907“ zadavatele 
Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, zadávaného formou zjednodušeného 
podlimitního řízení

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

1. se zahájením zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„III/25847 - Byňov, oprava opěrné zdi v km 3,720 - 3,907“ formou zjednodušeného 
podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v 
platném znění (dále jen „zákon“), zadavatelem Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, 
příspěvková organizace.
2. se způsobem hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky, dle hodnotícího 
kritéria nejnižší nabídkové ceny, přičemž hodnocena bude cena v Kč bez DPH. V případě 
rovnosti nabídkových cen účastníků na 1. – 3. místě bude o pořadí rozhodovat náhodný výběr 
losem provedený za účasti zástupců dotčených účastníků a notáře.
3. s požadavky na prokázání kvalifikace účastníků:
 základní způsobilost:
- dle § 74 zákona dodavatel prokáže způsobem dle § 75 zákona;
 profesní způsobilost:
- dle § 77 odst. 1 zákona s tím, že dodavatel doloží výpis z obchodního rejstříku či jiné 
evidence, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů,
- dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona s tím, že dodavatel doloží doklad o oprávnění k podnikání 
podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, 
zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci v oborech:
 Provádění staveb, jejich změna a odstraňování
- dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona dodavatel prokáže předložením dokladu osvědčujícího 
odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost 
zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů, a 
to doložením osvědčení autorizovaného inženýra nebo autorizovaného technika nebo osoby 
usazené nebo osoby hostující nebo jiné dle zákona č. 360/1992Sb. v platném znění, vydaného 
ČKAIT v oboru:
 Mosty a inženýrské konstrukce nebo
 Statika a dynamika staveb
 technické kvalifikační předpoklady
- dle § 79 odst. 2 písm. a) seznam významných staveb realizovaných dodavatelem v 
posledních 5 letech a osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto stavebních prací; tato 
osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu, místo provádění stavebních prací a musí obsahovat 
údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně, přičemž jedno osvědčení 
může prokazovat splnění kvalifikace pro více staveb s níže uvedenými požadavky. Dodavatel 
splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v seznamu významných staveb 
realizovaných v posledních 5 letech uvede, že realizoval a dokončil stavby s níže vymezeným 
předmětem plnění a minimální úrovní:
 2 zakázky, jejichž předmětem byla výstavba, oprava nebo rekonstrukce opěrné zdi ve 
finančním objemu minimálně 8 mil. Kč bez DPH za každou z nich.
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- dle § 79 odst. 3 písm. c) a d) zákona dodavatel předloží doklady o kvalifikaci 
stavbyvedoucího, který se bude podílet na plnění veřejné zakázky, a osvědčení o jeho 
vzdělání, přičemž osoba v této pozici musí splňovat:
 minimálně 5 let praxe v oboru dopravních staveb
 autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů, v oboru Mosty a inženýrské konstrukce nebo Statika a dynamika staveb
 zkušenosti na pozici stavbyvedoucího z realizace nejméně 1 dokončené stavby, jejímž 
předmětem byla výstavba, oprava nebo rekonstrukce opěrné zdi ve finančním objemu 
minimálně 8 mil. Kč bez DPH,
4. s tím, že zadavatel nebude požadovat poskytnutí jistoty;
5. s tím, že zadavatel bude požadovat po vybraném dodavateli jako podmínku k uzavření 
smlouvy kromě zákonem stanovených dokladů také předložení pojistné smlouvy na pojištění 
odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti třetí osobě minimálně ve výši 10 mil. 
Kč;
6. s tím, že výzva k podání nabídek bude uveřejněna na profilu zadavatele;
7. se jmenováním komise dle § 42 zákona ve složení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a 
jejím pověřením úkony spojenými s posouzením a hodnocením nabídek a posouzením 
kvalifikace.

Usnesení č. 033/91R/2020
11.6 Souhlas se zahájením zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce s názvem „Rekonstrukce mostu ev.č. 255-013 Polerady“ zadavatele Správy a 
údržby silnic Ústeckého kraje, zadávaného formou zjednodušeného podlimitního řízení

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

1. se zahájením zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„Rekonstrukce mostu ev. č. 255-013 Polerady“ formou zjednodušeného podlimitního řízení 
podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen 
„zákon“), zadavatelem Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.
2. se způsobem hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky, dle hodnotícího 
kritéria nejnižší nabídkové ceny, přičemž hodnocena bude cena v Kč bez DPH. V případě 
rovnosti nabídkových cen účastníků na 1. – 3. místě bude o pořadí rozhodovat náhodný výběr 
losem provedený za účasti zástupců dotčených účastníků a notáře.
3. s požadavky na prokázání kvalifikace účastníků:
 základní způsobilost:
- dle § 74 zákona dodavatel prokáže způsobem dle § 75 zákona;
 profesní způsobilost:
- dle § 77 odst. 1 zákona s tím, že dodavatel doloží výpis z obchodního rejstříku či jiné 
evidence, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů,
- dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona s tím, že dodavatel doloží doklad o oprávnění k podnikání 
podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, 
zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci v oborech:
 Provádění staveb, jejich změna a odstraňování
- dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona dodavatel prokáže předložením dokladu osvědčujícího 
odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost 
zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů, a 
to doložením osvědčení autorizovaného inženýra nebo autorizovaného technika nebo osoby 
usazené nebo osoby hostující nebo jiné dle zákona č. 360/1992Sb. v platném znění, vydaného 
ČKAIT v oboru:
 Mosty a inženýrské konstrukce
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 Dopravní stavby
 technické kvalifikační předpoklady
- dle § 79 odst. 2 písm. a) seznam významných staveb realizovaných dodavatelem v 
posledních 5 letech a osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto stavebních prací; tato 
osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu, místo provádění stavebních prací a musí obsahovat 
údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně, přičemž jedno osvědčení 
může prokazovat splnění kvalifikace pro více staveb s níže uvedenými požadavky. Dodavatel 
splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v seznamu významných staveb 
realizovaných v posledních 5 letech uvede, že realizoval a dokončil stavby s níže vymezeným 
předmětem plnění a minimální úrovní:
 2 zakázky, jejichž předmětem byla výstavba, oprava nebo rekonstrukce silničního mostu ve 
finančním objemu minimálně 4 mil. Kč bez DPH za každou z nich.
- dle § 79 odst. 3 písm. c) a d) zákona dodavatel předloží doklady o kvalifikaci 
stavbyvedoucího, který se bude podílet na plnění veřejné zakázky, a osvědčení o jeho 
vzdělání, přičemž osoba v této pozici musí splňovat:
 minimálně 5 let praxe v oboru dopravních staveb
 autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů, v oboru Mosty a inženýrské konstrukce
 zkušenosti na pozici stavbyvedoucího z realizace nejméně 1 dokončené stavby, jejímž 
předmětem byla výstavba, oprava nebo rekonstrukce silničního mostu ve finančním objemu 
minimálně 4 mil. Kč bez DPH,
4. s tím, že zadavatel nebude požadovat poskytnutí jistoty;
5. s tím, že zadavatel bude požadovat po vybraném dodavateli jako podmínku k uzavření 
smlouvy kromě zákonem stanovených dokladů také předložení pojistné smlouvy na pojištění 
odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti třetí osobě minimálně ve výši 5 mil. 
Kč;
6. s tím, že výzva k podání nabídek bude uveřejněna na profilu zadavatele;
7. se jmenováním komise dle § 42 zákona ve složení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a 
jejím pověřením úkony spojenými s posouzením a hodnocením nabídek a posouzením 
kvalifikace.

Usnesení č. 034/91R/2020
11.7 Souhlas se zahájením zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce s názvem „Rekonstrukce opěrné zdi – silnice III/22311 Údolíčko“ zadavatele 
Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, zadávaného formou zjednodušeného 
podlimitního řízení

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

1. se zahájením zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„Rekonstrukce opěrné zdi – silnice III/22311 Údolíčko“ formou zjednodušeného podlimitního 
řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále 
jen „zákon“), zadavatelem Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.
2. se způsobem hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky, dle hodnotícího 
kritéria nejnižší nabídkové ceny, přičemž hodnocena bude cena v Kč bez DPH. V případě 
rovnosti nabídkových cen účastníků na 1. – 3. místě bude o pořadí rozhodovat náhodný výběr 
losem provedený za účasti zástupců dotčených účastníků a notáře.
3. s požadavky na prokázání kvalifikace účastníků:
 základní způsobilost:
- dle § 74 zákona dodavatel prokáže způsobem dle § 75 zákona;
 profesní způsobilost:
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- dle § 77 odst. 1 zákona s tím, že dodavatel doloží výpis z obchodního rejstříku či jiné 
evidence, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů,
- dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona s tím, že dodavatel doloží doklad o oprávnění k podnikání 
podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, 
zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci v oborech:
 Provádění staveb, jejich změna a odstraňování
- dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona dodavatel prokáže předložením dokladu osvědčujícího 
odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost 
zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů, a 
to doložením osvědčení autorizovaného inženýra nebo autorizovaného technika nebo osoby 
usazené nebo osoby hostující nebo jiné dle zákona č. 360/1992Sb. v platném znění, vydaného 
ČKAIT v oboru:
 Mosty a inženýrské konstrukce nebo
 Statika a dynamika staveb
 technické kvalifikační předpoklady
- dle § 79 odst. 2 písm. a) seznam významných staveb realizovaných dodavatelem v 
posledních 5 letech a osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto stavebních prací; tato 
osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu, místo provádění stavebních prací a musí obsahovat 
údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně, přičemž jedno osvědčení 
může prokazovat splnění kvalifikace pro více staveb s níže uvedenými požadavky. Dodavatel 
splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v seznamu významných staveb 
realizovaných v posledních 5 letech uvede, že realizoval a dokončil stavby s níže vymezeným 
předmětem plnění a minimální úrovní:
 2 zakázky, jejichž předmětem byla výstavba, oprava nebo rekonstrukce opěrné zdi ve 
finančním objemu minimálně 4 mil. Kč bez DPH za každou z nich.
- dle § 79 odst. 3 písm. c) a d) zákona dodavatel předloží doklady o kvalifikaci 
stavbyvedoucího, který se bude podílet na plnění veřejné zakázky, a osvědčení o jeho 
vzdělání, přičemž osoba v této pozici musí splňovat:
 minimálně 5 let praxe v oboru
 autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů, v oboru Mosty a inženýrské konstrukce nebo Statika a dynamika staveb
 zkušenosti na pozici stavbyvedoucího z realizace nejméně 1 dokončené stavby, jejímž 
předmětem byla výstavba, oprava nebo rekonstrukce opěrné zdi ve finančním objemu 
minimálně 4 mil. Kč bez DPH, ;
4. s tím, že zadavatel nebude požadovat poskytnutí jistoty;
5. s tím, že zadavatel bude požadovat po vybraném dodavateli jako podmínku k uzavření 
smlouvy kromě zákonem stanovených dokladů také předložení pojistné smlouvy na pojištění 
odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti třetí osobě minimálně ve výši 5 mil. 
Kč;
6. s tím, že výzva k podání nabídek bude uveřejněna na profilu zadavatele;
7. se jmenováním komise dle § 42 zákona ve složení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a 
jejím pověřením úkony spojenými s posouzením a hodnocením nabídek a posouzením 
kvalifikace.

Usnesení č. 035/91R/2020
11.8 Souhlas se zahájením zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce s názvem „Oprava mostu ev.č. 223-008 Celná“ zadavatele Správy a údržby silnic 
Ústeckého kraje, zadávaného formou zjednodušeného podlimitního řízení

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí
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1. se zahájením zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„Oprava mostu ev.č. 223-008 Celná“ formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 
zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), 
zadavatelem Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.
2. se způsobem hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky, dle hodnotícího 
kritéria nejnižší nabídkové ceny, přičemž hodnocena bude cena v Kč bez DPH. V případě 
rovnosti nabídkových cen účastníků na 1. – 3. místě bude o pořadí rozhodovat náhodný výběr 
losem provedený za účasti zástupců dotčených účastníků a notáře.
3. s požadavky na prokázání kvalifikace účastníků:
 základní způsobilost:
- dle § 74 zákona dodavatel prokáže způsobem dle § 75 zákona;
 profesní způsobilost:
- dle § 77 odst. 1 zákona s tím, že dodavatel doloží výpis z obchodního rejstříku či jiné 
evidence, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů,
- dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona s tím, že dodavatel doloží doklad o oprávnění k podnikání 
podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, 
zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci v oborech:
 Provádění staveb, jejich změna a odstraňování
- dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona dodavatel prokáže předložením dokladu osvědčujícího 
odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost 
zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů, a 
to doložením osvědčení autorizovaného inženýra nebo autorizovaného technika nebo osoby 
usazené nebo osoby hostující nebo jiné dle zákona č. 360/1992Sb. v platném znění, vydaného 
ČKAIT v oboru:
 Mosty a inženýrské konstrukce
 Dopravní stavby
 technické kvalifikační předpoklady
- dle § 79 odst. 2 písm. a) seznam významných staveb realizovaných dodavatelem v 
posledních 5 letech a osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto stavebních prací; tato 
osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu, místo provádění stavebních prací a musí obsahovat 
údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně, přičemž jedno osvědčení 
může prokazovat splnění kvalifikace pro více staveb s níže uvedenými požadavky. Dodavatel 
splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v seznamu významných staveb 
realizovaných v posledních 5 letech uvede, že realizoval a dokončil stavby s níže vymezeným 
předmětem plnění a minimální úrovní:
 2 zakázky, jejichž předmětem byla výstavba, oprava nebo rekonstrukce silničního mostu ve 
finančním objemu minimálně 8 mil. Kč bez DPH za každou z nich.
- dle § 79 odst. 3 písm. c) a d) zákona dodavatel předloží doklady o kvalifikaci 
stavbyvedoucího, který se bude podílet na plnění veřejné zakázky, a osvědčení o jeho 
vzdělání, přičemž osoba v této pozici musí splňovat:
 minimálně 5 let praxe v oboru dopravních staveb
 autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů, v oboru Mosty a inženýrské konstrukce
 zkušenosti na pozici stavbyvedoucího z realizace nejméně 1 dokončené stavby, jejímž 
předmětem byla výstavba, oprava nebo rekonstrukce silničního mostu ve finančním objemu 
minimálně 8 mil. Kč bez DPH,
4. s tím, že zadavatel nebude požadovat poskytnutí jistoty;
5. s tím, že zadavatel bude požadovat po vybraném dodavateli jako podmínku k uzavření 
smlouvy kromě zákonem stanovených dokladů také předložení pojistné smlouvy na pojištění 
odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti třetí osobě minimálně ve výši 10 mil. 
Kč;
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6. s tím, že výzva k podání nabídek bude uveřejněna na profilu zadavatele;
7. se jmenováním komise dle § 42 zákona ve složení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a 
jejím pověřením úkony spojenými s posouzením a hodnocením nabídek a posouzením 
kvalifikace.

Usnesení č. 036/91R/2020
11.9 Souhlas se zahájením zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce s názvem „Rekonstrukce mostu ev.č. 0133-9 Horní Jiřetín“ zadavatele Správy a 
údržby silnic Ústeckého kraje, zadávaného formou zjednodušeného podlimitního řízení

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

1. se zahájením zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„Rekonstrukce mostu ev. č. 0133-9 Horní Jiřetín“ formou zjednodušeného podlimitního řízení 
podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen 
„zákon“), zadavatelem Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.
2. se způsobem hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky, dle hodnotícího 
kritéria nejnižší nabídkové ceny, přičemž hodnocena bude cena v Kč bez DPH. V případě 
rovnosti nabídkových cen účastníků na 1. – 3. místě bude o pořadí rozhodovat náhodný výběr 
losem provedený za účasti zástupců dotčených účastníků a notáře.
3. s požadavky na prokázání kvalifikace účastníků:
 základní způsobilost:
- dle § 74 zákona dodavatel prokáže způsobem dle § 75 zákona;
 profesní způsobilost:
- dle § 77 odst. 1 zákona s tím, že dodavatel doloží výpis z obchodního rejstříku či jiné 
evidence, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů,
- dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona s tím, že dodavatel doloží doklad o oprávnění k podnikání 
podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, 
zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci v oborech:
 Provádění staveb, jejich změna a odstraňování
- dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona dodavatel prokáže předložením dokladu osvědčujícího 
odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost 
zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů, a 
to doložením osvědčení autorizovaného inženýra nebo autorizovaného technika nebo osoby 
usazené nebo osoby hostující nebo jiné dle zákona č. 360/1992Sb. v platném znění, vydaného 
ČKAIT v oboru:
 Mosty a inženýrské konstrukce
 Dopravní stavby
 technické kvalifikační předpoklady
- dle § 79 odst. 2 písm. a) seznam významných staveb realizovaných dodavatelem v 
posledních 5 letech a osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto stavebních prací; tato 
osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu, místo provádění stavebních prací a musí obsahovat 
údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně, přičemž jedno osvědčení 
může prokazovat splnění kvalifikace pro více staveb s níže uvedenými požadavky. Dodavatel 
splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v seznamu významných staveb 
realizovaných v posledních 5 letech uvede, že realizoval a dokončil stavby s níže vymezeným 
předmětem plnění a minimální úrovní:
 2 zakázky, jejichž předmětem byla výstavba, oprava nebo rekonstrukce silničního mostu ve 
finančním objemu minimálně 5 mil. Kč bez DPH za každou z nich.
- dle § 79 odst. 3 písm. c) a d) zákona dodavatel předloží doklady o kvalifikaci 
stavbyvedoucího, který se bude podílet na plnění veřejné zakázky, a osvědčení o jeho 
vzdělání, přičemž osoba v této pozici musí splňovat:
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 minimálně 5 let praxe v oboru dopravních staveb
 autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů, v oboru Mosty a inženýrské konstrukce
 zkušenosti na pozici stavbyvedoucího z realizace nejméně 1 dokončené stavby, jejímž 
předmětem byla výstavba, oprava nebo rekonstrukce silničního mostu ve finančním objemu 
minimálně 5 mil. Kč bez DPH,
4. s tím, že zadavatel nebude požadovat poskytnutí jistoty;
5. s tím, že zadavatel bude požadovat po vybraném dodavateli jako podmínku k uzavření 
smlouvy kromě zákonem stanovených dokladů také předložení pojistné smlouvy na pojištění 
odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti třetí osobě minimálně ve výši 5 mil. 
Kč;
6. s tím, že výzva k podání nabídek bude uveřejněna na profilu zadavatele;
7. se jmenováním komise dle § 42 zákona ve složení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a 
jejím pověřením úkony spojenými s posouzením a hodnocením nabídek a posouzením 
kvalifikace.

Usnesení č. 037/91R/2020
11.10 Souhlas se zahájením zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce s názvem „Změna krytu silnice III/24616 v obci Nové Dvory u Doksan“ zadavatele 
Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, zadávaného formou zjednodušeného 
podlimitního řízení

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

1. se zahájením zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„Změna krytu silnice III/24616 v obci Nové Dvory u Doksan“ formou zjednodušeného 
podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v 
platném znění (dále jen „zákon“), zadavatelem Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, 
příspěvková organizace.
2. se způsobem hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky, dle hodnotícího 
kritéria nejnižší nabídkové ceny, přičemž hodnocena bude cena v Kč bez DPH. V případě 
rovnosti nabídkových cen účastníků na 1. – 3. místě bude o pořadí rozhodovat náhodný výběr 
losem provedený za účasti zástupců dotčených účastníků a notáře.
3. s požadavky na prokázání kvalifikace účastníků:
 základní způsobilost:
- dle § 74 zákona dodavatel prokáže způsobem dle § 75 zákona;
 profesní způsobilost:
- dle § 77 odst. 1 zákona s tím, že dodavatel doloží výpis z obchodního rejstříku či jiné 
evidence, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů,
- dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona s tím, že dodavatel doloží doklad o oprávnění k podnikání 
podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, 
zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci v oborech:
 Provádění staveb, jejich změna a odstraňování
- dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona dodavatel prokáže předložením dokladu osvědčujícího 
odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost 
zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů, a 
to doložením osvědčení autorizovaného inženýra nebo autorizovaného technika nebo osoby 
usazené nebo osoby hostující nebo jiné dle zákona č. 360/1992Sb. v platném znění, vydaného 
ČKAIT v oboru:
 Dopravní stavby
 technické kvalifikační předpoklady
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- dle § 79 odst. 2 písm. a) seznam významných staveb realizovaných dodavatelem v 
posledních 5 letech a osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto stavebních prací; tato 
osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu, místo provádění stavebních prací a musí obsahovat 
údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně, přičemž jedno osvědčení 
může prokazovat splnění kvalifikace pro více staveb s níže uvedenými požadavky. Dodavatel 
splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v seznamu významných staveb 
realizovaných v posledních 5 letech uvede, že realizoval a dokončil stavby s níže vymezeným 
předmětem plnění a minimální úrovní:
 2 zakázky, jejichž předmětem byla celoplošná výstavba, oprava nebo rekonstrukce 
komunikace ve finančním objemu minimálně 7 mil. Kč bez DPH za každou z nich.
- dle § 79 odst. 3 písm. c) a d) zákona dodavatel předloží doklady o kvalifikaci 
stavbyvedoucího, který se bude podílet na plnění veřejné zakázky, a osvědčení o jeho 
vzdělání, přičemž osoba v této pozici musí splňovat:
 minimálně 5 let praxe v oboru dopravních staveb
 autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů, v oboru Dopravní stavby
 zkušenosti na pozici stavbyvedoucího z realizace nejméně 1 dokončené stavby, jejímž 
předmětem byla celoplošná výstavba, oprava nebo rekonstrukce komunikace ve finančním 
objemu minimálně 8 mil. Kč bez DPH,
4. s tím, že zadavatel vyhradí v zadávacích podmínkách v souladu s ustanovením § 105 odst. 
2 zákona povinnost provádění strojní pokládky hutněných asfaltových směsí vlastními 
kapacitami, nikoliv prostřednictvím poddodavatelů, a to s ohledem na zásadní význam těchto 
prací pro kvalitu díla;
5. s tím, že zadavatel nebude požadovat poskytnutí jistoty;
6. s tím, že zadavatel bude požadovat po vybraném dodavateli jako podmínku k uzavření 
smlouvy kromě zákonem stanovených dokladů také předložení pojistné smlouvy na pojištění 
odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti třetí osobě minimálně ve výši 10 mil. 
Kč;
7. s tím, že výzva k podání nabídek bude uveřejněna na profilu zadavatele;
8. se jmenováním komise dle § 42 zákona ve složení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a 
jejím pověřením úkony spojenými s posouzením a hodnocením nabídek a posouzením 
kvalifikace.

Usnesení č. 038/91R/2020
11.11 Souhlas se zahájením zadávacího řízení na Nákup autobusů pro veřejnou linkovou 
dopravu osob (délky 9,9 až 11m)

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

1. zadávací dokumentaci dle přílohy č. 1 předloženého materiálu;
2. seznam jmenovaných členů a náhradníků hodnotící komise dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu;

B) souhlasí

1. se zahájením a provedením zadávacího řízení sektorové veřejné zakázky názvem „Nákup 
autobusů určených pro veřejnou linkovou dopravu osob na území Ústeckého kraje délky 
9,9-11 m“ formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu zadavatelem Dopravní společností 
Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací.
2. Se způsobem hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídek, a to podle 
následujících kritérií hodnocení a jejich váhy:
1. Celková nabídková cena bez DPH váha kritéria = 95%
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2. Délka záruční doby v měsících váha kritéria = 5%

3. S požadavky na kvalifikaci účastníků, kdy zadavatel požaduje v rámci podání nabídek 
prokázat splnění kvalifikace takto:
 základní způsobilost
- dle § 74 odst. 1 až 3 zákona ji prokáže účastník zadávacího řízení způsobem dle § 75 zákona
 profesní způsobilost
- dle § 77 odst. 1 zákona ji 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 ji 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, a to na 
dodávky celkem nejméně 20 (slovy: dvaceti) autobusů s pohonem na motorovou naftu.
4. Se jmenováním členů a náhradníků hodnotící komise dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu a s tím, aby zadavatel pověřil hodnotící komisi kromě hodnocení nabídek i 
otevíráním nabídek a posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení.

C) pověřuje

Ing. Milana Šlejtra, ředitele DSÚK, p. o. zajištěním provedení zadávacího řízení, uvedeného v 
bodě 1. usnesení B) a následně předložením žádosti Radě Ústeckého kraje o udělení souhlasu 
s uzavřením rámcové dohody na plnění veřejné zakázky s vybraným dodavatelem.
Termín: 3.6.2020

Usnesení č. 039/91R/2020
11.13 Souhlas s přímým zadáním veřejné zakázky na služby s názvem „Veřejná zakázka 
na servis a opravy vozidel“

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

s přímým zadáním podlimitní sektorové veřejné zakázky na služby s názvem „Veřejná 
zakázka na servis a opravy vozidel“ zadavatelem Dopravní společností Ústeckého kraje, 
příspěvkovou organizací, dodavateli Evobus Česká republika s.r.o., Na hůrce 211/10, 161 00 
Praha 6, IČO: 25657704, přičemž zakázka bude zadávána až do maximální ceny 4 mil. Kč 
bez DPH formou dílčích objednávek.

Usnesení č. 040/91R/2020
11.14 Schválení Dodatku č. 1 k úvěrové smlouvě č. 1214/18/LCD

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) souhlasí

dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, s uzavřením Dodatku č. 1 k úvěrové smlouvě 1214/18/LCD mezi 
Dopravní společností Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací a Českou spořitelnou, a. s. 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

B) ukládá

Jaroslavu Komínkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, informovat Zastupitelstvo 
Ústeckého kraje o uzavření Dodatku č. 1 na jeho nejbližším jednání.

Termín: 20.4.2020
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Usnesení č. 041/91R/2020
11.16 Tisková oprava usnesení č.033/88R/2020 z RÚK 19.2.2020

Rada Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje tiskovou opravu

usnesení Rady Ústeckého kraje č. 033/88R/2020 ze dne 19. 2. 2020 tak, že text do 31. 12. 
2020 se nahrazuje textem do 31. 12. 2030.

Usnesení č. 042/91R/2020
12.1 Gymnázium a Střední průmyslová škola, Duchcov, příspěvková organizace – 
personální záležitosti

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) jmenuje

dle § 1 odst. 1 a v souladu s § 2 odst. 2 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního 
řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, konkursní komisi pro konkursní 
řízení na obsazení pracovního místa ředitele Gymnázia a Střední průmyslové školy, Duchcov, 
příspěvkové organizace, ve složení:
PhDr. Martin Klika, MBA, DBA, 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje, zástupce hejtmana 
Ústeckého kraje a zastupitel Ústeckého kraje, určený zřizovatelem, předseda komise,
Ing. Radmila Krastenicsová, předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 
Zastupitelstva Ústeckého kraje a zastupitelka Ústeckého kraje, určená zřizovatelem,
Ing. Dagmar Waicová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu 
Ústeckého kraje, určená krajským úřadem,
PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D., ředitel Střední průmyslové školy stavební a Střední 
odborné školy stavební a technické, Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, odborník v 
oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství,
Mgr. Lenka Laubrová, ředitelka Gymnázia, Rumburk, Komenského 10, příspěvkové 
organizace, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství,
Mgr. Zuzana Čapková, pedagogická pracovnice Gymnázia a Střední průmyslové školy, 
Duchcov, příspěvkové organizace,
Mgr. Ivana Reihsová, školní inspektorka České školní inspekce,
Mgr. Radek Martinák, člen Školské rady Gymnázia a Střední průmyslové školy, Duchcov.

B) ukládá

Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré 
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 7. 2020

Usnesení č. 043/91R/2020
12.2 Základní umělecká škola, Ústí nad Labem – Neštěmice, Národní 209, příspěvková 
organizace – personální záležitosti

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

nutnost obsadit pracovní místo ředitele Základní umělecké školy, Ústí nad Labem – 
Neštěmice, Národní 209, příspěvkové organizace.

B) rozhoduje

dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, dle § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
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předpisů, v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a 
konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, o vyhlášení konkursního řízení na 
obsazení pracovního místa ředitele Základní umělecké školy, Ústí nad Labem – Neštěmice, 
Národní 209, příspěvkové organizace, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

C) ukládá

Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré 
potřebné úkony k realizaci částí A) a B) tohoto usnesení.
Termín: 31. 8. 2020

Usnesení č. 044/91R/2020
12.3 Stipendijní program Ústeckého kraje – 13. ročník 2016/17

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

žádost **********************, č.j. KUUK/036100/2020 dle přílohy č. 1. předloženého 
materiálu.

B) rozhoduje

dle čl. IX. bod 2. písm. a) Programu o odložení plnění závazku daného čl. III. „Závazky 
studenta“ Smlouvy o zařazení do stipendijního programu Ústeckého kraje č. 
16/SML4685-23/DS/SMT. ************************ je odloženo plnění závazku na 
základě uvedených a doložených skutečností pro období od 1. 10. 2019 po dobu studia 
druhého magisterského studijního programu v prezenční formě, na které již nelze poskytnout 
stipendium.

C) ukládá

Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zajistit vyrozumění 
jmenovaného dle bodu A) o přijatém usnesení.
Termín: 15. 4. 2020

Usnesení č. 045/91R/2020
12.4 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji ve školním 
roce 2018/2019

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

předložené znění Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy Ústeckého kraje ve 
školním roce 2018/2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

B) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje vzít na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací 
soustavy Ústeckého kraje ve školním roce 2018/2019, dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu.

C) ukládá

Mgr. Bc. Petru Šmídovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit návrh dle části B) 
tohoto usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje
Termín: 20. 4. 2020

Usnesení č. 046/91R/2020
12.5 Dotační program Ministerstva zemědělství 129 710 Centra odborné přípravy – 
schválení učebních pomůcek

32



Rada Ústeckého kraje po projednání

A) schvaluje

v souladu s § 59 odst. 1 písm. i) zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, pořízení učebních pomůcek v rámci dotačního programu Ministerstva 
zemědělství 129 710 Centra odborné přípravy, 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, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,

2. Střední školu technickou, gastronomickou a automobilní, Chomutov, příspěvkovou 
organizaci, IČO: 18383696, sídlo: Pražská 702/10, 430 01 Chomutov, dle přílohy č. 2 tohoto 
usnesení.

B) ukládá

Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré 
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 5. 2020

Usnesení č. 047/91R/2020
12.6 Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji „Stipendium pro žáky 
středních škol ve vybraných oborech vzdělání“ - schválení příspěvků

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

o poskytnutí příspěvku v souladu s Motivačním programem pro střední školství v Ústeckém 
kraji „Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělání“ pro příspěvkové 
organizace dle přílohy č. 1 tohoto usnesení v celkové výši 4 754 tis. Kč.

B) ukládá

1. Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré 
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 4. 2020

2. Statutárním orgánům příspěvkových organizací, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, předložit 
vyúčtování.
Termín: 16. 11. 2020

Usnesení č. 048/91R/2020
12.7 Dotační program „Stipendium pro žáky středních škol nezřizovaných Ústeckým 
krajem - školní rok 2019/2020“ - poskytnutí dotace

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje na 
realizaci programu „Stipendium pro žáky středních škol nezřizovaných Ústeckým krajem - 
školní rok 2019/2020“ pro:

1. Střední průmyslovou školu TOS VARNSDORF s. r. o., IČO: 04463978, se sídlem Říční 
1774, 407 47 Varnsdorf, ve výši 68 tis. Kč, dle žádosti uvedené v příloze č. 1 předloženého 
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materiálu,

2. Střední školu EDUCHEM, a.s., IČO: 25014188, se sídlem Okružní 128, 435 13 Meziboří, 
ve výši 187,5 tis. Kč, dle žádosti uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu,

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

B) ukládá

Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré 
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 7. 5. 2020

Usnesení č. 049/91R/2020
12.8 Poskytnutí účelového neinvestičního 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 stanovení závazného ukazatele – účelového neinvestičního příspěvku 
pro rok 2020 pro Střední zdravotnickou školu, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvkovou 
organizaci, IČO: 00673781, ve výši 35 tis. Kč na zajištění soutěží první pomoci.

B) ukládá

1. Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré 
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 4. 2020

2. Statutárnímu orgánu příspěvkové organizace dle části A) předložit vyúčtování závazného 
ukazatele.
Termín: 31. 8. 2020

Usnesení č. 050/91R/2020
12.9 Změny v rejstříku škol a školských zařízení

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) souhlasí

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

B) ukládá

Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré 
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 30.4.2020

Usnesení č. 051/91R/2020
12.10 Výkon zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti 
školství

Rada Ústeckého kraje po projednání

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

Usnesení č. 052/91R/2020
12.11 Výzva Operačního programu potravinové a materiální pomoci MPSV

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) schvaluje

podání projektové žádosti o podporu a realizaci projektu v rámci výzvy 30_20_010 
Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v rámci Operačního programu potravinové 
a materiální pomoci, název projektu: ÚK – obědy do škol.

B) pověřuje

Ing. Dagmar Waicovou, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, k zastupování 
statutárního orgánu žadatele/příjemce ve věci podání žádosti o podporu a realizace projektu 
„ÚK – obědy do škol“ v rámci výzvy 30_20_010 Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální 
nouzi, Operačního programu potravinové a materiální pomoci, v těchto úkonech:
- Podání a podepsání žádosti o podporu
- Podpis příloh žádosti o podporu
- Podání a podepsání žádosti o podstatnou a nepodstatnou změnu projektu
- Provedení a podepsání změn rozpočtu
- Podání a podepsání žádosti o platbu
- Podání a podepsání informace o pokroku v realizaci projektu
- Podání a podepsání zprávy o realizaci projektu
- Podání a podepsání závěrečné zprávy o realizaci projektu

C) ukládá

1. Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré 
potřebné úkony související s částí A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 4. 2020

2. Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré 
potřebné úkony související s částí B) tohoto usnesení.
Termín: 31. 10. 2021

3. Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, předložit pověření 
dle části B) tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 4. 2020

Usnesení č. 053/91R/2020
12.12 Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvková 
organizace – personální záležitosti

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

odstoupení Mgr. Liany Cihelkové z funkce členky konkursní komise jmenované za školskou 
radu na obsazení pracovního místa ředitele Evropské obchodní akademie, Děčín I, 
Komenského náměstí 2, příspěvkové organizace.

B) jmenuje
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dle § 1 odst. 1 a v souladu s § 2 odst. 2 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního 
řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, Bc. Petru Dvořákovou, členku 
školské rady, členkou konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa 
ředitele Evropské obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvkové 
organizace.

C) ukládá

Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré 
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 7. 2020

Usnesení č. 054/91R/2020
12.13 Dohoda o ukončení smlouvy v rámci Koncepce financování sportů s širokou 
mládežnickou základnou v Ústeckém kraji v roce 2020

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o uzavření dohody o ukončení smlouvy č. 
19/SML4280/SoPD/SMT, uzavřené v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 
039/25Z/2019 ze dne 9. 12. 2019, se společností Piráti Chomutov a.s., IČO: 254 04 695, sídlo: 
430 01 Chomutov, Mostecká 5773, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

B) ukládá

1. Mgr. Bc. Petru Šmídovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit návrh dle části A) 
tohoto usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 30.3.2020

2. Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zajistit uzavření 
dohody o ukončení smlouvy dle přílohy 1 předloženého materiálu a zveřejnění v registru 
smluv, za předpokladu jejího schválení Zastupitelstvem Ústeckého kraje na zasedání dne 
30.3.2020.
Termín: 7.5.2020

Usnesení č. 055/91R/2020
12.14 Informace k usnesení vlády ČR č. 89/2020 ze dne 15. 3. 2020 - krizové opatření - 
aktualizace

Rada Ústeckého kraje po projednání

          bere na vědomí

informaci o školách a školských zařízení na území Ústeckého kraje, které jsou určené pro péči 
o děti zákonných zástupců vybraných profesí, dle usnesení Vlády ČR č. 219 ze dne 15. března 
2020 a o situaci ve školství v Ústeckém kraji obecně.

Usnesení č. 056/91R/2020
13.1 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Vybavení a 
obnova výukových středisek IZS – Vybavení výukových středisek ZZS Ústeckého kraje 
– Školicí centrum ZOS pro ZZS ÚK“ formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

1. o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Vybavení a obnova 
výukových středisek IZS – Vybavení výukových středisek ZZS Ústeckého kraje – Školicí 
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centrum ZOS pro ZZS ÚK“ formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu podle ustanovení 
§ 3 písm. b) a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“);
2. o způsobu hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími 
kritérii hodnocení a jejich váhami:
 celková nabídková cena v Kč bez DPH - váha 100 %
V případě, že dojde ke shodě 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.
3. o podmínkách prokázání kvalifikace:
 základní způsobilost
- dle § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže účastník zadávacího řízení způsobem dle § 75 zákona
 profesní způsobilost
- dle § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením výpisu z obchodního 
rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence 
vyžaduje
 technická kvalifikace
- dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením seznamu:
 nejméně 2 realizovaných významných dodávek poskytnutých za posledních 5 let před 
zahájením zadávacího řízení na dodávku nebo rozšíření systému Zdravotnického operačního 
střediska (ZOS), záložního ZOS, případně operačního střediska složky IZS (dále jen“ 
operační středisko“) kde součástí byla minimálně dispečerská aplikace, nebo její 
úprava/rozšíření, včetně integrace na další systémy operačního střediska:
- z toho alespoň 1 významná zakázka v hodnotě min. 5 mil. Kč bez DPH a
- z toho alespoň 1 významná zakázka v hodnotě min. 2 mil. Kč bez DPH za každou 
jednotlivou významnou zakázku
s uvedením její ceny, doby poskytnutí a identifikace objednatele

Významné zakázky musí být zakázky na dodávku systému operačního střediska, tzn., že 
nesmí být předložena významná zakázka, jejímž předmětem je servisní podpora systému 
operačního střediska. V případě, že bylo předmětem významné zakázky i poskytování 
servisních služeb, účastník je povinen uvést finanční objem za dodávky systému operačního 
střediska.

Dodané informační systémy musí být provozovány pro práci svými uživateli v nepřetržitém 
provozu, tj. 365 dní v roce, 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
(Zadavatel prodloužil délku poskytnutí významných dodávek na 5 let z důvodu zajištění 
řádné hospodářské soutěže.)

 nejméně 1 realizované významné dodávky, která zahrnuje zajišťování kontinuální technické 
nebo servisní podpory systému ZOS, záložního ZOS, případně operačního střediska složky 
IZS po dobu souvislých min. 12 měsíců s plněním v hodnotě min. 100 tis. Kč bez DPH za 1 
rok s uvedením její ceny, doby poskytnutí a identifikace objednatele

Pokud se bude jednat o významnou dodávku dosud neukončenou (probíhající), je účastník 
povinen prokázat, že v rámci této zakázky již bylo odvedeno a objednatelem akceptováno 
plnění v zadavatelem požadované hodnotě.

- dle § 79 odst. 2 písm. c) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením seznamu 
techniků min. ve složení (vedoucí realizačního týmu a senior konzultanti), bez ohledu na to, 
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zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli, včetně uvedení 
délky praxe a projekty, kterých se účastnili a rozsah prací jimi prováděnými:

Vedoucí realizačního týmu:
- min. 5 let praxe v oboru informačních technologií,
- praxe při řízení projektů nebo účast v obdobné funkci
- min. 2 referenční projekty spočívající v dodávce a implementaci systému operačního 
střediska s finančním rozsahem každého provedeného projektu ve výši min. 5 mil. Kč bez 
DPH

Senior konzultanti v počtu 3 osob:
- min. 5 let praxe v oboru informačních technologií,
- min. 2 referenční projekty spočívající v dodávce a implementaci systému operačního 
střediska s finančním rozsahem každého provedeného projektu ve výši min. 2 mil. Kč bez 
DPH
- min. 1 konzultant prokáže zkušenost s dodávkou části Informačního systému operačního 
řízení pro složky IZS
- min. 1 konzultant prokáže zkušenost s dodávkou integrace komunikací
- min. 1 konzultant prokáže zkušenost s dodávkou systému pro sledování vozidel
V souladu s ustanovením § 86 odst. 2 zákona může dodavatel splnění všech podmínek 
prokázání kvalifikace prokázat předložením čestného prohlášení nebo předložením 
jednotného evropského osvědčení.
V souladu s § 45 odst. 1 zákona může dodavatel předložit v nabídce příslušné doklady k 
prokázání kvalifikace v prosté kopii. Originály nebo ověřené kopie dokladů o své kvalifikaci 
předloží v souladu s § 122 odst. 3 písm. a) zákona vybraný dodavatel před podpisem smlouvy.
Před podpisem smlouvy zadavatel v souladu s ustanovením § 122 odst. 4 zákona u vybraného 
dodavatele, je-li právnickou osobou, zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona o 
některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále 
jen "skutečný majitel") z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího 
veřejné rejstříky právnických a fyzických osob. V souladu s ustanovením § 122 odst. 5 
zákona pokud nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle odstavce 4, zadavatel 
vyzve podle ustanovení § 122 odst. 3 zákona vybraného dodavatele k předložení výpisu z 
evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo ke sdělení identifikačních 
údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a k předložení dokladů, z nichž 
vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli.
4. o pověření hodnotící komise podle § 42 odst. 1 zákona provedením posouzení nabídek a 
hodnocení nabídek, přičemž bude postupováno v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona a 
o pověření hodnotící komise kontrolou doručených dokladů vybraného dodavatele podle § 
122 odst. 3 zákona.

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 Zadávací dokumentaci 
uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 30. 4. 2020
2. Ing. Pavlu Hajšmanovi, vedoucímu odboru RR, zabezpečit nezbytné úkony související se 
zahájením této nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení, předložit výsledek 
vyhodnocení veřejné zakázky a doporučit zadání této veřejné zakázky vybranému dodavateli, 
jehož nabídka bude vyhodnocena podle ekonomické výhodnosti nabídky jako nejvýhodnější.
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Termín: 31. 7. 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. Pavla Hajšmana, vedoucího odboru RR, jako gestora a pracovníky oddělení veřejných 
zakázek odboru investičního jako administrátory této veřejné zakázky jako osoby, které jsou 
za zadavatele oprávněné činit v tomto zadávací řízení elektronické úkony, zejména 
poskytovat zadávací dokumentaci, žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a zveřejňovat 
údaje o této veřejné zakázce na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek a dále 
jako osoby, které zajistí pozvání zástupců všech zastupitelských klubů a zástupce Krajské 
hospodářské komory na jednání komisí pro posouzení nabídek a hodnotící komise.

F) souhlasí

s tím, že pokud bude zadávací dokumentace vybrána ke kontrole ex-ante a připomínky 
kontrolního orgánu (poskytovatele dotace) nebudou podstatného rázu, budou tyto do zadávací 
dokumentace zapracovány bez dalšího schválení Radou ÚK.

Usnesení č. 057/91R/2020
13.2 Veletrhy cestovního ruchu 2020 – zrušení účasti

Rada Ústeckého kraje po projednání

          bere na vědomí

informaci o zajištění účasti Ústeckého kraje na veletrzích cestovního ruchu v roce 2020.

Usnesení č. 058/91R/2020
13.3 Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad - dofinancování nekrytých 
závazků

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje

1. zrušit bod 15.1 písm. C) usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 047/25Z/2019 ze dne 9. 
12. 2019;

2. schválit výjimku ze Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí 
Ústeckým krajem ve znění účinném od 25. 6. 2018 z čl. VIII odst. 11 písm. b) z podmínek pro 
poskytnutí Programové dotace a její použití, kdy z dotace bude možné uhradit jinak 
neuznatelný náklad v podobě úroků a jiných sankci;

3. rozhodnout
dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad, se sídlem 
Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 75082136 ve výši maximálně 6.764.000,- Kč a o 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy 1 tohoto usnesení.

B) ukládá

PhDr. Ing. Zdeňku Matoušovi, Ph.D. MBA předložit návrh dle bodu A) do nejbližšího jednání 
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Zastupitelstva Ústeckého kraje.
Termín: 20. 4. 2020

Usnesení č. 059/91R/2020
14.1 Zápis z jednání valné hromady společnosti Severočeské divadlo, s.r.o. konané dne 
29. 1. 2020

Rada Ústeckého kraje po projednání

          bere na vědomí

upravené znění rozhodnutí č. 7/1/2020 valné hromady Severočeského divadla s.r.o. ze dne 
29.1.2020 

Usnesení č. 060/91R/2020
14.2 Poskytnutí neinvestiční dotace na projekt „Příspěvek na mzdy včetně odvodů v roce 
2020“– Severočeské divadlo s.r.o.

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout

1. o výjimce z čl. XIV. odst. 4) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních 
výpomocí Ústeckým krajem „Maximální výše Dotace je 70 % z celkových uznatelných 
nákladů Projektu…“ ,

2. dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o poskytnutí dotace Severočeskému divadlu s.r.o., IČO 22774289, se sídlem Lidické 
náměstí 1710/10, 400 01 Ústí nad Labem, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.

B) ukládá

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení 
Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 20. 4. 2020

Usnesení č. 061/91R/2020
14.3 Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející 
kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2020 - rozdělení dotací 

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle přílohy č. 1. 
předloženého materiálu.

B) rozhoduje

dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace dle vzoru smlouvy, schváleného usnesením č. 055/25Z/2019 ze dne 9. 12. 
2019, za podmínky předložení rozpočtu projektu upraveného v závislosti na výši poskytnuté 
dotace, tomuto žadateli:

Projekt č. 3
Název projektu: Dokončení obnovy kapličky u silnice z Úštěku do Starého Týna
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Žadatel: Vladimír Hrnčíř
Bydliště: ***************************
Datum narození: ************
Dotace: 50 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 68,84 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2020

C) navrhuje

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

2. Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout dle § 36 odst. 1 písm. c) a d) zákona č 129/2000 
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru smlouvy, schváleného usnesením č. 
055/25Z/2019 ze dne 9. 12. 2019, tomuto žadateli:

Projekt č. 7
Název projektu: Poutní stavba - pískovcová mohyla na místě bývalého popraviště.
Žadatel: Město Budyně n. Ohří
Sídlo: Mírové náměstí 65, Budyně n. Ohří 411 18
IČ: 00263427
Dotace: 40 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 69,23%
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2020

3. Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout dle § 36 odst.1 písm. c) a d) zákona č 129/2000 
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru smlouvy, schváleného usnesením č. 
055/25Z/2019 ze dne 9. 12. 2019, za podmínky předložení rozpočtu projektu upraveného v 
závislosti na výši poskytnuté dotace, těmto žadatelům:

Projekt č. 1
Název projektu: Oprava božích muk Malá Bukovina
Žadatel: Obec Velká Bukovina
Sídlo: Velká Bukovina 178, Velká Bukovina 407 29
IČ: 00555886
Dotace: 87 680,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 70,00 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2020

Projekt č. 4
Název projektu: Oprava kaple Mnichov
Žadatel: Obec Libčeves
Sídlo: K Zámku 1, Libčeves 440 01
IČ: 00265110
Dotace: 100 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 46,80 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 10. 2020

Projekt č. 5
Název projektu: Rekonstrukce sochy Sv. Antonína z Padovy a renovace sochy Sv. Jana 
Nepomuckého
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Žadatel: Město Česká Kamenice
Sídlo: náměstí Míru 219, Česká Kamenice 407 21
IČ: 00261220
Dotace: 100 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 69,87 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 9. 2020

Projekt č. 6
Název projektu: Oprava drobných památek. Pomník sv. Barbory.
Žadatel: Město Budyně n. Ohří
Sídlo: Mírové náměstí 65, Budyně n. Ohří 411 18
IČ: 00263427
Dotace: 30 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 68,36 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2020

Projekt č. 9
Název projektu: Restaurování renesančních božích muk
Žadatel: Obec Strupčice
Sídlo: Strupčice 51, Strupčice 431 14
IČ: 00262145
Dotace: 70 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 70,00 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 8. 2020

Projekt č. 10
Název projektu: Obnova litinového kříže Kr-01 u č. p. 434 v místní části Království, Šluknov
Žadatel: Město Šluknov
Sídlo: náměstí Míru 1, Šluknov 407 47
IČ: 00261688
Dotace: 50 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 67,42 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 7. 2020

Projekt č. 13
Název projektu: Pokračování v obnově kaple Botschen - střecha na věži a vitráž okna nad 
vchodem do krypty.
Žadatel: Spolek pro obnovu kaple Botschen
Sídlo: Libouchec 233, Libouchec 403 35
IČ: 06252427
Dotace: 150 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 70,00 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2020

Projekt č. 16
Název projektu: Studánka a křížek na Hříškově
Žadatel: Obec Hříškov
Sídlo: Hříškov 50, Hříškov 439 04
IČ: 00556301
Dotace: 30 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 70,00 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2020
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Projekt č. 17
Název projektu: Sousoší Gaudernackův Kříž - II. a III. etapa
Žadatel: Obec Bynovec
Sídlo: Bynovec 29, Bynovec 405 02
IČ: 00556009
Dotace: 150 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 55,39 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2020

Projekt č. 20
Název projektu: Oprava božích muk na p. p. č. 80, k. ú. Církvice
Žadatel: Statutární město Ústí nad Labem, Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov
Sídlo: Národního odboje 794, Ústí nad Labem 400 03
IČ: 00081531
Dotace: 50 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 70,00 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2020

Projekt č. 21
Název projektu: Rekonstrukce pobořeného křížku a obnova Božích muk v katastru obce 
Radovesice
Žadatel: Obec Radovesice
Sídlo: Radovesice 43, Radovesice 410 02
IČ: 00526088
Dotace: 100 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 70,00 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 11. 2020

Projekt č. 26
Název projektu: Boží muka Vinné
Žadatel: Obec Ploskovice
Sídlo: Ploskovice 2, Ploskovice 411 42
IČ: 00264164
Dotace: 50 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 70,00 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 10. 2020

4. Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout dle § 36 odst. 1 písm. c) a d) zákona č 129/2000 
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o nevyhovění žádosti o 
poskytnutí dotace žadatelů, kteří sice splnili kritéria dotačního Programu, avšak z důvodu 
vysokého počtu podaných žádostí a výše alokovaných finančních prostředků Programu pro 
rok 2020 nebylo možné jejich požadavkům vyhovět:

Projekt č. 8
Název projektu: Oprava božích muk z roku 1822, Budyně nad Ohří - Průhon.
Žadatel: Město Budyně n. Ohří
Sídlo: Mírové náměstí 65, Budyně n. Ohří 411 18
IČ: 00263427
Dotace: 0,00 Kč
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Projekt č. 11
Název projektu: Obnova křížku v Dolním Podluží
Žadatel: Obec Dolní Podluží
Sídlo: Dolní Podluží 6, Dolní Podluží 407 55
IČ: 00261271
Dotace: 0,00 Kč

Projekt č. 12
Název projektu: Obnova Božích muk
Žadatel: Obec Horní Podluží
Sídlo: Žofín 2, Horní Podluží 407 57
IČ: 00524221
Dotace: 0,00 Kč

Projekt č. 18
Název projektu: Obnova morového sloupu na p. p. č. 884 v Rybništi
Žadatel: Obec Rybniště
Sídlo: Rybniště 33, Rybniště407 51
IČ: 00524212
Dotace: 0,00 Kč

Projekt č. 19
Název projektu: Oprava božích muk na ppč.867, k. ú. Sebuzín
Žadatel: Statutární město Ústí nad Labem, Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov
Sídlo: Národního odboje 794, Ústí nad Labem 400 03
IČ: 00081531
Dotace: 0,00 Kč

Projekt č. 25
Název projektu: Obnova historické hasičské zbrojnice v obci Kalovice
Žadatel: Město Úštěk
Sídlo: Mírové náměstí 83, Úštěk 411 45
IČ: 00264571
Dotace: 0,00 Kč

Projekt č. 27
Název projektu: Oprava kapličky v Hradečné
Žadatel: Obec Blatno
Sídlo: Blatno 1, Blatno 430 01
IČ: 00261807
Dotace: 0,00 Kč

Projekt č. 28
Název projektu: Centrální kříž Třebušín
Žadatel: Obec Třebušín
Sídlo: Třebušín 33, Třebušín 412 01
IČ: 00264555
Dotace: 0,00 Kč

Projekt č. 89
Název projektu: Obnova kamenné památky v obci Lobendava
Žadatel: Obec Lobendava
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Sídlo: Lobendava 271, Lobendava 407 47
IČ: 00555983
Dotace: 0,00 Kč

5. Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout dle § 36 odst. 1 písm. c) a d) zákona č 129/2000 
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o neposkytnutí dotace a 
neuzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s žadateli o dotaci, kteří nesplnili 
podmínky Programu pro rok 2020:

Projekt č. 2
Název projektu: Restaurování Památníku k obětem I. světové války na hřbitově ve Velkém 
Šenově
Žadatel: Město Velký Šenov
Sídlo: Mírové náměstí 342, Velký Šenov 407 78
IČ: 00261734
Dotace: 0,00 Kč

Projekt č. 15
Název projektu: Kaple sv. Prokopa Chotiněves
Žadatel: Obec Chotiněves
Sídlo: Chotiněves 6, Chotiněves 411 55
IČ: 00555223
Dotace: 0,00 Kč

Projekt č. 22
Název projektu: Záchrana pamětního kříže na cyklotrase v katastru obce Želenice - Liběšice
Žadatel: Obec Želenice
Sídlo: Na Návsi 27, Želenice 434 01
IČ: 00266205
Dotace: 0,00 Kč

Projekt č. 23
Název projektu: Oprava sloupu Nejsvětější trojice v Cítolibech
Žadatel: Městys Cítoliby
Sídlo: Zeměšská 219, Cítoliby 439 02
IČ: 00556262
Dotace: 0,00 Kč

D) ukládá

1. PhDr. Adamovi Šrejberovi, Ph.D., vedoucímu odboru kultury a památkové péče, zabezpečit 
realizaci části B) tohoto usnesení.
Termín: 31.12. 2020

2. Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, předložit návrh dle části C) tohoto usnesení 
Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 20. 4. 2020

Usnesení č. 062/91R/2020
14.4 Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2020 - 
rozdělení dotací 

Rada Ústeckého kraje po projednání
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A) bere na vědomí

informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle přílohy č. 1. 
předloženého materiálu.

B) rozhoduje

1. dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace dle vzoru smlouvy, schváleného usnesením č. 056/25Z/2019 ze dne 9. 12. 
2019, následujícím žadatelům:

Projekt č. 30
Název projektu: Obnova fasády kostela sv. Václava ve Velké Černoci - I. etapa
Žadatel: Římskokatolická farnost Velká Černoc
Sídlo: Liběšice 1, Liběšice 439 63
IČ: 64018121
Dotace: 175 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 69,99 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 11. 2020

Projekt č. 32
Název projektu: Obnova oken a dveří kostela v Siřemi
Žadatel: Římskokatolická farnost Libořice
Sídlo: Liběšice 1, Liběšice 439 63
IČ: 64018016
Dotace: 95 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 69,04 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 11. 2020

Projekt č. 123
Název projektu: Oprava pískovcového portálu a opukového schodiště městského domu na 
Panském dvoře č. p. 5 v Úštěku.
Žadatel: Marcela Pösslová
Bydliště: *****************************
Datum narození: *************
Dotace: 41 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 68,37 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 15. 12. 2020

2. dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace dle vzoru smlouvy, schváleného usnesením č. 056/25Z/2019 ze dne 9. 12. 
2019, za podmínky předložení rozpočtu projektu upraveného v závislosti na výši poskytnuté 
dotace, těmto žadatelům:

Projekt č. 12
Název projektu: Hrad Egerberk - Statické zajištění nového paláce, I. etapa
Žadatel: Petr Zajíc
Bydliště: ****************************************
Datum narození: ************
Dotace: 160 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 69,31 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 11. 2020
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Projekt č. 16
Název projektu: Restaurování obrazu: Triumf svatého Norberta
Žadatel: Královská kanonie premonstrátů na Strahově
Sídlo: Strahovské nádvoří 132/1, Praha 1 - Hradčany 118 00
IČ: 00415090
Dotace: 100 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 69,85 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 10. 12. 2020

Projekt č. 23
Název projektu: II. etapa restaurování akantových rámů v Proboštově - dokončení BO Piety
Žadatel: Římskokatolická farnost Proboštov
Sídlo: Žitenice 29, Žitenice 411 41
IČ: 62769472
Dotace: 50 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 70,00 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2020

Projekt č. 34
Název projektu: Obnova sochy sv. Anny v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Horním 
Jiřetíně
Žadatel: Římskokatolická farnost Horní Jiřetín
Sídlo: Školní 124, Horní Jiřetín 435 43
IČ: 47326611
Dotace: 150 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 87,35 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 11. 2020

Projekt č. 42
Název projektu: Restaurování a obnova zdiva, omítek a korunní římsy trojbokého závěru 
exteriéru kaple sv. Víta v Sinutci
Žadatel: Spolek pro záchranu kaple sv. Víta v Sinutci o. s.
Sídlo: Chrámce 14, Skršín 434 01
IČ: 22721738
Dotace: 150 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 70,00 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 20. 10. 2020

Projekt č. 86
Název projektu: Obnova usedlosti č. p. 115 v Srbské Kamenici v roce 2020
Žadatel: Marie Honová
Bydliště: *****************************************
Datum narození: ************
Dotace: 139 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 59,66 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2020

Projekt č. 101
Název projektu: Obnova horizontální střešní krytiny na budově hradu
Žadatel: AVZO TSČ ČR Teplice hrad Doubravka p. s.
Sídlo: Doubravka 104, Teplice 415 01
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IČ: 66090806
Dotace: 165 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 69,91 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2020

Projekt č. 121
Název projektu: Oprava vstupní brány dvora zámečku ve Staňkovicích č. p. 52
Žadatel: real KÁRA s. r. o.
Sídlo: Masarykova 1956, Žatec 438 01
IČ: 25488279
Dotace: 70 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 70,00 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2020

3. dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace žadatelů, kteří sice splnili 
kritéria dotačního Programu, avšak z důvodu vysokého počtu podaných žádostí a výše 
alokovaných finančních prostředků Programu pro rok 2020 nebylo možné jejich požadavkům 
vyhovět:

Projekt č. 2
Název projektu: Statické zajištění kostela sv. Petra a Pavla v Jeníkově, rejstř. č.: 
52364/5-2621
Žadatel: Římskokatolická farnost Jeníkov
Sídlo: Jeníkov 1, Jeníkov 417 24
IČ: 63788268
Dotace: 0,00 Kč

Projekt č. 43
Název projektu: Hospodářské budovy u fary v Havrani pravá část
Žadatel: Jana Šmejcová
Bydliště: **************************
Datum narození: ************
Dotace: 0,00 Kč

Projekt č. 47
Název projektu: Matiková Helena - oprava jižní fasády - dům čp. 343, náměstí Míru, Litvínov
Žadatel: Helena Matiková
Sídlo/bydliště: ***********************************
IČ/Datum narození: 60239255/*************
Dotace: 0,00 Kč

Projekt č. 48
Název projektu: Obnova střechy farní budovy v Litvínově - VI. etapa
Žadatel: Římskokatolická farnost – děkanství Litvínov
Sídlo: Masarykovo náměstí 38/2, Litvínov 436 01
IČ: 47326778
Dotace: 0,00 Kč

Projekt č. 52
Název projektu: Obnova střechy věže kostela Narození Panny Marie v Benešově nad 
Ploučnicí - II. etapa
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Žadatel: Římskokatolická farnost Benešov nad Ploučnicí
Sídlo: Kostelní 70, Benešov n. Ploučnicí 40 722
IČ: 46717544
Dotace: 0,00 Kč

Projekt č. 53
Název projektu: Doplnění 17 venkovních oken v areálu manufaktury č. p. 228 Jiřetín pod 
Jedlovou
Žadatel: Pavel Janda
Bydliště: *****************************
Datum narození: ************
Dotace: 0,00 Kč

Projekt č. 56
Název projektu: Obnova střešní krytiny na vesnické usedlosti č. p. 207 v k. ú. Krásný Les v 
Krušných horách II. etapa
Žadatel: Stanislav Číhal
Bydliště: **********************************
Datum narození: *************
Dotace: 0,00 Kč

Projekt č. 58
Název projektu: Obnova střešních oken typ volské oko zámek Česká Kamenice č. p. 601
Žadatel: Pavel Janda
Bydliště: *****************************
Datum narození: ************
Dotace: 0,00 Kč

Projekt č. 61
Název projektu: Restaurování vitráží v kostele Bolestné Panny Marie v Mariánských 
Radčicích
Žadatel: Cisterciácké opatství Osek
Sídlo: Rooseveltova 1, Osek 417 05
IČ: 49086910
Dotace: 0,00 Kč

Projekt č. 66
Název projektu: Obnova nosných konstrukcí pavlače a hrázdění sýpky u č. p. 1 v Radejčíně
Žadatel: Věra Švejdová
Bydliště: ******************************
Datum narození: *************
Dotace: 0,00 Kč

Projekt č. 82
Název projektu: Oprava havarijního stavu farní budovy č. p. 76 v Jetřichovicích – 2. etapa
Žadatel: Římskokatolická farnost Jetřichovice
Sídlo: Jetřichovice 76, Jetřichovice 407 16
IČ: 64707261
Dotace: 0,00 Kč

Projekt č. 93
Název projektu: Obnova svodů a krytiny na kostele sv. Kateřiny v Chouči
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Žadatel: Omnium, z. s.
Sídlo: Smetanova 135, Broumov 550 01
IČ: 22762370
Dotace: 0,00 Kč

Projekt č. 94
Název projektu: Obnova výklenkové kaple u obce Malá Černoc
Žadatel: Omnium, z. s.
Sídlo: Smetanova 135, Broumov 550 01
IČ: 22762370
Dotace: 0,00 Kč

Projekt č. 140
Název projektu: Záchrana sochařské výzdoby a portálu brány zámku ve Velkém Újezdu u 
Litoměřic - II. etapa
Žadatel: Česká dominikánská provincie
Sídlo: Husova 234, Praha 110 00
IČ: 00408379
Dotace: 0,00 Kč

4. dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o neposkytnutí dotace a neuzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace s žadateli o dotaci, kteří nesplnili podmínky Programu pro rok 2020:

Projekt č. 37
Název projektu: Renovace hlavních a bočních vstupních vrat kostela sv. Jakuba v Mrzlicích
Žadatel: Spolek na záchranu kostela sv. Jakuba v Mrzlicích
Sídlo: Hrobčice 41, Hrobčice 417 57
IČ: 22747427
Dotace: 0,00 Kč

Projekt č. 77
Název projektu: Oprava havarijního stavu mléčnice 1. etapa
Žadatel: Marie Emilie Nováková
Bydliště: ************************
Datum narození: **************
Dotace: 0,00 Kč

C) navrhuje

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

2. Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout dle § 36 odst. 1 písm. c) a d) zákona č 129/2000 
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru smlouvy, schváleného usnesením č. 
056/25Z/2019 ze dne 9. 12. 2019, tomuto žadateli:

Projekt č. 104
Název projektu: Oprava 2 ks bočních věžiček evangelického kostela ve Varnsdorfu
Žadatel: Město Varnsdorf
Sídlo: náměstí E. Beneše 470, Varnsdorf 407 47
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IČ: 00261718
Dotace: 200 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 69,98 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 20. 10. 2020

3. Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout dle § 36 odst. 1 písm. c) a d) zákona č 129/2000 
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru smlouvy, schváleného usnesením č. 
056/25Z/2019 ze dne 9. 12.2019, za podmínky předložení rozpočtu projektu upraveného v 
závislosti na výši poskytnuté dotace, těmto žadatelům:

Projekt č. 5
Název projektu: Oprava havarijního stavu severní hradby hradu Blansko - dokončení
Žadatel: Obec Ryjice
Sídlo: Ryjice 14, 403 31 Ryjice
IČ: 00556882
Dotace: 250 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 66,04 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 11. 2020

Projekt č. 6
Název projektu: Obnova střešní krytiny na zámku Krásný Les
Žadatel: Jan Kilián, Jana Zajíčková
Bydliště: ********************************
Datum narození: **************************
Dotace: 500 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 69,83 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 1. 12. 2020

Projekt č. 9
Název projektu: Zhotovení a osazení 16 žaluziových oken do věže kostela sv. Václava ve 
Výsluní
Žadatel: Město Výsluní
Sídlo: Výsluní 14, Výsluní 431 83
IČ: 00262251
Dotace: 130 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 70,00 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2021

Projekt č. 10
Název projektu: Restaurování sochy Panny Marie v Podlesicích
Žadatel: Obec Veliká Ves
Sídlo: Podlesice 53, Veliká Ves 441 01
IČ: 00262188
Dotace: 170 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 69,96 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 11. 2021

Projekt č. 11
Název projektu: Obnova krovu a střešní krytiny kostela Zvěstování Panny Marie v Duchcově
Žadatel: Římskokatolická farnost - děkanství Duchcov
Sídlo: Mostecká 22, Mariánské Radčice 435 32
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IČ: 47767987
Dotace: 125 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 70,00 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2020

Projekt č. 18
Název projektu: Oprava střechy a souvisejících konstrukcí barokní sýpky u č. p. 61 ve 
vesnické památkové zóně Brocno
Žadatel: Jan Saska
Bydliště: *************************
Datum narození: ************
Dotace: 300 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 69,68 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2020

Projekt č. 19
Název projektu: Terasa se schodištěm Jezdecká kasárna Most 1283
Žadatel: BohemiaS s.r.o.
Sídlo: Dukelská 1525/12, Most 434 01
IČ: 25008781
Dotace: 190 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 70,00 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2020

Projekt č. 22
Název projektu: Okna a dveře v přízemí Café Henke
Žadatel: Jiří Kovář
Bydliště: *************************************
Datum narození: **************
Dotace: 200 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 56,24 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 11. 2020

Projekt č. 25
Název projektu: Obnovení fasády a oken pozdně barokního zámku Vrbičany
Žadatel: Sempra Vrbičany s.r.o.
Sídlo: Vrbičany 1, Vrbičany 411 21
IČ: 25012827
Dotace: 760 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 70,00 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2020

Projekt č. 27
Název projektu: Obnova Loveckého zámečku Dvojhradí po devastujícím požáru 1. etapa
Žadatel: Alena Nováková
Sídlo/Bydliště: ***************************************
IČ/Datum narození: 43268625/*************
Dotace: 300 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 68,77 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2020

Projekt č. 28
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Název projektu: Restaurování sloupu se sochou Panny Marie v Čejkovicích II. etapa
Žadatel: Obec Libědice
Sídlo: Libědice 27, Libědice 438 01
IČ: 00673153
Dotace: 140 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 100,00 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 11. 2020

Projekt č. 29
Název projektu: Oprava fasády budovy Základní školy Antonína Sochora Duchcov - 3. etapa
Žadatel: Město Duchcov
Sídlo: náměstí Republiky 20/5, Duchcov 419 01
IČ: 00266299
Dotace: 300 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 30,17 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2020

Projekt č. 38
Název projektu: Kostel Nejsvětější Trojice v Zahořanech- udržovací práce
Žadatel: Římskokatolická farnost Zahořany u Křešic
Sídlo: Velká náves 1, Křešice 411 48
IČ: 62769855
Dotace: 200 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 69,66 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2020

Projekt č. 44
Název projektu: Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého
Žadatel: Obec Bělušice
Sídlo: Bělušice 64, Bělušice 434 01
IČ: 00265829
Dotace: 200 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 100,00 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2020

Projekt č. 62
Název projektu: Obnova Dlouhé jízdy v Děčíně - havarijní stav části jižní zdi
Žadatel: Statutární město Děčín
Sídlo: Mírové náměstí 1175/5, Děčín 405 02
IČ: 00261238
Dotace: 200 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 66,67 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2020

Projekt č. 70
Název projektu: Restaurování kamenných soch sv. Jana Křtitele a sv. Zachariáše z mostu v 
části obce Rumburk 2
Žadatel: Město Rumburk
Sídlo: Třída 9. května 1366/48, Rumburk 408 01
IČ: 00261602
Dotace: 200 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 100,00 %
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Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2020

Projekt č. 71
Název projektu: Revitalizace kláštera - obnova ovčína
Žadatel: Cisterciácké opatství Osek
Sídlo: Rooseveltova 1, Osek 417 05
IČ: 49086910
Dotace: 300 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 68,79 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2020

Projekt č. 72
Název projektu: Oprava bočního schodiště zámku Červený Hrádek
Žadatel: Město Jirkov
Sídlo: náměstí Dr. E. Beneše 1, Jirkov 431 11
IČ: 00261904
Dotace: 200 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 70,00 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2020

Projekt č. 73
Název projektu: Obnova výplní st. otvorů zahradního pavilonu v areálu zámku (ÚSKP 
5-2186) p. č. st. 53 v k. ú. Milešov
Žadatel: Obec Velemín
Sídlo: Velemín 96, Velemín 411 31
IČ: 00264601
Dotace: 300 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 70,00 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 9. 2021

Projekt č. 75
Název projektu: Oprava střechy městský dům Oblouková 171
Žadatel: Jan Hora
Bydliště: *********************************
Datum narození: ************
Dotace: 150 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 69,83%
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 7. 2020

Projekt č. 87
Název projektu: RESTAUROVÁNÍ BAROKNÍCH OMÍTEK A MALEB DOMU Č. 108 
ŽATEC
Žadatel: Ing. Jiří Wildung
Bydliště: *****************************
Datum narození: *************
Dotace: 300 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 100,00 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2020

Projekt č. 99
Název projektu: Zabezpečovací práce na objektech zemědělského dvora v Postoloprtech
Žadatel: VPDK GROUP s.r.o.
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Sídlo: Žitná 610/23, Praha 1- Nové Město 110 00
IČ: 07585152
Dotace: 150 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 70,00 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 10. 2020

Projekt č. 100
Název projektu: Odstranění havárie nosných konstrukcí, oprava krytiny venkovské usedlosti 
ve Vilémově č. p. 71
Žadatel: Jakub Cimr, Marie Cimrová, Jiří Cimr, Alena Cimrová
Bydliště: ****************************
Datum narození: **************************************************
Dotace: 300 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 69,11 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 15. 12. 2020

Projekt č. 102
Název projektu: Záchrana kulturní památky "Vladimírov“
Žadatel: Josef Kujal, MUDr. Hana Kujalová
Bydliště: ********************************************
Datum narození: **************************
Dotace: 200 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 50,30 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2020

Projekt č. 103
Název projektu: Oprava krovu a střechy sladovny č. p. 645, Šluknov – etapa II (hvozd)
Žadatel: Město Šluknov
Sídlo: náměstí Míru 1, Šluknov 407 77
IČ: 00261688
Dotace: 200 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 57,29 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 21. 8. 2020

Projekt č. 105
Název projektu: Rekonstrukce márnice a hřbitovních zdí ročovského hřbitova
Žadatel: Městys Ročov
Sídlo: Ročov 121, Ročov 439 67
IČ: 00265446
Dotace: 480 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 68,85 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2020

Projekt č. 106
Název projektu: II. etapa opravy fasády domu č. p. 45, Terezín
Žadatel: Město Terezín
Sídlo: náměstí ČSA 179, Terezín 411 55
IČ: 00264474
Dotace: 200 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 70,00 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 11. 2020
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Projekt č. 109
Název projektu: Restaurování sochy Merkura a Venuše včetně transferu a osazení v Klášterci 
nad Ohří
Žadatel: Město Klášterec nad Ohří
Sídlo: náměstí Dr. E. Beneše 85
IČ: 00261939
Dotace: 200 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 100,00 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 28. 2. 2021

Projekt č. 116
Název projektu: Oprava částí roubeného domu čp. 44, Křešice
Žadatel: Aleš Hyšpler
Bydliště: *******************************
Datum narození: *************
Dotace: 300 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 46,37 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2020

Projekt č. 119
Název projektu: Repase oken a dveří Kaple sv. Notburgy v Podbořanském Rohozci
Žadatel: Obec Podbořanský Rohozec
Sídlo: Podbořanský Rohozec 6, Podbořanský Rohozec 441 01
IČ: 00556408
Dotace: 140 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 64,79 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2020

Projekt č. 127
Název projektu: Restaurování interiéru hřbitovní kaple sv. Františka Xaverského v Liběšicích
Žadatel: Obec Liběšice
Sídlo: Liběšice 6, Liběšice 412 01
IČ: 00263893
Dotace: 200 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 88,95 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2020

Projekt č. 137
Název projektu: Oprava ohradních zdí zámku Encovany
Žadatel: BYBLOS spol. s r.o.
Sídlo: Malešická 2749/18, Praha 130 00
IČ: 49618717
Dotace: 200 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 70,00 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2020

Projekt č. 138
Název projektu: Dokončení opravy západní opěrné zdi a oprava vstupního schodiště ke 
kostelu v
Konojedech
Žadatel: Vladimír Přibyl
Sídlo/Bydliště : ****************************************
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IČ/Datum narození: 10173889/************
Dotace: 200 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 48,25 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2020

Projekt č. 139
Název projektu: Revitalizace parku Petrohrad - severní parková louka - I. etapa ošetření 
dřevin
Žadatel: Pavel Šilhánek
Sídlo/Bydliště : ******************************
IČ/Datum narození: 10439528/*************
Dotace: 320 000,00 Kč
Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: max. 70,00 %
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 9. 2020

4. Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout dle § 36 odst. 1 písm. c) a d) zákona č 129/2000 
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o nevyhovění žádosti o 
poskytnutí dotace žadatelů, kteří sice splnili kritéria dotačního Programu, avšak z důvodu 
vysokého počtu podaných žádostí a výše alokovaných finančních prostředků Programu pro 
rok 2020 nebylo možné jejich požadavkům vyhovět:

Projekt č. 4
Název projektu: Kaplička - udržovací práce na kapli na návsi Libínky u Polep
Žadatel: Obec Polepy
Sídlo: Polepy 112, Polepy 411 47
IČ: 002642020
Dotace: 0,00 Kč

Projekt č. 7
Název projektu: Statické zajištění objektu - záchrana venkovského domu č. 7, obnova 
prkenných překládaných stropů
Žadatel: Radim Wajshajtl
Bydliště: *******************************
Datum narození: *************
Dotace: 0,00 Kč

Projekt č. 8
Název projektu: Celkové restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého p. p. č. 606/1, k. ú. 
Hrušovany
Žadatel: Obec Polepy
Sídlo: Polepy 112, Polepy 411 47
IČ: 00264202
Dotace: 0,00 Kč

Projekt č. 13
Název projektu: Venkovský dům v Brňanech č. p. 5 - havarijní oprava střechy včetně krovu
Žadatel: Stanislava Doubravová, Tomáš Tomášek
Bydliště: *************************
Datum narození: ************************
Dotace: 0,00 Kč

Projekt č. 17
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Název projektu: Restaurování sochy sv. Šebestiána v Kadani, pozemek p. č. 323, k.ú. Kadaň
Žadatel: Město Kadaň
Sídlo: Mírové náměstí 1, Kadaň 432 01
IČ: 00261912
Dotace: 0,00 Kč

Projekt č. 20
Název projektu: Restaurování vitrají v kostele sv. Petra a Pavla v Úštěku
Žadatel: Římskokatolická farnost - děkanství Úštěk
Sídlo: Velká náves 1, Křešice 411 48
IČ: 62769847
Dotace: 0,00 Kč

Projekt č. 21
Název projektu: Revitalizace zámku Pětipsy - dostavění kleneb a stropů gotické části a SZ 
roh, přístavek
Žadatel: Via Levamente, z.s.
Sídlo: Pětipsy 2, Pětipsy 431 53
IČ: 22763562
Dotace: 0,00 Kč

Projekt č. 24
Název projektu: Obnova střechy presbyteria a sanktusky kostela sv. Martina ve Rtyni nad 
Bílinou
Žadatel: Římskokatolická farnost Bořislav
Sídlo: Na Zámku 95, Bílina 418 01
IČ: 49087541
Dotace: 0,00 Kč

Projekt č. 26
Název projektu: Obnova kamenické výzdoby kostela Nanebevzetí Panny Marie v 
Postoloprtech
Žadatel: Římskokatolická farnost - děkanství Postoloprty
Sídlo: Husova 124, Postoloprty 439 42
IČ: 49123921
Dotace: 0,00 Kč

Projekt č. 31
Název projektu: Obnova vitráží kostela sv. Martina v Liběšicích u Žatce
Žadatel: Římskokatolická farnost Liběšice u Žatce
Sídlo: Liběšice u Žatce 1, Liběšice 439 63
IČ: 64018024
Dotace: 0,00Kč

Projekt č. 33
Název projektu: Obnova a statické zajištění východní fasády a přilehlé části krovu a krytiny
Žadatel: Ing. Alena Belzová, Ing. arch. Zdeněk Chudárek
Bydliště: *********************************
Datum narození: **************************
Dotace: 0,00 Kč

Projekt č. 35
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Název projektu: Restaurování kamenné sochy Panny Marie ve Stadicích
Žadatel: Obec Řehlovice
Sídlo: Řehlovice 1, Řehlovice 403 13
IČ: 00266981
Dotace: 0,00 Kč

Projekt č. 36
Název projektu: Stavební úpravy objektu č. p. 5 Doksany
Žadatel: Obec Doksany
Sídlo: Doksany 108, Doksany 411 82
IČ: 00263524
Dotace: 0,00 Kč

Projekt č. 39
Název projektu: Oprava podstávkového domu č. p. 12
Žadatel: Ing. Tomáš Pecival, MUDr. Tereza Pecivalová
Bydliště: **********************************
Datum narození: **************************
Dotace: 0,00 Kč

Projekt č. 40
Název projektu: Rekonstrukce a obnova fasády Hotelu U Hada, Žatec
Žadatel: JLF GROUP, a.s.
Sídlo: U Oharky 3093, Žatec 438 01
IČ: 24155624
Dotace: 0,00 Kč

Projekt č. 45
Název projektu: Rekonstrukce kostela sv. Šimona a Judy v Lenešicích
Žadatel: Římskokatolická farnost Lenešice
Sídlo: Husova 124, Postoloprty 439 42
IČ: 49123939
Dotace: 0,00 Kč

Projekt č. 46
Název projektu: Obnova vitráží kostela sv. Jakuba Staršího ve Vetlé
Žadatel: Římskokatolická farnost Vetlá
Sídlo: Kostelní 175, Štětí 411 08
IČ: 62769294
Dotace: 0,00 Kč

Projekt č. 49
Název projektu: Oprava kůru a jeho přístupového schodiště kostela svatého Mikuláše ve 
Všebořicích
Žadatel: Pravoslavná církevní obec v Ústí nad Labem
Sídlo: Resslova 852/28, Ústí nad Labem 400 01
IČ: 73632139
Dotace: 0,00 Kč

Projekt č. 50
Název projektu: Obnova střechy kostela sv. Václava ve Šluknově - I. etapa
Žadatel: Římskokatolická farnost - Arciděkanství Šluknov
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Sídlo: Farní 154, Šluknov 407 77
IČ: 46718141
Dotace: 0,00 Kč

Projekt č. 51
Název projektu: Rekonstrukce střechy, krovu, římsy a komínů na historické budově 113 
poplužní dvůr v Lipenci
Žadatel: Zdeněk Schrei
Bydliště: ***************************
Datum narození: *************
Dotace: 0,00 Kč

Projekt č. 54
Název projektu: 2. etapa obnovy krovu, střešní krytiny a roubení – Ptačí domek s barvírnou
Žadatel: Mgr. Helena Koutná
Bydliště: **********************************
Datum narození: *************
Dotace: 0,00 Kč

Projekt č. 55
Název projektu: Renovace venkovské usedlosti v obci Příbram pod Bukovou horou
Žadatel: WOMAD, s.r.o.
Sídlo: Máchova 439/27, Praha 2 – Vinohrady 120 00
IČ: 49623303
Dotace: 0,00 Kč

Projekt č. 59
Název projektu: Oprava střech a vstupních vrat městského domu č. p. 142 v Žatci
Žadatel: Tomáš Prokůpek
Bydliště: ***********************************
Datum narození: ************
Dotace: 0,00 Kč

Projekt č. 60
Název projektu: Obnova fary Zubrnice - Centrum Vincence Zahradníka
Žadatel: PhDr. Ilona Rožková
Bydliště: ********************************
Datum narození: ************
Dotace: 0,00 Kč

Projekt č. 63
Název projektu: Restaurování hrobu purkmistra J. Wolframa, Teplice
Žadatel: Statutární město Teplice
Sídlo: Náměstí svobody 2/2, Teplice 415 01
IČ: 00266621
Dotace: 0,00 Kč

Projekt č. 64
Název projektu: Restaurování sochy Panny Marie Immaculaty
Žadatel: Statutární město Děčín
Sídlo: Mírové náměstí 1175/5, Děčín 405 02
IČ: 00261238
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Dotace: 0,00 Kč

Projekt č. 67
Název projektu: Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého
Žadatel: Statutární město Teplice
Sídlo: Náměstí svobody 2/2, Teplice 415 01
IČ: 00266621
Dotace: 0,00 Kč

Projekt č. 68
Název projektu: Záchrana městské věže v Budyni nad Ohří
Žadatel: AUTORECAR s.r.o.
Sídlo: Benešovská 300, Divišov 257 26
IČ: 61680214
Dotace: 0,00 Kč

Projekt č. 74
Název projektu: Sanace krovu a obnova střešní krytiny severní části presbytáře kostela sv. 
Václava v Budyni n. Ohří
Žadatel: Římskokatolická farnost Budyně nad Ohří
Sídlo: Děkanská 8, Budyně n. Ohří 411 18
IČ: 46770194
Dotace: 0,00 Kč

Projekt č. 78
Název projektu: Oprava ohradních zdí hřbitova v Hrobčicích - I. etapa
Žadatel: Obec Hrobčice
Sídlo: Hrobčice 41, Hrobčice 417 57
IČ: 00266345
Dotace: 0,00 Kč

Projekt č. 79
Název projektu: HAVARIJNÍ STAV - STŘECHA, MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 35. ÚŠTĚK
Žadatel: Tomáš Votruba
Bydliště: *********************************
Datum narození: *************
Dotace: 0,00 Kč

Projekt č. 80
Název projektu: Záchrana objektu v areálu č. p. 1 v obci Rvenice - oprava krovu, střechy a 
statické zajištění.
Žadatel: FARM RVENICE s.r.o.
Sídlo: Kamenická 812, Praha 170 00
IČ: 26195828
Dotace: 0,00 Kč

Projekt č. 81
Název projektu: Oprava havarijního stavu venkovních omítek kostela Nanebevzetí Panny 
Marie v Arnolticích - 2 etapa
Žadatel: Římskokatolická farnost Arnoltice
Sídlo: Srbská Kamenice 43, Srbská Kamenice 407 15
IČ: 63782600
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Dotace: 0,00 Kč

Projekt č. 83
Název projektu: Obnova střechy lodi kostela sv. Mikuláše v Mikulášovicích - I. etapa
Žadatel: Římskokatolická farnost Mikulášovice
Sídlo: Lobendavská 112, Dolní Poustevna 407 82
IČ: 63782839
Dotace: 0,00 Kč

Projekt č. 85
Název projektu: Obnova hřbitovní kaple sv. Kříže v Markvarticích u Děčína
Žadatel: Římskokatolická farnost Markvartice u Děčína
Sídlo: Markvartice 194, Markvartice 407 42
IČ: 64707253
Dotace: 0,00 Kč

Projekt č. 88
Název projektu: Oprava krovu a výměna střešní krytiny v Žatci, Dvořákova č. p. 40
Žadatel: Marcela Konopásková
Sídlo/Bydliště: ****************************
IČ: 49121367
Dotace: 0,00 Kč

Projekt č. 90
Název projektu: Obnova fasády kostela Nanebevzetí Panny Marie na pozemku p. č. 2646 v
k. ú. Ústí nad Labem
Žadatel: Římskokatolická farnost - arciděkanství Ústí nad Labem
Sídlo: Bílinská 110, Ústí n. Labem 400 01
IČ: 44226349
Dotace: 0,00 Kč

Projekt č. 91
Název projektu: Statické zajištění kostela sv. Havla v Brlohu u Loun
Žadatel: Omnium, z. s.
Sídlo: Smetanova 135, Broumov 550 01
IČ: 22762370
Dotace: 0,00 Kč

Projekt č. 92
Název projektu: Obnova hrobky rodiny Dittrich v Krásné Lípě
Žadatel: Omnium, z. s.
Sídlo: Smetanova 135, Broumov 550 01
IČ: 22762370
Dotace: 0,00 Kč

Projekt č. 96
Název projektu: Restaurování hlavního oltáře sv. Anny v kostele sv. Anny ve Verneřicích
Žadatel: Římskokatolická farnost Verneřice
Sídlo: Českolipská 1, Verneřice 407 25
IČ: 64707512
Dotace: 0,00 Kč
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Projekt č. 97
Název projektu: Obnova venkovského stavení v Českých Kopistech
Žadatel: Svobodný statek na soutoku, o.p.s.
Sídlo: České Kopisty 6, Terezín 412 01
IČ: 22795782
Dotace: 0,00 Kč

Projekt č. 98
Název projektu: Obnova kostela Narození Panny Marie v Kryrech
Žadatel: Římskokatolická farnost Kryry
Sídlo: Na Kopci 108, Podbořany 441 01
IČ: 49124081
Dotace: 0,00 Kč

Projekt č. 107
Název projektu: Obnova hlavního schodiště z přízemí do druhého patra v centrální části 
zámku Skalka ve Vlastislavi
Žadatel: Obec Vlastislav
Sídlo: Vlastislav 8, Vlastislav 411 14
IČ: 00481661
Dotace: 0,00 Kč

Projekt č. 108
Název projektu: Odstranění následků havárie střechy Žižkových kasáren
Žadatel: Město Terezín
Sídlo: náměstí ČSA 179, Terezín 411 55
IČ: 00264474
Dotace: 0,00 Kč

Projekt č. 111
Název projektu: Kulturní dům Stropník č. p. 31 - oprava střechy
Žadatel: Město Osek
Sídlo: Zahradní 246, Osek 417 05
IČ: 00266558
Dotace: 0,00 Kč

Projekt č. 112
Název projektu: III. etapa obnovy oken farní budovy v Klášterci nad Ohří
Žadatel: Římskokatolická farnost Klášterec nad Ohří
Sídlo: Kostelní 97, Klášterec nad Ohří 431 51
IČ: 61345474
Dotace: 0,00 Kč

Projekt č. 113
Název projektu: Obnova kaple Panny Marie Stradov u Chabařovic - střecha, krovy
Žadatel: Město Chlumec
Sídlo: Muchova 267, Chlumec 403 39
IČ: 00391387
Dotace: 0,00 Kč

Projekt č. 114
Název projektu: Obnova fasády kostela sv. Petra a Pavla ve Volyni - II. etapa (severní a 
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východní část)
Žadatel: Římskokatolická farnost - děkanství Chomutov
Sídlo: náměstí 1. Máje 2, Chomutov 430 01
IČ: 47792477
Dotace: 0,00 Kč

Projekt č. 115
Název projektu: Restaurování interiérových omítek a nástěnných maleb kostela sv. Petra a 
Pavla - III. etapa
Žadatel: Římskokatolická farnost - děkanství Chomutov
Sídlo: náměstí 1. Máje 2, Chomutov 430 01
IČ: 47792477
Dotace: 0,00 Kč

Projekt č. 117
Název projektu: Kiosek
Žadatel: Alexandr Gižynski
Bydliště: ****************************
Datum narození: *************
Dotace: 0,00 Kč

Projekt č. 118
Název projektu: Oprava: Celková rekonstrukce-výměna výplní otvorů domu č. p. 57 a č. p. 
231
Žadatel: Mgr. Diana Tobiášová, Mgr. Martin Tobiáš
Bydliště: ****************************
Datum narození: **************************
Dotace: 0,00 Kč

Projekt č. 120
Název projektu: Oprava krovu a statické zajištění venkovské usedlosti Židovice u Hnojnic-III 
etapa
Žadatel: Jiří Haas
Bydliště: **********************************
Datum narození: *************
Dotace: 0,00 Kč

Projekt č. 124
Název projektu: Zámek v Pnětlukách – výroba a osazení oken, 3. etapa
Žadatel: Mgr. Petr Červinský
Bydliště: **********************************
Datum narození: *************
Dotace: 0,00 Kč

Projekt č. 125
Název projektu: Litoměřice, dům č. p. 15 "Kalich" - obnova dožilých částí krovu včetně 
statického zajištění - I. etapa
Žadatel: Město Litoměřice
Sídlo: Mírové náměstí 15/7, Litoměřice 412 01
IČ: 00263958
Dotace: 0,00 Kč
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Projekt č. 129
Název projektu: Obnova kaple Panny Marie v Rochově u Tetčiněvsi
Žadatel: Město Úštěk
Sídlo: Mírové náměstí 83, Úštěk 411 45
IČ: 00264571
Dotace: 0,00 Kč

Projekt č. 130
Název projektu: Rekonstrukce dvorní stavby
Žadatel: František Bumbálek, Mgr. Libuše Bumbálková
Bydliště: *********************************
Datum narození: **************************
Dotace: 0,00 Kč

Projekt č. 131
Název projektu: Restaurování Božích muk (dříve zvaných také kašna se sloupem) v obci 
Lhota u Úštěku
Žadatel: Město Úštěk
Sídlo: Mírové náměstí 83, Úštěk 411 45
IČ: 00264571
Dotace: 0,00 Kč

Projekt č. 134
Název projektu: Rekonstrukce komína, fasády a repase dveří a oken
Žadatel: Tomáš Husák
Sídlo: České Kopisty 40, Terezín 412 01
IČ: 63773023
Dotace: 0,00 Kč

Projekt č. 135
Název projektu: Rekonstrukce památkové fary v Českém Jiřetíně (krušnohorská lidová 
architektura) - špaletová okna a dveře
Žadatel: Tomáš Dvořák
Bydliště: *********************************
Datum narození: ************
Dotace: 0,00 Kč

5. Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout dle § 36 odst. 1 písm. c) a d) zákona č 129/2000 
Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o neposkytnutí dotace a 
neuzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s žadateli o dotaci, kteří nesplnili 
podmínky Programu pro rok 2020:

Projekt č. 84
Název projektu: Obnova střechy kostela Navštívení Panny Marie v Lobendavě - I. etapa
Žadatel: Římskokatolická farnost Lobendava
Sídlo: Lobendavská 112, Dolní Poustevna 407 82
IČ: 63782847
Dotace: 0,00 Kč

Projekt č. 122
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Název projektu: Stavební úpravy objektu č. p. 195, ul. Husitská, Krupka
Žadatel: Společenstvo zvonu, z. s.
Sídlo: Husitská 195/16, Krupka 417 41
IČ: 01634941
Dotace: 0,00 Kč

Projekt č. 126
Název projektu: Rekonstrukce věží kostela sv. Václava Strupčice
Žadatel: Obec Strupčice
Sídlo: Strupčice 51, Strupčice 431 14
IČ: 00262145
Dotace: 0,00 Kč

Projekt – bez čísla
Název projektu: Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého
Žadatel: Obec Mikulášovice
Sídlo: Mikulášovice 1007, Mikulášovice 407 79
IČ: 00261581
Dotace: 0,00 Kč

Projekt – bez čísla
Název projektu: Rekonstrukce střechy a střešního krovu fara Kovářská
Žadatel: Drahomír Podveský
Bydliště: ***************************************
Datum narození: *************
Dotace: 0,00 Kč

D) ukládá

1. PhDr. Adamovi Šrejberovi, Ph.D., vedoucímu odboru kultury a památkové péče, zabezpečit 
realizaci části B) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2020

2. Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, předložit návrh dle části C) tohoto usnesení 
Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 20. 4. 2020

Usnesení č. 063/91R/2020
14.5 Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2020 – rozdělení dotací

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

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

B) rozhoduje

1. dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace dle vzoru smlouvy, schváleného usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje 
č. 054/25Z/2019 ze dne 9. 12. 2019, následujícím žadatelům:
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Projekt č. 6
Název projektu: LOUNSKÉ DIVADLENÍ 2020
Žadatel: Vrchlického divadlo, příspěvková organizace
IČO: 75037637
Sídlo: Osvoboditelů 411, 440 01 Louny
Ve výši: 90 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 27. 3. 2020.

Projekt č. 10
Název projektu: 15. Mezinárodní Roots & Blues festival / 15. International Roots & Blues 
festival
Žadatel: Pure Music, z.s.
IČO: 26577534
Sídlo: Studentská 594/40, 418 01 Bílina
Ve výši: 50 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2020.

Projekt č. 34
Název projektu: Libochovické divadelní léto 2020
Žadatel: Divadelní spolek Scéna Libochovice
IČO: 46768181
Sídlo: Riegrova 64, 411 17 Libochovice
Ve výši: 30 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 20. 6. 2020.

Projekt č. 36
Název projektu: 140 let Vochlické rozhledny
Žadatel: Za záchranu kostela sv. Jiljí, zapsaný spolek
IČO: 27057348
Sídlo: Chýšská 109, 439 83 Lubenec
Ve výši: 30 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 15. 11. 2020.

Projekt č. 52
Název projektu: Memoriál Rosti Čtvrtlíka - IX. ročník
Žadatel: Čtvrtlístek z.s.
IČO: 22757490
Sídlo: Buková 397/2a, 130 00 Praha
Ve výši: 50 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2020.

Projekt č. 89
Název projektu: Střekovská kamera 2020
Žadatel: Kulturní středisko města Ústí nad Labem, příspěvková organizace
IČO: 00673803
Sídlo: Velká Hradební 619/33, 400 01 Ústí nad Labem
Ve výši: 50 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2020.

Projekt č. 96
Název projektu: 10. festival folklórních souborů
Žadatel: Svaz Maďarů - CSMMSZ, z. s., p. s. Lovosice
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IČO: 05735700
Sídlo: Školní 397/6, 410 02 Lovosice
Ve výši: 70 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2020.

Projekt č. 98
Název projektu: OPEN AIR OPERA ŽATEC 2020 - CARMEN
Žadatel: Městské divadlo Žatec
IČO: 70201111
Sídlo: Dvořákova 27, 438 01 Žatec
Ve výši: 30 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 9. 2020.

Projekt č. 99
Název projektu: Okouzleni klavírem
Žadatel: Základní umělecká škola Louny, Poděbradova 610, příspěvková organizace
IČO: 49123769
Sídlo: Poděbradova 610, 440 01 Louny
Ve výši: 30 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 6. 2020.

Projekt č. 129
Název projektu: 17. Litoměřický loutkový festival
Žadatel: Městská kulturní zařízení v Litoměřicích
IČO: 44557141
Sídlo: Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice
Ve výši: 35 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 29. 5. 2020.

Projekt č. 134
Název projektu: Podpora lidových tradic na Ústecku
Žadatel: Šance Lovosice, z.s.
IČO: 70809828
Sídlo: K. Maličkého 382/16, 410 02 Lovosice
Ve výši: 85 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2020.

Projekt č. 142
Název projektu: Festival NA SCHODECH
Žadatel: Spolek pro obnovu památek Úštěcka
IČO: 27013171
Sídlo: 1. máje 18, 411 45 Úštěk
Ve výši: 45 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 10. 2020.

2. dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace dle vzoru smlouvy, schváleného usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje 
č. 054/25Z/2019 ze dne 9. 12. 2019, za podmínky předložení rozpočtu projektu upraveného v 
závislosti na výši poskytnuté dotace, těmto žadatelům:
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Projekt č. 5
Název projektu: Děčínská brána 2020, oblastní postupová přehlídka amatérského divadla
Žadatel: Svaz českých divadelních ochotníků, z.s.
IČO: 47610654
Sídlo: Nad Primaskou 1009/15, 100 00 Praha
Sídlo oblastní organizace: SČDO oblast České Středohoří
17. listopadu 523/2, 405 02 Děčín
Ve výši: 60 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 24. 8. 2020.

Projekt č. 11
Název projektu: Dílny pro lidi s postižením III.
Žadatel: Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením ČR, pobočný spolek Louny
IČO: 46762485
Sídlo: Benedikta Rejta 2271, 440 01 Louny
Ve výši: 30 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2020.

Projekt č. 16
Název projektu: Chomutov svým seniorům 2020
Žadatel: Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace
IČO: 46789944
Sídlo: Písečná 5030, 430 04 Chomutov
Ve výši: 40 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 11. 2020.

Projekt č. 18
Název projektu: 10. Divadelní festival PřeMostění
Žadatel: Divadelní spolek ODEVŠAD
IČO: 27037380
Sídlo: Milostín 127, 270 04 Hořesedly
Ve výši: 70 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 8. 2020.

Projekt č. 22
Název projektu: DNY ŽIDOVSKÉ KULTURY - Teplický cimes 2020
Žadatel: „Ulpan Teplice“
IČO: 22724117
Sídlo: Duchcovská 1505/3, 415 01 Teplice
Ve výši: 30 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2020.

Projekt č. 40
Název projektu: Slavnostní koncert k 30. výročí založení Dívčího komorního sboru PF UJEP 
v Ústí nad Labem
Žadatel: Dívčí komorní sbor PF UJEP, z.s.
IČO: 44555598
Sídlo: České mládeže 360/8, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
Ve výši: 39 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 6. 2020.
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Projekt č. 45
Název projektu: Muzikálové léto na zámku Ploskovice
Žadatel: Hudilas z.s.
IČO: 04808207
Sídlo: Lidická 17, 272 03 Kladno
Ve výši: 45 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 9. 2020.

Projekt č. 49
Název projektu: Rytířské slavnosti na zámku Stekník
Žadatel: Skupina historického šermu Vítkovci, z.s.
IČO: 68983557
Sídlo: Štefánikova 342, 439 42 Postoloprty
Ve výši: 30 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 9. 2020.

Projekt č. 50
Název projektu: Mistrovství Rapubliky ve FreestyleBattlu 2020
Žadatel: Pavel Cikán
IČO: 66682762
Sídlo: Topolová 577, 431 51 Klášterec nad Ohří
Ve výši: 50 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 19. 6. 2020.

Projekt č. 51
Název projektu: Lounská křídlovka
Žadatel: Miroslav Rejha
IČO: 46767975
Sídlo: Chelčického 1167, 440 01 Louny
Ve výši: 30 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 15. 10. 2020.

Projekt č. 54
Název projektu: Letňák 2020, Den hudby
Žadatel: Stanislav Skirka
IČO: 64703908
Sídlo: Radonice 234, 431 55 Radonice
Ve výši: 30 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 21. 6. 2020.

Projekt č. 61
Název projektu: DIVADLO NA ZÁMKU 2020
Žadatel: Dům kultury Teplice
IČO: 00081221
Sídlo: Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice
Ve výši: 30 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2020.

Projekt č. 62
Název projektu: Jablečný den 2020 (10. ročník)
Žadatel: Zámecký spolek Krásný Dvůr, z. s.
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IČO: 05444721
Sídlo: Nepomyšl 234, 439 71 Nepomyšl
Ve výši: 50 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 11. 2020.

Projekt č. 72
Název projektu: 24. Mezinárodní jazz a blues festival 2020
Žadatel: Kulturní středisko města Ústí nad Labem, příspěvková organizace
IČO: 00673803
Sídlo: Velká Hradební 619/33, 400 01 Ústí nad Labem
Ve výši: 51 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2020.

Projekt č. 73
Název projektu: Maďarské kulturně-společenské jaro a Dny kultury v Teplicích
Žadatel: Svaz Maďarů - CSMMSZ, z. s., p. s. Teplice
IČO: 05998484
Sídlo: Bohosudovská 1606/6, Trnovany, 415 01 Teplice
Ve výši: 60 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2020.

Projekt č. 76
Název projektu: Účast The Boom Beatles Revival Band and Orchestra na festivalu 
International Beatleweek v Liverpoolu (GB)
Žadatel: spolek The Boom
IČO: 27017931
Sídlo: Klíšská 448/91, 400 01 Ústí nad Labem
Ve výši: 70 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 10. 2020.

Projekt č. 85
Název projektu: Barevná planeta 2020
Žadatel: Poradna pro integraci, z.ú.
IČO: 67362621
Sídlo: Opletalova 921/6, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha
Ve výši: 160 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2020.

Projekt č. 88
Název projektu: V. Střekovská forbína
Žadatel: Mgr. Zdeněk Kymlička
IČO: 13473158
Sídlo: Sebuzínská 26, 403 21 Ústí nad Labem
Ve výši: 60 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 6. 2020.

Projekt č. 102
Název projektu: Tanec, tanec ... 2020
Žadatel: S-HLE-DÁVÁNÍ z. s.
IČO: 27017907
Sídlo: Střekovské nábřeží 1067/23, 400 03 Ústí nad Labem
Ve výši: 50 000,- Kč
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Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 7. 2020.

Projekt č. 103
Název projektu: 14. ročník hudebního festivalu "Most for Music 2020"
Žadatel: Pavel Poliček
Datum narození: **************
Sídlo: **************************
Ve výši: 40 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2020.

Projekt č. 105
Název projektu: Hry Mikroregionu Lounské Podlesí 2020
Žadatel: Mikroregion Lounské Podlesí
IČO: 71172777
Sídlo: Domoušice 107, 439 68 Domoušice
Ve výši: 30 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 7. 2020.

Projekt č. 115
Název projektu: Dva koncerty klasické hudby na Státním zámku Libochovice
Žadatel: AMBOR Consulting s.r.o.
IČO: 01623231
Sídlo: Sokolovská 366/84, Karlín, 186 00 Praha 8
Ve výši: 90 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 11. 2020.

Projekt č. 118
Název projektu: Help Fest Varnsdorf 2020
Žadatel: Jaroslav Jiřišta
Datum narození: **************
Sídlo: *********************************
Ve výši: 30 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 9. 2020.

Projekt č. 119
Název projektu: Missa solemnis Ludwiga van Beethovena - 190. výročí uvedení ve 
Varnsdorfu 2020
Žadatel: Severočeský filharmonický sbor Česká Lípa - Liberec, těleso Severočeské 
filharmonie Teplice, z.s.
IČO: 65100611
Sídlo: Mariánská 540/25, 470 01 Česká Lípa
Ve výši: 34 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 7. 2020.

Projekt č. 123
Název projektu: Zámecké pátky 2020
Žadatel: Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov, p.o.
IČO: 75068052
Sídlo: Červený Hrádek 1, 431 11 Jirkov
Ve výši: 40 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 9. 2020.
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Projekt č. 130
Název projektu: Podkrušnohorské písně a oratoria
Žadatel: "Trautzlova umělecká společnost, z.s."
IČO: 22770224
Sídlo: Mostecká 1436/8, 415 01 Teplice
Ve výši: 35 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 11. 2020.

Projekt č. 131
Název projektu: Vánoční muzikál pro dětské domovy
Žadatel: 21 Images, z.s.
IČO: 05383641
Sídlo: Falknov 23, 407 45 Kytlice
Ve výši: 30 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2020.

Projekt č. 132
Název projektu: 15. Různobarevný festival
Žadatel: Romano jasnica, spolek
IČO: 68974922
Sídlo: Fügnerova 282/11, 400 04 Trmice
Ve výši: 60 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2020.

Projekt č. 143
Název projektu: Workshopy v 1. sdílené dílně na Chomutovsku a další akce
Žadatel: ADRA, o.p.s.
IČO: 61388122
Sídlo: Markova 600/6, Jinonice, 158 00 Praha 5
Ve výši: 30 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2020.

Projekt č. 145
Název projektu: RioFest 2020
Žadatel: Matranablanta z.s.
IČO: 08163855
Sídlo: Legií 2566, 407 47 Varnsdorf
Ve výši: 30 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 8. 2020.

3. dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o nevyhovění žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace, z důvodu 
vysokého počtu podaných žádostí o dotaci a výši schválených finančních prostředků 
Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2020, těmto žadatelům:

Projekt č. 7
Název projektu: Mezinárodní jazzový festival JAZZOVÝ MOST 2020
Žadatel: Mostecký hudební spolek
IČO: 05783780
Sídlo: Průjezdná 1955/2, 434 01 Most
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Žádost ve výši: 59 900,- Kč

Projekt č. 19
Název projektu: Rock co rok Open Air Festival 2020 (2. ročník)
Žadatel: Josef Pál
IČO: 62776436
Sídlo: Evaňská 136, 411 17 Libochovice
Žádost ve výši: 124 000,- Kč

Projekt č. 29
Název projektu: Klubová scéna na Ústecku 1995–2010 – kniha (pracovní název)
Žadatel: Mgr. Bc. Martin Nosek
IČO: 87180332
Sídlo: Masarykova 91/217, 400 01 Ústí nad Labem
Žádost ve výši: 49 000,- Kč

Projekt č. 30
Název projektu: Festival Sudety 2020 - 12. ročník
Žadatel: Ústecká kulturní platforma 98, z. s.
IČO: 68298587
Sídlo: Na Ladech 2654/57, Ústí nad Labem-centrum, 400 11 Ústí nad Labem
Žádost ve výši: 48 000,- Kč

Projekt č. 33
Název projektu: 27. MFF Praha - FEBIOFEST 2020_REGIONÁLNÍ OZVĚNY DĚČÍN
Žadatel: MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ FESTIVAL PRAHA - FEBIOFEST, s.r.o.
IČO: 26721546
Sídlo: Růžová 951/13, 110 00 Praha
Žádost ve výši: 50 000,- Kč

Projekt č. 35
Název projektu: Dobrovolník roku města Děčín - 10.ročník
Žadatel: Slunečnice, z.s.
IČO: 68455429
Sídlo: Hudečkova 664/1, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín
Žádost ve výši: 133 000,- Kč

Projekt č. 37
Název projektu: CYKLUS LETNÍCH LÁZEŇSKÝCH KONCERTŮ 2020
Žadatel: Dům kultury Teplice
IČO: 00081221
Sídlo: Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice
Žádost ve výši: 40 000,- Kč

Projekt č. 42
Název projektu: ADVENTNÍ KONCETY 2020
Žadatel: Dům kultury Teplice
IČO: 00081221
Sídlo: Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice
Žádost ve výši: 50 000,- Kč

Projekt č. 43
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Název projektu: Jeden svět 2020 v Ústeckém kraji – mezinárodní festival dokumentárních 
filmů o lidských právech
Žadatel: Člověk v tísni, o.p.s.
IČO: 25755277
Sídlo: Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha
Žádost ve výši: 82 000,- Kč

Projekt č. 44
Název projektu: 4 Hudební workshopy "Interpretace romské hudby" jako příprava koncertu 
symfonického orchestru s romským dětským pěveckým sborem v Ústí n. L.
Žadatel: Hudební společnost Úštěk - Musikgesellschaft Auscha
IČO: 04749740
Sídlo: Mírové náměstí 47, Úštěk-Vnitřní Město, 411 45 Úštěk
Žádost ve výši: 189 000,- Kč

Projekt č. 46
Název projektu: Klasická hudba v kostele sv. Bartoloměje v rámci XI. ročníku hudebního 
cyklu "Hudba ve Smolnici 2020“
Žadatel: Spolek sv. Bartoloměje ve Smolnici
IČO: 27013227
Sídlo: Smolnice 1, 439 14 Smolnice
Žádost ve výši: 40 030,- Kč

Projekt č. 47
Název projektu: Realizace říjnového koncertu Petra Macka
Žadatel: Ing. Petr Macek
IČO: 10447202
Sídlo: F. L. Čelakovského 1136/15, 434 01 Most
Žádost ve výši: 200 000,- Kč

Projekt č. 53
Název projektu: Podzimní koncerty v zámeckém klubu
Žadatel: Jazz Club Teplice, z.s.
IČO: 22889744
Sídlo: Škroupova 2058/1, 415 01 Teplice
Žádost ve výši: 30 000,- Kč

Projekt č. 55
Název projektu: Podpora lidových tradic v Krásném Lese
Žadatel: Mgr. Renata Šoltová
Datum narození: ***************
Sídlo: **********************************
Žádost ve výši: 42 000,- Kč

Projekt č. 57
Název projektu: VERVAL 2020
Žadatel: SK Verneřice z.s.
IČO: 46797734
Sídlo: Příbramská 61, 407 25 Verneřice
Žádost ve výši: 45 000,- Kč

Projekt č. 58
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Název projektu: Letní koncert The Boom Beatles Revival Band and Orchestra – 30 let The 
Boom
Žadatel: spolek The Boom
IČO: 27017931
Sídlo: Klíšská 448/91, 400 01 Ústí nad Labem
Žádost ve výši: 55 000,- Kč

Projekt č. 59
Název projektu: 30. Vánoční koncert The Boom Beatles Revival Band and Orchestra - 30 let 
The Boom
Žadatel: spolek The Boom
IČO: 27017931
Sídlo: Klíšská 448/91, 400 01 Ústí nad Labem
Žádost ve výši: 70 000,- Kč

Projekt č. 60
Název projektu: FEST BROUKOVEC
Žadatel: Divadelní sdružení Česká Kamenice z.s.
IČO: 22724478
Sídlo: Palackého 102, 407 21 Česká Kamenice
Žádost ve výši: 50 000,- Kč

Projekt č. 65
Název projektu: ÚTULEK FEST 2020
Žadatel: Útulek fest, z. s.
IČO: 3655989
Sídlo: Jana Zajíce 2872/20, 400 11 Ústí nad Labem
Žádost ve výši: 70 000,- Kč

Projekt č. 66
Název projektu: X. Ústecký pivní jarmark malých a rodinných pivovarů
Žadatel: Catering Na Rychtě, s.r.o.
IČO: 28749901
Sídlo: Klášterní 75/9, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem
Žádost ve výši: 35 000,- Kč

Projekt č. 68
Název projektu: TANAMBOURRÉE 2020, 22. ročník festivalu dětského scénického tance
Žadatel: ETUDA PRIMA z.s.
IČO: 49888340
Sídlo: Národní 512, 407 47 Varnsdorf
Žádost ve výši: 50 000,- Kč

Projekt č. 69
Název projektu: Klášterecké divadelní žně
Žadatel: Divadelní spolek Klas
IČO: 63155036
Sídlo: 17. listopadu 485, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51 Klášterec nad Ohří
Žádost ve výši: 30 000,- Kč

Projekt č. 70
Název projektu: "O děčínského lvíčka"
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Žadatel: Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková organizace
IČO: 70949565
Sídlo: Teplická 344/38, 405 02 Děčín
Žádost ve výši: 36 000,- Kč

Projekt č. 71
Název projektu: "Kdo si tančí, nezlobí"
Žadatel: Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková organizace
IČO: 70949565
Sídlo: Teplická 344/8, 405 02 Děčín
Žádost ve výši: 30 000,- Kč

Projekt č. 74
Název projektu: Kulturní i na vsi
Žadatel: Spolek Moje Ročovsko, z.s.
IČO: 04811496
Sídlo: Ročov č.p. 89, 439 67 Ročov
Žádost ve výši: 50 000,- Kč

Projekt č. 75
Název projektu: CULTURE UP 2020 - HIPHOP FESTIVAL
Žadatel: Culture Line, z.s.
IČO: 01989448
Sídlo: Stradovská 384, 403 39 Chlumec
Žádost ve výši: 40 000,- Kč

Projekt č. 77
Název projektu: Koncert v rámci 18. cyklu Musica Florea Bohemia 2020
Žadatel: Musica Florea, z.s.
IČO: 26546400
Sídlo: U cihelny 108, Pakoměřice, 250 65 Bořanovice
Žádost ve výši: 35 000,- Kč

Projekt č. 78
Název projektu: KULTURDAČA
Žadatel: Kulturní centrum Řehlovice z. s.
IČO: 70200319
Sídlo: Na Statku 20, 403 13 Řehlovice
Žádost ve výši: 50 000,- Kč

Projekt č. 80
Název projektu: 30 let hudební skupiny The Boom
Žadatel: spolek The Boom
IČO: 27017931
Sídlo: Klíšská 448/91, 400 01 Ústí nad Labem
Žádost ve výši: 83 000,- Kč

Projekt č. 81
Název projektu: International Art Festival Bílinale II
Žadatel: Omnium Nord z.s.
IČO: 08492662
Sídlo: Velká Hradební 484/2, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem
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Žádost ve výši: 62 000,- Kč

Projekt č. 82
Název projektu: Workcamp Omnium - Podbořansko
Žadatel: Omnium, z.s.
IČO: 22762370
Sídlo: Smetanova 135, 550 01 Broumov
Žádost ve výši: 50 000,- Kč

Projekt č. 86
Název projektu: V. celostátní setkání přátel hrdinů Karla Maye
Žadatel: Veselá Brná z.s.
IČO: 04411307
Sídlo: Sebuzínská 26, Brná, 403 21 Ústí nad Labem
Žádost ve výši: 60 000,- Kč

Projekt č. 87
Název projektu: 11. ročník Divadelní benefice ochotnických souborů
Žadatel: CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, obecně prospěšná společnost
IČO: 26999234
Sídlo: Kréta 158, Nové Kopisty, 412 01 Terezín
Žádost ve výši: 53 000,- Kč

Projekt č. 90
Název projektu: Mandava Jazz 2020
Žadatel: S radostí, z.s.
IČO: 27011003
Sídlo: Plzeňská 1261, 407 47 Varnsdorf
Žádost ve výši: 120 000,- Kč

Projekt č. 92
Název projektu: Superfestival zdraví 2020
Žadatel: Superpotravina s.r.o.
IČO: 04549848
Sídlo: Růžová 1426, 434 01 Most
Žádost ve výši: 177 595,- Kč

Projekt č. 94
Název projektu: Festival Antikotel 2020
Žadatel: Spolek Lunovrat
IČO: 22766324
Sídlo: Tylova 1780, 440 01 Louny
Žádost ve výši: 100 000,- Kč

Projekt č. 95
Název projektu: Divadelní festival Vítr z hor 2020
Žadatel: Městské divadlo Varnsdorf, příspěvková organizace
IČO: 00078930
Sídlo: Partyzánů 1442, 407 47 Varnsdorf
Žádost ve výši: 70 000,- Kč

Projekt č. 97
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Název projektu: Punčováním proti vánočnímu stresu
Žadatel: Teofil, z.s.
IČO: 08825921
Sídlo: K Řípu 2678, 413 01 Roudnice nad Labem
Žádost ve výši: 30 900,- Kč

Projekt č. 100
Název projektu: Hrajeme s Orffem 2020
Žadatel: Základní umělecká škola Louny, Poděbradova 610, příspěvková organizace
IČO: 49123769
Sídlo: Poděbradova 610, 440 01 Louny
Žádost ve výši: 40 000,- Kč

Projekt č. 104
Název projektu: Galerie města Loun - tisk katalogů
Žadatel: Vrchlického divadlo, příspěvková organizace
IČO: 75037637
Sídlo: Osvoboditelů 411, 440 01 Louny
Ve výši: 90 000,- Kč
Žádost ve výši: 65 000,- Kč

Projekt č. 106
Název projektu: MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ - 18. ročník
Žadatel: OUTDOOR FILMS s.r.o.
IČO: 28614593
Sídlo: Smetanovo náměstí 1180/7, 702 00 Ostrava
Žádost ve výši: 50 000,- Kč

Projekt č. 108
Název projektu: Hudební putování
Žadatel: Městské divadlo Varnsdorf, příspěvková organizace
IČO: 00078930
Sídlo: Partyzánů 1442, 407 47 Varnsdorf
Žádost ve výši: 60 000,- Kč

Projekt č. 109
Název projektu: Grand Prix 2020
Žadatel: Kulturní středisko města Ústí nad Labem, příspěvková organizace
IČO: 00673803
Sídlo: Velká Hradební 619/33, 400 01 Ústí nad Labem
Žádost ve výši: 50 000,- Kč

Projekt č. 111
Název projektu: Beethoven 250 let - zámek Jezeří
Žadatel: Morpheus Art, s.r.o.
IČO: 28693787
Sídlo: Ústí nad Labem - Mojžíř, Vodařská 128, 40331 Ústí nad Labem
Žádost ve výši: 130 000,- Kč

Projekt č. 112
Název projektu: Hudební festival SklapFest 2020

79



Žadatel: RED HILL PRODUCTION, z.s.
IČO: 22718761
Sídlo: Červený vrch 2122/7, Ústí nad Labem-centrum, 400 11 Ústí nad Labem
Žádost ve výši: 110 000,- Kč

Projekt č. 113
Název projektu: Hudební festival Ústecký Beerfest 2020
Žadatel: RED HILL PRODUCTION, z.s.
IČO: 22718761
Sídlo: Červený vrch 2122/7, Ústí nad Labem-centrum, 400 11 Ústí nad Labem
Ve výši: 90 000,- Kč

Projekt č. 114
Název projektu: Výstava zaniklých obcí v Krušných horách ve Fojtovicích
Žadatel: Spolek za obnovu Fojtovic
IČO: 27007839
Sídlo: Fojtovice 173, 417 41 Krupka
Žádost ve výši: 200 000,- Kč

Projekt č. 116
Název projektu: Vydání nové živé desky skupiny Houpací koně
Žadatel: Mgr. Pavel Nepivoda
IČO: 01398172
Sídlo: Klíšská 448/91, 400 01 Ústí nad Labem
Žádost ve výši: 60 000,- Kč

Projekt č. 117
Název projektu: Koncertní turné k vydání nové živé desky skupiny Houpací koně
Žadatel: Mgr. Pavel Nepivoda
IČO: 01398172
Sídlo: Klíšská 448/91, 400 01 Ústí nad Labem
Žádost ve výši: 120 000,- Kč

Projekt č. 121
Název projektu: Lombardští architekti v Ústeckém kraje
Žadatel: FOIBOS BOOKS s.r.o.
IČO: 25053728
Sídlo: K Vápence 425, 159 00 Praha 5
Žádost ve výši: 100 000,- Kč

Projekt č. 122
Název projektu: Divadelní festival KULT 23. ročník
Žadatel: KULT, spolek
IČO: 26602598
Sídlo: Veleslavínova 3108/14, 400 11 Ústí nad Labem
Žádost ve výši: 200 000,- Kč

Projekt č. 124
Název projektu: Country Ozvěny 2020
Žadatel: Andrea Grünbaumová
Datum narození: **************
Sídlo: *****************************
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Žádost ve výši: 42 000,- Kč

Projekt č. 126
Název projektu: Makové slavnosti
Žadatel: Lucie Chytilová
Datum narození: **************
Sídlo: *********************************
Žádost ve výši: 85 000,- Kč

Projekt č. 133
Název projektu: CHŘIBSKÉ KULTURNÍ LÉTO 2020
Žadatel: Sdružení Tadeáše Haenkeho, zapsaný spolek
IČO: 70818878
Sídlo: Chřibská č.p. 197, 407 44 Chřibská
Žádost ve výši: 195 000,- Kč

Projekt č. 137
Název projektu: Rotahufest XIII.
Žadatel: Oblastní charita Ústí nad Labem
IČO: 44225512
Sídlo: Štefánikova 246/1, 400 01 Ústí nad Labem
Žádost ve výši: 50 000,- Kč

Projekt č. 139
Název projektu: Bitting An Iron - současné výtvarné umění Nizozemska
Žadatel: Lidé výtvarného umění, výtvarné umění lidem, o. p. s.
IČO: 25049011
Sídlo: Velká Hradební 19, 40001 Ústí nad Labem
Žádost ve výši: 60 000,- Kč

Projekt č. 140
Název projektu: Slavnostní koncert u příležitosti 230. narození faráře, filozofa a spisovatele 
Vincence Zahradníka
Žadatel: Spolek pro obnovu památek Úštěcka
IČO: 27013171
Sídlo: 1. máje 18, 411 45 Úštěk
Žádost ve výši: 90 000,- Kč

Projekt č. 144
Název projektu: Stavba čtvrtstoletí - putovní výstava v Ústeckém kraji
Žadatel: BRU & KILS s.r.o.
IČO: 06078168
Sídlo: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
Žádost ve výši: 196 000,- Kč

Projekt č. 146
Název projektu: Zřízení nové zvukové a světelné techniky spolku za účelem zvýšení kvality 
divadelních představení
Žadatel: Divadlo NaOko Chomutov, z.s.
IČO: 05935466
Sídlo: Zahradní 5341, 430 04 Chomutov
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Žádost ve výši: 200 000,- Kč

C) navrhuje

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

2. rozhodnout dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace dle vzoru smlouvy, schváleného usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje 
č. 054/25Z/2019 ze dne 9. 12. 2019, těmto žadatelům:

Projekt č. 12
Název projektu: Svatováclavský koncert v Novém Sedle
Žadatel: Obec Nové Sedlo
IČO: 00265292
Sídlo: Farní 36, 438 01 Nové Sedlo
Ve výši: 30 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 10. 2020.

Projekt č. 67
Název projektu: Umíme se bavit – 10. ročník
Žadatel: Město Libochovice
IČO: 00263931
Sídlo: náměstí 5. května 48, 411 17 Libochovice
Ve výši: 35 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 11. 2020.

Projekt č. 125
Název projektu: Fesťáček u vody 2020
Žadatel: Obec Droužkovice
IČO: 00261858
Sídlo: Rudé armády 80, 431 44 Droužkovice
Ve výši: 30 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 9. 2020.

3. rozhodnout dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace dle vzoru smlouvy, schváleného usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje 
č. 054/25Z/2019 ze dne 9. 12. 2019, za podmínky předložení rozpočtu projektu upraveného v 
závislosti na výši poskytnuté dotace, těmto žadatelům:

Projekt č. 1
Název projektu: XIX. Svatováclavská pouť ve Výsluní
Žadatel: Město Výsluní
IČO: 00262251
Sídlo: Výsluní 14, 431 83 Výsluní
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Ve výši: 40 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 10. 2020.

Projekt č. 2
Název projektu: Svatovavřinecká pouť 2020
Žadatel: Obec Veliká Ves
IČO: 00262188
Sídlo: Podlesice 53, 441 01 Veliká Ves
Ve výši: 30 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 9. 2020.

Projekt č. 3
Název projektu: Patokryjská vlna - odpoledne plné zábavy
Žadatel: Obec Patokryje
IČO: 00266124
Sídlo: Patokryje 35, 434 01 Patokryje
Ve výši: 35 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 28. 9. 2020.

Projekt č. 8
Název projektu: 22. Loutkový festival v Dolní Poustevně
Žadatel: Město Dolní Poustevna
IČO: 00261289
Sídlo: Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna
Ve výši: 30 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 10. 2020.

Projekt č. 13
Název projektu: Obrnické slavnosti 2020
Žadatel: Obec Obrnice
IČO: 00266116
Sídlo: Mírová 70, 435 21 Obrnice
Ve výši: 45 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 10. 2020.

Projekt č. 14
Název projektu: Jakubské léto Vroutek
Žadatel: Město Vroutek
IČO: 00265705
Sídlo: náměstí Míru 166, 439 82 Vroutek
Ve výši: 40 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 9. 2020.

Projekt č. 17
Název projektu: Slavnostní zahájení 866. lázeňské sezony, Teplice
Žadatel: Statutární město Teplice
IČO: 00266621
Sídlo: náměstí Svobody 2/2, 415 95 Teplice
Ve výši: 40 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 11. 2020.

Projekt č. 20
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Název projektu: XI. Fesťáček pod hradbami
Žadatel: Obec Místo
IČO: 00262048
Sídlo: Místo 81, 431 58 Místo
Ve výši: 30 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 9. 2020.

Projekt č. 21
Název projektu: Den seniorů v Krupce
Žadatel: Město Krupka
IČO: 00266418
Sídlo: Mariánské náměstí 32/13, 417 42 Krupka
Ve výši: 42 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 11. 2020.

Projekt č. 23
Název projektu: Léto s divadlem v Krupce
Žadatel: Město Krupka
IČO: 00266418
Sídlo: Mariánské náměstí 32/13, 417 42 Krupka
Ve výši: 42 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 11. 2020.

Projekt č. 24
Název projektu: Casanovské slavnosti 2020
Žadatel: Město Duchcov
IČO: 00266299
Sídlo: náměstí Republiky 20/5, 419 01 Duchcov
Ve výši: 30 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 9. 2020.

Projekt č. 27
Název projektu: Kultuní rok v Meziboří
Žadatel: Město Meziboří
IČO: 00266086
Sídlo: Náměstí 8. května 341/206, 435 13 Meziboří
Ve výši: 50 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 13. 10. 2020.

Projekt č. 28
Název projektu: Sýkorovy Počedělice 2020
Žadatel: Obec Počedělice
IČO: 00265373
Sídlo: Počedělice 11, 440 01 Počedělice
Ve výši: 30 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 8. 2020.

Projekt č. 32
Název projektu: Letní hudební slavnosti Antonína Dvořáka
Žadatel: Město Česká Kamenice
IČO: 00261220
Sídlo: náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice
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Žádost ve výši: 30 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 10. 2020.

Projekt č. 38
Název projektu: Adventní koncert 2020
Žadatel: Statutární město Most
IČO: 00266094
Sídlo: Radniční 1/2, 434 01 Most
Ve výši: 40 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2020.

Projekt č. 39
Název projektu: Silvestr 2020
Žadatel: Statutární město Most
IČO: 00266094
Sídlo: Radniční 1/2, 434 01 Most
Ve výši: 80 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 12. 2020.

Projekt č. 56
Název projektu: Svatoanenská pouť
Žadatel: Město Verneřice
IČO: 00261742
Sídlo: Mírové náměstí 138, 407 25 Verneřice
Ve výši: 30 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 9. 2020.

Projekt č. 83
Název projektu: Anenská pout v Lobendavě
Žadatel: Obec Lobendava
IČO: 00555983
Sídlo: Lobendava 271, 407 47 Lobendava
Ve výši: 30 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 26. 8. 2020.

Projekt č. 84
Název projektu: Oslava 450. výročí povýšení Chřibské na město
Žadatel: Město Chřibská
IČO: 00261378
Sídlo: Chřibská 197, 407 44 Chřibská
Ve výši: 30 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 12. 10. 2020.

Projekt č. 91
Název projektu: Bukovinská pouť
Žadatel: Obec Velká Bukovina
IČO: 00555886
Sídlo: Velká Bukovina 178, 407 29 Velká Bukovina
Ve výši: 30 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 10. 2020.

Projekt č. 107

85



Název projektu: Městské slavnosti Horní Jiřetín
Žadatel: Město Horní Jiřetín
IČO: 00265942
Sídlo: Potoční15/1, 435 43 Horní Jiřetín
Ve výši: 75 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 31. 10. 2020.

Projekt č. 120
Název projektu: Kulturní akce na území Novosedlic
Žadatel: Obec Novosedlice
IČO: 00266531
Sídlo: Trnovanská 208/16, 417 31 Novosedlice
Ve výši: 30 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 11. 2020.

Projekt č. 135
Název projektu: Multižánrový festival Spořice 2020
Žadatel: Obec Spořice
IČO: 00262137
Sídlo: Lipová 201, 431 01 Spořice
Ve výši: 30 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 30. 9. 2020.

Projekt č. 148
Název projektu: Sochařské sympozium 2020
Žadatel: Obec Černovice
IČO: 00261831
Sídlo: Černovice 80, 430 01 Černovice
Ve výši: 30 000,- Kč
Termín ukončení realizace projektu, jako závazný ukazatel, je stanoven do 20. 6. 2020.

4. rozhodnout dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o nevyhovění žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace, z důvodu 
vysokého počtu podaných žádostí o dotaci a výši schválených finančních prostředků 
Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2020, těmto žadatelům:

Projekt č. 4
Název projektu: Slavnosti Města Ledvice 2020
Žadatel: Město Ledvice
IČO: 00266434
Sídlo: Mírová 422/42, 407 47 Varnsdorf
Žádost ve výši: 70 000,- Kč

Projekt č. 9
Název projektu: Zabrušanské slavnosti 2020
Žadatel: Obec Zabrušany
IČO: 00266647
Sídlo: Zabrušany 1, 417 71 Zabrušany
Žádost ve výši: 50 000,- Kč
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Projekt č. 15
Název projektu: Oslavy Obce Světec 25.07.2020
Žadatel: Obec Světec
IČO: 00266612
Sídlo: Zámek 1, 417 53 Světec
Žádost ve výši: 50 000,- Kč

Projekt č. 25
Název projektu: Divadelní podzim Duchcov 2020
Žadatel: Město Duchcov
IČO: 00266299
Sídlo: nám. Republiky 20/5, 419 01 Duchcov
Žádost ve výši: 100 000,- Kč

Projekt č. 26
Název projektu: Letní tóny Duchcova 2020
Žadatel: Město Duchcov
IČO: 00266299
Sídlo: nám. Republiky 20/5, 419 01 Duchcov
Žádost ve výši: 60 000,- Kč

Projekt č. 31
Název projektu: Mariánská pouť
Žadatel: Město Česká Kamenice
IČO: 00261220
Sídlo: Náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice
Žádost ve výši: 90 000,- Kč

Projekt č. 41
Název projektu: Oslava 660.výročí založení obce Lahošť
Žadatel: Obec Lahošť
IČO: 00266426
Sídlo: Švermova 22, 417 25 Lahošť
Žádost ve výši: 100 000,- Kč

Projekt č. 48
Název projektu: Lipovský Dřevák 2020
Žadatel: Obec Lipová
IČO: 00261505
Sídlo: Lipová 422, 407 81 Lipová
Žádost ve výši: 70 000,- Kč

Projekt č. 63
Název projektu: Městské slavnosti Děčín 2020
Žadatel: Statutární město Děčín
IČO: 00261238
Sídlo: Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
Žádost ve výši: 200 000,- Kč

Projekt č. 64
Název projektu: Zahájení sezóny na jezeře Milada
Žadatel: Jezero Milada
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IČO: 75072483
Sídlo: Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem
Žádost ve výši: 110 000 Kč,- Kč

Projekt č. 79
Název projektu: Lounský advent
Žadatel: Město Louny
IČO: 00265209
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
Žádost ve výši: 65 000,- Kč

Projekt č. 93
Název projektu: Farmářské slavnosti 2020
Žadatel: Statutární město Most
IČO: 00266094
Sídlo: Radniční 1/2, 434 01 Most
Žádost ve výši: 140 000,- Kč

Projekt č. 101
Název projektu: Vesele do školy
Žadatel: Statutární město Ústí nad Labem
IČO: 00081531
Sídlo: Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem
Žádost ve výši: 100 000,- Kč

Projekt č. 110
Název projektu: Žernosecké vinobraní 2020
Žadatel: Obec Velké Žernoseky
IČO: 00264610
Sídlo: Velké Žernoseky 63, 412 01 Velké Žernoseky
Žádost ve výši: 200 000,- Kč

Projekt č. 127
Název projektu: Líšťanské kulturní osmělování
Žadatel: Obec Líšťany
IČO: 00831824
Sídlo: U Svatého Jána 100, 440 01 Líšťany
Žádost ve výši: 40 000,- Kč

Projekt č. 128
Název projektu: Benešovský slunovrat 2020
Žadatel: Město Benešov nad Ploučnicí
IČO: 00261181
Sídlo: Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
Žádost ve výši: 100 000,- Kč

Projekt č. 136
Název projektu: Květnovské hudební slavnosti 2020
Žadatel: Obec Blatno
IČO: 00261807
Sídlo: Blatno 1, 430 01 Blatno
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Žádost ve výši: 173 306,- Kč

Projekt č. 147
Název projektu: Černovický fesťáček 2020
Žadatel: Obec Černovice
IČO: 00261831
Sídlo: Černovice 80, 430 01 Černovice
Žádost ve výši: 80 000,- Kč

Projekt č. 149
Název projektu: Oslavme konec 2. světové války
Žadatel: Obec Hrobce
IČO: 00263664
Sídlo: Ke Hřišti 14, 411 83 Hrobce
Žádost ve výši: 44 000,- Kč

D) ukládá

1. PhDr. Adamu Šrejberovi, Ph.D., vedoucímu odboru kultury a památkové péče, zabezpečit 
realizaci části B) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2020

2. Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, předložit návrh dle části C) tohoto usnesení 
Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 20. 4. 2020

Usnesení č. 064/91R/2020
14.6 Projekty v oblasti kultury – příspěvkové organizace

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) zmocňuje

Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace, IČ 00083241, Zámecké náměstí 
517/14, Teplice, jako správce sbírky č. RMT/001-09-27/030001 k podání žádosti o státní 
příspěvek, přijetí finančních prostředků, státního příspěvku na realizaci výstavy „Teplicko 
objektivem Františka Fridricha“ v rámci výběrového dotačního řízení Ministerstva kultury ČR 
- Podpora expozičních a výstavních projektů na rok 2020. 

B) ukládá

PhDr. Adamu Šrejberovi, Ph.D., vedoucímu odboru kultury a památkové péče, zabezpečit 
veškeré potřebné úkony k realizaci tohoto usnesení.
Termín: 31. 3. 2020

Usnesení č. 065/91R/2020
14.7 Snížení účelově určeného příspěvku na velkou údržbu a poskytnutí účelového 
investičního příspěvku pro Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvkovou organizaci 
pro rok 2020

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,
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1. o snížení účelového příspěvku na velkou údržbu pro 2019 v celkové výši 550 tis. Kč pro 
Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvkovou organizaci (dále jen „p. o.“), schváleného 
usnesením RÚK č. 019/82R/2019 ze dne 20. 11. 2019 na opravu dlažby dvora, s termínem 
vyúčtování 31. 12. 2020,
2. o poskytnutí účelového investičního příspěvku ve výši 550 tis. Kč na úložné systémy pro 
společenské vědy, s termínem vyúčtování 31. 12. 2020

B) ukládá

PhDr. Adamu Šrejberovi, Ph.D., vedoucímu odboru kultury a památkové péče, zabezpečit 
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení
Termín: 10. 4. 2020

Usnesení č. 066/91R/2020
14.8 Personální záležitosti příspěvkových organizací v oblasti kultury – vyhlášení 
výběrových řízení

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

1. o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Severočeské galerie 
výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvkové organizace, dle podmínek uvedených v příloze 
č. 1 tohoto usnesení;

2. o zřízení komise Rady Ústeckého kraje dle ust. § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 
Sb., o krajích (krajské zřízení), k výběru ředitele/ředitelky Severočeské galerie výtvarného 
umění v Litoměřicích, příspěvkové organizace, a to na dobu trvání výběrového řízení;

3. o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Galerie Benedikta 
Rejta v Lounech, příspěvkové organizace, dle podmínek uvedených v příloze č. 2 tohoto 
usnesení;

4. o zřízení komise Rady Ústeckého kraje dle ust. § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 
Sb., o krajích (krajské zřízení), k výběru ředitele/ředitelky Galerie Benedikta Rejta v 
Lounech, příspěvkové organizace, a to na dobu trvání výběrového řízení.

5. o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Regionálního muzea v 
Teplicích, příspěvkové organizace, dle podmínek uvedených v příloze č. 3 tohoto usnesení;

6. o zřízení komise Rady Ústeckého kraje dle ust. § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 
Sb., o krajích (krajské zřízení), k výběru ředitele/ředitelky Regionálního muzea v Teplicích, 
příspěvkové organizace, a to na dobu trvání výběrového řízení.

B) jmenuje

1. předsedu, členy, tajemníka a náhradníky komise Rady Ústeckého kraje, dle ust.§ 59 odst. 1 
písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), k výběru ředitele/ředitelky 
Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvkové organizace, a to na dobu 
trvání výběrového řízení, v tomto složení:

předseda komise:
o Jitka Sachetová, členka Rady Ústeckého kraje
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členové komise:
o PhDr. Filip Hrbek, člen Rady města Litoměřice
o PhDr. Magdalena Juříková, ředitelka Galerie hlavního města Prahy
o PhDr. Dagmar Jelínková, pracovnice Metodického centra pro muzea výtvarného umění 
Národní galerie Praha
o Mgr. Tomáš Wiesner, ředitel Oblastního muzea v Litoměřicích, příspěvkové organizace
o PhDr. Adam Šrejber, Ph.D., vedoucí odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu 
Ústeckého kraje
o Bc. Lenka Holavová, vedoucí oddělení kultury Krajského úřadu Ústeckého kraje

tajemník komise:
o Karina Strnadová, referentka oddělení kultury Krajského úřadu Ústeckého kraje

náhradníci:
o Ing. Jaroslav Dubský, předseda výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva 
Ústeckého kraje
o Ing. Denisa Krobová, vedoucí oddělení finančního hospodaření a kontroly Krajského úřadu 
Ústeckého kraje
o Ing. Zdeňka Kovářová, vedoucí oddělení personálních věcí a vzdělávání Krajského úřadu 
Ústeckého kraje

2. předsedu, členy, tajemníka a náhradníky komise Rady Ústeckého kraje, dle ust.§ 59 odst. 1 
písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), k výběru ředitele/ ředitelky 
Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvkové organizace, a to na dobu trvání výběrového 
řízení, v tomto složení:

předseda komise:
o Jitka Sachetová, členka Rady Krajského úřadu Ústeckého kraje

členové komise:
o Mgr. Vladimír Antonín Hons, místostarosta města Louny
o Ing. Vladimír Rösel, zástupce odborné veřejnosti (bývalý generální ředitel Národní galerie v 
Praze)
o Mgr. Jan Randáček, místopředseda Rady galerií ČR, ředitel Oblastní galerie Liberec, 
příspěvkové organizace
o PhDr. et JUDr. Jiří Matyáš, ředitel Oblastního muzea v Lounech, příspěvkové organizace
o PhDr. Adam Šrejber, Ph.D., vedoucí odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu 
Ústeckého kraje
o Bc. Lenka Holavová, vedoucí oddělení kultury Krajského úřadu Ústeckého kraje

tajemník komise:
o Karina Strnadová, referentka oddělení kultury Krajského úřadu Ústeckého kraje

náhradníci:
o Ing. Jaroslav Dubský, předseda výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva 
Ústeckého kraje
o Ing. Denisa Krobová, vedoucí oddělení finančního hospodaření a kontroly Krajského úřadu 
Ústeckého kraje
o Ing. Zdeňka Kovářová, vedoucí oddělení personálních věcí a vzdělávání Krajského úřadu 
Ústeckého kraje
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3. předsedu, členy, tajemníka a náhradníky komise Rady Ústeckého kraje, dle ust. § 59 odst. 1 
písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), k výběru ředitele/ ředitelky 
Regionálního muzea v Teplicích, příspěvkové organizace, a to na dobu trvání výběrového 
řízení, v tomto složení:

předseda komise:
o Jitka Sachetová, členka Rady Ústeckého kraje

členové komise:
o PhDr. Martin Klika, MBA, DBA, 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje
o Mgr. Václav Houfek, předseda krajské sekce Asociace muzeí a galerií ČR, ředitel Muzea 
města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace
o PhDr. Zdeněk Kuchyňka, člen Exekutivy Asociace muzeí a galerií ČR, ředitel Sládečkova 
vlastivědného muzea v Kladně,
příspěvkové organizace
o PhDr. Adam Šrejber, Ph.D., vedoucí odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu 
Ústeckého kraje
o Bc. Lenka Holavová, vedoucí oddělení kultury Krajského úřadu Ústeckého kraje
o Ing. Zdeňka Kovářová, vedoucí oddělení personálních věcí a vzdělávání Krajského úřadu 
Ústeckého kraje

tajemník komise:
o Karina Strnadová, referentka oddělení kultury Krajského úřadu Ústeckého kraje

náhradníci:
o Ing. Jaroslav Dubský, předseda výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva 
Ústeckého kraje
o Mgr. Irena Chovančíková, předsedkyně Asociace muzeí a galerií ČR, ředitelka Masarykovo 
muzeum v Hodoníně, příspěvkové organizace
o Ing. Denisa Krobová, vedoucí oddělení finančního hospodaření a kontroly Krajského úřadu 
Ústeckého kraje

C) ukládá

1. PhDr. Adamu Šrejberovi, Ph.D., vedoucímu odboru kultury a památkové péče Krajského 
úřadu Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto 
usnesení.
Termín: 30. 6. 2020

2. PhDr. Janu Štíbrovi, pověřenému vedením Severočeské galerie výtvarného umění v 
Litoměřicích, příspěvkové organizace; PhDr. Alici Štefančíkové, pověřené vedením Galerie 
Benedikta Rejta v Lounech, příspěvkové organizace; Mgr. Radku Spálovi, pověřenému 
vedením Regionálního muzea v Teplicích, příspěvkové organizace, zveřejnit na webových 
stránkách příspěvkové organizace příslušné podmínky výběrového řízení po dobu jeho trvání.

3. Ing. Vlastimilu Pažourkovi, řediteli Oblastního muzea v Děčíně, příspěvkové organizace; 
Mgr. Markétě Prontekerové, ředitelce Oblastního muzea v Chomutově, příspěvkové 
organizace; Mgr. Tomáši Wiesnerovi, řediteli Oblastního muzea v Litoměřicích, příspěvkové 
organizace; PhDr. et JUDr. Jiřímu Matyášovi, řediteli Oblastního muzea v Lounech, 
příspěvkové organizace; Mgr. Michalu Soukupovi, řediteli Oblastního muzea a galerie v 
Mostě, příspěvkové organizace; Mgr. Miroslavu Divinovi, MLog., řediteli Galerie moderního 
umění v Roudnici nad Labem, příspěvkové organizace; Mgr. Josefu Kabátovi, řediteli Zámku 
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Nový Hrad, příspěvkové organizace; RNDr. Zdeňku Moravcovi, Ph.D., řediteli Severočeské 
hvězdárny a planetária v Teplicích, příspěvkové organizace; Mgr. Janě Linhartové, ředitelce 
Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, zpracovat v 
souladu se zřizovací listinou a projednat se svodným odborem koncepci rozvoje a řízení 
příspěvkové organizace na léta 2021-2025, včetně koncepce sbírkotvorné činnosti, s 
uvedením strategie a harmonogramu plnění vizí a cílů.
Termín: 30. 11. 2020

4. PhDr. Adamu Šrejberovi, Ph.D., vedoucímu odboru kultury a památkové péče Krajského 
úřadu Ústeckého kraje, předložit Radě Ústeckého kraje jednotlivé koncepce rozvoje a řízení 
příspěvkových organizací v oblasti kultury na léta 2021-2025 ke schválení.
Termín: 31. 1. 2021

Usnesení č. 067/91R/2020
15.1 Dodatek č. 5 k Dohodě o spolupráci Ústeckého kraje a společnosti ELEKTROWIN 
a.s. 

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

podle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské řízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o uzavření Dodatku č. 5 k Dohodě o spolupráci se společností 
ELEKTROWIN a.s. při realizaci cílů projektu „Intenzifikace zpětného odběru elektrozařízení 
a odděleného sběru elektroodpadu v Ústeckém kraji“, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,

B) ukládá

Ing. Monice Zeman, MBA, zástupkyni ředitele pro výkon přenesené působnosti, vedoucí 
odboru ZPZ, zajistit administraci Dodatku č. 5 k Dohodě o spolupráci se společností 
ELEKTROWIN a.s., dle bodu A) tohoto usnesení.

Termín: 31. 5. 2020

Usnesení č. 068/91R/2020
15.2 Dodatek č. 7 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci Ústeckého kraje a společnosti 
EKO-KOM, a.s.

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

podle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské řízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci se 
společností EKO-KOM, a.s. při řešení a plnění cílů projektu „Intenzifikace odděleného sběru 
a zajištění využití využitelných složek komunálních odpadů včetně jejich obalové složky a 
informační a vzdělávací kampaň odpovědnosti občanů Ústeckého kraje za zachování 
příznivého životního prostředí budoucím generacím“, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,

B) ukládá

Ing. Monice Zeman, MBA, zástupkyni ředitele pro výkon přenesené působnosti, vedoucí 
odboru životního prostředí a zemědělství, zajistit administraci Dodatku č. 7 ke Smlouvě o 
vzájemné spolupráci uzavřené se společností EKO-KOM, a.s., dle bodu A) tohoto usnesení.

Termín: 31. 5. 2020

Usnesení č. 069/91R/2020
15.3 Aktualizace č. 49 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje – obec 
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Michalovice

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) doporučuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje dle § 36 odst. 1 zákona č. 129/2000., o krajích (krajské 
zřízení) schválit aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací č. 49, která spočívá ve 
změně koncepce likvidace odpadních vod v obci Michalovice spočívající v realizaci 
mechanicko - biologické čistírny odpadních vod v místě stávající kořenové, která je za hranicí 
své životnosti, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení;

B) ukládá

Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje předložit návrh aktualizace Plánu rozvoje 
vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje č. 49 ke schválení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.

Termín 20.4.2020

1
Usnesení č. 070/91R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

o záměru prodeje (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.č. 720/2 o výměře 19 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná 
plocha (pozemek oddělen z p.č. 720 dle geometrického plánu č. 118-189/2019 ze dne 
14.11.2019),
obec Louny, k. ú. Nečichy, zapsané na LV č. 152 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj.

2
Usnesení č. 071/91R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

o záměru prodeje (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.č. 720/3 o výměře 37 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná 
plocha (pozemek oddělen z p.č. 720 dle geometrického plánu č. 118-189/2019 ze dne 
14.11.2019),
obec Louny, k. ú. Nečichy, zapsané na LV č. 152 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj.

3
Usnesení č. 072/91R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

o záměru prodeje (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.č. 1483/4 o výměře 3 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná 
plocha (pozemek oddělen z p.č. 1483 dle geometrického plánu č. 245-5610/2018 ze dne 
11.2.2019),
obec Měcholupy, k. ú. Velká Černoc, zapsané na LV č. 133 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 
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kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj.

4
Usnesení č. 073/91R/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 
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 
405 02, IČ: 24729035, a to:
- pozemek: p.č. 554/118 o výměře 75 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná 
plocha (oddělen z pozemku p.č. 554/20 dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 
175-451/2015 ze dne 15. 1. 2016)
obec Bitozeves, k. ú. Tatinná, zapsané na LV č. 104 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj za kupní cenu 30.400 Kč + DPH (dle ZP č. 
3/4103/2020) a vyjmutí uvedené nemovité věci z hospodaření příspěvkové organizace SPZ 
Triangle, příspěvková organizace, se sídlem: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad 
Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 71295011.

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: 20. 4. 2020

5
Usnesení č. 074/91R/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. 1692/2 o výměře 47 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná 
plocha (oddělen z p.č. 1692 o výměře 9776 m2 dle geometrického plánu č. 405-3116/2018 ze 
dne 7. 3. 2019)
obec Štětí, k.ú. Radouň u Štětí, zapsané na LV č. 547 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj, za kupní cenu 15.385 Kč (dle ZP č. 4066 
ze dne 11. 9. 2019 plus ostatní náklady ve výši 1.085,- 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 417 03, IČ: 
00080837
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3. rozhodnout o náhradě za užívání nemovité věci uvedené v bodě A) 2., kupující 
***************** bez právního důvodu za období tří let zpětně od data účinnosti smlouvy 
ve výši 4.290,- Kč.

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: 20. 4. 2020

6
Usnesení č. 075/91R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

o záměru darování (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje městu Meziboří, 
se sídlem nám. 8. května 341, 435 13 Meziboří, IČ: 00266086, a to:
- pozemek: p.č. 478/3 o výměře 745 m2, druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace 
(oddělen z pozemku p.č. 478/3 o výměře 4440 m2 geometrickým plánem č. 812-83/2018 ze 
dne 29. 11. 2018)
- pozemek: díl „a“ o výměře 14 m2, druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace 
(oddělen z pozemku p.č. 225/81 o výměře 13716 m2 a sloučen k pozemku p.č. 126/4 o 
výměře 1737 m2 geometrickým plánem č. 812-83/2018 ze dne 29. 11. 2018)
obec Meziboří, k. ú. Meziboří u Litvínova zapsaných na LV č. 1933 u Katastrálního úřadu pro 
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, pro Ústecký kraj.

7
Usnesení č. 076/91R/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 Býčkovice, se sídlem Býčkovice 57, 412 01 Litoměřice, IČ: 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 a vyjmutí uvedené nemovité věci z 
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková 
organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.

B) ukládá

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení 
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 20. 4. 2020

8
Usnesení č. 077/91R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání
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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. 1627/2 o výměře 131 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
silnice,
obec Úštěk, k.ú. Lukov u Úštěku, 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. 
436/2020 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. 1627/2 o výměře 131 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
silnice,
obec Úštěk, k.ú. Lukov u Úštěku, 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: 20. 4. 2020

9
Usnesení č. 078/91R/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. 176 o výměře 1602 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
neplodná půda,
obec Podbořany, k.ú. Hlubany, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 
kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem 
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a předání uvedené 
nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, 
příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
2. souhlasit se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 
ULN/13/2020 a doložky dle přílohy č. 2.4 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovité věci 
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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. 176 o výměře 1602 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
neplodná půda,
obec Podbořany, k.ú. Hlubany, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 
kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem 
státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

B) ukládá

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení 
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 20. 4. 2020

10
Usnesení č. 079/91R/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 přijetí daru (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od 
města Rumburk, sídlem Třída 9. května 1366/48, Rumburk, PSČ 408 01, IČ: 00261602, a to
- pozemek: p.č. 802/1 o výměře 94 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 
komunikace,
- pozemek: p.č. 1035/2 o výměře 128 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace,
obec Rumburk, k.ú. Horní Jindřichov, zapsaných na LV č. 2298 u Katastrálního úřadu pro 
Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Rumburk, pro město Rumburk a předání uvedených 
nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého 
kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.

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: 20. 4. 2020

11
Usnesení č. 080/91R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. zrušit usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 067/22Z/2019 bod B) ze dne 9. 9. 2019.
2. 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, právo hospodařit s majetkem státu vykonává Palivový kombinát 
Ústí, státní podnik, IČ: 00007536, se sídlem Hrbovická 2, Chlumec, PSČ 403 39, a to:
-pozemek: p.č. 44/32 o výměře 110 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 
komunikace,
obec Světec, k.ú. Světec, zapsaný na LV č. 431 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
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Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, právo hospodařit s majetkem státu 
vykonává Palivový kombinát Ústí, státní podnik a předání uvedené nemovité věci k 
hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková 
organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.

B) ukládá

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení 
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 20. 4. 2020

12
Usnesení č. 081/91R/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 přijetí daru (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od 
České republiky, právo hospodařit s majetkem státu vykonává Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle, Praha 4, PSČ 140 00, a to:
-pozemek: p.č. 675/10 o výměře 2223 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
silnice (oddělen z p.č. 675/1 o výměře 60662 m2 geometrickým plánem č. 117-191934/2019 a 
tento pozemek je zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí),
obec Vrskmaň, k.ú. Kyjice, zapsaný na LV č. 212 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou republiku, právo hospodařit s majetkem státu 
vykonává Ředitelství silnice a dálnic ČR a předání uvedené nemovité věci k hospodaření 
příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 
00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.

B) ukládá

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení 
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 20. 4. 2020

13
Usnesení č. 082/91R/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 přijetí daru (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od 
obce Těchlovice, se sídlem: č. p. 37, 405 02 Těchlovice, IČO: 64679446, a to:
- pozemek: p.č. 1069/3 o výměře 288 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace (pozemek byl oddělen z p.p.č. 1069/1 o výměře 2302 m2 geometrickým 
plánem pro rozdělení pozemku č. 292-70/2017 ze dne 12.6.2017
obec Těchlovice, k. ú. Těchlovice nad Labem, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu 
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro obec Těchlovice a předání uvedené 
nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci Krajská majetková, příspěvková 
organizace, se sídlem: Tolstého 1232/37, 400 03, Ústí nad Labem 3 - Střekov, IČO: 
00829048.
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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: 20. 4. 2020

14
Usnesení č. 083/91R/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, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 
128 00, IČO: 69797111, a to:
- pozemek: p.č. 302/11 o výměře 97 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
silnice,
obec Štětí, k.ú. Hněvice, zapsané 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, IČO: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
2. souhlasit se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 
180/2020 a doložky dle přílohy č. 5.4 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovité věci z 
vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 
128 00, IČO: 69797111, a to:
- pozemek: p.č. 302/11 o výměře 97 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
silnice,
obec Štětí, k.ú. Hněvice, 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: 20. 4. 2020

15
Usnesení č. 084/91R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

o záměru směny nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p. č. 2746/41 o výměře 65 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 2746/42 o výměře 2 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace
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- pozemek: p. č. 2748/49 o výměře 41 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 2748/50 o výměře 71 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 2748/51 o výměře 116 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 2748/53 o výměře 10 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 2748/54 o výměře 6 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 2748/55 o výměře 41 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 2748/62 o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 2751/36 o výměře 125 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 2751/37 o výměře 68 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 2751/38 o výměře 4 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 2751/39 o výměře 32 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 2870/14 o výměře 519 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 2870/15 o výměře 361 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 3064/54 o výměře 2 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace
obec Krásná Lípa, k. ú. Krásná Lípa, zapsaných na LV č. 859 u Katastrálního úřadu pro 
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, pro Ústecký kraj
za
nemovité věci ve vlastnictví města Krásná Lípa, se sídlem: Masarykova 246/6, 40746 Krásná 
Lípa, IČO: 0026145, a to:
- pozemek: p. č. 2748/59 o výměře 39 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace
- pozemek: p. č. 3192/3 o výměře 16 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
silnice
obec Krásná Lípa, k. ú. Krásná Lípa, zapsané na LV č. 1081 u Katastrálního úřadu pro 
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, pro město Krásná Lípa.

16
Usnesení č. 085/91R/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 města 
Chřibská, se sídlem Chřibská 197, PSČ 407 44, IČ: 00261378, a to:
-pozemek: p.č. 282/1 o výměře 358 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice 
(pozemek je zatížen věcnými břemeny dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí),
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obec Chřibská, k.ú. Chřibská, zapsaný na LV č. 793 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj 
Katastrálního pracoviště Rumburk, za kupní cenu 21.480,--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: 20. 4. 2020

17
Usnesení č. 086/91R/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 
obce Jetřichovice, se sídlem Jetřichovice 24, PSČ 407 16, IČ: 00261394, a to:
-pozemek: p.č. 1035/3 o výměře 194 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (vzniklý z částí 
pozemků p.č. 1035/1 a p.č. 1225 geometrickým plánem č. 587-067/2019 ze dne 10. 11. 2019, 
pozemek p.č. 1035/1 je zatížen věcnými břemeny dle aktuálního výpisu z katastru 
nemovitostí),
-pozemek: p.č. 1225/2 o výměře 122 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (oddělený z pozemku 
p.č. 1225 o výměře 567 m2 geometrickým plánem č. 587-067/2019 ze dne 10. 11. 2019),
obec Jetřichovice, k.ú. Jetřichovice u Děčína, zapsaných na LV č. 10001 u Katastrálního 
úřadu pro Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Děčín, za kupní cenu 18.960,--Kč 
(60,--Kč/m2, viz důvodová zpráva) a předání uvedených nemovitých věcí k hospodaření 
příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se 
sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, 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: 20. 4. 2020

18
Usnesení č. 087/91R/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 
***************************************************************************, 
a to:
-pozemek: p.č. 2217 o výměře 26 m2 (oddělen z pozemku st.p.č. 19 o výměře 529 m2, 
geometrickým plánem č. 364-494/2019 ze dne 7. 10. 2019),
obec Vchynice, k.ú. Vchynice, zapsaný na LV č. 54 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj 
Katastrálního pracoviště Litoměřice, za kupní cenu 1.560,--Kč (60,--Kč/m2, viz důvodová 
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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: 20. 4. 2020

19
Usnesení č. 088/91R/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 
****************************************************, a to:
-pozemek: p.č. 224 o výměře 299 m2 , druh pozemku: trvalý travní porost,
obec Brodec, k.ú. Brodec, zapsaný na LV č. 256 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj 
Katastrálního pracoviště Louny, za kupní cenu 17.940,--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: 20. 4. 2020

20
Usnesení č. 089/91R/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 
***************************************************************************
***************************************************************************
***************************************************************************
*****************************************, a to:
-pozemek: p.č. 2192/3 o výměře 1347 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
silnice,
obec Smolnice, k.ú. Smolnice u Loun, zapsaný na LV č. 433 u Katastrálního úřadu pro 
Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Louny, za kupní cenu 80.820,--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
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Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení 
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 20. 4. 2020

21
Usnesení č. 090/91R/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 
***************************************************************************
***************************************************************************
*******, a to:
-pozemek: p.č. 675/2 o výměře 5450 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
silnice,
obec Vrskmaň, k.ú. Kyjice, zapsaný na LV č. 8 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj 
Katastrálního pracoviště Chomutov, za kupní cenu 327.000,--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: 20. 4. 2020

22
Usnesení č. 091/91R/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 obce 
Dobrná, se sídlem Dobrná 26, PSČ 407 41, IČ: 00555975, a to:
-pozemek: p.č. 309/13 o výměře 916 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace (oddělen z pozemku p.č. 309/1 geometrickým plánem č. 150-86/2019 ze 
dne 29. 7. 2019),
obec Dobrná, k.ú. Brložec, zapsaný na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj 
Katastrálního pracoviště Děčín, za kupní cenu 54.960,--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: 20. 4. 2020
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23
Usnesení č. 092/91R/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 
obce Horní Habartice, se sídlem Horní Habartice 187, PSČ 405 02, IČ: 00555932, a to:
-pozemek: p.č. 166/1 o výměře 56 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
-pozemek: p.č. 992/3 o výměře 43 m2, druh pozemku: ostatní plocha, (oddělen z pozemku 
p.č. 992/2 geometrickým plánem č. 457-072/2018 ze dne 25. 11. 2018),
obec Horní Habartice, k.ú. Horní Habartice, zapsaných na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu 
pro Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Děčín, za kupní cenu 5.940,--Kč (60,--Kč/m2, viz 
důvodová zpráva) a předání uvedených nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové 
organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem 
organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, 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: 20. 4. 2020

24
Usnesení č. 093/91R/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 
města Krupka, se Mariánské náměstí 32, Bohosudov, Krupka, PSČ 417 42, IČ: 00266418, a 
to:
-pozemek: p.č. 951/2 o výměře 26 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
-pozemek: p.č. 951/8 o výměře 177 m2, druh pozemku: ostatní plocha (pozemek je zatížen 
věcnými břemeny dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí),
obec Krupka, k.ú. Vrchoslav, zapsaných na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 
kraj Katastrálního pracoviště Teplice,
-pozemek: p.č. 3568/3 o výměře 249 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
-pozemek: p.č. 3572/3 o výměře 177 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
-pozemek: p.č. 3575/2 o výměře 11 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
obec Krupka, k.ú. Krupka, zapsaných na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj 
Katastrálního pracoviště Teplice,
-pozemek: p.č. 1073/5 o výměře 15 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
-pozemek: p.č. 1073/6 o výměře 63 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
obec Krupka, k.ú. Bohosudov, zapsaných na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 
kraj Katastrálního pracoviště Teplice, za kupní cenu 61.160,--Kč (60,--Kč/m2 a 100,--Kč/m2, 
viz důvodová zpráva) a předání uvedených nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové 
organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem 
organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.

B) ukládá
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Radě Ústeckého kraje
uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto 
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 20. 4. 2020

25
Usnesení č. 094/91R/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 
České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, IČO: 
69797111, a to:
- pozemek: p.č. 816/5 o výměře 71 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 
komunikace
obec Děčín, k. ú. Křešice u Děčína, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro 
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s 
majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, za kupní cenu 
6.100,00 Kč (86,00 Kč/m2) a předání uvedené nemovité věci k hospodaření příspěvkové 
organizaci Krajská majetková, příspěvková organizace, se sídlem: Tolstého 1232/37, 400 03, 
Ústí nad Labem 3 - Střekov, IČO: 00829048.

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: 20. 4. 2020

26
Usnesení č. 095/91R/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 
***************************************************************, a to:
- pozemek: p.č. 173/2 o výměře 68 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
obec Hoštka, k. ú. Kochovice, zapsané na LV č. 971 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Litoměřice, pro *********************, za kupní cenu 6.800,00 Kč 
(100,00 Kč/m2 - viz důvodová zpráva) a předání uvedené nemovité věci k hospodaření 
příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se 
sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.

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: 20. 4. 2020
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27
Usnesení č. 096/91R/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 
****************************************************, a to:
- pozemek: p.č. 566/10 o výměře 257 m2, druh pozemku: orná půda
obec Štětí, k. ú. Počeplice, zapsané na LV č. 209 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Litoměřice, pro ******************, za kupní cenu 25.700,00 Kč 
(100,00 Kč/m2 - viz důvodová zpráva) a předání uvedené nemovité věci k hospodaření 
příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se 
sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.

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: 20. 4. 2020

28
Usnesení č. 097/91R/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 
Římskokatolické farnosti Zubrnice, se sídlem: Jeseninova 80/2, Střekov, 40003 Ústí nad 
Labem, IČO: 44557124, a to:
- pozemek: p.č. 520/2 o výměře 124 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
silnice (pozemek byl oddělen z p.p.č. 520/1 o výměře 7488 m2 geometrickým plánem pro 
rozdělení pozemku č. 291-10573/2019 ze dne 2.10.2019)
obec Lovečkovice, k. ú. Knínice u Touchořin, zapsané na LV č. 184 u Katastrálního úřadu pro 
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro Římskokatolickou farnost Zubrnice, za 
kupní cenu 12.400,00 Kč (100,00 Kč/m2 - viz důvodová zpráva) a předání uvedené nemovité 
věci k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, 
příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.

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: 20. 4. 2020

29
Usnesení č. 098/91R/2020
16.1 Nakládání s majetkem
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Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů o nákupu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od 
Českého rybářského svazu, z. s., místní organizace Litoměřice, se sídlem: Velká Mlýnská 
1991/2, Předměstí, 41201 Litoměřice, IČO: 00482684, a to:
- pozemek: p.č. 30/2 o výměře 278 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice 
(pozemek byl oddělen z p.p.č. 30 o výměře 2241 m2 geometrickým plánem pro rozdělení 
pozemku č. 52-10573/2019 ze dne 2.10.2019)
obec Levín, k. ú. Dolní Vysoké II, zapsané na LV č. 205 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro Český rybářský svaz, za kupní cenu 27.800,00 Kč 
(100,00 Kč/m2 - viz důvodová zpráva) a předání uvedené nemovité věci k hospodaření 
příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se 
sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.

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: 20. 4. 2020

30
Usnesení č. 099/91R/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 
Statutárního města Teplice, se sídlem nám. Svobody 2, PSČ 415 95 Teplice, IČ: 00266621, a 
to:
- pozemek: díl „o“ p.č. 623 o výměře 46 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zeleň (díl „o“ 
oddělen z pozemku p. č. 623 a přisloučen do pozemku p.č. 624/7 o výměře 4824 m2 dle 
geometrického plánu č. 1439/31/2019 ze dne 5.4.2019)
- pozemek: díl „n“ p.č. 624/6 o výměře 85 m2, druh pozemku: ostatní plocha, ostatní 
komunikace (díl „n“ oddělen z pozemku p. č. 624/6 a přisloučen do pozemku p.č. 624/7 o 
výměře 4824 m2 dle geometrického plánu č. 1439/31/2019 ze dne 5.4.2019)
- pozemek: díl „q“ p.č. 623 o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, zeleň (díl „q“ 
oddělen z pozemku p. č. 623 a přisloučen do pozemku p.č. 793/3 o výměře 12243 m2 dle 
geometrického plánu č. 1439/31/2019 ze dne 5.4.2019)
obec Teplice, k. ú. Sobědruhy, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 
kraj, Katastrální pracoviště Teplice, pro Statutární město Teplice za kupní cenu 7.920,-- Kč + 
DPH v případě že nákup pozemků bude podléhat dani z přidané hodnoty ( 60,-- Kč/m2, viz 
důvodová zpráva) a předání uvedených nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové 
organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 
260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.

B) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1.rozhodnout o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého 
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kraje“ schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 
5.5.2010.
2.rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o prodeji (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje 
Statutárnímu městu Teplice, se sídlem: nám. Svobody 2, 415 95 Teplice, IČO:00266621, a to:
- pozemek: díl „h+i“ p.č. 624/7 o výměře 15 m2, druh pozemku: ostatní plocha, silnice (díl 
„h+i“ oddělen z pozemku p. č. 624/7 a přisloučen do pozemku p.č. 623/4 o výměře 609 m2 
dle geometrického plánu č. 1439/31/2019 ze dne 5.4.2019)
- pozemek: díl „j“ p.č. 793/3 o výměře 10 m2, druh pozemku: ostatní plocha, silnice (díl „j“ 
oddělen z pozemku p. č. 793/3 a přisloučen do pozemku p.č. 623/4 o výměře 609 m2 dle 
geometrického plánu č. 1439/31/2019 ze dne 5.4.2019)
obec Teplice, k. ú. Sobědruhy, zapsané na LV č. 1021 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Teplice, pro Ústecký kraj za kupní cenu 1.500,-- Kč ( 60,-- Kč/m2, viz 
důvodová zpráva) a vyjmutí uvedené nemovitosti z hospodaření příspěvkové organizace 
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 
3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.

C) ukládá

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A, B) tohoto 
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 20. 4. 2020

31
Usnesení č. 100/91R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
Souhlasit se změním Kupní smlouvy č. 20/SML0748/KSN/MAJ dle přílohy č. 5.5 tohoto 
usnesení, týkající se nákupu nemovitých věcí z vlastnictví obce Velemín, se sídlem Velemín 
96, PSČ: 413 31, IČO: 00264601, a to:
- pozemek: st.p.č. 134 o výměře 167 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob 
využití: zbořeniště, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek p.č. 73/18 o výměře 7595 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
sportoviště a rekreační plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek p.č. 1163 o výměře 870 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití: vodní 
nádrž přírodní, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
- pozemek p.č. 1164 o výměře 104 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití: vodní 
nádrž přírodní, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
obec Velemín, k.ú. Bílý Újezd, zapsaných na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Litoměřice pro obec Velemín.

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: 20. 4. 2020

32
Usnesení č. 101/91R/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 podvýpůjčce nemovitých věcí Spolku Lunovrat, se sídlem: Tylova 1780, 440 01 
Louny, IČO: 227 66 324, a to:
- pozemek: část p.č. 4245 o výměře 1887 m2, druh pozemku: ostatní plocha
- pozemek: část p.č. 4293/3 o výměře 66 m2, druh pozemku: zahrada
- pozemek: část p.č. 4291/1 o výměře 57 m2, druh pozemku: trvalý travní porost
- pozemek: část p.č. 4293/28 o výměře 7 m2, druh pozemku: zahrada
obec Louny, k. ú. Louny, zapsaných na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Louny, pro město Louny, na dobu určitou, a to od 22. 5. 2020 do 3. 6. 
2020, za účelem pořádání festivalu Antikotel.

33
Usnesení č. 102/91R/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 a nemovitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Most Třebízka 2050000144 2019 2009 65 665,- 28 839,-
Výrobní číslo: nezjištěno
Most Kadaňský Rohovec 2050000161 2009 2009 612 000,- 269 820,-
Výrobní číslo: nezjištěno
Most Janov 205000050 2009 2009 31 163,- 13 705,80
Výrobní číslo: nezjištěno
Nástavba sypače 6000540017 1998 1998 951 685,90 0,-
Výrobní číslo: N9010322
z účetní evidence příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, 
příspěvková organizace, Ruská 260, 417 03 Dubí 3, IČ: 00080837.

34
Usnesení č. 103/91R/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. PC (Kč)
Pračka S29 8 400,-
Televizor S40 10 800,-
Vysavač S48 4 200,-
Chladnička S69 7 800,-
Myčka S79 8 760,-
z účetní evidence příspěvkové organizace Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov, 
příspěvková organizace, Čelakovského 822, 430 02 Chomutov, IČ: 61345733.

35
Usnesení č. 104/91R/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 majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Tiskárna IM00035 2004 2004 40 016,- 0,-
Výrobní číslo: P9530700413
Sada nerez. nádobí IM00015 1997 1997 58 871,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
z účetní evidence příspěvkové organizace Základní škola a Střední škola, Most, příspěvková 
organizace, Jana Palacha 1534, 434 01 Most, IČ: 36125382.

36
Usnesení č. 105/91R/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)
Grafické studio K-DHM006084 2005 nezjištěn 35 000,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
z účetní evidence příspěvkové organizace Střední škola stavební a strojní, Teplice, 
příspěvková organizace, Fr. Šrámka 1350, 415 01 Teplice, IČ: 00497088.

37
Usnesení č. 106/91R/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 616953 2005 2005 39 990,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
Dataprojektor 450115 2005 2005 51 170,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
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.

38
Usnesení č. 107/91R/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:
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název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Dataprojektor 09017 2008 nezjištěn 37 871,75 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
Šicí stroj 841/1 1995 nezjištěn 20 813,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
z účetní evidence příspěvkové organizace Střední škola technická, gastronomická a 
automobilní, Chomutov, příspěvková organizace, pražská 702, 430 01 Chomutov, IČ: 
18383696.

39
Usnesení č. 108/91R/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)
Keramická pec 58Z 1996 1996 78 079,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
z účetní evidence příspěvkové organizace Střední škola řemesel a služeb Děčín, příspěvková 
organizace, Ruská 147, 405 02 Děčín IV, IČ: 00556807.

40
Usnesení č. 109/91R/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 20060814 2006 nezjištěn 25 020,- 0,-
Výrobní číslo: YSSD006027
Ústředna rozhlasová A30002966/12 2000 nezjištěn 30 000,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
Ústředna rozhlasová A30002967/57 2000 nezjištěn 78 350,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
z účetní evidence příspěvkové organizace Střední škola technická Most, příspěvková 
organizace, Dělnická 21, Velebudice 21, 434 01 Most, IČ: 00125423.

41
Usnesení č. 110/91R/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 Z63965 2007 nezjištěn 39 999,80 0,-
Výrobní číslo: DB40485
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Figurína Z63703 1999 1999 54 950,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
Model Z63074 1994 1994 97 886,- 0,-
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.

42
Usnesení č. 111/91R/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 6196B 2008 2008 33 512,- 0,-
Výrobní číslo: GHP54S00023
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.

43
Usnesení č. 112/91R/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 108755 2001 2001 35 380,- 0,-
Výrobní číslo: 2720717815
Kopírka 108857 2006 2006 39 197,41 0,-
Výrobní číslo: 20714473
z účetní evidence příspěvkové organizace Obchodní Akademie a Střední odborná škola gen. 
Fr. Fajtla Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 14451042.

44
Usnesení č. 113/91R/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)
Multimediální učebna 95014 2007 2007 594 086,20 0,-
Výrobní číslo: MONT071710-1 až MONT071710-15
Učebna VT 95064 2009 2009 245 616,- 0,-
Výrobní číslo: YM9203MM0TF-1 až 8
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Kamera 995048 2004 2004 52 265,- 0,-
Výrobní číslo: 1570524127
Videokamera 95063 2007 2007 47 037,- 0,-
Výrobní číslo: 602978
z účetní evidence příspěvkové organizace Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie 
Rumburk, příspěvková organizace, Jiříkovská 840/4, 408 01 Rumburk, IČ: 00497029.

45
Usnesení č. 114/91R/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)
Projektor AUT-F24 2003 nezjištěn 37 820,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
z účetní evidence příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola, Děčín, příspěvková 
organizace, Čsl. mládeže 5/9, 405 02 Děčín, IČ: 00673781.

46
Usnesení č. 115/91R/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)
Chladnička 150 1995 1995 20 890,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
Sporák 206 2001 2001 53 340,- 0,-
Výrobní číslo: 8372
Sporák 207 2001 2001 53 340,- 0,-
Výrobní číslo: 8373
z účetní evidence příspěvkové organizace Střední škola lodní dopravy a technických řemesel 
Děčín VI, příspěvková organizace, Dělnická 15, 405 02 Děčín, IČ: 14450488.

47
Usnesení č. 116/91R/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 ohřívač 29DM00032 2009 2009 26 400,- 0,-
Výrobní číslo: 0845F704048
z vlastnictví příspěvkové organizace Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední 
odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, příspěvková organizace, se sídlem 
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Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČ: 18383874

48
Usnesení č. 117/91R/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)
Trouba el. 1K/31/006 2003 1995 380 259,- 0,-
Výrobní číslo: HME10/11
z účetní evidence příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola 
strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace, Čsl. Armády 681/10, 405 02 
Děčín, IČ: 47274689.

49
Usnesení č. 118/91R/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)
BT Goldstar 4164 2003 2003 36 990,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
BT Goldstar 4165 2003 2003 36 990,- 0,-
Výrobní číslo: T93896
BT Goldstar 4166 2003 2003 36 990,- 0,-
Výrobní číslo: T93857
Gastro Holdomat 79135 2012 2012 29 880,- 0,-
Výrobní číslo: 201200057791XCH0030
Projektor P-1995 2007 2007 29 525,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
Projektor P-2083 2007 2007 26 628,- 0,-
Výrobní číslo: JX9F795599L
Dataprojektor 7099 2004 2004 29 594,- 0,-
Výrobní číslo: TWB4351522
DLP Projektor P-2690 2003 2003 36 442,- 0,-
Výrobní číslo: PB6210
Notebook P-2277 2012 2012 29 976,- 0,-
Výrobní číslo: NX9020 CNF4380CRO
Notebook P-2412 2005 2005 23 568,- 0,-
Výrobní číslo: LXTQGOX174843377
PC server P-2410 2003 2003 26 645,- 0,-
Výrobní číslo: E15827050146131
PC-CPU P-1971 2006 2006 20 807,- 0,-
Výrobní číslo: NO92060014
PC server P-1752 2003 2003 38 665,- 0,-
Výrobní číslo: C2001746
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FAX Panasonic P-D-116 1994 1994 23 346,- 0,-
Výrobní číslo: KXF130BOX
Tiskárna P-D-137 1994 1994 25 742,- 0,-
Výrobní číslo: 20803214
Kopírka laser P-2782 2015 2015 20 993,50 0,-
Výrobní číslo: R-41004281
Sestava řídících prvků P-D-357 1994 1994 135 405,- 0,-
Výrobní číslo: 2711-K5A2
z účetní evidence příspěvkové organizace Gymnázium a Střední odborná škola dr. V. 
Šmejkala, příspěvková organizace, Stavbařů 5, 400 11 Ústí nad Labem, IČ: 44555512.

50
Usnesení č. 119/91R/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)
Televizor 99/05 2012 2012 39 900,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
z účetní evidence příspěvkové organizace Dětský domov a Školní jídelna Tisá, příspěvková 
organizace, Tisá 280, 403 36 Tisá, IČ: 44555237.

51
Usnesení č. 120/91R/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)
Acer ASPIRE DM3155 2012 2012 22 500,- 0,-
Výrobní číslo: DOSL4EC001217003416300
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.
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Usnesení č. 121/91R/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 40/10/2006 2006 nezjištěn 43 000,- 0,-
Výrobní číslo: 63043966
Vysavač 40/2 1993 1993 53 900,- 0,-
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Výrobní číslo: 2612025
z účetní evidence příspěvkové organizace Mateřská škola speciální, příspěvková organizace, 
Štefánikova 761/14, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 70229457.

53
Usnesení č. 122/91R/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)
Konvektomat OMH058 1999 nezjištěn 272 815,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
Vitrína s vanou OMH041 2007 nezjištěn 155 650,81 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
Mycí stroj OMH044 2005 nezjištěn 111 354,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
Chladnička OMH041 2007 nezjištěn 54 496,05 0,-
Výrobní číslo: 2401434084210250058
z účetní evidence příspěvkové organizace Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední 
průmyslová škola, Teplice, příspěvková organizace, Benešovo náměstí 1/604, 415 01 Teplice, 
IČ: 00555878.
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Usnesení č. 123/91R/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)
Schodolez 5-96 1996 1996 142 900,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
Schodolez 27-99 1999 1999 135 000,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
PC 686/03 2003 2003 33 150,- 0,-
Výrobní číslo: VK7CF-Q4YYR-4X77T-3M97P-TDV9G
z účetní evidence příspěvkové organizace Speciální základní škola a Speciální mateřská škola 
Teplice, příspěvková organizace, Trnovanská 1331, 415 01 Teplice, IČ: 70839841.

55
Usnesení č. 124/91R/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)
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Dataprojektor 028/VT-119 2006 2006 24 290,- 0,-
Výrobní číslo: J3WG673191F
Dataprojektor MZ-57/12 2006 2006 24 290,- 0,-
Výrobní číslo: J3WG673203F
Projektor 028/VT-190 2010 2010 29 700,- 0,-
Výrobní číslo: 9002770
Dataprojektor 028/VT-198 2006 2006 24 290,- 0,-
Výrobní číslo: J3WG673199F
Projektor 028/VT-218 2013 2010 24 750,- 0,-
Výrobní číslo: 9002743
Dataprojektor Bi-40/63 2006 2006 24 290,- 0,-
Výrobní číslo: J3WG673161F
z účetní evidence příspěvkové organizace Gymnázium Josefa Jungmanna, příspěvková 
organizace, Svojsíkova 1, 412 01 Litoměřice, IČ: 46773673.

56
Usnesení č. 125/91R/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:
1. s vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Nástavba sypače 6000540033 1999 1999 920 402,10 0,-
Výrobní číslo: STB10091
Mercedes MB 6000532020 1999 1999 5 450 544,- 0,-
SPZ: ULA8494 počet ujetých kilometrů: 326 701
Výrobní číslo: WDB427117W193388
Sněhový pluh 6000540034 1999 1999 447 793,50 0,-
Výrobní číslo: 182488-7
Liaz cisterna 7000000517 1988 1988 363 400,- 0,-
SPZ: TPA42-55 počet ujetých kilometrů: odhadem 310 000
Výrobní číslo: TNKK54101JS000298
Zetor 7000000428 1983 1983 119 901,- 0,-
SPZ: TP21-93 počet ujetých kilometrů: 92 483
Výrobní číslo: 27689
Ford Transit valník 6600000030 2004 2004 662 830,- 0,-
SPZ: 2U62815 počet ujetých kilometrů: odhadem 300 000
Výrobní číslo: WF0CXXTTFC4C53743
Škoda 706 7000000429 1983 1983 407 070,- 0,-
SPZ: 3U05020 počet ujetých kilometrů: nezjištěn
Výrobní číslo: 00000000000496805
Nástavba montreal 7000000623 1993 1993 210 600,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
Tatra 7000000435 1984 1984 670 182,- 0,-
SPZ: 1U30241 počet ujetých kilometrů: 305 296
Výrobní číslo: TNT815S36MH951127
Nástavba sypače 6600000039 2005 2005 357 000,- 0,-
Výrobní číslo: 398/480/03
Tatra 7000000773 1995 1995 901 196,78 0,-
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SPZ: 3U05087 počet ujetých kilometrů: 313 598
Výrobní číslo: 33276-106
Nástavba sypače 6400000002 2002 2002 1 146 881,75 0,-
Výrobní číslo: STB20900
Sněhová radlice 7000000652 1993 1993 21 780,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
z vlastnictví příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková 
organizace, Ruská 260, 417 03 Dubí 3, IČ: 00080837.
2. s prodejem movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Nástavba sypače 6000540033 1999 1999 920 402,10 0,-
Výrobní číslo: STB10091
Mercedes MB 6000532020 1999 1999 5 450 544,- 0,-
SPZ: ULA8494 počet ujetých kilometrů: 326 701
Výrobní číslo: WDB427117W193388
Sněhový pluh 6000540034 1999 1999 447 793,50 0,-
Výrobní číslo: 182488-7
za dohodnutou kupní cenu v celkové výši 11 700,- Kč, 
****************************************************************.
Liaz cisterna 7000000517 1988 1988 363 400,- 0,-
SPZ: TPA42-55 počet ujetých kilometrů: odhadem 310 000
Výrobní číslo: TNKK54101JS000298
za dohodnutou kupní cenu ve výši 10 600,- Kč, 
*************************************************************************.
Zetor 7000000428 1983 1983 119 901,- 0,-
SPZ: TP21-93 počet ujetých kilometrů: 92 483
Výrobní číslo: 27689
za dohodnutou kupní cenu ve výši 5 300,- Kč, 
*******************************************************************.
Ford Transit valník 6600000030 2004 2004 662 830,- 0,-
SPZ: 2U62815 počet ujetých kilometrů: odhadem 300 000
Výrobní číslo: WF0CXXTTFC4C53743
za dohodnutou kupní cenu ve výši 1 300,- Kč, 
*******************************************************.
Škoda 706 7000000429 1983 1983 407 070,- 0,-
SPZ: 3U05020 počet ujetých kilometrů: nezjištěn
Výrobní číslo: 00000000000496805
Nástavba montreal 7000000623 1993 1993 210 600,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
za dohodnutou kupní cenu v celkové výši 12 800,- Kč, 
*******************************************************.
Tatra 7000000435 1984 1984 670 182,- 0,-
SPZ: 1U30241 počet ujetých kilometrů: 305 296
Výrobní číslo: TNT815S36MH951127
Nástavba sypače 6600000039 2005 2005 357 000,- 0,-
Výrobní číslo: 398/480/03
za dohodnutou kupní cenu v celkové výši 14 100,- Kč, 
******************************************************.
Tatra 7000000773 1995 1995 901 196,78 0,-
SPZ: 3U05087 počet ujetých kilometrů: 313 598
Výrobní číslo: 33276-106
Nástavba sypače 6400000002 2002 2002 1 146 881,75 0,-

119



Výrobní číslo: STB20900
Sněhová radlice 7000000652 1993 1993 21 780,- 0,-
Výrobní číslo: nezjištěno
za dohodnutou kupní cenu v celkové výši 22 200,- Kč, 
*********************************************************.

57
Usnesení č. 126/91R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

dle § 59 odst. 3 zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů,
o prodeji tepelných rozvodů ÚT včetně propojení mezi budovami A a C Gymnázia Teplice na 
adrese Československých dobrovolců 530/11, 415 01 Teplice a o zřízení věcného břemene k 
budově č.p. 2014, stojící na pozemku parc. č. 3714, k.ú. Teplice, k budově č.p. 530 stojící na 
pozemku parc. č. 206/1, k.ú. Teplice a zřízení věcného břemene nezapisovaného do katastru 
nemovitostí ke kolektoru, umístěnému v pozemku parc. č. 4346/7 a pozemku parc. č. 207, v 
k.ú. Teplice a k topnému kanálu, umístěnému v pozemku označeném parc. č. 3714, k.ú. 
Teplice za cenu stanovenou dle znaleckého posudku č. 102/8302/2019 ze dne 6. 5. 2019, 
který je přílohou č. 11.16 tohoto usnesení
společnosti ČEZ Teplárenská, a. s., (kupující, oprávněný) se sídlem Bezručova 2212/30, 251 
01 Říčany, IČ: 27309941.
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Usnesení č. 127/91R/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:
1. s vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC (Kč)
Peugeot Boxer 132/16 2016 2001 1 220,- 0,-
SPZ: 9U11200 počet ujetých kilometrů: 154 292
Výrobní číslo: VF3231CH216112
z vlastnictví příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže, Teplice, příspěvková organizace, 
Masarykova 70, 415 01 Teplice, IČ:46071253.
2. s předáním movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC (Kč)
Peugeot Boxer 132/16 2016 2001 1 220,- 0,-
SPZ: 9U11200 počet ujetých kilometrů: 154 292
Výrobní číslo: VF3231CH216112
do vlastnictví příspěvkové organizace Střední lesnická škola a Střední odborná škola Šluknov, 
příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov, IČ: 47274719.

59
Usnesení č. 128/91R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání
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          souhlasí

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů:
1. s vyřazením movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC (Kč)
Toyota Hiace 500005 2001 nezjištěn 738 407,80 0,-
Počet ujetých kilometrů: 290 000
Výrobní číslo: JT121LK1100084224
z vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola 
a Školní jídelna Dlažkovice, příspěvková organizace, Dlažkovice 1, 411 15 Třebívlice, 
IČ:46773690.
2. s předáním movitého majetku, a to:
název inv. č. rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC (Kč)
Toyota Hiace 500005 2001 nezjištěn 738 407,80 0,-
Počet ujetých kilometrů: 290 000
Výrobní číslo: JT121LK1100084224
do vlastnictví příspěvkové organizace Střední lesnická škola a Střední odborná škola Šluknov, 
příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov, IČ: 47274719.

60
Usnesení č. 129/91R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

dle § 59 odst. 3 zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů,
o uzavření Smluv o bezúplatném převodu věcí movitých, a to dle přílohy č. 11.15 tohoto 
usnesení
mezi Ústeckým krajem (předávající) a příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje 
(přijímající).

61
Usnesení č. 130/91R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          mění

usnesení č. 190/82R/2019 Rady Ústeckého kraje ze dne 20.11.2019 tak, že v jeho příloze č. 
11.7 nahrazuje
text:
Nabídka techniky pro SDH Hřensko, **************
textem:
Nabídka techniky pro SDH Hřensko

62
Usnesení č. 131/91R/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 zřízení služebnosti inženýrské sítě k nemovité věci, a to:
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- pozemku: p.č. 1149 o výměře 6702 m2, druh pozemku: ostatní plocha
obec Petrohrad, k. ú. Petrohrad, zapsané na LV č. 420 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Žatec.
Povinný: ****************************************************.
Oprávněný: Ústecký kraj, se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČO: 
70892156.
Služebnost inženýrské sítě se zřizuje v rozsahu 140,26 m2 dle geometrického plánu č. 
405-040/2019 ze dne 13.9.2019, to vše za jednorázovou úhradu 14.026,- Kč (100,- Kč/m2 dle 
Ceníku pro výpočet jednorázových úhrad schváleného Radou Ústeckého kraje usnesením č. 
153/31R/2017 ze dne 18. 12. 2017).

63
Usnesení č. 132/91R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

o zániku věcných břemen, zapsaných do katastru nemovitostí řízením č.j. V-1201/2005-533 u 
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec k nemovitostem dle 
přílohy č. 1.1 tohoto usnesení.
Povinný (vlastník služebných pozemků): Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 
400 02 Ústí nad Labem, IČ: 70892156.
Oprávněný (vlastník panujících pozemků): Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 
400 02 Ústí nad Labem, IČ: 70892156.
Věcná břemena spočívají v povinnosti vlastníka služebných pozemků strpět zřízení a 
provozování staveb budovaných ve veřejném zájmu komplexu Strategické průmyslové zóny 
Triangle ve prospěch vlastníka panujících pozemků.

64
Usnesení č. 133/91R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

o zániku věcných břemen zapsaných do katastru nemovitostí řízením č.j. V-59/2009-533 u 
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec k nemovitým věcem – 
pozemkům:
- p.č. 554/22, 554/23 a 889/4, vše obec Bitozeves, k.ú. Tatinná, zapsaným na LV č. 104 a č. 33 
v katastru nemovitostí vedených Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální 
pracoviště Žatec,
- p.č. 293/12, 337/44 a 457/11, vše obec Velemyšleves, k.ú. Minice, zapsaným na LV č. 123 v 
katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště 
Žatec,
- p.č. 1178/2, 801/60, 801/62, 801/63, 801/77 a 801/78, vše obec Bitozeves, k.ú. Nehasice, 
zapsaným na LV č. 137 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký 
kraj, Katastrální pracoviště Žatec,
- p.č. 836/74, 836/76, 836/79, 836/81, 1010/52, 1010/53, 1010/54 a 1010/55, vše obec 
Staňkovice, k.ú. Staňkovice u Žatce, zapsaným na LV č. 482 v katastru nemovitostí vedeném 
Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec.
Povinný: Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČO: 
70892156.
Oprávněná: Severočeská vodárenská společnost a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 
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Teplice, IČO: 49099469.
Věcná břemena spočívají v povinnosti vlastníka služebných pozemků strpět práva oprávněné 
v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou a opravami pitného vodovodu a splaškové 
kanalizace v SPZ Triangle.

65
Usnesení č. 134/91R/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 o 
zániku věcného břemene zapsaného do katastru nemovitostí řízením č.j. V-1201/2005-533 u 
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec k nemovitým věcem 
(panujícím pozemkům), a to:
- pozemek: p.č. 836/32 o výměře 18713 m2, druh pozemku: ostatní plocha
- pozemek: p.č. 836/101 o výměře 290 m2, druh pozemku: ostatní plocha
- pozemek: p.č. 836/102 o výměře 100 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 pro Ústecký kraj.
Povinný (vlastník p.p.č. 836/31, k.ú. Staňkovice u Žatce): Česká republika, Ministerstvo 
obrany, Tychonova 221/1, Hradčany, 160 00 Praha 6, IČO: 60162694.
Oprávněný: Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČO: 
70892156.
Věcné břemeno spočívá v povinnosti vlastníka služebného pozemku p.č. 836/31, k.ú. 
Staňkovice u Žatce, zapsaného na LV č. 188 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Žatec pro ČR – Ministerstvo obrany, strpět zřízení a provozování 
staveb budovaných ve veřejném zájmu komplexu Strategické průmyslové zóny Triangle.

66
Usnesení č. 135/91R/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 věcného břemene - služebnosti k nemovité věci, a to:
- pozemku: p.č. 72/57 o výměře 3,07 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
ostatní komunikace
obec Otvice, k. ú. Otvice, zapsané na LV č. 802 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Litoměřice.
Povinný (vlastník pozemku): Ústecký kraj, se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí 
nad Labem, IČO: 70892156.
Oprávněný: NET4GAS s. r. o., se sídlem: Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 – Nusle, 
IČO: 27260364.
Služebnost zřízení a provozování podzemního vedení vodovodní přípojky v rámci stavby 
„Kompresní stanice Jirkov 73bar“ vč. práva vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, 
uložením, provozováním a udržováním inženýrské sítě v rozsahu 3,07 m2 dle geometrického 
plánu č. 1106-11/2018 ze dne 27. 3. 2018, to vše za jednorázovou úhradu 307,00 Kč + DPH 
(100,00 Kč/m2 dle Ceníku pro výpočet jednorázových úhrad schváleného Radou Ústeckého 
kraje usnesením č. 153/31R/2017 ze dne 18. 12. 2017).
Pozemek p.č. 72/57 je předán k hospodaření příspěvkové organizaci Krajská majetková, 
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příspěvková organizace, se sídlem: Tolstého 1232/37, 400 03, Ústí nad Labem 3 - Střekov, 
IČO: 00829048.

67
Usnesení č. 136/91R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

1.o výjimce z „Ceníku pro výpočet jednorázových úhrad za zřízení věcných břemen k 
nemovitým věcem ve vlastnictví Ústeckého kraje“ schváleného usnesením Rady Ústeckého 
kraje č. 153/31R/2017 ze dne 18. 12. 2017.
2.dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o zřízení věcného břemene, a to:
-pozemku: část p.č. 1923/3 o výměře 7625 m2, druh pozemku: jiná plocha
obec Teplice, k.ú. Teplice-Trnovany, zapsané na LV č. 5816 u Katastrálního úřadu pro 
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice.
Povinný: Ústecký kraj, se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČO: 
70892156
Oprávněný: GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567.
Zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku p.č. 1923/3 v k.ú. Teplice-Trnovany v 
rozsahu 153 m2 dle geometrického plánu č. 2987-200/2019 ze dne 9.10.2019, které spočívá v 
právu zřídit a provozovat, opravovat a odstraňovat plynárenské zařízení za jednorázovou 
úhradu 500,- Kč + DPH.

68
Usnesení č. 137/91R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) souhlasí

s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. VIII/6010/2018/UL dle přílohy č. 
15.1 tohoto usnesení mezi Ústeckým krajem v zastoupení Správa a údržba silnic Ústeckého 
kraje, příspěvková organizace a obec Lahošť, Švermova 22, Lahošť, PSČ: 417 25, IČ 266426, 
pro stavbu Oprava chodníku a parkovací pruhy v ul. Na Vypichu - Lahošť.
Změna se týká pouze čl. III - prodloužení lhůty pro zahájení stavby z jednoho roku od 
podpisu smlouvy - nově nejpozději do 3 let od podpisu smlouvy.

B) zmocňuje

ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním 
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání dodatku č. 1 ke smlouvě VIII/6010/2018/ 
UL dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 25.3.2020

69
Usnesení č. 138/91R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) souhlasí

s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. VIII/6011/2018/UL dle přílohy č. 
15.2 tohoto usnesení mezi Ústeckým krajem v zastoupení Správa a údržba silnic Ústeckého 
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kraje, příspěvková organizace a město Duchcov, Náměstí republiky 20/5, Duchcov, PSČ:419 
01, IČ 266299, pro stavbu Stezka pro pěší a cyklisty, Duchcov - ž. st. Háj u Duchcova.
Změna se týká pouze čl. III - prodloužení lhůty pro zahájení stavby z jednoho roku od 
podpisu smlouvy - nově nejpozději do 2 let od podpisu smlouvy.

B) zmocňuje

ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním 
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání dodatku č. 1 ke smlouvě VIII/6011/2018/ 
UL dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 25.3.2020

70
Usnesení č. 139/91R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) souhlasí

s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/3004/2020/LT) k pozemku p.č. 988, 
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné 
území, obec Liběšice, k.ú. Trnobrany, zapsanému na LV č. 51 u Katastrálního úřadu pro 
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci III/24066 na tomto pozemku 
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 Trnobrany - NN, p.p.č. 2/7, nové OM, jakož i 
vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav 
tohoto zařízení, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 205-7719374/2019 ze dne 
10.10.2019. Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 18 876,- Kč včetně 
DPH na základě výpočtu v protokolu ze dne 10.11.2015.

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.

71
Usnesení č. 140/91R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) souhlasí

s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/3007/2020/LT) k pozemku p.č. 271/1, 
272/1, druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: chráněná 
krajinná oblast, II. - IV. zóna, obec Píšťany, k.ú. Píšťany, zapsané na LV č. 140 u 
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci 
III/24714 a dále
k pozemku p.č. 1364/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob 
ochrany: chráněná krajinná oblast, II. - IV. zóna, obec Žalhostice, k.ú. Žalhostice, zapsanému 
na LV č. 525 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a 
komunikaci III/24714 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 
Žalhostice - kabelizace NN, II. etapa, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, 
provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení, a to v rozsahu dle 
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geometrického plánu č. 398-90/2019 ze dne 9.12.2019 a č. 605-90/2019 ze dne 12.12.2019. 
Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 72 116,- Kč včetně DPH na 
základě výpočtu v protokolu ze dne 29.10.2019.

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.

72
Usnesení č. 141/91R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) souhlasí

s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/3008/2020/LT) k pozemku p.č. 
1554/1, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Štětí, 
k.ú. Chcebuz, zapsanému na LV č.347 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 
pracoviště Litoměřice a komunikaci III/26123 na tomto pozemku 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 Chcebuz - p.p.č. 497/7, vNN, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, 
provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení, a to v rozsahu dle 
geometrického plánu č. 360-90/2019 ze dne 11.11.2019. Věcné břemeno je zřízeno za 
jednorázovou úhradu v částce 1 815,- Kč včetně DPH na základě výpočtu v protokolu ze dne 
25.10.2018.

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.

73
Usnesení č. 142/91R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) souhlasí

s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/2004/2020/CV) k pozemku p.č. 
675/1, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Otvice, 
k.ú. Otvice, zapsanému na LV č. 712 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 
pracoviště Chomutov a komunikaci II/251 na tomto pozemku 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 CV_Otvice pro p.p.č. 663/9, kVN, kNN, TS, ALFA SP, jakož i vstup a vjezd 
v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení, a 
to v rozsahu dle geometrického plánu č. 250-020/2019 ze dne 2.4.2019. Věcné břemeno je 
zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 1 512,50 Kč včetně DPH na základě výpočtu v 
protokolu ze dne 15.4.2019.

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, 
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jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto usnesení.

74
Usnesení č. 143/91R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) souhlasí

s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/2013/2020/CV) k pozemku p.č. 
998/2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Lužice, 
k.ú. Lužice u Mostu, zapsanému na LV č.128 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Most a komunikaci III/2574 na tomto pozemku 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 Lužice, čp. 47, kNN - navýšení příkonu (číslo stavby IV-12-4014427), jakož 
i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav 
tohoto zařízení, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 666-517/2018 ze dne 31.7.2018. 
Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 11 253,- Kč včetně DPH na 
základě výpočtu v protokolu ze dne 2.1.2018.

B) zmocňuje

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

75
Usnesení č. 144/91R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) souhlasí

s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/2047/2019/CV) k pozemku p.č. 
901/4, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec 
Klášterec nad Ohří, k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří, zapsanému na LV č.2414 u 
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci II/224 
na tomto pozemku 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 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.

76
Usnesení č. 145/91R/2020
16.1 Nakládání s majetkem
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Rada Ústeckého kraje po projednání

A) souhlasí

s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č. IX/2001/2020/CV) k pozemku 
p.č. 2840/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec 
Chomutov, k.ú. Chomutov I., zapsanému na LV č. 12916 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci č. III/2522 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 rekonstrukce kanalizace a 
vodovodu, Chomutov I., ul. Maxima Gorkého, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, 
provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení, a to v rozsahu dle 
geometrického plánu č. 6514-5061/2019 ze dne 24.7.2019. Věcné břemeno je zřízeno za 
jednorázovou úhradu v částce 484,- Kč včetně DPH na základě výpočtu v protokolu ze dne 
15.8.2019.

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.

77
Usnesení č. 146/91R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) souhlasí

s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č. IX/2014/2020/CV) k pozemku 
p.č. 1523/6 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: chráněná 
značka geodetického bodu, obec Lom, k.ú. Lom u Mostu, zapsanému na LV č. 671 u 
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most a komunikaci č. II/256 na 
tomto pozemku umístěnému ve prospěch oprávněného: CETIN, a.s., Českomoravská 
2510/19, Praha, PSČ 190 00, IČ 04084063. Obsahem věcného břemene bude povinnost 
vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav stavby optického kabelu 
11010-056223 TM BTA Most MOYLM 43015 OK, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se 
zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení, a to v rozsahu dle 
geometrického plánu č.2176-27/2018 ze dne 22.3.2018. Věcné břemeno je zřízeno za 
jednorázovou úhradu v částce 7 260,- Kč včetně DPH na základě výpočtu v protokolu ze dne 
11.1.2017.

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.

78
Usnesení č. 147/91R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          bere na vědomí
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zápis z jednání Majetkové komise Rady Ústeckého kraje dne 3. 3. 2020 dle přílohy č. 16.3 
předloženého materiálu.

79
Usnesení č. 148/91R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          nesouhlasí

s rozšířením využití nemovitosti, a to pozemku p. č. 1923, jehož součástí je stavba: Děčín 
II-Nové Město, č. p. 667, občanská vybavenost v k. ú. Děčín na další sociální služby, a to na 
„kontaktní centrum“ a „terénní programy“.

80
Usnesení č. 149/91R/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 úhradě nákladů územní studie obci Ryjice, se sídlem: Ryjice čp. 14, 403 31 
Ryjice, IČO: 00556882, a to ve výši 65.000,- Kč.

Usnesení č. 150/91R/2020
16.2 Zvýšení příspěvku zřizovatele na provoz a změna objemu prostředků na platy pro 
Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci pro rok 2020

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 zvýšení závazného ukazatele - příspěvku na provoz pro rok 2020 pro 
Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci, Ústí nad Labem, Tolstého 1232/37, o 445 tis. 
Kč na celkovou částku 37 743 tis. Kč, z toho částka 133 tis. Kč představuje zvýšení 
závazného ukazatele - objem prostředků na platy v absolutní výši na celkový objem 10 111 
tis. Kč. Částka ve výši 312 tis. Kč je určena na pokrytí nákladů za opravu a výměnu mříží na 
objektech v areálu Údlice a na částečnou opravu střešního pláště objektu v ul. Stará 100, Ústí 
nad Labem. 

B) schvaluje

úpravu rozpočtu na rok 2020 na celkový objem ve výši 59 212 tis. Kč pro Krajskou 
majetkovou, příspěvkovou organizaci, Ústí nad Labem, Tolstého 1232/37, z důvodu 
poskytnutí příspěvku zřizovatele na provoz.

C) ukládá

Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, zajistit veškeré potřebné 
úkony vedoucí k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 15. 4. 2020

Usnesení č. 151/91R/2020
16.3 Změna zřizovací listiny č.j. 213/2002 příspěvkové organizace Ústeckého kraje: 
Krajská majetková, příspěvková organizace

Rada Ústeckého kraje po projednání
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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. 213/2002, ze dne 1. 10. 1991, ve znění 
změn a dodatků, příspěvkové organizace:
název: Krajská majetková, příspěvková organizace
sídlo: Tolstého 1232/37, 40003, Ústí nad Labem 3 – Střekov, IČ: 00829048
dodatkem č. 81 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

B) ukládá

Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu A) tohoto 
usnesení na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje ke schválení
Termín: 20. 4. 2020

Usnesení č. 152/91R/2020
16.4 Dodatek č. 4 k pojistné smlouvě č. 0518630018 - pojištění souboru vozidel Praga

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

o uzavření Dodatku č. 4 k pojistné smlouvě č. 0518630018 pro pojištění souboru vozidel mezi 
Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s., Římská 45, Praha 2 a Ústeckým krajem, Velká 
Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Usnesení č. 153/91R/2020
16.5 Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 8603469698 - pojištění odpovědnosti zaměstnance 
za škodu způsobenou zaměstnavateli

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

o uzavření Dodatku č. 2 k pojistné smlouvě č. 8603469698 pro pojištění odpovědnosti 
zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli mezi pojišťovnou Kooperativa, a.s., 
Pobřežní 665/21, Praha 8 a Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem dle 
přílohy č. 1 tohoto usnesení

Usnesení č. 154/91R/2020
16.6 Nakládáni s majetkem - výpůjčka, pronájem vysokozdvižného vozíku

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

dle § 59 odst. 1 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů o uzavření smlouvy o pronájmu movitého majetku mezi Ústeckým 
krajem (nájemce), se sídlem: Velká Hradební 3114/48, 40002 Ústí nad Labem, IČ: 70892156 
a Toyota Material Handling CZ s.r.o. (pronajímatel), se sídlem K Vypichu 1049, 252 19 
Rudná, IČ: 45308187 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Usnesení č. 155/91R/2020
17.1 Zrušení usnesení Rady Ústeckého kraje č. 081/39R/2018 ze dne 2. 5. 2018

Rada Ústeckého kraje po projednání

          ruší
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usnesení Rady Ústeckého kraje č. 081/39R/2018 ze dne 2. 5. 2018.

Usnesení č. 156/91R/2020
17.2 Změna usnesení Rady Ústeckého kraje č. 006/54R/2018 část D) 6. ze dne 10. 12. 
2018

Rada Ústeckého kraje po projednání

          mění

znění bodu D) 6. usnesení Rady Ústeckého kraje č. 006/54R/2018 ze dne 10. 12. 2018 tak, že 
text:

dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, hejtmanovi Ústeckého kraje rozhodování o vyloučení účastníků zadávacího řízení 
podle § 48, § 107 odst. 5, § 113 odst. 6 a § 122 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, (dále též „ZZVZ“), rozhodování o zrušení předchozího vyloučení 
účastníka zadávacího řízení podle § 76 odst. 4 ZZVZ, rozhodování o vyloučení účastníků 
zadávacího řízení, kteří neprokázali splnění kvalifikace, z účasti v zadávacím řízení, včetně 
zaslání výzvy pro nevyloučené účastníky zadávacího řízení k podání nabídek podle § 58 odst. 
3 ZZVZ, rozhodování o snížení počtu účastníků zadávacího řízení a vyloučení účastníků, 
kteří neprokázali splnění kvalifikace nebo nebyli vybráni při snížení počtu účastníků 
zadávacího řízení, z účasti v zadávacím řízení, včetně zaslání výzvy pro nevyloučené 
účastníky zadávacího řízení k podání předběžných nabídek podle § 61 odst. 5 ZZVZ, 
rozhodování o snížení počtu účastníků zadávacího řízení a vyloučení účastníků, jejichž žádost 
o účast nesplňuje zadávací podmínky nebo kteří nebyli vybráni při snížení počtu účastníků 
zadávacího řízení, z účasti v zadávacím řízení, včetně zaslání výzvy pro nevyloučené 
účastníky zadávacího řízení k účasti v soutěžním dialogu podle § 68 odst. 4 ZZVZ, 
rozhodování o snížení počtu účastníků zadávacího řízení a vyloučení účastníků, jejichž žádost 
o účast nesplňuje zadávací podmínky nebo kteří nebyli vybráni při snížení počtu účastníků 
zadávacího řízení, z účasti v zadávacím řízení, včetně zaslání výzvy pro nevyloučené 
účastníky zadávacího řízení k doručení předběžných nabídek podle § 72 odst. 4 ZZVZ, s 
účinností od 1. 1. 2019.

se nahrazuje textem:

dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, hejtmanovi Ústeckého kraje rozhodování o vyloučení účastníků zadávacího řízení 
podle § 48, § 107 odst. 5, § 113 odst. 6, § 122 odst. 7 a § 124 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, (dále též „ZZVZ“), rozhodování o zrušení předchozího 
vyloučení účastníka zadávacího řízení podle § 76 odst. 4 ZZVZ, rozhodování o vyloučení 
účastníků zadávacího řízení, kteří neprokázali splnění kvalifikace, z účasti v zadávacím 
řízení, včetně zaslání výzvy pro nevyloučené účastníky zadávacího řízení k podání nabídek 
podle § 58 odst. 3 ZZVZ, rozhodování o snížení počtu účastníků zadávacího řízení a 
vyloučení účastníků, kteří neprokázali splnění kvalifikace nebo nebyli vybráni při snížení 
počtu účastníků zadávacího řízení, z účasti v zadávacím řízení, včetně zaslání výzvy pro 
nevyloučené účastníky zadávacího řízení k podání předběžných nabídek podle § 61 odst. 5 
ZZVZ, rozhodování o snížení počtu účastníků zadávacího řízení a vyloučení účastníků, 
jejichž žádost o účast nesplňuje zadávací podmínky nebo kteří nebyli vybráni při snížení 
počtu účastníků zadávacího řízení, z účasti v zadávacím řízení, včetně zaslání výzvy pro 
nevyloučené účastníky zadávacího řízení k účasti v soutěžním dialogu podle § 68 odst. 4 
ZZVZ, rozhodování o snížení počtu účastníků zadávacího řízení a vyloučení účastníků, 
jejichž žádost o účast nesplňuje zadávací podmínky nebo kteří nebyli vybráni při snížení 
počtu účastníků zadávacího řízení, z účasti v zadávacím řízení, včetně zaslání výzvy pro 
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nevyloučené účastníky zadávacího řízení k doručení předběžných nabídek podle § 72 odst. 4 
ZZVZ, s účinností od 1. 4. 2020.

Usnesení č. 157/91R/2020
17.3 Informace o výsledcích činnosti Investiční komise RÚK za rok 2019 a plán činnosti 
Investiční komise RÚK na rok 2020

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

dle § 59 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů Informace o výsledcích činnosti Investiční komise RUK za rok 2019 dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu. 

B) schvaluje

dle § 59 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů Plán činnosti Investiční komise Rady Ústeckého kraje na rok 2020 dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu.

Usnesení č. 158/91R/2020
17.4 Návrh smlouvy s ČEZ Teplárenská, a.s., na vybudování a provozování zařízení pro 
rozvod tepla pro nově budované objekty Střední školy stavební a strojní Teplice, p. o.

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o dodávce tepelné 
energie mezi Střední školou stavební a strojní, Teplice, příspěvkovou organizací, IČ 
00497088, se sídlem Fráni Šrámka 1350/1, Trnovany, 415 01 Teplice, a společností ČEZ 
Teplárenská, a.s., IČ 273 09 941, se sídlem Bezručova 2212/30, 251 01 Říčany dle přílohy č. 
1 tohoto usnesení.

Usnesení č. 159/91R/2020
17.5 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Střední 
škola technická, Most – opravy sociálních zařízení v budově teoretického vyučování“ 
formou zjednodušeného podlimitního řízení

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

1. o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Střední škola 
technická, Most – opravy sociálních zařízení v budově teoretického vyučování“ formou 
zjednodušeného podlimitního řízení podle ustanovení § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a § 53 zákona;
2. o způsobu hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími 
kritérii hodnocení a jejich váhami:
 celková nabídková cena v Kč bez DPH - váha 80 %
 termín realizace v týdnech od předání staveniště - váha 20 %
V případě, že dojde k rovnosti v bodovém ohodnocení účastníků na 1. - 2. místě, bude o 
pořadí rozhodovat výše jejich nabídkové ceny.
V případě, že dojde ke shodě i ve výši nabídkových cen těchto účastníků, bude o pořadí 
účastníků na 1. - 2. místě rozhodovat náhodný výběr losem provedený za účasti zástupců 
dotčených účastníků zadávacího řízení.
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3. o podmínkách prokázání kvalifikace:
 . základní způsobilost
- dle ustanovení § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže účastník zadávacího řízení způsobem dle 
ustanovení § 75 zákona
 .profesní způsobilost
- dle ustanovení § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením výpisu z 
obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové 
evidence vyžaduje
- dle ustanovení § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
dokladu o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud 
jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, a to živnost vázanou „Provádění staveb, 
jejích změn a odstraňování“
 .technická kvalifikace
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
seznamu stavebních prací nejméně 3 realizovaných zakázek v posledních 5 letech (před 
zahájením zadávacího řízení) se zaměřením na stavby pozemního stavitelství, a to na 
novostavbu, rekonstrukci nebo opravu budov, včetně osvědčení objednatelů o řádném 
poskytnutí a dokončení těchto zakázek, každé v hodnotě vyšší jak 11 mil. Kč bez DPH, 
přičemž minimálně 1 z nich musí být novostavba, rekonstrukce nebo oprava objektu občanské 
vybavenosti charakteru budov např. pro školství, administrativu, zdravotnictví nebo kulturu.
- (Stavební práce musí být v období 5 let před zahájením zadávacího řízení skutečně 
dokončeny.).
- dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením osvědčení o 
vzdělání a odborné kvalifikaci osoby (dle ustanovení § 158 odst. 1 a ustanovení § 160 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění) odpovědné za vedení realizace 
příslušných stavebních prací, a to doložením osvědčení autorizovaného technika nebo 
inženýra nebo stavitele (nebo osoby usazené nebo hostující) v oboru pozemní stavby, 
vydaného ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění.
- (Je třeba vždy u osvědčení této autorizované osoby výslovně uvést, zda jde o zaměstnance 
účastníka zadávacího řízení, jinou osobu, prostřednictvím které dodavatel prokazuje 
kvalifikaci nebo o zaměstnance této osoby s tím, že u jiné osoby je nutno doložit i doklady 
vyžadované v § 83 zákona.)
V souladu s ustanovením § 53 odst. 4 zákona prokazuje účastník zadávacího řízení ve 
zjednodušeném podlimitním řízení splnění veškeré požadované kvalifikace v nabídce 
předložením příslušných dokladů v prosté kopii, přičemž všechny požadované doklady k 
prokázání kvalifikace může nahradit čestným prohlášením. Originály nebo ověřené kopie 
dokladů o své kvalifikaci v souladu s § 122 odst. 3 písm. a) zákona a v souladu s § 122 odst. 3 
písm. b) zákona doklady nebo vzorky, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy, 
pokud si je zadavatel vyhradil podle § 104 zákona, předloží vybraný dodavatel před podpisem 
smlouvy.
4. o využití práva zadavatele vyhradit si v zadávacích podmínkách dle ustanovení § 53 odst. 5 
zákona oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení a oznámení o výběru dodavatele 
uveřejnit na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem 
účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.
5. podle ustanovení § 42 odst. 1 zákona o pověření hodnotící komise provedením hodnocení a 
posouzení nabídek, přičemž bude postupováno v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona a 
o pověření hodnotící komise kontrolou doručených dokladů vybraného dodavatele podle § 
122 odst. 3 zákona
6. o povinnosti účastníků zadávacího řízení poskytnout k zajištění splnění svých povinností 
vyplývajících z účasti v zadávacím řízení jistotu dle § 41 zákona. Výše jistoty je stanovena na 
částku 223 000,00 Kč. Jistota může být složena jednou z těchto forem:
- složení peněžní částky na účet zadavatele („peněžní jistota“), nebo
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- poskytnutím bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo
- pojištěním záruky ve prospěch zadavatele.
Pokud účastník zvolí peněžní jistotu, zašle ji na depozitní účet zadavatele číslo: 
2141552/0800, variabilní symbol: 150302020, specifický symbol IČO účastníka, tak, aby byla 
připsána na účet zadavatele nejpozději před koncem lhůty pro podání nabídek. Složení jistoty 
účastník prokáže v souladu s ustanovením § 41 odst. 4 a 5 zákona.
Záruční listina nebo písemné prohlášení pojistitele, obsahující závazek vyplatit zadavateli 
plnění z jistoty za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 zákona, musí být v elektronické 
formě předloženy zadavateli jako nedílná součást elektronické nabídky. Do elektronické 
nabídky bude neoddělitelně vložena kopie těchto listin a v samostatném souboru originál 
(originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronických podpisů). Účastník je povinen 
zajistit platnost bankovní záruky nebo pojištění záruky po celou dobu zadávací lhůty.
Zadavatel vrátí peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem i originály 
záručních listin a písemných prohlášení pojistitelů ve lhůtách stanovených v § 41 odst. 6 
zákona.;

B) jmenuje

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

C) ukládá

1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje podepsat Výzvu k podání nabídky 
uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 30. 4. 2020
2. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, zabezpečit nezbytné úkony související se 
zahájením této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky a doporučit zadání této 
veřejné zakázky vybranému dodavateli, jehož nabídka bude vyhodnocena podle ekonomické 
výhodnosti nabídky jako nejvýhodnější.
Termín: 30. 6. 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 a dále 
jako osoby, které zajistí pozvání zástupců všech zastupitelských klubů a zástupce Krajské 
hospodářské komory na jednání komisí pro posouzení nabídek a hodnotící komise.

Usnesení č. 160/91R/2020
17.6 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „SOŠ a 
SOU Roudnice n. L. – výměna oken a zateplení objektů areálu školy – 1. etapa - střechy“ 
formou zjednodušeného podlimitního řízení 

Rada Ústeckého kraje po projednání

134



A) rozhoduje

1. o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „SOŠ a SOU 
Roudnice n. L. – výměna oken a zateplení objektů areálu školy – 1. etapa - střechy“ formou 
zjednodušeného podlimitního řízení podle ustanovení § 3 písm. a) a ustanovení § 53 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“);
2. o způsobu hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími 
kritérii hodnocení a jejich váhami:
 - celková nabídková cena v Kč bez DPH – váha 70 %
 - termín realizace v týdnech od předání staveniště - váha 30 %
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.
3. o podmínkách prokázání kvalifikace:
· základní způsobilost
- dle ustanovení § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže účastník zadávacího řízení způsobem dle 
ustanovení § 75 zákona
· profesní způsobilost
- dle ustanovení § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením výpisu z 
obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové 
evidence vyžaduje
- dle ustanovení § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
dokladu o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud 
jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, a to živnost vázanou „Provádění staveb, 
jejích změn a odstraňování“
· technická kvalifikace
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
seznamu stavebních prací nejméně 3 realizovaných zakázek v posledních 5 letech (před 
zahájením zadávacího řízení) se zaměřením na stavby pozemního stavitelství, včetně 
osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení těchto zakázek. Finanční objem 
stavebních prací u každé z uvedených zakázek musí být vyšší jak 13 mil. Kč bez DPH, 
přičemž minimálně jedna z těchto předložených zakázek musí být na rekonstrukci nebo 
opravu ploché střechy, nebo na zakázku, jejíž součástí byla oprava nebo rekonstrukce ploché 
střechy.
(Stavební práce musí být v období 5 let před zahájením zadávacího řízení skutečně 
dokončeny.)
– dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením osvědčení o 
vzdělání a odborné kvalifikaci osoby (dle ustanovení § 158 odst. 1 a ustanovení § 160 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění) odpovědné za vedení realizace 
příslušných stavebních prací, a to doložením osvědčení autorizovaného technika nebo 
inženýra nebo stavitele (nebo osoby usazené nebo hostující) v oboru pozemní stavby, 
vydaného ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění.
(Zároveň spolu s osvědčením bude předloženo prohlášení u této autorizované osoby, zda se 
jedná o osobu odpovědnou za vedení realizace příslušných stavebních prací a uvedení, zda jde 
o zaměstnance účastníka zadávacího řízení, jinou osobu prostřednictvím které dodavatel 
prokazuje kvalifikaci nebo o zaměstnance této osoby s tím, že u jiných osob je nutno doložit i 
doklady vyžadované v § 83 zákona.)
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 
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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 
jednání hodnotící komise
7. o povinnosti účastníků zadávacího řízení poskytnout k zajištění splnění svých povinností 
vyplývajících z účasti v zadávacím řízení jistotu dle § 41 zákona. Výše jistoty je stanovena na 
částku 275 000,00 Kč. Jistota může být složena jednou z těchto forem:
- složení peněžní částky na účet zadavatele („peněžní jistota“), nebo
- poskytnutím bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo
- pojištěním záruky ve prospěch zadavatele.
Pokud účastník zvolí peněžní jistotu, zašle ji na depozitní účet zadavatele číslo: 
2141552/0800, variabilní symbol: 15312020, specifický symbol IČO účastníka, tak, aby byla 
připsána na účet zadavatele nejpozději před koncem lhůty pro podání nabídek. Složení jistoty 
účastník prokáže v souladu s ustanovením § 41 odst. 4 a 5 zákona. Při složení peněžní jistoty 
v nabídce zároveň uvede číslo účtu, na který požaduje jistotu vrátit.
Záruční listina nebo písemné prohlášení pojistitele, obsahující závazek vyplatit zadavateli 
plnění z jistoty za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 zákona, musí být v elektronické 
formě předloženy zadavateli jako nedílná součást elektronické nabídky. Do elektronické 
nabídky bude neoddělitelně vložena kopie těchto listin a v samostatném souboru originál 
(originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronických podpisů). Účastník je povinen 
zajistit platnost bankovní záruky nebo pojištění záruky po celou dobu zadávací lhůty.
Zadavatel vrátí peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem i originály 
záručních listin a písemných prohlášení pojistitelů ve lhůtách stanovených v § 41 odst. 6 
zákona;

B) jmenuje

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

C) ukládá

1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje podepsat Výzvu k podání nabídky 
uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 19. 4. 2020
2. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, zabezpečit nezbytné úkony související se 
zahájením této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky a doporučit zadání této 
veřejné zakázky vybranému dodavateli, jehož nabídka bude vyhodnocena podle ekonomické 
výhodnosti nabídky jako nejvýhodnější.
Termín: 31. 7. 2020

D) svěřuje

v souladu s ustanovením § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) 
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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. 161/91R/2020
17.7 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „DPS 
Šluknov – Krásná Lípa, p. o. - DPS Šluknov - reko ubytovacího pavilonu (Křečanská č. 
p. 723)“ formou zjednodušeného podlimitního řízení 

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

1. o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „DPS Šluknov – 
Krásná Lípa, p. o. – DPS Šluknov – reko ubytovacího pavilonu (Křečanská č. p. 723)“ formou 
zjednodušeného podlimitního řízení podle ustanovení § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a § 53 zákona;
2. o způsobu hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími 
kritérii hodnocení a jejich váhami:
 celková nabídková cena v Kč bez DPH - váha 70 %
 termín realizace v týdnech od předání staveniště (minimálně 40 týdnů od předání staveniště) - 
váha 15 %
 délka poskytované záruky v měsících (minimálně 24 měsíců, maximálně 120 měsíců) - váha 
15 %
V případě, že dojde k rovnosti v bodovém ohodnocení účastníků na 1. - 2. místě, bude o 
pořadí rozhodovat výše jejich nabídkové ceny.
V případě, že dojde ke shodě i ve výši nabídkových cen těchto účastníků, bude o pořadí 
účastníků na 1. - 2. místě rozhodovat nejkratší termín realizace v týdnech od předání 
staveniště (minimálně však 40 týdnů).
V případě, že dojde ke shodě i v délce termínu realizace, bude o pořadí účastníků na 1. – 2. 
místě rozhodovat náhodný výběr losem provedený za účasti zástupců dotčených účastníků 
zadávacího řízení.
3. o podmínkách prokázání kvalifikace:
 základní způsobilost
- dle ustanovení § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže účastník zadávacího řízení způsobem dle 
ustanovení § 75 zákona
 profesní způsobilost
- dle ustanovení § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením výpisu z 
obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové 
evidence vyžaduje
- dle ustanovení § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
dokladu o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud 
jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, a to živnost vázanou „Provádění staveb, 
jejích změn a odstraňování“
 technická kvalifikace
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
seznamu stavebních prací nejméně 3 realizovaných zakázek v posledních 5 letech (před 
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zahájením zadávacího řízení) se zaměřením na stavby pozemního stavitelství, a to na 
novostavbu, rekonstrukci nebo opravu budov, včetně osvědčení objednatelů o řádném 
poskytnutí a dokončení těchto zakázek každé v hodnotě vyšší jak 6 mil. Kč bez DPH, přičemž 
součástí minimálně jedné z nich musí být novostavba, rekonstrukce nebo oprava objektu 
občanské vybavenosti charakteru budov např. pro školství, administrativu, zdravotnictví nebo 
kulturu.
(Stavební práce musí být v období 5 let před zahájením zadávacího řízení skutečně 
dokončeny.).
– dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením osvědčení o 
vzdělání a odborné kvalifikaci osoby (dle ustanovení § 158 odst. 1 a ustanovení § 160 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění) odpovědné za vedení realizace 
příslušných stavebních prací, a to doložením osvědčení autorizovaného technika nebo 
inženýra nebo stavitele (nebo osoby usazené nebo hostující) v oboru pozemní stavby, 
vydaného ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění.
(Je třeba vždy u osvědčení této autorizované osoby výslovně uvést, zda jde o zaměstnance 
účastníka zadávacího řízení, jinou osobu, prostřednictvím které dodavatel prokazuje 
kvalifikaci nebo o zaměstnance této osoby s tím, že u jiné osoby je nutno doložit i doklady 
vyžadované v § 83 zákona.)
V souladu s ustanovením § 53 odst. 4 zákona prokazuje účastník zadávacího řízení ve 
zjednodušeném podlimitním řízení splnění veškeré požadované kvalifikace v nabídce 
předložením příslušných dokladů v prosté kopii, přičemž všechny požadované doklady k 
prokázání kvalifikace může nahradit čestným prohlášením. Originály nebo ověřené kopie 
dokladů o své kvalifikaci v souladu s § 122 odst. 3 písm. a) zákona a v souladu s § 122 odst. 3 
písm. b) zákona doklady nebo vzorky, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy, 
pokud si je zadavatel vyhradil podle § 104 zákona, předloží vybraný dodavatel před podpisem 
smlouvy.
4. o využití práva zadavatele vyhradit si v zadávacích podmínkách dle ustanovení § 53 odst. 5 
zákona oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení a oznámení o výběru dodavatele 
uveřejnit na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem 
účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.
5. podle ustanovení § 42 odst. 1 zákona o pověření hodnotící komise provedením hodnocení a 
posouzení nabídek, přičemž bude postupováno v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona a 
o pověření hodnotící komise kontrolou doručených dokladů vybraného dodavatele podle § 
122 odst. 3 zákona
6. o povinnosti účastníků zadávacího řízení poskytnout k zajištění splnění svých povinností 
vyplývajících z účasti v zadávacím řízení jistotu dle § 41 zákona. Výše jistoty je stanovena na 
částku 125 000 Kč. Jistota může být složena jednou z těchto forem:
- složení peněžní částky na účet zadavatele („peněžní jistota“), nebo
- poskytnutím bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo
- pojištěním záruky ve prospěch zadavatele.
Pokud účastník zvolí peněžní jistotu, zašle ji na depozitní účet zadavatele číslo: 
2141552/0800, variabilní symbol: 1500272020, specifický symbol IČO účastníka, tak, aby 
byla připsána na účet zadavatele nejpozději před koncem lhůty pro podání nabídek. Složení 
jistoty účastník prokáže v souladu s ustanovením § 41 odst. 4 a 5 zákona.
Pokud účastník poskytne jistotu složením peněžní částky na účet zadavatele a bude požadovat 
její vrácení na jiný účet, než ze kterého byla peněžní jistota zadavateli doručena, uvede tento 
požadavek ve své nabídce spolu s uvedením čísla účtu, na který požaduje jistotu vrátit. V 
opačném případě bude peněžní jistota vrácena na stejný účet, ze kterého byla zadavateli 
zaslána.
Záruční listina nebo písemné prohlášení pojistitele, obsahující závazek vyplatit zadavateli 
plnění z jistoty za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 zákona, musí být v elektronické 
formě předloženy zadavateli jako nedílná součást elektronické nabídky. Do elektronické 
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nabídky bude neoddělitelně vložena kopie těchto listin a v samostatném souboru originál 
(originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronických podpisů). Účastník je povinen 
zajistit platnost bankovní záruky nebo pojištění záruky po celou dobu zadávací lhůty.
Zadavatel vrátí peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem i originály 
záručních listin a písemných prohlášení pojistitelů ve lhůtách stanovených v § 41 odst. 6 
zákona.

B) jmenuje

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

C) ukládá

1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje podepsat Výzvu k podání nabídky 
uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 31. 3. 2020

2. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, zabezpečit nezbytné úkony související se 
zahájením této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky a doporučit zadání této 
veřejné zakázky vybranému dodavateli, jehož nabídka bude vyhodnocena podle ekonomické 
výhodnosti nabídky jako nejvýhodnější.
Termín: 30. 6. 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 a dále 
jako osoby, které zajistí pozvání zástupců všech zastupitelských klubů a zástupce Krajské 
hospodářské komory na jednání komisí pro posouzení nabídek a hodnotící komise.

Usnesení č. 162/91R/2020
17.8 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „ZZS ÚK - 
přístavba ul. Sociální péče 799/7A, UL“ formou zjednodušeného podlimitního řízení 

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

1. o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „ZZS ÚK – 
přístavba objektu ul. Sociální péče 799/7A, ÚL“ formou zjednodušeného podlimitního řízení 
podle ustanovení § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a § 53 zákona;
2. o způsobu hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími 
kritérii hodnocení a jejich váhami:
 celková nabídková cena v Kč bez DPH - váha 80 %
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 termín realizace v týdnech od předání staveniště (minimálně 30 týdnů od předání staveniště)- 
váha 10 %
 délka poskytované záruky v měsících (minimálně 36 měsíců, maximálně 120 měsíců) – váha 
10 %
V případě, že dojde k rovnosti v bodovém ohodnocení účastníků na 1. - 2. místě, bude o 
pořadí rozhodovat výše jejich nabídkové ceny.
V případě, že dojde ke shodě i ve výši nabídkových cen těchto účastníků, bude o pořadí 
účastníků na 1. - 2. místě rozhodovat nejkratší termín realizace v týdnech od předání 
staveniště (minimálně však 30 týdnů).
V případě, že dojde ke shodě i v délce termínu realizace, bude o pořadí účastníků na 1. – 2. 
místě rozhodovat náhodný výběr losem provedený za účasti zástupců dotčených účastníků 
zadávacího řízení.
3. o podmínkách prokázání kvalifikace:
 základní způsobilost
- dle ustanovení § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže účastník zadávacího řízení způsobem dle 
ustanovení § 75 zákona

 profesní způsobilost
- dle ustanovení § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením výpisu z 
obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové 
evidence vyžaduje
- dle ustanovení § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
dokladu o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud 
jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, a to živnost vázanou „Provádění staveb, 
jejích změn a odstraňování“
 technická kvalifikace
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
seznamu stavebních prací nejméně 3 realizovaných zakázek v posledních 5 letech (před 
zahájením zadávacího řízení) s uvedením rozsahu a doby realizace, na stavbu, rekonstrukci 
nebo opravu objektů pozemního stavitelství - občanské vybavenosti charakteru budov např. 
pro školství, administrativu, zdravotnictví nebo kulturu, a to včetně osvědčení objednatelů o 
řádném poskytnutí a dokončení těchto zakázek. Hodnota každé jedné z nich musí být vyšší 
než 8 mil. Kč bez DPH.
(Stavební práce musí být v období 5 let před zahájením zadávacího řízení skutečně 
dokončeny.).
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. c) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
seznamu členů realizačního týmu sestávajícího ze dvou osob, a to:
• 1 stavbyvedoucí (vedoucí týmu) – autorizovaný inženýr nebo technik nebo stavitel (nebo 
osoba usazená nebo hostující) v oboru pozemní stavby s minimální praxí 10 let
• 1 zástupce stavbyvedoucího - autorizovaný inženýr nebo technik nebo stavitel (nebo osoba 
usazená nebo hostující) v oboru pozemní stavby s minimální praxí 5 let
s uvedením jejich jména a příjmení, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo 
osoby v jiném vztahu k dodavateli (tento vztah však účastník uvede v nabídce u každého 
člena realizačního týmu s tím, že pokud půjde o jinou osobu, prostřednictvím které dodavatel 
prokazuje kvalifikaci nebo o zaměstnance této osoby, musí být v nabídce doloženy i doklady 
vyžadované v § 83 zákona)

Jedna osoba nemůže plnit v týmu více než jednu roli.

- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. d) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
kopie osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci členů realizačního týmu (dle ustanovení § 
158 odst. 1 a ustanovení § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění 
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pozdějších předpisů) odpovědných za realizaci příslušných stavebních prací, a to doložením:
Stavbyvedoucí:
• kopie osvědčení autorizovaného inženýra nebo technika nebo stavitele (nebo osoby usazené 
nebo hostující) v oboru pozemní stavby, vydaného ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb., o 
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, v platném znění
• vlastnoručně podepsaného životopisu, ve kterém bude minimálně uvedeno:
- jméno, příjmení a titul,
- dosažené vzdělání,
- počet let praxe,
- seznam min. 3 stavebních akcí spočívajících ve výstavbě, rekonstrukci nebo opravě 
pozemních staveb s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí a pozice, kterou na nich 
zastával,
- čestné prohlášení o úplnosti a pravdivosti údajů uvedených v životopisu.
Zástupce stavbyvedoucího:
• kopie osvědčení autorizovaného inženýra nebo technika nebo stavitele (nebo osoby usazené 
nebo hostující) v oboru pozemní stavby, vydaného ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb., o 
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, v platném znění.
• vlastnoručně podepsaného životopisu, ve kterém bude minimálně uvedeno:
- jméno, příjmení a titul,
- dosažené vzdělání,
- počet let praxe,
- seznam min. 3 stavebních akcí spočívajících ve výstavbě, rekonstrukci nebo opravě 
pozemních staveb s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí a pozice, kterou na nich 
zastával,
- čestné prohlášení o úplnosti a pravdivosti údajů uvedených v životopisu.
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 povinnosti účastníků zadávacího řízení poskytnout k zajištění splnění svých povinností 
vyplývajících z účasti v zadávacím řízení jistotu dle § 41 zákona. Výše jistoty je stanovena na 
částku 162 000,00 Kč. Jistota může být složena jednou z těchto forem:
- složení peněžní částky na účet zadavatele („peněžní jistota“), nebo
- poskytnutím bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo
- pojištěním záruky ve prospěch zadavatele.
Pokud účastník zvolí peněžní jistotu, zašle ji na depozitní účet zadavatele číslo: 
2141552/0800, variabilní symbol: 1500252020, specifický symbol IČO účastníka, tak, aby 
byla připsána na účet zadavatele nejpozději před koncem lhůty pro podání nabídek. Složení 
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jistoty účastník prokáže v souladu s ustanovením § 41 odst. 4 a 5 zákona.
Pokud účastník poskytne jistotu složením peněžní částky na účet zadavatele a bude požadovat 
její vrácení na jiný účet, než ze kterého byla peněžní jistota zadavateli doručena, uvede tento 
požadavek ve své nabídce spolu s uvedením čísla účtu, na který požaduje jistotu vrátit. V 
opačném případě bude peněžní jistota vrácena na stejný účet, ze kterého byla zadavateli 
zaslána.
Záruční listina nebo písemné prohlášení pojistitele, obsahující závazek vyplatit zadavateli 
plnění z jistoty za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 zákona, musí být v elektronické 
formě předloženy zadavateli jako nedílná součást elektronické nabídky. Do elektronické 
nabídky bude neoddělitelně vložena kopie těchto listin a v samostatném souboru originál 
(originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronických podpisů). Účastník je povinen 
zajistit platnost bankovní záruky nebo pojištění záruky po celou dobu zadávací lhůty.
Zadavatel vrátí peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem i originály 
záručních listin a písemných prohlášení pojistitelů ve lhůtách stanovených v § 41 odst. 6 
zákona.

B) jmenuje

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

C) ukládá

1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje podepsat Výzvu k podání nabídky 
uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 31. 3. 2020

2. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, zabezpečit nezbytné úkony související se 
zahájením této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky a doporučit zadání této 
veřejné zakázky vybranému dodavateli, jehož nabídka bude vyhodnocena podle ekonomické 
výhodnosti nabídky jako nejvýhodnější.
Termín: 30. 6. 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 zadávacím řízení elektronické úkony, 
zejména poskytovat zadávací dokumentaci, žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a 
zveřejňovat údaje o této veřejné zakázce na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných 
zakázek a dále jako osoby, které zajistí pozvání zástupců všech zastupitelských klubů a 
zástupce Krajské hospodářské komory na jednání komisí pro posouzení nabídek a hodnotící 
komise.

Usnesení č. 163/91R/2020
17.9 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „DOZP 
Ústí n.L., rekonstrukce budovy č.p. 1738 Teplice-zřízení chráněného bydlení“ formou 
zjednodušeného podlimitního řízení 
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Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

1. o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „DOZP Ústí n. 
L., rekonstrukce budovy č. p. 1738 Teplice – zřízení chráněného bydlení“ formou 
zjednodušeného podlimitního řízení podle ustanovení § 3 písm. a) a ustanovení § 53 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“);
2. o způsobu hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími 
kritérii hodnocení a jejich váhami:
- celková nabídková cena v Kč bez DPH - váha 80 %
- termín realizace v týdnech od předání staveniště (minimálně 65 týdnů od předání staveniště) 
- váha 10 %
- délka poskytované záruky v měsících (minimálně 36 měsíců, maximálně 120 měsíců) - váha 
10 %
V případě, že dojde k rovnosti v bodovém ohodnocení účastníků na 1. - 2. místě, bude o 
pořadí rozhodovat výše jejich nabídkové ceny.

V případě, že dojde ke shodě i ve výši nabídkových cen těchto účastníků, bude o pořadí 
účastníků na 1. - 2. místě rozhodovat nejkratší termín realizace v týdnech od předání 
staveniště (minimálně však 65 týdnů).

V případě, že dojde ke shodě i v délce termínu realizace, bude o pořadí účastníků na 1. – 2. 
místě rozhodovat náhodný výběr losem provedený za účasti zástupců dotčených účastníků 
zadávacího řízení.

3. o podmínkách prokázání kvalifikace:
Základní způsobilost:
- dle ustanovení § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže účastník zadávacího řízení způsobem dle 
ustanovení § 75 zákona

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

Technická kvalifikace:
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
seznamu stavebních prací nejméně 3 realizovaných zakázek v posledních 5 letech (před 
zahájením zadávacího řízení) se zaměřením na objekty pozemního stavitelství, a to na stavbu, 
rekonstrukci nebo opravu objektů pozemního stavitelství - občanské vybavenosti charakteru 
budov např. pro školství, vědu, administrativu, zdravotnictví nebo kulturu, a to včetně 
osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení těchto zakázek. Hodnota každé jedné 
z nich musí být vyšší než 15 milionů Kč bez DPH.
(Stavební práce musí být v období 5 let před zahájením zadávacího řízení skutečně 
dokončeny.).
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. c) zákona předloží účastník seznam techniků, kteří se 
budou podílet na plnění veřejné zakázky (dále jen „realizační tým“), (přičemž jedna osoba 
nemůže plnit v týmu více než jednu roli) a to v rozsahu:
• vedoucí týmu - osoba odpovědná - stavbyvedoucí – autorizovaný inženýr nebo technik nebo 
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stavitel (nebo osoba usazená nebo hostující) v oboru pozemní stavby s minimální praxí v 
oboru 10 let

• člen – zástupce stavbyvedoucího - autorizovaný inženýr nebo technik nebo stavitel (nebo 
osoba usazená nebo hostující) v oboru pozemní stavby s minimální praxí v oboru 5 let
s uvedením jejich jména a příjmení, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo 
osoby v jiném vztahu k dodavateli (tento vztah však účastník uvede v nabídce u každého 
člena realizačního týmu s tím, že pokud půjde o jinou osobu, prostřednictvím které dodavatel 
prokazuje kvalifikaci nebo o zaměstnance této osoby, musí být v nabídce doloženy i doklady 
vyžadované v § 83 zákona)

- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. d) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
kopie osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci členů realizačního týmu (dle ustanovení § 
158 odst. 1 a ustanovení § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů) odpovědných za realizaci příslušných stavebních prací, a to doložením:
stavbyvedoucí:
a) kopie osvědčení autorizovaného inženýra nebo technika nebo stavitele (nebo osoby 
usazené nebo hostující) v oboru pozemní stavby, vydaného ČKAIT podle zákona č. 360/1992 
Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění
b) vlastnoručně podepsaného životopisu, ve kterém bude minimálně uvedeno:
• jméno, příjmení a titul,
• dosažené vzdělání,
• počet let praxe,
• seznam min. 3 realizovaných zakázek spočívajících ve výstavbě, rekonstrukci nebo opravě 
pozemních staveb, s uvedením jejich názvu, rozsahu, doby poskytnutí a pozice, kterou na nich 
autorizovaná osoba zastávala,
• čestné prohlášení o úplnosti a pravdivosti údajů uvedených v životopisu.
zástupce stavbyvedoucího:
a) kopie osvědčení autorizovaného inženýra nebo technika nebo stavitele (nebo osoby 
usazené nebo hostující) v oboru pozemní stavby, vydaného ČKAIT podle zákona č. 360/1992 
Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění
b) vlastnoručně podepsaného životopisu, ve kterém bude minimálně uvedeno:
• jméno, příjmení a titul,
• dosažené vzdělání,
• počet let praxe,
• seznam min. 3 realizovaných zakázek spočívajících ve výstavbě, rekonstrukci nebo opravě 
pozemních staveb, s uvedením jejich názvu, rozsahu, doby poskytnutí a pozice, kterou na nich 
autorizovaná osoba zastávala,
• čestné prohlášení o úplnosti a pravdivosti údajů uvedených v životopisu.
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 
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účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění

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

6. o povinnosti účastníků zadávacího řízení poskytnout k zajištění splnění svých povinností 
vyplývajících z účasti v zadávacím řízení jistotu dle § 41 zákona. Výše jistoty je stanovena na 
částku 320 000,00 Kč. Jistota může být složena jednou z těchto forem:
- složení peněžní částky na účet zadavatele („peněžní jistota“), nebo
- poskytnutím bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo
- pojištěním záruky ve prospěch zadavatele.
Pokud účastník zvolí peněžní jistotu, zašle ji na depozitní účet zadavatele číslo: 
2141552/0800, variabilní symbol: 1500242020, specifický symbol IČO účastníka, tak, aby 
byla připsána na účet zadavatele nejpozději před koncem lhůty pro podání nabídek. Složení 
jistoty účastník prokáže v souladu s ustanovením § 41 odst. 4 a 5 zákona.
Záruční listina nebo písemné prohlášení pojistitele, obsahující závazek vyplatit zadavateli 
plnění z jistoty za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 zákona, musí být v elektronické 
formě předloženy zadavateli jako nedílná součást elektronické nabídky. Do elektronické 
nabídky bude neoddělitelně vložena kopie těchto listin a v samostatném souboru originál 
(originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronických podpisů). Účastník je povinen 
zajistit platnost bankovní záruky nebo pojištění záruky po celou dobu zadávací lhůty.
Zadavatel vrátí peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem i originály 
záručních listin a písemných prohlášení pojistitelů ve lhůtách stanovených v § 41 odst. 6 
zákona.

B) jmenuje

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

C) ukládá

Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje podepsat Výzvu k podání nabídky 
uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 15. 4. 2020
Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, zabezpečit nezbytné úkony související se 
zahájením této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky a doporučit zadání této 
veřejné zakázky vybranému dodavateli, jehož nabídka bude vyhodnocena podle ekonomické 
výhodnosti nabídky jako nejvýhodnější.
Termín: 31. 7. 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, 
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které jsou za zadavatele oprávněné činit v tomto zadávací řízení elektronické úkony, zejména 
poskytovat zadávací dokumentaci, žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a zveřejňovat 
údaje o této veřejné zakázce na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek a dále 
jako osoby, které zajistí pozvání zástupců všech zastupitelských klubů a zástupce Krajské 
hospodářské komory na jednání komisí pro posouzení nabídek a hodnotící komise.

Usnesení č. 164/91R/2020
17.10 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Oprava 
sociálního zařízení v budově A Krajského úřadu Ústeckého kraje“ formou otevřeného 
řízení v podlimitním režimu

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

1. o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Oprava 
sociálního zařízení v budově A Krajského úřadu Ústeckého kraje“ formou otevřeného řízení v 
podlimitním režimu podle ustanovení § 3 písm. b) a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“);
2. o způsobu hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími 
kritérii hodnocení a jejich váhami:
 celková nabídková cena v Kč bez DPH - váha 80 %
 termín realizace v týdnech od předání staveniště - váha 20 %
V případě, že dojde k rovnosti v bodovém ohodnocení účastníků na 1. - 2. místě, bude o 
pořadí rozhodovat výše jejich nabídkové ceny.
V případě, že dojde ke shodě i ve výši nabídkových cen těchto účastníků, bude o pořadí 
účastníků na 1. - 2. místě rozhodovat náhodný výběr losem provedený za účasti zástupců 
dotčených účastníků zadávacího řízení.
3. o podmínkách prokázání kvalifikace:
základní způsobilost
- dle § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže účastník zadávacího řízení způsobem dle § 75 zákona
profesní způsobilost
- dle § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením výpisu z obchodního 
rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence 
vyžaduje
- dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením dokladu o 
oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní 
předpisy takové oprávnění vyžadují, a to živnost vázanou „Provádění staveb, jejich změn a 
odstraňování“
technická kvalifikace
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
seznamu stavebních prací nejméně 2 realizovaných zakázek v posledních 5 letech (před 
zahájením zadávacího řízení) se zaměřením na stavby pozemního stavitelství, a to na 
novostavbu, rekonstrukci nebo opravu objektů pozemního stavitelství, včetně osvědčení 
objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení těchto zakázek. Finanční objem stavebních 
prací u každé z uvedených zakázek musí být vyšší jak 14 mil. Kč bez DPH, přičemž 
minimálně jedna z těchto předložených zakázek musí být na rekonstrukci nebo opravu 
objektu občanské vybavenosti charakteru budov např. pro školství, administrativu, 
zdravotnictví nebo kulturu.
(Stavební práce musí být v období 5 let před zahájením zadávacího řízení skutečně 
dokončeny.);
- dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením osvědčení o 
vzdělání a odborné kvalifikaci osoby (dle ustanovení § 158 odst. 1 a ustanovení § 160 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění) odpovědné za vedení realizace 
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příslušných stavebních prací (stavbyvedoucí), a to doložením:
• osvědčení autorizovaného inženýra nebo technika nebo stavitele (nebo osoby usazené nebo 
hostující) v oboru pozemní stavby, vydaného ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb. v platném 
znění
• životopisu, ve kterém bude minimálně uvedeno:
- jméno, příjmení a titul,
- dosažené vzdělání,
- počet let praxe,
- seznam min. 3 realizovaných stavebních prací, na kterých se podílel na pozici 
stavbyvedoucího, se zaměřením na novostavbu, rekonstrukci nebo opravu pozemních staveb s 
uvedením jejich názvu, rozsahu, doby poskytnutí a pozice, kterou zastával,
- čestné prohlášení o úplnosti a pravdivosti uvedených údajů v životopisu.
(Je třeba vždy u osvědčení této autorizované osoby výslovně uvést, zda jde o zaměstnance 
účastníka zadávacího řízení, jinou osobu, prostřednictvím které dodavatel prokazuje 
kvalifikaci nebo o zaměstnance této osoby s tím, že u jiné osoby je nutno doložit i doklady 
vyžadované v § 83 zákona.)
4. o pověření hodnotící komise podle § 42 odst. 1 zákona provedením posouzení nabídek a 
hodnocení nabídek, přičemž bude postupováno v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona a 
o pověření hodnotící komise kontrolou doručených dokladů vybraného dodavatele podle § 
122 odst. 3 zákona.
5. o povinnosti účastníků zadávacího řízení poskytnout k zajištění splnění svých povinností 
vyplývajících z účasti v zadávacím řízení jistotu dle § 41 zákona. Výše jistoty je stanovena na 
částku 280 000,00 Kč.
Jistota může být složena jednou z těchto forem:
- složení peněžní částky na účet zadavatele („peněžní jistota“), nebo
- poskytnutím bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo
- pojištěním záruky ve prospěch zadavatele.
Pokud účastník zvolí peněžní jistotu, zašle ji na depozitní účet zadavatele číslo: 
2141552/0800, variabilní symbol: 1500262020, specifický symbol IČO účastníka, tak, aby 
byla připsána na účet zadavatele nejpozději před koncem lhůty pro podání nabídek. Složení 
jistoty účastník prokáže v souladu s ustanovením § 41 odst. 4 a 5 zákona.
Pokud účastník poskytne jistotu složením peněžní částky na účet zadavatele a bude požadovat 
její vrácení na jiný účet, než ze kterého byla peněžní jistota zadavateli doručena, uvede tento 
požadavek ve své nabídce spolu s uvedením čísla účtu, na který požaduje jistotu vrátit. V 
opačném případě bude peněžní jistoty vrácena na stejný účet, ze kterého byla zadavateli 
zaslána.
Záruční listina nebo písemné prohlášení pojistitele, obsahující závazek vyplatit zadavateli 
plnění z jistoty za podmínek stanovených v ustanovení § 41 odst. 8 zákona, musí být v 
elektronické formě předloženy zadavateli jako nedílná součást elektronické nabídky. Do 
elektronické nabídky bude neoddělitelně vložena kopie těchto listin a v samostatném souboru 
originál (originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronických podpisů). Účastník je 
povinen zajistit platnost bankovní záruky nebo pojištění záruky po celou dobu zadávací lhůty.
Zadavatel vrátí peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem i originály 
záručních listin a písemných prohlášení pojistitelů ve lhůtách stanovených v ustanovení § 41 
odst. 6 zákona.

B) jmenuje

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

C) ukládá

1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat Zadávací dokumentaci 
uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu.
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Termín: 30. 4. 2020
2. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, zabezpečit nezbytné úkony související se 
zahájením této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení, 
předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky a doporučit zadání této veřejné zakázky 
vybranému dodavateli, jehož nabídka bude vyhodnocena podle ekonomické výhodnosti 
nabídky jako nejvýhodnější.
Termín: 30. 6. 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 a dále 
jako osoby, které zajistí pozvání zástupců všech zastupitelských klubů a zástupce Krajské 
hospodářské komory na jednání komisí pro posouzení nabídek a hodnotící komise.

Usnesení č. 165/91R/2020
17.11 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Střední škola 
lodní dopravy a technických řemesel, p. o. – rekonstrukce školní dílenské lodi 
ČSPL-DL2“ formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

1. o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Střední škola lodní 
dopravy a technických řemesel, p. o. – rekonstrukce školní dílenské lodi ČSPL-DL2“ formou 
otevřeného řízení v nadlimitním režimu podle ustanovení § 3 písm. b) a § 56 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“);
2. o způsobu hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími 
kritérii hodnocení a jejich váhami:
celková nabídková cena v Kč bez DPH - váha 70 %
termín realizace v týdnech od předání předmětu plnění - váha 15 %
délka poskytované záruky v měsících, nejméně 36 měsíců, nejvýše však 120 měsíců - váha 15 
%
V případě, že dojde k rovnosti v bodovém ohodnocení účastníků na 1. - 2. místě, bude o 
pořadí rozhodovat výše jejich nabídkové ceny.
V případě, že dojde ke shodě i ve výši nabídkových cen těchto účastníků, bude o pořadí 
účastníků na 1. - 2. místě rozhodovat nejkratší termín realizace v týdnech od předání 
předmětu plnění.
V případě, že dojde ke shodě i v délce termínu realizace, bude o pořadí účastníků na 1. – 2. 
místě rozhodovat náhodný výběr losem provedený za účasti zástupců dotčených účastníků 
zadávacího řízení.
3. o podmínkách prokázání kvalifikace:
základní způsobilost
- dle § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže účastník zadávacího řízení způsobem dle § 75 zákona
profesní způsobilost
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- dle § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením výpisu z obchodního 
rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence 
vyžaduje
technická kvalifikace
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
seznamu 2 realizovaných významných služeb poskytnutých za posledních 5 let před 
zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny, doby jejich poskytnutí a identifikace 
objednatele, přičemž bude:
 1 služba na opravu, výstavbu či rekonstrukci plavidla dle vyhlášky č. 223/1995 sb. v platném 
znění v rozsahu části strojní a části elektroinstalace
 1 služba nebo stavební práce na opravu, výstavbu či rekonstrukci objektu z ocelové 
konstrukce.
Hodnota každé služby musí být minimálně 5 mil. Kč bez DPH.
(Služby musí být v období 5 let před zahájením zadávacího řízení skutečně dokončeny).;
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. c) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
seznamu členů realizačního týmu skládajícího ze tří osob, a to:
 1 vedoucí realizačního týmu - osoba odpovědná,
 1 zástupce vedoucího realizačního týmu – stavbyvedoucí
 1 člen realizačního týmu - inspektor pro inspekci určeného technického zařízení – elektrická 
zařízení silnoproudá,
s uvedením jejich jména a příjmení, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo 
osoby v jiném vztahu k dodavateli. Tento vztah však účastník zadávacího řízení v nabídce u 
každého člena realizačního týmu uvede s tím, že pokud půjde o jinou osobu, prostřednictvím 
které prokazuje kvalifikaci nebo o jeho zaměstnance, musí být v nabídce doloženy i 
náležitosti dle § 83 zákona.;
- dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením osvědčení o 
vzdělání a odborné kvalifikaci členů realizačního týmu, tedy osob odpovědných za realizaci 
příslušných služeb, a to ke každé osobě doložením:
vedoucí realizačního týmu - osoba odpovědná:
diplomu nebo jiného dokladu o ukončeném středoškolském nebo vysokoškolském vzdělání v 
oboru strojním
strukturovaného profesního životopisu (nejlépe ve formátu „Europass“), který bude obsahovat 
minimálně:
- jméno, příjmení a titul,
- dosažené vzdělání,
- počet let praxe v oboru, min. však 5 let praxe,
- seznam, ve kterém bude uvedena min. 1 služba, na které se podílel a to na opravu, výstavbu 
či rekonstrukci plavidla dle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb. o způsobilosti 
plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, s uvedením jejího rozsahu a doby 
poskytnutí a pozice, kterou zastával.
- čestné prohlášení o úplnosti a pravdivosti uvedených údajů v životopisu.
zástupce vedoucího realizačního týmu – stavbyvedoucí:
osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osoby (dle ustanovení § 158 odst. 1 a ustanovení § 
160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů) odpovědné 
za realizaci příslušných stavebních prací v rámci poskytovaných služeb, a to doložením 
osvědčení autorizovaného technika nebo inženýra nebo stavitele (nebo osoby usazené nebo 
hostující) v oboru pozemní stavby, vydaného ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb. v platném 
znění.
strukturovaného profesního životopisu (nejlépe ve formátu „Europass“), který bude obsahovat 
minimálně:
- jméno, příjmení a titul,
- dosažené vzdělání,
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- počet let praxe v oboru, min. však 5 let praxe,
- seznam, ve kterém budou uvedeny min. 3 služby, na kterých se podílel a to na výstavbu, 
rekonstrukci nebo opravu pozemních staveb, s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí a 
pozice, kterou zastával,
- čestné prohlášení o úplnosti a pravdivosti uvedených údajů v životopisu
člen realizačního týmu - inspektor pro inspekci určeného technického zařízení – elektrická 
zařízení silnoproudá:
doklad prokazující odbornou způsobilost inspektora ke schvalování technické způsobilosti 
plavidla dle § 10 dle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb. o způsobilosti plavidel k 
provozu na vnitrozemských vodních cestách, a to pro inspekci jednotlivých určených 
technických zařízení - elektrická zařízení silnoproudá;
strukturovaného profesního životopisu (nejlépe ve formátu „Europass“), který bude obsahovat 
minimálně:
- jméno, příjmení a titul,
- dosažené vzdělání,
- počet let praxe v oboru, min. však 5 let praxe,
- seznam, ve kterém budou uvedeny min. 3 služby na provedené inspekce určených 
technických zařízení - elektrická zařízení silnoproudá, s uvedením jejího rozsahu a doby 
poskytnutí,
- čestné prohlášení o úplnosti a pravdivosti uvedených údajů v životopisu.
Jedna osoba může v rámci realizačního týmu plnit i více než jednu roli.
4. o pověření hodnotící komise podle § 42 odst. 1 zákona provedením posouzení nabídek a 
hodnocení nabídek, přičemž bude postupováno v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona a 
o pověření hodnotící komise kontrolou doručených dokladů vybraného dodavatele podle § 
122 odst. 3 zákona.
5. o povinnosti účastníků zadávacího řízení poskytnout k zajištění splnění svých povinností 
vyplývajících z účasti v zadávacím řízení jistotu dle § 41 zákona. Výše jistoty je stanovena na 
částku 240 000,00 Kč.
Jistota může být složena jednou z těchto forem:
- složení peněžní částky na účet zadavatele („peněžní jistota“), nebo
- poskytnutím bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo
- pojištěním záruky ve prospěch zadavatele.
Pokud účastník zvolí peněžní jistotu, zašle ji na depozitní účet zadavatele číslo: 
2141552/0800, variabilní symbol: 1500292020, specifický symbol IČO účastníka, tak, aby 
byla připsána na účet zadavatele nejpozději před koncem lhůty pro podání nabídek. Složení 
jistoty účastník prokáže v souladu s ustanovením § 41 odst. 4 a 5 zákona.
Pokud účastník poskytne jistotu složením peněžní částky na účet zadavatele a bude požadovat 
její vrácení na jiný účet, než ze kterého byla peněžní jistota zadavateli doručena, uvede tento 
požadavek ve své nabídce spolu s uvedením čísla účtu, na který požaduje jistotu vrátit. V 
opačném případě bude peněžní jistoty vrácena na stejný účet, ze kterého byla zadavateli 
zaslána.
Záruční listina nebo písemné prohlášení pojistitele, obsahující závazek vyplatit zadavateli 
plnění z jistoty za podmínek stanovených v ustanovení § 41 odst. 8 zákona, musí být v 
elektronické formě předloženy zadavateli jako nedílná součást elektronické nabídky. Do 
elektronické nabídky bude neoddělitelně vložena kopie těchto listin a v samostatném souboru 
originál (originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronických podpisů). Účastník je 
povinen zajistit platnost bankovní záruky nebo pojištění záruky po celou dobu zadávací lhůty.
Zadavatel vrátí peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem i originály 
záručních listin a písemných prohlášení pojistitelů ve lhůtách stanovených v ustanovení
§ 41 odst. 6 zákona.

B) jmenuje
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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 Zadávací dokumentaci 
uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 30. 4. 2020
2. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, zabezpečit nezbytné úkony související se 
zahájením této nadlimitní veřejné zakázky na služby zadávané v otevřeném řízení, předložit 
výsledek vyhodnocení veřejné zakázky a doporučit zadání této veřejné zakázky vybranému 
dodavateli, jehož nabídka bude vyhodnocena podle ekonomické výhodnosti nabídky jako 
nejvýhodnější.
Termín: 30. 6. 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 a dále 
jako osoby, které zajistí pozvání zástupců všech zastupitelských klubů a zástupce Krajské 
hospodářské komory na jednání komisí pro posouzení nabídek a hodnotící komise.

Usnesení č. 166/91R/2020
17.12 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„Gymnázium a Střední odborná škola Klášterec nad Ohří – rekonstrukce 
elektroinstalace včetně stavebních úprav“ zadávané formou zjednodušeného 
podlimitního řízení

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

1. Protokol z otevírání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„Gymnázium a Střední odborná škola Klášterec nad Ohří – rekonstrukce elektroinstalace 
včetně stavebních úprav“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. Zprávu o hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„Gymnázium a Střední odborná škola Klášterec nad Ohří – rekonstrukce elektroinstalace 
včetně stavebních úprav“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
3. Zápis o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení na plnění veřejné zakázky 
na stavební práce s názvem „Gymnázium a Střední odborná škola Klášterec nad Ohří – 
rekonstrukce elektroinstalace včetně stavebních úprav“ dle přílohy č. 3 předloženého 
materiálu.
4. Závazný text smlouvy o dílo z výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky na 
stavební práce s názvem „Gymnázium a Střední odborná škola Klášterec nad Ohří – 
rekonstrukce elektroinstalace včetně stavebních úprav“ dle přílohy č. 4 předloženého 
materiálu.
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B) rozhoduje

podle ustanovení § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) o výběru dodavatele NATURTEP spol. s r.o., Údolí 
632/16, 417 01 Dubí, IČO: 27347311 a o uzavření smlouvy s tímto dodavatelem, který podal 
ekonomicky nejvýhodnější nabídku, a to za podmínek uvedených v jeho nabídce a za 
předpokladu, že předloží veškeré doklady a splní veškeré úkony, které zákon nebo zadavatel 
požadoval jako podmínku uzavření smlouvy:
celková nabídková cena v Kč bez DPH: 12 875 767,93 Kč
celková nabídková cena v Kč včetně DPH: 15 579 679,20 Kč
termín realizace v týdnech od předání staveniště: 20

C) ukládá

1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat smlouvu s vybraným 
dodavatelem;
Termín: 30. 4. 2020
2. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí investičního odboru, zabezpečit veškeré další úkony 
zadavatele u této veřejné zakázky a připravit k uzavření smlouvu na plnění této veřejné 
zakázky s vybraným dodavatelem a předložit ji k podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje;
Termín: 15. 4. 2020

Usnesení č. 167/91R/2020
17.13 Změna smlouvy č. 19/SML3088/SOD/INV ze dne 21.10.2019 ke Smlouvě o 
archeologické činnosti prováděné v rámci akce „Nová komunikace u města Roudnice 
nad Labem“ z důvodu zařazení archeologické činnosti do dotací

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

Návrh Dodatek č. 1 ke Smlouvě o archeologické činnosti (dále jen „Dodatek č. 1“).

B) ukládá

1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat Dodatek č. 1 se zhotovitelem 
Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i., IČO: 473 25 011.
Termín: 31.3.2020
2. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí investičního odboru zabezpečit nezbytné úkony související s 
podpisem Dodatku č. 1, zejména předložit k podpisu Dodatek č. 1 .
Termín: 31.3.2020

Usnesení č. 168/91R/2020
17.14 Projednání investičních záměrů s výdaji nad 5 mil. Kč - III/2020

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) schvaluje

1. Aktualizovaný investiční záměr na akci "Střední škola lodní dopravy a technických 
řemesel, Děčín VI, p. o. - Rekonstrukce školní dílenské lodi DL2" ve výši 29.288 tis. Kč vč. 
DPH a pokusí se hledat vhodné možnosti spolufinancování.

2. Investiční záměr na akci "SPZ Triangle - odstavná stání pro kamiony" ve výši 55.500 tis. 
Kč vč. DPH.

B) ukládá 

Ing. Ladislavu Drlému, členovi Rady Ústeckého kraje, aby předložil informace o investičním 
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záměru dle bodu A) 2. tohoto usnesení na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje.
Termín: 20. 4. 2020

Usnesení č. 169/91R/2020
18.1 Výkon zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti 
sociální 

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

1. dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s nabytím majetku do vlastnictví 
příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace, 
formou finančního daru od:
- Lékárna ARNIKA Most s.r.o., Moskevská 508, 434 01 Most, IČO: 25475614, ve výši 60 
000,- Kč na volnočasové aktivity uživatelů. Dar bude poskytován čtvrtletně ve výši 15 000,- 
Kč

- TZMO Czech Republic s.r.o., Vlastibořská 2789/2, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, IČO: 
26723476, ve výši 74 669,62 Kč na zajištění volnočasových aktivit uživatelů, nákup pomůcek 
pro aktivizační činnosti uživatelů a vybavení multismyslové místnosti Snoezelen

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

- ****************************************************** ve výši 12 000,- Kč na 
zajištění volnočasových aktivit uživatelů a nákup pomůcek pro aktivizační činnosti uživatelů; 
dar bude poskytován měsíčně ve výši 1 000,- Kč

2. dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s nabytím majetku do vlastnictví 
příspěvkové organizace Domov „Bez zámků“ Tuchořice, příspěvková organizace, formou 
finančního daru na materiální zajištění sportovních a kulturních akcí, pořádaných pro 
uživatele zařízení a uživatele ostatních organizací, kteří se akcí zúčastní, od:
- STAVKOM Veletice s.r.o., Veletice 1, 438 01 Holedeč, IČO: 06935508, ve výši 10 000,- Kč

- PATOK a.s., U Porcelánky 2903, 440 01 Louny, IČO: 27356248, ve výši 3 000,- Kč

- Ing. Jiří Kubelka, Třeskonice 46, 438 01 Tuchořice, IČO: 62248821, ve výši 2 000,- Kč

3. dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s nabytím majetku do vlastnictví 
příspěvkové organizace Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, 
příspěvková organizace, formou finančního daru od:
- Mgr. Nadežda Marková, Bohosudovská 472/29, 417 41 Krupka, IČO: 49086880, ve výši 50 
000,- Kč na aktivizační činnosti uživatelů

4. dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s nabytím majetku do vlastnictví 
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příspěvkové organizace Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace, 
formou finančního daru od:
- REMEDIUM - HŠ, spol. s r.o., U Pivovarské zahrady 793/5, 400 07 Ústí nad Labem 
-Krásné Březno, IČO: 49905848, ve výši 10 000,- Kč na zabezpečení kulturního, sportovního 
a společenského vyžití uživatelů Domova důchodců Libochovice, který je součástí 
příspěvkové organizace

5. dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s nabytím majetku do vlastnictví 
příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace, 
formou finančního daru od:
- Oiles Czech Manufacturing s.r.o., Královský Vrch 1966, 432 01 Kadaň, IČO: 27066789, ve 
výši 2 000,- Kč na kulturní a sociální účely a aktivizační činnosti pro uživatele Domova pro 
osoby se zdravotním postižením Kadaň, Dvořákova ul., který je součástí příspěvkové 
organizace

Usnesení č. 170/91R/2020
18.2 Hodnocení ředitelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociální za 
2. pololetí 2019

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) stanoví

1. dle § 59 odst. 1 písmene i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, po 
vyhodnocení 2. pololetí 2019 odměnu ve výši uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu:
a) Ing. Pavlu Malečkovi, řediteli Domova Severka Jiříkov, příspěvkové organizace,
b) Ing. Lence Milákové, MBA, ředitelce Domovů sociálních služeb Kadaň a Mašťov, 
příspěvkové organizace,
c) Ing. Jindřichu Vinklerovi, řediteli Centra sociální pomoci Litoměřice, příspěvkové 
organizace,
d) Mgr. Martinu Nuhlíčkovi, DiS., řediteli Domova „Bez zámků“ Tuchořice, příspěvkové 
organizace,
e) Ing. Vladimíru Vopelkovi, řediteli Domovů sociálních služeb Litvínov, příspěvkové 
organizace,
f) Mgr. Iloně Trojanové, ředitelce Domova Brtníky, příspěvkové organizace,
g) Mgr. Dagmar Vaňkové, ředitelce Domovů pro osoby se zdravotním postižením Oleška – 
Kamenice, příspěvková organizace,
h) Ing. Oldřichu Malému, řediteli Domovů sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvkové 
organizace,
i) Mgr. Dagmar Hluché ředitelce Domovů pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, příspěvkové 
organizace,
j) Mgr. Marcele Kačalové, ředitelce Domova sociálních služeb Meziboří, příspěvkové 
organizace,
k) PhDr. Mgr. Jaroslavu Zemanovi, řediteli Podkrušnohorských domovů sociálních služeb 
Dubí - Teplice, příspěvkové organizace,
l) Mgr. Pavolu Dobišovi, řediteli Domovů pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad 
Labem, příspěvkové organizace,
m) Mgr. Rostislavu Kolačevovi, řediteli Ústavu sociální péče pro tělesně postižené dospělé 
Snědovice, příspěvkové organizace.
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2. dle § 59, odstavce 1 písmene i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a, ve znění pozdějších předpisů a 
nařízení vlády č. 347/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a 
správě, ve znění pozdějších předpisů plat dle přílohy č. 3 předloženého materiálu Ing. 
Oldřichu Malému, řediteli Domovů sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace 
(platový výměr č. 5549/2020) s účinností od 1. 4. 2020.

B) ukládá

Ing. Petře Lafkové, vedoucí odboru sociálních věcí, zabezpečit veškeré potřebné úkony části 
A) tohoto usnesení
Termín: 15. 4.2020

Usnesení č. 171/91R/2020
18.3 Kompetence pro trh práce v Ústeckém kraji – změny v projektu

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

přednesenou informaci o nepodstatné změně v realizaci projektu Kompetence pro trh práce v 
Ústeckém kraji spočívající v úpravě rozpočtu projektu a na ni navazující úpravě partnerského 
rozpočtu dle přílohy 1 - 4 tohoto materiálu.

B) schvaluje

podání žádosti o nepodstatnou změnu v realizaci projektu Kompetence pro trh práce v 
Ústeckém kraji spočívající v úpravě rozpočtu projektu a na ni navazující úpravě partnerského 
rozpočtu.

C) rozhoduje

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o partnerství v projektu Kompetence pro trh 
práce v Ústeckém kraji s následujícím partnerem dle přílohy č. 1 tohoto materiálu

EDUCHEM, a.s.
IČO: 25014188
Sídlo: Meziboří, Okružní 128
Právní forma: akciová společnost
Typ partnera: partner s finančním příspěvkem

D) ukládá

Ing. Petře Lafkové, vedoucí odboru sociálních věcí, zajistit administraci úkonů dle bodu B) 
tohoto materiálu.
Termín: 31.3.2020

E) ukládá

Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, po schválení nepodstatné změny ze 
strany poskytovatele dotace - MPSV ČR, podepsat Dodatek č. 2 ke Smlouvě o partnerství v 
projektu Kompetence pro trh práce v Ústeckém kraji dle bodu C) tohoto materiálu.
Termín: 31.5.2020

Usnesení č. 172/91R/2020
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19.1 Informace o peticích a stížnostech doručených orgánům Ústeckého kraje v roce 
2019

Rada Ústeckého kraje po projednání

          bere na vědomí

Informaci o peticích a stížnostech doručených orgánům Ústeckého kraje v roce 2019 dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu.

Usnesení č. 173/91R/2020
19.2 Stanovení počtu zaměstnanců Ústeckého kraje zařazených do krajského úřadu

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

informaci o potřebě nově stanovit počet zaměstnanců Ústeckého kraje zařazených do 
krajského úřadu

B) stanoví

dle ust. § 59, odst. 1b), zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, počet zaměstnanců Ústeckého kraje zařazených do krajského úřadu ve 
výši 623

Usnesení č. 174/91R/2020
19.3 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Zajištění 
ostrahy objektů KÚÚK III.“ zadávané formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

1. Zápis z otevírání nabídek na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Zajištění ostrahy 
objektů KÚÚK III.“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. Zprávu o hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Zajištění 
ostrahy objektů KÚÚK III.“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
3. Zápis o posouzení nabídek na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Zajištění 
ostrahy objektů KÚÚK III.“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.
4. Závazný text smlouvy ze zadávací dokumentace na plnění veřejné zakázky na služby s 
názvem „Zajištění ostrahy objektů KÚÚK 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 CHRÁNÍME s.r.o., 
Drážďanská 455/37, 400 07 Ústí nad Labem, IČO: 27292959, který podal ekonomicky 
nejvýhodnější nabídku, a to za předpokladu, že předloží veškeré doklady a splní veškeré 
úkony, které zákon nebo zadavatel požadoval jako podmínku pro uzavření smlouvy:
- Celková nabídková cena bez DPH: 12.383.651,84 Kč
- Zaručená mzda pracovníka s praxi na objektu: 98,30 Kč
- Zaručená mzda pracovníka bez praxe na objektu: 96,30 Kč

C) ukládá

1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat smlouvu s vybraným 
dodavatelem veřejné zakázky.
Termín: 30. 4. 2020
2. Mgr. Nikole Jahodové Rennerové, vedoucí odboru kancelář ředitele, zabezpečit veškeré 
další úkony zadavatele u této veřejné zakázky, zejména připravit k uzavření smlouvu na 
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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: 20. 4. 2020

Usnesení č. 175/91R/2020
21.1 Příprava 28. Zastupitelstva Ústeckého kraje v V. volebním období

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

informaci o přípravě 28. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje v V. volebním období 2016 - 
2020 dne 30. 3. 2020 od 14.00 hodin

B) schvaluje

1. návrh programu 28. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje v V. volebním období 2016 - 
2020 dne 30. 3. 2020 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu
2. harmonogram zabezpečení 28. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje v V. volebním 
období 2016 - 2020 dle přílohy č. 2 tohoto materiálu

Seznam příloh:

bod 8.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 010/91R/2020 RO ÚK č. 3/2020/ RÚK - usnesení

bod 8.1 priloha 3.pdf k usnesení č. 010/91R/2020 RO ÚK č. 3/2020/ RÚK - tabulka

Bod 9.4 priloha 1.pdf k usnesení č. 016/91R/2020 Návrh smlouvy o spolupráci mezi 
lead partnerem a projektovým 
partnerem (vzorová smlouva 
programu)

Bod 9.6 priloha 1.pdf k usnesení č. 018/91R/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 9.11 priloha 1.pdf k usnesení č. 022/91R/2020 Vzor veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí investiční/neinvestiční 
dotace

bod 10.1 priloha 3.pdf k usnesení č. 025/91R/2020 Statistika použití AED

bod 10.2 priloha 3.pdf k usnesení č. 026/91R/2020 Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o 
poskytnutí neinvestiční dotace – 
stipendia a o uzavření budoucí 
pracovní smlouvy č. 
18/SML5085/SoPD/ZD

bod 10.2 priloha 4.pdf k usnesení č. 026/91R/2020 Návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o 
poskytnutí neinvestiční dotace – 
stipendia a o uzavření budoucí 
pracovní smlouvy č. 
17/SML3876/9/SPL/2017/SOPD/ZD

bod 12.2 priloha 1.pdf k usnesení č. 043/91R/2020  Náležitosti vyhlášení konkursního 
řízení na obsazení pracovního místa 
ředitele Základní umělecké školy, 
Ústí nad Labem – Neštěmice, 
Národní 209, příspěvkové organizace
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bod 12.5 priloha 1.pdf k usnesení č. 046/91R/2020 Příloha žádosti – Požadavky na 
učební pomůcky - Střední škola 
zahradnická a zemědělská Antonína 
Emanuela Komerse, Děčín - 
Libverda, příspěvková organizace

bod 12.5 priloha 2.pdf k usnesení č. 046/91R/2020 Příloha žádosti – Požadavky na 
učební pomůcky - Střední škola 
technická, gastronomická a 
automobilní, Chomutov, příspěvková 
organizace

bod 12.6 priloha 1.pdf k usnesení č. 047/91R/2020 Seznam žadatelů - školy zřizované 
Ústeckým krajem

bod 12.9 priloha 1.pdf k usnesení č. 050/91R/2020 Změny v rejstříku škol a školských 
zařízení

bod 12.10 priloha 1.pdf k usnesení č. 051/91R/2020 Přehled organizací žádajících o 
souhlas s přijetím finančního daru a s 
nabytím majetku do vlastnictví 
příspěvkových organizací

bod 13.3 priloha1.pdf k usnesení č. 058/91R/2020 Návrh smlouvy o poskytnutí dotace

bod 14.8 priloha 1.pdf k usnesení č. 066/91R/2020 Podmínky výběrového řízení – 
Severočeská galerie výtvarného 
umění v Litoměřicích, příspěvková 
organizace

bod 14.8 priloha 2.pdf k usnesení č. 066/91R/2020 Podmínky výběrového řízení – 
Galerie Benedikta Rejta v Lounech, 
příspěvková organizace

bod 14.8 priloha 3.pdf k usnesení č. 066/91R/2020 Podmínky výběrového řízení – 
Regionální muzeum v Teplicích, 
příspěvková organizace

bod 15.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 067/91R/2020 Návrh Dodatku č. 5

bod 15.2 priloha 1.pdf k usnesení č. 068/91R/2020 Návrh Dodatku č. 7 

bod 15.3 priloha 1.pdf k usnesení č. 069/91R/2020 Návrh změny PRVKÚK Michalovice

bod 16.1 priloha 2.2.pdf k usnesení č. 077/91R/2020 smlouva

bod 16.1 priloha 2.4.pdf k usnesení č. 078/91R/2020 smlouva

bod 16.1 priloha 5.4.pdf k usnesení č. 083/91R/2020 smlouva

bod 16.1 priloha 5.5.pdf k usnesení č. 100/91R/2020 Kupní smlouva

bod 16.1 priloha 11.16.pdf k usnesení č. 126/91R/2020 znalecký posudek

bod 16.1 priloha 1.1.pdf k usnesení č. 132/91R/2020 seznam pozemků

bod 16.1 priloha 15.1.pdf k usnesení č. 137/91R/2020 D1 - VIII/6010/2018/UL

bod 16.1 priloha 15.2.pdf k usnesení č. 138/91R/2020 D1 - VIII/6011/2018/UL

bod 16.3 priloha 1.pdf k usnesení č. 151/91R/2020 dodatek č. 81

bod 16.4 priloha 1.pdf k usnesení č. 152/91R/2020 dodatek 4 praga

bod 16.5 priloha 1 .pdf k usnesení č. 153/91R/2020 Dodatek č. 2 odpovědnost

bod 16.6 priloha 1.pdf k usnesení č. 154/91R/2020 dokumentace

Bod 17.4 priloha 1.pdf k usnesení č. 158/91R/2020 1. Návrh Smlouvy o uzavření 
budoucí smlouvy o dodávce tepelné 
energie
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Příloha č. 1 

1 

 

Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 3/2020/RÚK ze dne 18. 3. 2020 
 

1) zvýšení o částku 17 315 tis. Kč  
financování  
prostředky minulých let – zvýšení o částku 1 098 tis. Kč – vratky nevyčerpaných 

finančních prostředků ze státního rozpočtu z roku 
2019 přijaté na účet Ústeckého kraje v roce 2019:  

 UZ 14 034 – 785 tis. Kč 
 UZ 13 305 – 108 tis. Kč 
 UZ 13 307 – 182 tis. Kč 
 UZ 33 034 – 3 tis. Kč 
 UZ 33 070 – 10 tis. Kč  
 UZ 33 155 – 10 tis. Kč 

  
prostředky minulých let – UZ 33 353 - zvýšení o částku 45 tis. Kč – vratky nevyčerpaných 

finančních prostředků ze státního rozpočtu 
z minulých let přijaté na účet Ústeckého kraje v 
roce 2019 

 

příjmy  
ostatní přijaté vratky transferů – zvýšení o částku 16 172 tis. Kč – vratky nevyčerpaných 

finančních prostředků ze státního rozpočtu z roku 
2019 přijaté na účet Ústeckého kraje v roce 2020:  

 UZ 33 034 – 18 tis. Kč 
 UZ 33 040 – 70 tis. Kč 
 UZ 33 069 – 797 tis. Kč  
 UZ 33 070 – 121 tis. Kč  
 UZ 33 071 – 102 tis. Kč  
 UZ 33 074 – 98 tis. Kč 
 UZ 33 075 – 206 tis. Kč  
 UZ 33 076 – 11 tis. Kč  
 UZ 33 077 – 14 070 tis. Kč 
 UZ 33 155 – 36 tis. Kč  
 UZ 33 160 – 119 tis. Kč  
 UZ 33 353 – 509 tis. Kč 
 UZ 35 018 – 15 tis. Kč  

 
běžné výdaje  
odbor kancelář hejtmana – snížení o částku 345 tis. Kč – transfer Zvýšení ochrany 

veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné 
správy, škol a školských zařízení jako měkkých 
cílů – 2019 

  
odbor ekonomický – zvýšení o částku 17 615 tis. Kč – vratky transferů z roku 2019 do 

státního rozpočtu:  
 UZ 14 034 – Zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné 

správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů, částka 1 130 tis. Kč 
 UZ 13 305 – Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019 pro poskytovatele 

sociálních služeb, částka 108 tis. Kč 
 UZ 13 307 – Státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou 

pomoc, částka 182 tis. Kč 
 UZ 33 034 – Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní 

zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období, částka 21 tis. Kč 
 UZ 33 040 – Podpora zavádění diagnostických nástrojů, částka 70 tis. Kč 

bod 8.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 010/91R/2020
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 UZ 33 069 – Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních, 
částka 797 tis. Kč  

 UZ 33 070 – Podpora výuky plavání v základních školách, částka 131 tis. Kč  
 UZ 33 071 – Vzdělávací programy paměťových institucí do škol, částka 102 tis. Kč 
 UZ 33 074 – Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se 

zohledněním provozu mateřských škol, částka 98 tis. Kč 
 UZ 33 075 – Podpora vzdělávání cizinců ve školách, částka 206 tis. Kč  
 UZ 33 076 – Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování 

pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol, konzervatoří 
a školních družin v roce 2019, částka 11 tis. Kč  

 UZ 33 077 – Podpora financování základních a středních škol při zavádění změny 
systému financování regionálního školství, částka 14 070 tis. Kč 

 UZ 33 155 – Dotace na přímé náklady na vzdělávání pro soukromé školy, částka 
46 tis. Kč  

 UZ 33 160 – Projekty romské komunity, částka 119 tis. Kč  
 UZ 33 353 – Přímé náklady na vzdělávání pro obecní a krajské školy, částka 509 

tis. Kč 
 UZ 35 018 – Financování připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné 

služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací, částka 15 tis. Kč  
 

odbor školství, mládeže a tělovýchovy – UZ 33 353 - zvýšení o částku 45 tis. Kč – vratka 
transferů z minulých let do státního rozpočtu 

 

 
 

2) zvýšení o částku 18 tis. Kč 
příjmy 
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – zvýšení o částku 18 tis. Kč – Fond rozvoje 

Ústeckého kraje, vratka od ČEZ a.s. 
 
kapitálové výdaje 
odbor regionálního rozvoje, Fond rozvoje Ústeckého kraje – zvýšení o 18 tis. Kč na akci 

„IROP – Nová komunikace u města Roudnice nad 
Labem“ – stavba, nezpůsobilé výdaje  

 
 
 

3) zvýšení o částku 464 tis. Kč za podmínky schválení závazných ukazatelů radou kraje 
příjmy 
ostatní přijaté vratky transferů – zvýšení o částku 464 tis. Kč – vratky na základě 

vyúčtování od zřízených příspěvkových 
organizací: 

 Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace – posypový 
materiál, 439 tis. Kč  

 Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace – nákup osobních 
vozidel, 25 tis. Kč 

 
běžné výdaje 
odbor ekonomický – zvýšení o částku 464 tis. Kč – centrální rezerva 
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4) zvýšení o částku 1 450 tis. Kč  
příjmy 
ostatní přijaté vratky transferů – UZ 13 014 - zvýšení o částku 1 450 tis. Kč – vratky v rámci 

projektu „ÚK – obědy do škol“: 
 podíl EU, 1 233 tis. Kč 
 podíl státního rozpočtu, 217 tis. Kč 

 
běžné výdaje 
odbor školství, mládeže a tělovýchovy – UZ 13 014 - zvýšení o částku 1 450 tis. Kč – 

finanční příspěvek pro partnery projektu 
v rámci Operačního programu potravinové a 
materiální pomoci „ÚK – obědy do škol“: 

 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova, příspěvková 
organizace, 455 tis. Kč 

 Základní škola a Mateřská škola Litvínov - Janov, Přátelství 160, příspěvková 
organizace, 420 tis. Kč 

 Základní škola Obrnice, příspěvková organizace, 300 tis. Kč 
 Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, příspěvková organizace, 

170 tis. Kč 
 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, příspěvková organizace, 90 tis. Kč 
 Základní škola a Mateřská škola Hoštka, příspěvková organizace, 15 tis. Kč 

 
 

 
5) zvýšení o částku 11 671 tis. Kč 

příjmy  
neinvestiční přijaté transfery – UZ 33 063 - zvýšení o částku 11 671 tis. Kč - dotace od 

Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy ČR 

 
běžné výdaje 
odbor školství, mládeže a tělovýchovy – UZ 33 063 - zvýšení o částku 11 671 tis. Kč 

v rámci Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání oblasti priority osy 3 
Rovný přístup ke kvalitnímu, předškolnímu, 
primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, 
zvýšení o 11 671 tis. Kč pro krajské školy 
podle přílohy č. 5 předloženého materiálu, 

 
 
 

6) zvýšení o částku 175 815 tis. Kč 
příjmy  
neinvestiční přijaté transfery - zvýšení o částku 175 815 tis. Kč – od: 

 Úřadu práce ČR - UZ 13 010 – 1 776 tis. Kč  
 Ministerstva práce a sociálních věcí ČR: 

 UZ 13 305 – 143 039 tis. Kč  

 UZ 13 307 – 31 000 tis. Kč   
 
běžné výdaje 
odbor sociálních věcí – zvýšení o částku 175 815 tis. Kč: 

 UZ 13 010 – 1 776 tis. Kč – státní příspěvek na výkon pěstounské péče za účelem 
pokrytí nákladů na zajišťován pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a 
svěřeným dětem a na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče v 
souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, 
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 UZ 13 305 – 143 039 tis. Kč – neinvestiční transfer v rámci programu Podpora 
sociálních služeb v Ústeckém kraji 2020 pro poskytovatele sociálních služeb – 
dorovnání rozpočtu na rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR dle 
přílohy č. 6 předloženého materiálu 

 UZ 13 307 – 31 000 tis. Kč – transfer pro provozovatele zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc: 

 Fond ohrožených dětí, o. s., Praha, 20 000 tis. Kč 

 Élie, o. s., Kovářská, 5 500 tis. Kč 

 Dětský domov a Školní jídelnu, Most, K. H. Borovského 1146, 
příspěvkovou organizaci, 4 000 tis. Kč 

 Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci, 1 500 tis. 
Kč 
 
 
 

7) zvýšení o částku 17 tis. Kč 
příjmy  
neinvestiční přijaté transfery – UZ 98 278 - zvýšení o částku 17 tis. Kč od Ministerstva 

financí ČR  
 
běžné výdaje 
odbor životního prostředí a zemědělství – UZ 98 278 - zvýšení o částku 17 tis. Kč na 

náhradu škody způsobenou zvláště 
chráněným živočichem (vydrou říční) 

 
 

8) přesun ve výši 27 501 tis. Kč  
příjmy 
nedaňové příjmy – snížení o částku 27 501 tis. Kč – poplatky za odebrané množství 
podzemní vody 
daňové příjmy – zvýšení o částku 27 501 tis. Kč – poplatky za odebrané množství 
podzemní vody 
 
 
 

9) přesun ve výši 189 tis. Kč 
běžné výdaje 
odbor školství, mládeže a tělovýchovy – snížení o částku 189 tis. Kč – Olympiáda dětí a 

mládeže ČR 
odbor kancelář ředitele – zvýšení o částku 189 tis. Kč: 

 ostatní osobní výdaje - Olympiáda dětí a mládeže, zvýšení o částku 150 tis. Kč 
 cestovné - Olympiáda dětí a mládeže, zvýšení o částku 39 tis. Kč 

 
 

 
10) přesun ve výši 200 tis. Kč  

běžné výdaje 
odbor ekonomický – snížení o částku 200 tis. Kč – centrální rezerva  
odbor kultury a památkové péče – zvýšení o částku 200 tis. Kč na zpracování Studie 

rozvoje Podkrušnohorského technického 
muzea, o.p.s. 

 
11) přesun ve výši 2 000 tis. Kč  

běžné výdaje 
odbor ekonomický – snížení o částku 2 000 tis. Kč – centrální rezerva  
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odbor zdravotnictví – zvýšení o částku 1 558 tis. Kč – neinvestiční účelový příspěvek pro 
Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého 
kraje, příspěvkovou organizaci na nákup 
ochranných pomůcek a materiálu 
v souvislosti s COVID 19 

kapitálové výdaje 
odbor zdravotnictví – zvýšení o částku 442 tis. Kč – investiční účelový příspěvek pro 

Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého 
kraje, příspěvkovou organizaci na nákup 
dekontaminačních zařízení v souvislosti s 
COVID 19 

 



Příloha č.3

Rekapitulace rozpočtových opatření Ústeckého kraje č. 3/2020/RÚK

v tis. Kč

Schválený 

rozpočet na 

rok 2020

Upravený 

rozpočet po 

RO č. 

2/2020/RÚK

Rozpočtová 

opatření                 

č. 3/2020/RÚK

Upravený 

rozpočet k             

18. 3. 2020

20 843 472 22 494 744 206 750 22 701 494

19 978 244 20 064 519 205 607 20 270 126

6 522 783 6 522 783 27 501 6 550 284

441 706 445 591 -9 397 436 194

25 000 25 000 25 000

12 587 936 12 592 788 187 503 12 780 291

400 819 478 357 478 357

865 228 2 430 225 1 143 2 431 368

95 859 267 960 1 143 269 103

Prostředky minulých let - fondy 0 1 392 896 1 392 896

Úvěr 2017 - 2021 552 850 552 850 552 850

811 592 811 592 811 592

-137 144 -137 144 -137 144

-377 929 -377 929 -377 929

Splátka návratné finanční výpomoci 2013 -80 000 -80 000 -80 000

20 843 472 22 494 744 206 750 22 701 494

18 355 340 18 791 081 206 290 18 997 371

36 050 72 246 20 000 92 246

528 323 532 582 189 532 771

207 320 202 380 -4 466 197 914

39 625 39 625 39 625

70 298 72 254 72 254

9 824 9 824 9 824

221 030 511 048 511 048

1 000 1 000 1 000

11 033 929 11 035 060 12 977 11 048 037

285 848 289 322 200 289 522

1 961 933 1 965 425 175 815 2 141 240

568 635 568 635 1 558 570 193

3 100 191 3 100 191 3 100 191

9 000 10 310 17 10 327

33 200 200

Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad 0 0 0

223 180 242 338 242 338

Fond investic a oprav Ústeckého kraje 59 121 138 641 138 641

2 488 132 3 703 663 460 3 704 123

1 000 1 360 1 360

2 500 4 430 4 430

0 0 0

34 395 34 395 34 395

Odbor majetkový 9 900 9 900 9 900

1 055 287 1 403 800 18 1 403 818

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 0 3 553 3 553

Odbor kultury a památkové péče 3 535 3 535 3 535

1 000 1 000 1 000

Odbor zdravotnictví 314 000 314 000 442 314 442

Odbor dopravy a silničního hospodářství 56 350 56 430 56 430

43 699 189 476 189 476

21 228 181 081 181 081

Odbor investiční - akce z úvěru 2017 - 2021 552 850 552 850 552 850

Odbor strategie, přípravy a realizace projektů 129 370 310 208 310 208

Odbor životního prostředí a zemědělství

Odbor ekonomický

Odbor informatiky a organizačních věcí

Odbor majetkový

Kancelář hejtmana

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Odbor sociálních věcí 

Odbor zdravotnictví 

Odbor investiční - SPZ Triangle

Odbor kultury a památkové péče

Kapitálové výdaje celkem

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Odbor životního prostředí a zemědělství

Odbor strategie, přípravy a realizace projektů

Odbor investiční - SPZ Triangle

Kancelář ředitele

Odbor sociálních věcí

Odbor regionálního rozvoje

Odbor ekonomický

Odbor informatiky a organizačních věcí

Úvěrový rámec 2016 - 2023

Splátka jistiny úvěru 2011 - 2014

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Kancelář hejtmana

Výdaje celkem

Běžné výdaje celkem

Odbor legislativně-právní

Odbor regionálního rozvoje

Splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023

Kancelář ředitele

Zdroje celkem

Daňové příjmy

Prostředky minulých let 

Nedaňové příjmy

Neinvestiční transfery

Investiční transfery

Financování

Příjmy celkem

Kapitálové příjmy

bod 8.1 priloha 3.pdf k usnesení č. 010/91R/2020
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Schválený 

rozpočet na 

rok 2020

Upravený 

rozpočet po 

RO č. 

2/2020/RÚK

Rozpočtová 

opatření                 

č. 3/2020/RÚK

Upravený 

rozpočet k             

18. 3. 2020

Zdroje celkemFond investic a oprav Ústeckého kraje, z toho: 263 018 637 645 0 637 645

16 966 33 821 33 821

246 052 603 824 0 603 824

   - oblast kancelář ředitele 25 000 25 000 25 000

103 024 255 305 255 305

31 000 46 009 46 009

13 094 31 970 31 970

41 487 69 234 69 234

22 447 171 928 171 928

10 000 4 378 4 378

V Ústí nad Labem, dne 17. 3. 2020, zpracoval: ekonomický odbor

   - oblast investiční

   - oblast školství, mládeže a tělovýchovy

   - oblast kultury a památkové péče

   - oblast sociálních věcí 

   - oblast zdravotnictví

   - oblast dopravy a silničního hospodářství

- odbor investiční, z toho:

- odbor majetkový



 

 

  

 
 

 

Kooperationsprogramm 
Freistaat Sachsen - Tschechische Republik 2014-2020 

 
Kooperationsvertrag 

zwischen dem Lead-Partner und dem/n Projektpartner/n 

  

Program spolupráce 
Česka republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020 

 
Smlouva o spolupráci 

mezi lead partnerem a projektovým partnerem / projektovými partnery 
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Auf Grundlage  
 
 Verordnung (EU, EURATOM) Nr. 966/2012 Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den Ge-
samthaushaltsplan der Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG, 
EURATOM) Nr. 1605/2002 des Rates (ABl. EU L 298 S. 1), in der jeweils 
geltenden Fassung, 

 Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 17. Dezember 2013 mit gemeinsamen Bestimmungen über den 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozial-
fonds, den Kohäsionsfonds den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums und den Europäischen Meeres- und Fi-
schereifonds sowie mit allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den Ko-
häsionsfonds und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates (ABl. EU L 347 
S. 320), in der jeweils geltenden Fassung, Verordnung (EU) Nr. 1301/2013 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 
über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und mit besonde-
ren Bestimmungen hinsichtlich des Ziels „Investitionen in Wachstum und 
Beschäftigung“ und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 
(ABl. EU L 347, S. 289), in der jeweils geltenden Fassung,  

 Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 17. Dezember 2013 mit besonderen Bestimmung zur Unterstüt-
zung des Ziels „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ aus dem Europä-
ischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) (ABl. EU L 347, S. 259); in 
der jeweils geltenden Fassung, sowie 

 auf der Grundlage der Verordnungen (EU) Nr. 1303/2013, 1301/2013 und 
1299/2013 sowie der Verordnung (EU, EURATOM) Nr. 966/2012 erlassene 
delegierende und durchführende Rechtsakte, in der jeweils geltenden Fas-

 Na základě  
 
 Nařízení (EU, EURATOM) č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady ze 

dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném roz-
počtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, EURATOM) č. 1605/2002 
(Úřední věstník EU L 298 str. 1), v platném znění, Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 
o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Ev-
ropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském 
fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, 
o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evrop-
ském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním 
a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úřední 
věstník EU L 347 str. 320), v platném znění, Nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském 
fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle In-
vestice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006 
(Úřední věstník EU L 347, str. 289), v platném znění, 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 
17. prosincem 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolu-
práce (Úřední věstník EU L 347, str. 259), v platném znění a 

 právních aktů vydaných Komisí v přenesené působnosti na základě naříze-
ní (EU) č. 1303/2013, 1301/2013 a 1299/2013 a Nařízení (EU, EURATOM) 
č. 966/2012, v platném znění  

 Programového dokumentu k Programu na podporu přeshraniční spolupráce 
mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020 (CCI-č. 
2014TC16RFCB017), v platném znění a 

 Společného realizačního dokumentu, v platném znění 
 

Bod 9.4 priloha 1.pdf k usnesení č. 016/91R/2020
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sung, 
 des Programmdokuments des Kooperationsprogramms zur Förderung der 

grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen 
und der Tschechischen Republik 2014-2020 (CCI-Nr. 2014TC16RFCB017), 
in der jeweils geltenden Fassung und 

 des Gemeinsamen Umsetzungsdokuments in der jeweils geltenden Fas-
sung  

wird folgender Kooperationsvertrag zwischen den unten erwähnten Kooperati-
onspartnern zur Umsetzung des in § 1 dieses Kooperationsvertrages benann-
ten Projekts geschlossen. 
 

 se uzavírá tato smlouva o spolupráci mezi níže uvedenými kooperačními part-
nery na realizaci projektu, uvedeného v § 1 této smlouvy o spolupráci. 

 

Lead-Partner  Lead partner 
     

Firma / Einrichtung  Firma / instituce 

Sächsisches Oberbergamt  Saský horní úřad  
     

Vertretungsberechtigte Person  Statutární zástupce  
Prof. Dr. Bernhard Cramer  Prof. Dr. Bernhard Cramer 

     

Straße, Hausnummer 
PLZ, Ort 

 Ulice, číslo popisné 
PSČ, místo 

Kirchgasse 11, DE-09599 Freiberg  Kirchgasse 11, DE-09599 Freiberg 

 

Projektpartner  Projektový partner 
       

Projektpartner 1  Projektový partner 1 
     

Firma / Einrichtung  Firma / instituce 

Kreisverwaltung Ústecký kraj  Ústecký kraj 
     

Vertretungsberechtigte Person  Statutární zástupce 

Oldřich Bubeníček  Oldřich Bubeníček 
     

Straße, Hausnummer, 
PLZ, Ort 

 

Ulice, číslo popisné 
PSČ, místo 

Velká Hradební 3118/48, CZ-400 02 Ústí nad Labem   Velká Hradební 3118/48, CZ-400 02 Ústí nad Labem  
       

 

Für weitere Projektpartner kopieren Sie bitte die folgenden Zeilen und tragen die 
fortlaufende Nummer und die entsprechenden Daten ein.  

Pro další projektové partnery zkopírujte prosím následující řádky, pole označte 
pořadovým číslem a doplňte příslušná data. 
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Projektpartner 2  Projektový partner 2 
      

Firma / Einrichtung  Firma / instituce 

             
      

Vertretungsberechtigte Person  Statutární zástupce 
             
      

Straße, Hausnummer,  
PLZ, Ort 

 

Ulice, číslo popisné 
PSČ, místo 

             
       

 
 
 
 

Präambel 
 
Der Lead-Partner ist für die gesamte Koordination, das Projektmanagement 
und -berichtswesen sowie die Umsetzung des Projekts verantwortlich. Dazu 
zählen insbesondere die Verwaltung der projektbezogenen EU-Fördermittel 
und die ordnungsgemäße Verwendung der Fördermittel im Rahmen des Pro-
jekts, auch durch die am Projekt beteiligten Projektpartner. Er trägt gegenüber 
der Sächsischen Aufbaubank – Förderbank – (SAB), die die Aufgaben des 
Gemeinsamen Sekretariats, der Auszahlungsstelle und der für die deutschen 
Kooperationspartner verantwortlichen Kontrollinstanz wahrnimmt, die alleinige 
Verantwortung für die Durchführung des Projekts und schließt mit ihr einen 
Zuwendungsvertrag. Der Zuwendungsvertrag erlegt dem Lead-Partner eine 
Reihe von Verpflichtungen auf, die er nur mit Unterstützung des/der einzelnen 
Projektpartner/s erfüllen kann. Gegenstand dieses Kooperationsvertrages ist 
die Regelung dieser Pflichten im Verhältnis zwischen Lead-Partner und Pro-
jektpartner/n. 

 Preambule 
 
Lead partner je zodpovědný za celkovou koordinaci, řízení projektu,reporting 
a za realizaci projektu. Týká se to zejména správy dotačních prostředků EU, 
vztahujících se k projektu, a řádného využití dotačních prostředků v rámci pro-
jektu i ze strany projektových partnerů podílejících se na projektu. Lead part-
ner nese výlučnou odpovědnost za realizaci projektu vůči Saské rozvojové 
bance (SAB), která plní úkoly Společného sekretariátu, výplatního místa 
a kontrolora zodpovědného za německé kooperační partnery, a uzavírá s ní 
smlouvu o poskytnutí dotace. Smlouva o poskytnutí dotace ukládá lead part-
nerovi celou řadu povinností, které může splnit jen s podporou projektového 
partnera / jednotlivých projektových partnerů. Předmětem této smlouvy o spo-
lupráci je úprava těchto a dalších povinností ve vztahu mezi lead partnerem 
a projektovým partnerem / projektovými partnery. 

 

§ 1 
Vertragsgegenstand 

 
Vertragsgegenstand ist folgendes Projekt (Projekttitel) 
 

 § 1 
Předmět smlouvy 

 
Předmětem smlouvy je tento projekt (název projektu) 
 

 Bergbau / Hornictví SN-CZ   Bergbau / Hornictví SN-CZ 

Nähere Ausführungen hierzu enthält der Projektantrag. Die Parteien sind sich 
darüber einig, dass der Antrag in der Fassung der offiziellen Registrierung 

 Bližší informace o projektu jsou obsaženy v žádosti. Smluvní strany se shodují 
na tom, že žádost ve znění oficiální registrace se stává součástí této smluvní 
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Vertragsbestandteil dieser Vereinbarung ist und dem/n Projektpartner/n durch 
den Lead-Partner zur Kenntnis gegeben wird. 
 

dohody a lead partner ji dá projektovému partnerovi / projektovým partnerům 
na vědomí. 
 

 

§ 2 
Projektzusammenarbeit 

 
1. Die Kooperationspartner bestätigen, dass sie gemeinschaftlich an der Er-

arbeitung des in § 1 genannten Projektes mitgewirkt haben. 
 

 § 2 
Spolupráce v rámci projektu 

 
1. Kooperační partneři potvrzují, že se společně podíleli na přípravě projektu, 

uvedeného v § 1. 

2. Die Kooperationspartner sind sich darüber einig, dass der Erfolg des Pro-
jekts ihre Mitwirkung voraussetzt und sichern zu, an dem in § 1 genannten 
Projekt gemeinsam mitzuwirken. Die Mitwirkung des jeweiligen Kooperati-
onspartners am Projekt, d.h. an den einzelnen Projektanteilen/-aufgaben 
ist im Projektantrag ausführlich darzustellen. Die Kooperationspartner sind 
sich darüber einig, dass sie an die im Antrag gemachten Angaben hin-
sichtlich der Mitwirkung am Projekt gebunden sind.  

 

 2. Kooperační partneři se shodují na tom, že předpokladem úspěšnosti pro-
jektu je jejich součinnost, a zavazují se, že se budou společně podílet na 
projektu uvedeném v § 1. Součinnost příslušného kooperačního partnera 
v rámci projektu, tj. jeho podíl na jednotlivých částech projektu, resp. jed-
notlivých úkolech v rámci projektu, musí být podrobně popsána v projekto-
vé žádosti. Kooperační partneři se shodují na tom, že údaje ohledně jejich 
součinnosti na projektu, obsažené v projektové žádosti, jsou pro ně zá-
vazné. 

3. Die Kooperationspartner sichern zu, die Projektergebnisse auch nach Ab-
schluss des Projekts in geeigneter Weise zu nutzen. 

 3. Kooperační partneři se zavazují, že budou výsledky projektu využívat 
vhodným způsobem i po ukončení projektu. 

 

§ 3 
Antragsverfahren 

 
1. Der Lead-Partner stellt den Projektantrag. Der vorliegende abgeschlossene 

Kooperationsvertrag ist dem Antrag als Anlage beizufügen. 

 § 3 
Postup při podávání žádostí 

 
1. Lead partner podává projektovou žádost. Tato uzavřená smlouva o spolu-

práci je jednou z příloh projektové žádosti. 
2. Der/Die Projektpartner ist/sind verpflichtet, dem Lead-Partner sämtliche 

Informationen und Unterlagen, die zur Antragstellung und im Rahmen des 
bis zum Abschluss des Zuwendungsvertrages durchzuführenden Verfah-
rens erforderlich sind, zur Verfügung zu stellen. 

 2. Projektový partner / Projektoví partneři je povinen / jsou povinni poskytnout 
lead partnerovi k dispozici veškeré informace a podklady, které jsou po-
třebné pro podání žádosti a v rámci administrativního postupu, který musí 
proběhnout před uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace. 

3. Der Lead-Partner informiert den/die Projektpartner unverzüglich über den 
abgeschlossenen Zuwendungsvertrag und gibt ihm/ihnen den Inhalt voll-
umfänglich zur Kenntnis. 

 3. Lead partner informuje neprodleně projektového partnera / projektové part-
nery o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace a seznámí ho/je v plném roz-
sahu s jejím obsahem. 

4. Der Lead-Partner informiert den/die Projektpartner unverzüglich über die 
Ablehnung des Projektantrags. 

 4. Lead partner neprodleně informuje projektového partnera / projektové part-
nery o zamítnutí projektové žádosti. 
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§ 4 
Projektförderung 

 
1. Das Projekt ist gemäß dem Zuwendungsvertrag durchzuführen. 

 § 4 
Podpora projektu 

 
1. Projekt musí být realizován v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace. 

2. Die Kooperationspartner sind darüber informiert, dass für eine Förderung 
ausschließlich die im Zuwendungsvertrag aufgeführten Projektausgaben in 
Betracht kommen. 

 2. Kooperační partneři jsou informováni o tom, že pro účely podpory přicháze-
jí v úvahu výlučně projektové výdaje uvedené ve smlouvě o poskytnutí do-
tace. 

 
 

§ 5 
Vertretung der Projektpartner, Haftung 

 
1. Der/Die Projektpartner beauftragt/beauftragen und bevollmächtigt/ bevoll-

mächtigen den Lead-Partner, ihn/sie im Rahmen des in § 1 genannten 
Vorhabens rechtsgeschäftlich gegenüber den an der Programmverwaltung 
beteiligten Stellen zu vertreten. 

 § 5 
Zastupování projektových partnerů, odpovědnost za škodu 

 
1. Projektový partner / Projektoví partneři pověřuje/pověřují 

a zmocňuje/zmocňují lead partnera, aby ho/je v rámci projektu, uvedeného 
v § 1, zastupoval v právních úkonech ve vztahu k subjektům podílejícím se 
na řízení programu. 

2. Die Kooperationspartner sichern zu, die Anforderungen des jeweils für sie 
geltenden Rechts und die sich aus dem Gemeinsamen Umsetzungsdoku-
ment sowie aus diesem Vertrag ergebenden Pflichten einzuhalten und alle 
erforderlichen Genehmigungen einzuholen. Verstößt einer der Kooperati-
onspartner fahrlässig oder vorsätzlich gegen diese Pflicht und entsteht da-
raus dem/den anderen Kooperationspartner/n ein Schaden, so hat er die-
sen ihm/ihnen gegenüber zu ersetzen. 

 2. Kooperační partneři se zavazují, že budou dodržovat platné právní předpi-
sy, které se na ně vztahují, a povinnosti vyplývající ze Společného reali-
začního dokumentu a z této smlouvy, a že si zajistí veškerá potřebná povo-
lení. Poruší-li jeden z kooperačních partnerů tuto povinnost byť i jen 
z nedbalosti a způsobí-li tím škodu druhému kooperačnímu partnerovi / 
ostatním kooperačním partnerům, je povinen mu/jim tuto škodu uhradit. 

3. Verstößt ein Projektpartner fahrlässig oder vorsätzlich gegen seine vertrag-
lichen Verpflichtungen und haftet dadurch der Lead-Partner aus dem Zu-
wendungsvertrag, kann der Lead-Partner den ihm dadurch entstandenen 
Schaden von dem jeweiligen Projektpartner ersetzt verlangen. 

 3. Poruší-li jeden z projektových partnerů své smluvní povinnosti byť i jen 
z nedbalosti a je-li tím ze smlouvy o poskytnutí dotace dána odpovědnost 
lead partnera za vzniklou škodu, může lead partner od příslušného projek-
tového partnera požadovat náhradu škody, která mu tím vznikla. 

4. Verlangt die SAB vom Lead-Partner die Rückzahlung von Fördermitteln, 
haftet der jeweilige Projektpartner dem Lead-Partner für den auf ihn entfal-
lenden Betrag der Förderung.1 

 4. Je-li od lead partnera Saskou rozvojovou bankou požadováno vrácení do-
tačních prostředků, nese příslušný projektový partner ve vztahu k lead 
partnerovi odpovědnost za tu část dotace, která na něj připadá.1 

 
 

                                                
1 Nur bei gemeinsamer Finanzierung relevant / relevantní pouze u projektů se společným financováním. 
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§ 6 
Pflichten der Kooperationspartner 

 
Lead-Partner und der/die Projektpartner sind verpflichtet, 

 § 6 
Povinnosti kooperačních partnerů 

 
Lead partner a projektový partner je povinen / projektoví partneři jsou povinni, 

1. die auf ihn/sie zutreffenden Bedingungen und Auflagen, die im Zuwen-
dungsvertrag festgeschrieben sind, zu erfüllen, 

 1. plnit podmínky a požadavky písemně vymezené ve smlouvě o poskytnutí 
dotace, které se ho/jich týkají, 

2. die für die Abrechnung notwendigen Unterlagen in der jeweiligen Landes-
sprache bei der national zuständigen Kontrollinstanz vorzulegen2, 

 2. předkládat v příslušném národním jazyce národnímu kontrolorovi podklady, 
které jsou nutné pro vyúčtování2, 

3. alle Kooperationspartner über den Fortschritt seines/ihrer Projektanteils/e 
sowie unverzüglich über die Beendigung seiner/ihrer Aufgaben im Projekt 
unter Angabe des Datums zu unterrichten, 

 3. neprodleně informovat všechny projektové partnery o pokroku svého/ 
svých částí projektu a o splnění svého úkolu / svých úkolů v rámci projektu 
s uvedením příslušného data, 

4. alle Kooperationspartner unverzüglich zu unterrichten, wenn 
a. sich der dem Zuwendungsvertrag zugrunde liegende Sachverhalt än-

dert oder  
b. einer der unter § 10 (Kündigung des Vertrages) aufgeführten Sachver-

halte vorliegt, 

 4. neprodleně informovat všechny projektové partnery, pokud: 
a. dojde ke změně skutkového stavu tvořícího základ smlouvy 

o poskytnutí dotace nebo 
b. nastane jeden ze skutkových stavů uvedených v § 10 (výpověď 

smlouvy), 
5. bei einer Vergabe von Leistungen an Dritte sind die nationalen und europä-

ischen Rechtsvorgaben für die Vergabe von Aufträgen in der jeweils gel-
tenden Fassung zu beachten. Dies gilt auf der deutschen Seite aus-
schließlich für Kooperationspartner, die zur Einhaltung vergaberechtlicher 
Bestimmungen gesetzlich3 verpflichtet sind. In allen übrigen Fällen ist zum 
Nachweis des wirtschaftlichen und sparsamen Einsatzes der Fördermittel 
ein Preisvergleich vorzunehmen. Dieser ist zu dokumentieren. Auf der 
tschechischen Seite sind die einschlägigen Regelungen in der jeweils gel-
tenden Fassung zu beachten. 

 5. v případě zadání úkolů třetím subjektům respektovat národní a evropské 
právní předpisy v platném znění. Na německé straně toto ustanovení platí 
výlučně pro ty kooperační partnery, kteří jsou ze zákona povinni se řídit zá-
konem o zadávání veřejných zakázek3. Ve všech ostatních případech je 
nutno doložit na základě zdokumentovaného porovnání cen hospodárné 
a úsporné využití dotačních prostředků. Na české straně je nutno dodržet 
příslušné předpisy v platném znění. 

 

                                                
2 Die zu verwendenden Formulare stehen auf www.sn-cz2020.eu unter der Rubrik „Formulare“ zum Download bereit./ Potřebné formuláře jsou dostupné ke stažení na internetové 

stránce www.sn-cz2020.eu v rubrice „Formuláře“. 
3 §§ 98ff. Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) i.V.m. der Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabeverordnung – VgV), § 1 Absatz 1 des Gesetzes 

über die Vergabe öffentlicher Aufträge im Freistaat Sachsen (Sächsisches Vergabegesetz – SächsVergabeG) / §§ 98 a násl. Zákona proti omezování hospodářské soutěže (Gesetz 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)) ve spojení s Nařízením o zadávání veřejných zakázek (Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabeverordnung – 
VgV)), § 1, odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek ve Svobodném státě Sasko (Gesetz über die Vergabe öffentlicher Aufträge im Freistaat Sachsen (Sächsisches Vergabege-
setz – SächsVergabeG)). 
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§ 7 
Belegprüfung und Auszahlung 

 

 § 7 
Kontrola dokladů a výplata prostředků 

 

1. Der Lead-Partner und die Projektpartner legen die für die Abrechnung not-
wendigen Unterlagen bei der für sie zuständigen nationalen Kontrollinstanz 
vor (siehe auch § 6 Abs. 2 des vorliegenden Vertrages). 

 1. Lead partner a projektoví partneři předkládají podklady, nutné pro vyúčto-
vání, svému příslušnému národnímu kontrolorovi (viz také § 6 odst. 2 této 
smlouvy). 

2. Die Anforderung der Fördermittel soll anteilig entsprechend den in 
Pkt.4.1.6 des Projektantrages aufgeführten Meilensteinen erfolgen. 

 2. O proplacení dotačních prostředků se žádá podle podílů, které odpovídají 
milníkům, uvedeným v bodě 4.1.6. Žádosti o poskytnutí dotace. 

3. Die Kooperationspartner beantragen die Auszahlung der Fördermittel un-
abhängig voneinander. Dafür legt der jeweilige Kooperationspartner der 
zuständigen nationalen Kontrollinstanz gemeinsam mit der Belegliste einen 
Auszahlungsantrag über den in der Belegliste aufgeführten zuschussfähi-
gen Betrag zur Prüfung vor. 

 3. Projektoví partneři podávají žádost o proplacení dotačních prostředků ne-
závisle na sobě. Příslušný projektový partner předkládá za tímto účelem ke 
kontrole svému příslušnému národnímu kontrolorovi společně se soupis-
kou výdajů i žádost o proplacení částky způsobilých výdajů, uvedené 
v soupisce. 

4. Die zuständige nationale Kontrollinstanz übermittelt das Prüfergebnis so-
wie die Höhe des auszuzahlenden Betrages der Auszahlungsstelle bei der 
SAB sowie dem Lead-Partner und, sofern zutreffend, dem betroffenen Pro-
jektpartner zur Information. 

 4. Příslušný národní kontrolor sdělí výsledek kontroly a výši částky, která má 
být proplacena, výplatnímu místu v Saské rozvojové bance a lead partne-
rovi a případně pro informaci dotčenému projektovému partnerovi. 

5. Die Auszahlung der Fördermittel erfolgt gegenüber dem Lead-Partner. Der 
Lead-Partner leitet dem/den Projektpartner/n den auf ihn/sie entfallenden 
Anteil der Fördermittel weiter4. 

 5. Dotační prostředky jsou propláceny prostřednictvím lead partnera. Lead 
partner postupuje příslušný podíl dotačních prostředků dále příslušnému 
projektovému partnerovi / projektovým partnerům4. 

 

§ 8 
Abschluss des Projektes 

 
1. Nach Abschluss des in § 1 genannten Projektes stellt der Lead-Partner die 

Ergebnisse des Vorhabens in einem zweisprachigen Abschlussbericht dar 
und reicht diesen sowie weitere erforderliche Unterlagen5 bei der SAB ein. 
Die abschließende Auszahlung für die Kooperationspartner wird erst nach 
der erfolgten Prüfung des Abschlussberichtes sowie nach Prüfung der ab-
schließenden Abrechnungsunterlagen aller Kooperationspartner erfolgen. 

 § 8 
Ukončení realizace projektu 

 
1. Po ukončení projektu uvedeného v § 1 popíše lead partner výsledky projek-

tu ve dvoujazyčné závěrečné zprávě, kterou společně s dalšími potřebnými 
podklady5 předloží Saské rozvojové bance. Závěrečná platba kooperačním 
partnerům se uskuteční až po provedené kontrole závěrečné zprávy a po 
závěrečné kontrole účetních dokladů všech kooperačních partnerů. 

2. Die Anforderung der Fördermittel kann anteilig nach den jeweils durchge-
führten Projektabschnitten erfolgen. Die einzelnen Projektabschnitte erge-
ben sich aus dem Projektantrag. 

 2. Závěrečná platba dotačních prostředků se uskuteční prostřednictvím lead 
partnera. Lead partner postupuje příslušný podíl dotačních prostředků dále 
příslušnému projektovému partnerovi / projektovým partnerům. 
 

 

                                                
4 Nur bei gemeinsamer Finanzierung relevant. / Relevantní pouze u projektů se společným financováním. 
5 Die zu verwendenden Formulare stehen auf www.sn-cz2020.eu unter der Rubrik „Formulare“ zum Download bereit. / Potřebné formuláře jsou dostupné ke stažení na internetové 

stránce www.sn-cz2020.eu v rubrice „Formuláře“. 
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§ 9 
Kürzungsvorbehalt 

 
1. Der Lead-Partner zahlt dem/den Projektpartnern den auf ihn/sie entfallen-

den Betrag vollständig ohne Abzüge, Einbehalte bzw. Verringerung durch 
später erhobene spezifische Abgaben oder Ähnliches aus. 

 § 9 
Výhrada krácení dotace 

 
1. Lead partner vyplácí příslušnou částku jednotlivým projektovým partnerům 

úhrnně bez odpočtů, srážek, resp. bez snížení v důsledku později vybíra-
ných specifických poplatků apod. 

2. Im Falle einer Aberkennung von Ausgaben leitet der Lead Partner den 
durch die Kontrollinstanz geminderten und von der SAB ausgezahlten Be-
trag an den betroffenen Projektpartner weiter. 

 2. V případě neuznání výdajů předá lead partner příslušnému projektovému 
partnerovi částku, sníženou kontrolorem a proplacenou Saskou rozvojovou 
bankou. 

3. Übersteigt der von der Kontrollinstanz aberkannte Betrag den verbleiben-
den Auszahlungsbetrag des betroffenen Projektpartners, fordert die SAB 
den Differenzbetrag vom Lead Partner zurück. Der von der Aberkennung 
betroffene Projektpartner ist verpflichtet, dem Lead Partner diesen Rück-
forderungsbetrag unverzüglich, spätestens 10 Arbeitstage nach Aufforde-
rung durch den Lead-Partner, zurückzuzahlen. Der Lead Partner überweist 
den Betrag unverzüglich an die SAB. 
 

 3. Pokud je kontrolorem neuznaná částka vyšší, nežli částka, zbývající 
k proplacení příslušnému projektovému partnerovi, bude Saská rozvojová 
banka požadovat vrácení rozdílu po lead partnerovi. Projektový partner, 
u něhož došlo ke zkrácení dotačních prostředků, je povinen tuto částku le-
ad partnerovi neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů následujících 
po výzvě lead partnera, uhradit. Lead partner převede neprodleně tuto 
částku Saské rozvojové bance. 

 
 

§ 10 
Kündigung des Vertrages 

 
1. Der Lead-Partner kann diesen Vertrag gegenüber einem oder mehreren 

Projektpartnern aus wichtigem Grund fristlos kündigen. Darüber hinaus 
kann der einzelne Projektpartner den Vertrag für sich gegenüber dem 
Lead-Partner aus wichtigem Grund fristlos kündigen. Ein wichtiger Grund in 
diesem Sinne liegt insbesondere vor, wenn 
 

 § 10 
Odstoupení od smlouvy 

 
1. Lead partner může ze závažného důvodu odstoupit od smlouvy vůči jed-

nomu nebo několika projektovým partnerům, aniž by platila výpovědní lhů-
ta. Mimo to může ze závažného důvodu každý projektový partner odstoupit 
od smlouvy vůči lead partnerovi, aniž by platila výpovědní lhůta. Závažný 
důvod v tomto smyslu je dán v případech, v nichž 

a) die Fördervoraussetzungen nicht mehr gegeben sind,  a) už nejsou naplněny předpoklady pro poskytnutí dotace, 
b) über das Vermögen eines Kooperationspartners die Eröffnung des In-

solvenzverfahrens beantragt wurde, 
 b) byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení jednoho 

z kooperačních partnerů, 
c) ein Kooperationspartner die Fördermittel zu Unrecht, insbesondere 

durch unzutreffende Angaben, erlangt hat, 
 c) jeden z kooperačních partnerů získal dotační prostředky neoprávněně, 

zejména na základě nepravdivých údajů, 
d) ein Kooperationspartner vor der offiziellen Registrierung des Projektan-

trages mit dem Projekt begonnen hat, , da die Gewährung einer Förde-
rung für Projekte, die bereits vor der offiziellen Registrierung des Projek-
tantrages umgesetzt werden, ausgeschlossen ist. Eine Ausnahme hier-
von gilt für notwendigerweise anfallende Ausgaben für Übersetzungs-
leistungen sowie Ausgaben der Projektvorbereitung im Rahmen der An-
tragstellung, wenn sie ab dem 01.01.2014 entstanden sind. Diese Aus-
gaben sind bis zu 5 Prozent der zuschussfähigen Gesamt-ausgaben 
des Kooperationspartners, bei dem sie angefallen sind, förderfähig. 

 d) některý z kooperačních partnerů začal s projektem dříve, než byl projekt 
oficiálně zaregistrován, neboť je vyloučeno poskytnutí dotace na projek-
ty, jejichž realizace byla zahájena již před oficiální registrací projektové 
žádosti. Výjimku tvoří výdaje nutné na překlady a výdaje na přípravu 
projektu v rámci podávání žádosti, pokud vznikly ode dne 1.1.2014. Ty-
to výdaje jsou způsobilé až do výše 5 % z celkových způsobilých výdajů 
kooperačního partnera, u kterého vznikly. 
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e) ein Kooperationspartner das geförderte Projekt nicht oder nicht rechtzei-
tig verwirklicht oder von den im Antrag gemachten Angaben wesentlich 
abweicht, 

 e) jeden z kooperačních partnerů podporovaný projekt nerealizuje nebo ho 
nerealizuje včas nebo se podstatně odklání od údajů uvedených 
v žádosti, 

f) ein Kooperationspartner die Fördermittel nicht dem im Zuwendungsver-
trag festgelegten Verwendungszweck entsprechend einsetzt oder ge-
gen die Zweckbindung dem Zuwendungsvertrag entsprechend verstößt, 

 f) jeden z kooperačních partnerů nevyužívá dotační prostředky na účel 
použití stanovený ve smlouvě o poskytnutí dotace nebo obdobným způ-
sobem poruší účelovou vázanost prostředků ve smyslu smlouvy 
o poskytnutí dotace, 

g) die mit dem Zuwendungsvertrag verbundenen Auflagen und Vorausset-
zungen sowie die Bestimmungen dieses Kooperationsvertrages nicht 
erfüllt werden. 

 g) nedochází k plnění požadavků a předpokladů souvisejících se 
smlouvou o poskytnutí dotace a ustanovení této smlouvy o spolupráci. 

2. Der Lead-Partner hat die SAB unverzüglich über die Kündigung dieses 
Vertrages zu unterrichten. 

 2. Lead partner je povinen neprodleně informovat Saskou rozvojovou banku 
o odstoupení od této smlouvy. 

3. Der Lead-Partner kann mit Zustimmung der SAB das Projekt mit dem/den 
verbleibenden Projektpartner/n oder mit einem neuen Projektpartner bzw. 
neuen Projektpartnern fortführen, sofern eine ordnungsgemäße Projekt-
durchführung gewährleistet werden kann. 

 3. Lead partner může se souhlasem Saské rozvojové banky pokračovat 
v projektu se zbylým projektovým partnerem / zbylými projektovými partne-
ry nebo s novým projektovým partnerem, resp. novými projektovými partne-
ry, pokud bude zajištěna řádná realizace projektu. 

4. Ist einem Kooperationspartner durch die Kündigung nach Ziffer 1 ein 
Schaden entstanden, kann er sich von dem Kooperationspartner schadlos 
halten, der den Kündigungsgrund zumindest fahrlässig zu vertreten hat. 

 4. Vznikla-li jednomu z kooperačních partnerů škoda následkem výpovědi 
smlouvy podle bodu 1, může požadovat náhradu vzniklé škody od toho ko-
operačního partnera, který zapříčinil vznik důvodu výpovědi smlouvy. Za 
škodu odpovídá i ten, kdo ji způsobil byť i jen v nedbalosti. 

 
 

§ 11 
Rückforderung der Fördermittel vom Projektpartner 

 
1. In den Fällen des § 5 Ziffer 4 bzw. § 9 Ziffer 3 (Rückforderung der SAB ge-

genüber dem Lead-Partner) hat der Projektpartner die erhaltenen Förder-
mittel unverzüglich an den Lead-Partner zurückzuzahlen. 

 § 11 
Vymáhání dotačních prostředků od projektových partnerů 

 
1. V případech podle § 5 odst. 4, příp. § 9 odst. 3 (vymáhání prostředků Sas-

kou rozvojovou bankou po lead partnerovi) je projektový partner povinen 
neprodleně vrátit obdržené dotační prostředky lead partnerovi. 

2. Zahlt ein Projektpartner die Fördermittel nicht an den Lead-Partner zurück, 
haftet der Projektpartner gegenüber dem Mitgliedsstaat, in dem er seinen 
Sitz hat, in Höhe der zurück zu zahlenden Fördermittel.6 Vorstehender Satz 
begründet einen eigenen Anspruch des Mitgliedsstaats gegen den Projekt-
partner. 

 2. Pokud projektový partner nevrátí dotační prostředky lead partnerovi, ručí 
projektový partner ve vztahu k členskému státu, v němž má své sídlo6, ve 
výši dotačních prostředků, které mají být vráceny zpět. Předchozí věta za-
kládá nárok členského státu vůči projektovému partnerovi. 

 
 

                                                
6 Tschechische Projektpartner haften gegenüber der Tschechischen Republik (Gesetz Nr. 40/1964 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch der Tschechischen Republik). Deutsche Projektpart-

ner haften gegenüber dem Freistaat Sachsen. / Český projektový partner ručí vůči České republice (zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník). Německý projektový partner ručí vůči 
Svobodnému státu Sasko. 
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§ 12 
Verzinsung der Rückforderung 

 
1. Der Rückforderungsbetrag ist zu verzinsen, und zwar 

 § 12 
Zúročení vymáhaných dlužných částek 

 
1. Vymáhaná dlužná částka se úročí, a sice 

a) im Fall der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen ei-
nes Kooperationspartners ab dem Tag der Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens 

 a) v případě zahájení insolvenčního řízení na majetek jednoho 
z kooperačních partnerů ode dne zahájení insolvenčního řízení. 

b) im Übrigen ab dem Tag der Auszahlung an den Lead-Partner.  b) v ostatních případech ode dne vyplacení prostředků lead partnerovi 
2. Der Zinssatz bemisst sich gemäß Artikel 147 Absatz 2 der VO (EG) Nr. 

1303/2013. 
 2. Úroková sazba se stanoví v souladu s s článkem 147 odstavec 2 nařízení 

(ES) č. 1303/2013. 
 

§ 13 
Aufbewahrungspflichten 

 
Die Kooperationspartner haben dafür Sorge zu tragen, dass die Originalbele-
ge auf Anforderung der zur Kontrolle berechtigten Behörden und öffentlichen 
Stellen verfügbar sind. Die Originalbelege sind daher grundsätzlich bis zum 
31.12.2030 aufzubewahren, sofern nach nationalem Recht keine längere Frist 
bestimmt ist. Ausnahmsweise dürfen die Originalbelege nach Ablauf der 
Zweckbindungsfrist mit Zustimmung der SAB vernichtet werden.  
Der Lead-Partner wird die Zustimmung der SAB zur Vernichtung der Belege 
einholen. Er teilt die Entscheidung dem/n Projektpartner/n mit. 
Sollte die SAB der Vernichtung der Originalbelege nicht zustimmen, vereinba-
ren die Kooperationspartner ergänzend zu diesem Vertrag eine neue Aufbe-
wahrungsfrist. 

 § 13 
Povinnosti archivace dokladů 

 
Kooperační partneři jsou povinni zajistit na základě výzvy subjektu oprávně-
ného ke kontrole předložení dokladů v originále. Originály dokladů se proto 
musí archivovat do 31. 12. 2030, pokud podle národního práva nebyla stano-
vena lhůta delší. Ve výjimečných případech lze se souhlasem Saské rozvojo-
vé banky originály dokladů skartovat po ukončení lhůty účelového vázání pro-
středků. 
Lead partner si vyžádá souhlas Saské rozvojové banky se skartací dokladů. 
O rozhodnutí informuje projektového partnera / projektové partnery. 
Pokud Saská rozvojová banka neudělí souhlas se skartací originálních dokla-
dů, dohodnou se kooperační partneři v rámci dodatku k této smlouvě na nové 
lhůtě pro archivaci dokladů. 

 

§ 14 
Auskunftspflicht 

 
1. Jeder Kooperationspartner ist verpflichtet, der Europäischen Union, den 

beteiligten öffentlichen Stellen im Freistaat Sachsen und der Tschechi-
schen Republik, insbesondere der SAB, dem Zentrum für Regionalentwick-
lung der Tschechischen Republik und den zuständigen Rechnungsprü-
fungsorganen sowie deren Beauftragten Auskünfte über das Projekt zu er-
teilen und insoweit Einblick in die Geschäftsunterlagen zu gewähren. 

 § 14 
Informační povinnost 

 
1. Každý kooperační partner je povinen poskytovat informace o projektu Ev-

ropské unii, veřejným subjektům České republiky a Svobodného státu Sas-
ko, zapojeným do implementace programu, zejména Saské rozvojové ban-
ce, Centru pro regionální rozvoj České republiky a příslušným veřejným 
kontrolním a revizním orgánům, jakož i pověřeným osobám těchto subjek-
tů, a umožnit jim v potřebném rozsahu nahlížet do svých účetních dokladů 
a dokladů o činnosti. 

2. Die Kooperationspartner sind sich bewusst, dass die SAB im Rahmen der 
in der Präambel beschriebenen Aufgaben gleichfalls zur Auskunft verpflich-
tet ist und entbinden sie insoweit von ihrer Schweigepflicht. 

 2. Kooperační partneři si jsou vědomi, že Saská rozvojová banka je v rámci 
svých úkolů popsaných v preambuli rovněž povinna poskytovat informace, 
a zbavují ji v tomto nezbytném rozsahu povinnosti mlčenlivosti. 
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§ 15 
Prüfungsrecht 

 
Die Europäische Union, die zuständigen öffentlichen Stellen im Freistaat 
Sachsen und der Tschechischen Republik, insbesondere die zuständigen 
Prüfinstanzen und deren Beauftragte sowie die SAB im Rahmen der in der 
Präambel beschriebenen Aufgaben, das Zentrum für Regionalentwicklung in 
der Tschechischen Republik und deren Beauftragte, sind zur Prüfung der ord-
nungsgemäßen Verwendung der Mittel beim jeweiligen Partner befugt. Sie 
haben das Recht, Einsicht in alle relevanten Projektunterlagen zu verlangen 
und davon Kopien zu fertigen. Zu diesem Zweck räumen der Lead-Partner 
und der/die Projektpartner den prüfenden Stellen und ihren Beauftragten je-
weils ein Betretungsrecht ein. 
 

 § 15 
Kontrolní právo 

 
Evropská unie, příslušné veřejné orgány v České republice a ve Svobodném 
státě Sasko, zejména příslušné kontrolní subjekty a jimi pověřené osoby, ja-
kož i Saská rozvojová banka (Sächsische Aufbaubank – Förderbank) v rámci 
svých úkolů popsaných v preambuli, Centrum pro regionální rozvoj České re-
publiky a jím pověřené osoby, jsou oprávněny provádět u jednotlivých partnerů 
kontrolu řádného využití prostředků. Tyto subjekty mají právo požadovat na-
hlédnutí do veškeré relevantní projektové dokumentace a pořizovat si kopie. 
Za tímto účelem udělují lead partner a projektový partner / projektoví partneři 
kontrolním subjektům a osobám jimi pověřeným právo vstupu na své pozemky 
a do svých objektů. 

 

§ 16 
Schlussbestimmungen 

 
1. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung ganz oder teilweise 

unwirksam oder undurchführbar sein, bleibt die Gültigkeit der übrigen Best-
immungen hiervon unberührt. Dies gilt auch, wenn die Vereinbarung eine 
Lücke aufweist. In diesen Fällen verpflichten sich die Vertragspartner, eine 
die unwirksame Bestimmung ersetzende Vereinbarung so zu treffen, wie 
sie sie bei Kenntnis der Unwirksamkeit, Undurchführbarkeit oder Lücke in 
rechtlich zulässiger Weise getroffen hätten. 

 § 16 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení této smlouvy úplně nebo čás-

tečně neúčinným nebo neproveditelným, zůstává tím platnost ostatních 
ustanovení nedotčena. Výše uvedené platí také při případném výskytu ne-
dostatku v právní úpravě této smlouvy. V těchto případech se smluvní stra-
ny zavazují, že učiní takovou dohodu nahrazující neúčinné ustanovení, ja-
kou by učinily právně přípustným způsobem, kdyby si byly vědomy neúčin-
nosti, resp. neproveditelnosti předmětného ustanovení nebo nedostatku 
v právní úpravě. 

2. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags und die Aufhebung dieser 
Schriftformklausel bedürfen der Schriftform. 

 2. Veškeré změny a dodatky k této smlouvě jsou účinné pouze tehdy, pokud 
byly přijaty v písemné podobě; zrušení povinnosti provádět změny pouze 
písemnou formou musí mít rovněž písemnou formu. 

3. Dieser Vertrag unterliegt dem Recht des Staates, in dem der Lead- Partner 
seinen Sitz hat. Gerichtsstand ist Freiberg. 

 3. Tato smlouva podléhá právu státu, v němž má sídlo lead partner. Soudní 
příslušnost je Freibergu. 

4. Dieser Vertrag tritt am Tage seiner Unterzeichnung in Kraft.  4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu. 
5. Die Parteien können diesen Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, 

wenn der Projektantrag abgelehnt wurde und feststeht, dass eine Weiter-
verfolgung des Projektes durch die Kooperationspartner nicht gewollt ist. 

 5. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit s okamžitou platností, 
pokud bude projektová žádost zamítnuta a je zřejmé, že není vůlí koope-
račních partnerů pokračovat ve snahách o realizaci projektu. 

 
6. Die §§ 1 bis 16 dieses Vertrages können nicht durch die Vereinbarung er-

gänzender Regelungen in § 17 abbedungen werden. Sollten einzelne Re-
gelungen in § 17 denen in den §§ 1 bis 16 widersprechen, so gelten die 
Regelungen der §§ 1 bis 16 vorrangig. 
 

 6. Paragrafy 1 až 16 této smlouvy nemohou být zrušeny doplňujícími ustano-
veními sjednanými v § 17. Budou-li jednotlivá ustanovení v § 17 v rozporu 
s ustanoveními v § 1 až § 16, platí přednostně ustanovení § 1 až § 16. 
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§ 17 
Ergänzende Vereinbarungen (optional) 

 
[an dieser Stelle können die Kooperationspartner ergänzende Regelungen 
vornehmen] 

 § 17 
Doplňující ujednání (volitelná) 

 
[na tomto místě mohou kooperační partneři uvést doplňující ustanovení] 

-  - 

 

Unterzeichnung durch den Lead-Partner  Podpis lead partnera 
     

Ort, Datum,  
Unterschrift, Stempel 

 Místo, datum, 
Podpis, razítko 

Freiberg, 

 

      

     

Name in Druckbuchstaben  Jméno tiskacími písmeny 

Prof. Dr. Bernhard Cramer        

 

Unterzeichnung durch den/die Projektpartner  Podpis/Podpisy projektového partnera / projektových partnerů 
     

Projektpartner 1  Partner projektu 1 
     

Ort, Datum,  
Unterschrift, Stempel 

 Místo, datum, 
Podpis, razítko 

      

 

Ústí nad Labem,   

     

Name in Druckbuchstaben  Jméno tiskacími písmeny 

       Oldřich Bubeníček 

 

Für weitere Projektpartner kopieren Sie bitte die folgenden Zeilen und tragen die 
fortlaufende Nummer und die entsprechenden Daten ein.  

Pro další projektové partnery zkopírujte prosím následující řádky, pole označte 
pořadovým číslem a doplňte příslušná data. 

 
 
 



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 000316 Jana Bašková 1965 Hostomice Bílina A3r 107 500,00
2 000468 Andrea Wolfi 1983 Dolní Poustevna Rumburk C 95 000,00
3 000653 Nikola Andrašíová 1992 Radonice Kadaň A3a 120 000,00
4 000706 Jiří Svoboda 1965 Těchlovice Děčín B 120 000,00
5 000783 Dušan Pleskot 1967 Ústí nad Labem Ústí nad Labem B 127 500,00
6 000914 Edita Brejchová 1955 Zubrnice Ústí nad Labem B 120 000,00
7 000929 David Jirásek 1978 Židovice Roudnice nad Labem C 95 000,00
8 001292 Věra Kodešová 1955 Jirkov Chomutov C 95 000,00
9 001313 František Bartl 1964 Vejprty Kadaň A3r 100 000,00

980 000,00

Legenda: Počet žádostí dle typu zařízení
A3a - automatický kotel pouze na biomasu 1 120 000,00 Kč

A3r - kotle pouze na biomasu s ručním přikládáním 2 207 500,00 Kč

B - tepelné čerpadlo 3 367 500,00 Kč

C- plynový kondenzační kotel 3 285 000,00 Kč

980 000,00 Kč

Bod 9.6 příloha 1

1/1

Bod 9.6 priloha 1.pdf k usnesení č. 018/91R/2020
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Krajský úřad 

Číslo smlouvy u poskytovatele:  
Číslo smlouvy u příjemce:  
 
 

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

Smluvní strany 

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

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ/NEINVESTIČNÍ DOTACE 
v rámci dotačního programu „ Inovační vouchery 2020“ 

 
(dále jen „smlouva“)  

 
k realizaci projektu  

„ ………………………………………………………………………………“ 

Bod 9.11 priloha 1.pdf k usnesení č. 022/91R/2020
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Preambule 

 
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 
013/13Z/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 a v souladu s dotačním programem „Inovační vouchery 
Ústeckého kraje 2020“ schváleným usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …….. ze 
dne ……..  

 

Článek I. 

Předmět smlouvy, účel a výše dotace 
 

1. Poskytovatel v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje………… č. ….. ze dne ……. 
poskytuje příjemci ze svého rozpočtu investiční/neinvestiční dotaci ve výši ………….,- Kč 
(slovy: ……..korun českých),  která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce  
uvedený, v žádosti o proplacení dotace, za podmínky, že příjemce stanoveným 
způsobem zrealizuje projekt nejpozději do 31. 5. 2021. 

2. Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace č…………  ze dne…….. 
 
3. Dotace je poskytnuta na realizaci projektu……….. (dále jen ,,projekt“).  
 
4.   Dotace je poskytována za využití pravidla „de minimis“ ve smyslu Nařízení Komise 

(EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování 
Evropské unie na podporu de minimis, které bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU č. L 
352/1 dne 24. 12. 2013. Poskytovatel uzavírá tuto smlouvu na základě následujícího 
prohlášení příjemce.  
Příjemce prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy se nezměnily okolnosti týkající se 
příjemcem přijatých podpor de minimis, jenž příjemce uvedl ve formuláři žádosti o dotaci 
a není mu známa překážka, která by bránila poskytnutí podpory de minimis dle výše 
uvedeného nařízení Evropské komise.  

5.  Dotace je slučitelná s dotací poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných 
celků, státního rozpočtu nebo fondů EU, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor 
nevylučují. 

Článek II. 

Podmínky použití dotace,  
doba, v níž má být dosaženo účelu, 

způsob poskytnutí dotace  

1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace 
předloženého projektu dle poskytovatelem odsouhlaseného rozpočtu projektu všech 
plánovaných výdajů (dále jen „plánovaný rozpočet“), za dodržení druhového členění 
plánovaného rozpočtu projektu. Plánovaný rozpočet projektu je součástí Nabídky 
poskytnutí znalosti, která je přílohou žádosti o dotaci. 

2. Změny v rámci druhového členění rozpočtu je možné provádět pouze za podmínek 
stanovených čl. VIII. odst. 6 Zásad za předpokladu předchozího písemného souhlasu 
odboru strategie, přípravy a realizace projektů krajského úřadu. V těchto případech nebude 
uzavírán dodatek ke smlouvě. 
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3. Termínem ukončení realizace projektu je 31. 5. 2021. Pro příjemce je tento termín stanoven 
jako závazný ukazatel.  

4. Jako druhý závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných 
uznatelných nákladech projektu v maximální výši 70,00%. Závazný ukazatel musí být 
dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu za dodržení druhového 
členění plánovaného rozpočtu projektu  

5. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. I. odst. 3. smlouvy) a lze ji použít pouze na úhradu 
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od 
20. 3. 2020 (po vyhlášení programu) do 31. 5. 2021.     

 

Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky: 

a) jedná se o výdaj na nákup služeb od výzkumné organizace, který je uveden v žádosti 
o dotaci a váže se ke způsobilým činnostem 

b) vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti, 
c) vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu a v rámci termínu realizace 

projektu, 
d) byl skutečně uhrazen v rámci termínu realizace projektu a zachycen v účetnictví 

příjemce na jeho účetních dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený 
prvotními podpůrnými doklady. 

 

Neuznatelný náklad je náklad na:  

vlastní činnost žadatele (např. mzdy zaměstnanců firmy a ostatní osobní náklady) a další 
neuznatelné náklady dle „Zásad“. 

 
6. Dotace bude poskytnuta bankovním převodem na účet příjemce uvedený v žádosti o 

proplacení dotace jednorázově ve lhůtě do 30 dnů po jejím schválení poskytovatelem. 
Formulář žádosti o proplacení dotace je k dispozici na webových stránkách Inovačního 
centra Ústeckého kraje, z.s. www.icuk.cz   

 

Článek III. 

Práva a povinnosti příjemce 
 

Příjemce se zavazuje: 

1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace poskytnuta 
v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.  

2. Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění 
odpočtu této daně. 

3. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným 
plánovaným rozpočtem projektu, který je součástí Nabídky poskytnutí znalosti, a jejich 
řádné a oddělené sledování v účetnictví, vedeném v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to jak z hlediska nákladů projektu hrazených 
z dotace, tak z hlediska celkových nákladů projektu.  

4. Uvádět na všech dokladech včetně originálů účetních dokladů souvisejících s realizací 
projektu, že byl „Projekt podpořen Ústeckým krajem“.  
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5. Předat poskytovateli písemnou, žádost o proplacení dotace, jejíž povinnou součástí je 
závěrečná zpráva a finanční vypořádání dotace, do 30 dnů od ukončení realizace 
projektu. Ze závažných důvodů může být termín předložení žádosti o proplacení dotace 
na žádost příjemce, postupem dle Zásad, prodloužen.  

 

I. Závěrečná zpráva, musí obsahovat: 

- označení příjemce, bankovní spojení, 

- kopie smlouvy o vedení bankovního účtu, 

- číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy, 

- popis realizace projektu včetně dodržování jeho harmonogramu, 

- kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu, 

- potenciál pro další spolupráci s poskytovatelem znalosti, 

- celkové zhodnocení projektu, 

- finanční vypořádání dotace. 

 

II. Finanční vypořádání dotace musí obsahovat: 

- přehled všech uznatelných nákladů projektu, včetně kopií účetních dokladů a 
podkladů pro vystavení těchto dokladů a dokladů o provedených platbách, tj. výpis 
z účtu nebo výdajový pokladní doklad,  

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

- výpis z účetnictví.  

6. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití 
prostředků dotace, v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní evidence a plnit další 
povinnosti v souvislosti s kontrolou. Využití dotace podléhá režimu veřejnosprávní kontroly 
ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné zprávě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole 
(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, ze strany poskytovatele.  

7. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor strategie, přípravy a 
realizace projektů krajského úřadu o všech změnách týkajících se tohoto smluvního vztahu, 
včetně identifikace příjemce nebo podpořeného projektu.  

8. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným 
celkovým nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako druhý závazný 
ukazatel (viz čl. II odst. 4 smlouvy), poskytovatel nevyplatí příjemci prostředky, o které byl 
dohodnutý podíl dotace překročen.  

9. Plnit publicitu dle č.VI této smlouvy.  

10. Respektovat závěry kontroly čerpání a využití prostředků dotace provedené v souladu se 
zákonem. 

11. Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se příjemce stal dotovaným zadavatelem 
ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 tohoto zákona a dodržovat v souvislosti s čerpáním dotace 
veškeré další obecně závazné právní předpisy. 
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12. Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí o jeho 
likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato až po předchozím 
souhlasu poskytovatele. Příjemce je povinen poskytovateli poskytnout veškeré informace o 
záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru poskytovatele ovlivnit podmínky 
a účel poskytnutí dotace. 

 
13. Příjemce je povinen s poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči Úřadu 

pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi. 
 

 

Článek IV. 

Porušení rozpočtové kázně a krácení dotace 
 

1. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních 
prostředků poskytnutých jako dotace (§ 22 odst. 1 až 3 zákona č. 250/2000 Sb.). 
V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně tím, že neoprávněně 
použije nebo zadrží poskytnutou dotaci, bude poskytovatel postupovat dle § 22 zákona 
č. 250/2000 Sb. a bude příjemci uložen odvod včetně penále za prodlení s odvodem ve 
výši stanovené platnými právními předpisy a touto smlouvou. Ke krácení dotace 
přistupuje poskytovatel v případě, kdy zjistí porušení smluvní povinnosti stanovené touto 
smlouvou před vyplacením dotace.  

2. V případě, že dotace bude použita zcela v rozporu se smlouvou, žádost o proplacení 
dotace nebude schválena a dotace nebude příjemci vyplacena. 

3. Pokud příjemce předloží žádost o proplacení dotace dle čl. III. odst. 5 smlouvy v termínu 
stanoveném ve smlouvě, ale toto nebude obsahovat všechny náležitosti stanovené ve 
smlouvě, bude mu dotace krácena až v případě, že nedoplní neúplnou, žádost o 
proplacení dotace, ani po marném uplynutí náhradní lhůty 10 dnů ode dne doručení výzvy 
poskytovatele k nápravě. 

4. V případě zjištění porušení smluvní povinnosti před vyplacením dotace nebo porušení 
rozpočtové kázně, které poskytovatel považuje za méně závažné, bude vždy uložen 
odvod či krácena dotace za tato porušení procentem z celkové částky poskytnuté dotace 
následovně: 
 

a) předložení žádosti o proplacení dotace do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené 
smlouvou – výše krácení činí 5 %. 

b) předložení doplněné žádosti o proplacení dotace do 30 kalendářních dnů od uplynutí 
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 3 tohoto článku – výše krácení 
činí 5 %. 

c) nedodržení povinnosti vést dotaci v odděleném účetnictví – výše odvodu či krácení činí 
10 %. 

d) nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, že projekt 
byl podpořen Ústeckým krajem – výše odvodu či krácení činí 10 %. 

e) nedodržení povinnosti publicity – výše odvodu či krácení činí 5 %. 

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

 

  

 

Článek V.  

Výpověď a zrušení smlouvy 

1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní 
povinnost stanovenou touto smlouvou. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu 
v případě, že vůči příjemci bude zahájeno insolvenční řízení. Výpověď musí mít písemnou 
formu a nabývá účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 1 měsíc ode dne doručení 
výpovědi příjemci. 

 
2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených v § 

167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním vysloví 
souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně, která návrh 
podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví souhlas, smlouva 
nezaniká. 
 

3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran. 
 

4. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního 
řádu Ministerstvo financí ČR. 

 
 

Článek VI. 
 

Publicita 
 
 
1. Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést fakt, 

že projekt byl podpořen Ústeckým krajem (poskytovatelem). 
 
2.   Na výstupech projektu typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

příjemce skutečnost, že projekt podpořil poskytovatel (dále „Sponzorský vzkaz“) v 
provedení respektující logomanuál poskytovatele. Příjemce podpisem smlouvy výslovně 
prohlašuje, že se s daným logomanuálem seznámil. 

 
3. V případě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce (projektu), bude na ní 

nebo v její bezprostřední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem“ v 
provedení respektující logomanuál poskytovatele. (Pozn.: V případě neinvestiční dotace 
se daný odst. vypustí.) 
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4. Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu“ 
ke schválení poskytovateli, případně upravit návrh podle námitek poskytovatele 
a předložit ho poskytovateli ke konečnému schválení. Za poskytovatele rozhoduje 
kontaktní osoba uvedená v označení smluvních stran.  

 

5. Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele nejméně po dobu 24 měsíců ode dne 
nabytí účinnosti této smlouvy umístěním aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na 

internetových stránkách souvisejících s realizací projektu.  
 
6.   Logo Ústeckého kraje (poskytovatele) je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle 

zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o 
soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů.  

 
 

Článek VII. 

Ostatní ujednání 

1. Varianta 1 - Tato smlouva bude zveřejněna dle §10d odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. na 
úřední desce poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne 
uzavření smlouvy, což se týká i případných dodatků ke smlouvě, a to po dobu nejméně 3 
let ode dne zveřejnění. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. (Pozn.: 
U smluv nad 50 000,- Kč či přesahujících tuto částku uzavřeným dodatkem, která je 
zveřejňována pouze na úřední desce) 

Varianta 2 - Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv 
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, 
popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich 
osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se 
dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede poskytovatel, který zároveň zajistí, 
aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána příjemci do datové schránky 
ID……./na e-mail: ……@....... Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. (Pozn.: Použije se pouze v případě, že smlouva je 
uveřejňována v registru smluv) 

Varianta 3 - Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. (Pozn.: U smluv 
do 50 000,- Kč) 

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných 
a číslovaných dodatků. 

3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní 
vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., správního řádu, případně 
příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního řádu.  

 
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá 

ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 

 

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

Poskytovatel 
Ústecký kraj 
(osoba zastupující Ústecký kraj) 
 

Příjemce 

 

Přílohy: 
Příloha č. 1 - Výpis/ kopie výpisu z ………rejstříku/ evidence příjemce 
 



2011 
16 AKTIVACÍ 

 

2012 
52 AKTIVACÍ 
 2013 

89 AKTIVACÍ  

2015 
185 AKTIVACÍ 

CELKEM  

1265 AKTIVACÍ 
2014 

126 AKTIVACÍ 

2016 
172 AKTIVACÍ 

2017 
193 AKTIVACÍ 

2018 
222 AKTIVACÍ 

2019 
210 AKTIVACÍ 

bod 10.1 priloha 3.pdf k usnesení č. 025/91R/2020



36x NZO 
(52,94%) 

8x NALEPENO (22,22% z počtu 
aktivací) 
7x DEFIBRILOVÁNO (19,44%) 

9 primárně přeživších 

(25,00%) 

8 pac. sekundárně přeživších CPC 1-2 
(22,22%) 

VÝSLEDKY 2011/2012 



48x NZO 
(53,93%) 

45x NALEPENO (50,56%) 
12x DEFIBRILOVÁNO (%) 

18 primárně přeživších 

(37,50%) 

5 pac. sekundárně přeživších CPC 1-2 
(10,42%) 

VÝSLEDKY 2013 



52x NZO 
(41,27%) 

56x NALEPENO (44,44%) 
15x DEFIBRILOVÁNO (28,85%) 

13 primárně přeživších 

(25,00%) 

1 pac. sekundárně přeživších CPC 1-2 
(1,92%) 

VÝSLEDKY 2014 



86x NZO 
(46,49%) 

116x NALEPENO (62,70%) 
25x DEFIBRILOVÁNO (29,07%) 

19 primárně přeživších 

(22,06%) 

7 pac. sekundárně přeživších CPC 1-2 
(8,14%) 

VÝSLEDKY 2015 



84x NZO 
(48,84%) 

105x NALEPENO (61,05%) 
32x DEFIBRILOVÁNO (38,10%) 

34 primárně přeživších 

(40,46%) 

10 pac. sekundárně přeživších CPC 1-2 
(11,90%) 

VÝSLEDKY 2016  



85x NZO  
(44,04 %) 

110x NALEPENO (56,99 %) 
21x DEFIBRILOVÁNO (24,71 %) 

18 primárně přeživších 

(21,18 %) 

7 pac. sekundárně přeživších CPC 1-2 
(8,24 %) 

VÝSLEDKY 2017  



113x NZO  
(50,90 %) 

126x NALEPENO (56,76 %) 
29x DEFIBRILOVÁNO (23,02 %) 

15 primárně přeživších 

(13,27 %) 

6 pac. sekundárně přeživších CPC 1-2 
(5,31 %) – ještě čekáme na výsledky u 6 
pac. ,kteří jsou prim zachránění 

VÝSLEDKY 2018   



97x NZO 
(46,19%)  
 

110x NALEPENO (52,38%) 
23x DEFIBRILOVÁNO (23,71 %)  

16 primárně přeživších 

(16,49%) 

9 pac. sekundárně přeživších CPC 1-2 
(9,28%) 

VÝSLEDKY 2019   



621x NZO 
(49,09 %)  

165x DEFIBRILOVÁNO (26,57 %)  

145 primárně přeživších 
(20,13 %) 

 

55 pac. sekundárně přeživších CPC 1-2 
(8,86%) 

VÝSLEDKY CELKEM  
(2011-2019) 



Registr AED na ZOS 

CELKEM 

78 AED 

Děčínsko 

28 AED 

Mobilní                 15 

Sloup                   3 

Stacionární                 10               

 

Chomutovsko 

17 AED 

Mobilní   11 

Sloup     1 

Stacionární    5   Litoměřicko 

33 AED 

Mobilní                         13            

Sloup                       3       

Stacionární                   17              



CELKEM 

108 AED 

Lounsko 

18 AED 

Mobilní                   12 

Sloup                     0 

Stacionární                    6               

 

Mostecko 

27 AED 

Mobilní   15 

Sloup     0 

Stacionární   12 

Teplicko 

22 AED 

Mobilní                           13            

Sloup                         1       

Stacionární                     8 

Ústecko 

41 AED 

Mobilní                     18            

Sloup                          6             

Stacionární              17 

Registr AED na ZOS 



CELKEM 

185 AED 

Registr AED na ZOS 



CELKEM 
MOBILNÍCH 

AED 

96 AED 

PČR 

27 AED 

MP 

23 AED 

HZS 

38 AED 

OSTATNÍ 

8 AED 

 

Registr AED na ZOS – MOBILNÍ AED 



CELKEM 
STAC. AED 

89 AED 

SLOUPY 

14 
OSTATNÍ AED 

75 

Registr AED na ZOS – STACIONÁRNÍ AED 

143 
AED  

DPS 
20 

AED 
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Krajský úřad 

Číslo smlouvy u poskytovatele: 18/SML5085/SoPD/ZD 
Číslo dodatku:   18/SML5085/01/SoPD/ZD 
 
 

DODATEK Č. 1  
ke SMLOUVĚ POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE – STIPENDIA  

A O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ PRACOVNÍ SMLOUVY 

uzavřené dne 6. 12. 2018 
dle ust. §10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů 

Smluvní strany 

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 / 475 657 435 
IČ: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 
 číslo účtu: 1630952/0800 
Dále jen „Poskytovatel stipendia“  
a 
Poskytovatel zdravotních služeb 
Krajská zdravotní, a.s. 
Sídlo: Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem 
Zastoupený: Ing. Petrem Fialou, generálním ředitelem 
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon: 
IČ: 25488627  
Dále jen „Budoucí zaměstnavatel“  
a 
Příjemce 
Šárka Kunclová 
Bydliště: Teplice  
Datum narození:  1994 
E-mail/telefon:  
Bank. spojení:  
Dále jen „Stipendista“ nebo „Absolvent“ 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 
 
 
 
 

bod 10.2 priloha 3.pdf k usnesení č. 026/91R/2020
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DODATEK Č. 1  
ke SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE – STIPENDIA  

A O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ PRACOVNÍ SMLOUVY 
 

K REALIZACI STIPENDIJNÍHO PROGRAMU „STABILIZACE LÉKAŘŮ, ZUBNÍCH LÉKAŘŮ A FARMACEUTŮ 

V ÚSTECKÉM KRAJI“ UZAVŘENÉ DNE 6. 12. 2018 (dále jen „Smlouva“) 
 

1. Smluvní strany konstatují, že došlo ke změnám na straně Stipendisty a z důvodu změny 
dříve uvedených skutečností se dohodly na následujících změnách Smlouvy:  

Příjmení: SONNENBERGOVÁ Stipendisty se ruší a nově se nahrazuje příjmením: 
KUNCLOVÁ 

a dále se článek V., odst. 7 písm. c) ruší a nahrazuje textem, který nově zní 

c) Stipendistovi musí být adresována na adresu KUNCLOVÁ Šárka, 
 Teplice 

 

2. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Poskytovatel 
stipendia obdrží 2 vyhotovení a Budoucí zaměstnavatel a Stipendista obdrží po jednom 
vyhotovení. 

4. 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. Stipendista i Budoucí zaměstnavatel prohlašují, že souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů obsažených v tomto dodatku v registru smluv, popř. Budoucí 
zaměstnavatel disponuje souhlasem osob uvedených na své straně s uveřejněním 
osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhali znečitelnění. Smluvní strany se 
dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede Poskytovatel stipendia, který 
zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána Budoucímu 
zaměstnavateli do datové schránky ID 5gueuef a Stipendistovi na e-mail: 

 Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.  

5. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada Ústeckého kraje usnesením č. 0/R/2020 ze dne 
18. 3. 2020. 

 

V Ústí nad Labem dne  

 

 

V ………………… dne ……………….. 

……………………………………………. ……………………………………………… 
Poskytovatel stipendia 
Ústecký kraj 
RSDr. Stanislav Rybák, náměstek hejtmana 
Ústeckého kraje (na základě pověření dle 
usnesení Rady Ústeckého kraje 
č. 016/69R/2019 ze dne 22. 5. 2019) 
 
 

Stipendista 
Kunclová Šárka 
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V ........................... dne........................ 

 

 

 

……………………………………………. 
Budoucí zaměstnavatel 

 

Krajská zdravotní a.s. 
Ing. Petr Fiala, generální ředitel 
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Krajský úřad 

Číslo smlouvy u poskytovatele: 17/SML3876-9/SPL/2017/SoPD/ZD 
Číslo dodatku:   17/SML3876/02-9/SPL/2017/SoPD/ZD 
 
 

DODATEK Č. 2  
ke SMLOUVĚ POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE – STIPENDIA  

A O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ PRACOVNÍ SMLOUVY 

uzavřené dne 19. 12. 2017 
dle ust. §10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů 

Smluvní strany 

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 / 475 657 435 
IČ: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 
 číslo účtu: 1630952/0800 
Dále jen „Poskytovatel stipendia“  
a 
Poskytovatel zdravotních služeb 
Krajská zdravotní, a.s. 
Sídlo: Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem 
Zastoupený: Ing. Petrem Fialou, generálním ředitelem 
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon: 
IČ: 25488627  
Dále jen „Budoucí zaměstnavatel“  
a 
Příjemce 
MUDr. Šošková Lída 
Bydliště: Ústí nad Labem    
Datum narození: 1992  
E-mail/telefon:   
Bank. spojení: 
Dále jen „Stipendista“ nebo „Absolvent“ 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 
 
 
 
 

bod 10.2 priloha 4.pdf k usnesení č. 026/91R/2020
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DODATEK Č. 2  
ke SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE – STIPENDIA  

A O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ PRACOVNÍ SMLOUVY 
 

K REALIZACI STIPENDIJNÍHO PROGRAMU „STABILIZACE LÉKAŘŮ, ZUBNÍCH LÉKAŘŮ A FARMACEUTŮ 

V ÚSTECKÉM KRAJI“ UZAVŘENÉ DNE 19. 12. 2017 (dále jen „Smlouva“) 
 

1. Smluvní strany konstatují, že došlo ke změnám na straně Budoucího zaměstnavatele 
a Absolventa, a z důvodu změny dříve uvedených skutečností se dohodly na následujících 
změnách Smlouvy:  

Článek III., odst. 2 písm. a)  se ruší a nahrazuje textem, který nově zní 

a) uzavřít se stipendistou pracovní smlouvu nejpozději do 6 měsíců po získání 
specializované způsobilosti lékaře nebo odborné způsobilosti k výkonu povolání 
zubního lékaře nebo farmaceuta, jejímž předmětem bude výkon povolání lékaře, 
zubního lékaře nebo farmaceuta v oboru lékařská genetika s místem výkonu práce 
v Krajská zdravotní a.s., Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem, IČ 25488627 
(dále jen „pracovní smlouva“), 

 

2. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Poskytovatel 
stipendia obdrží 2 vyhotovení a Budoucí zaměstnavatel a Stipendista obdrží po jednom 
vyhotovení. 

4. 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. Stipendista i Budoucí zaměstnavatel prohlašují, že souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů obsažených v tomto dodatku v registru smluv, popř. Budoucí 
zaměstnavatel disponuje souhlasem osob uvedených na své straně s uveřejněním 
osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhali znečitelnění. Smluvní strany se 
dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede Poskytovatel stipendia, který 
zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána Budoucímu 
zaměstnavateli do datové schránky ID 5gueuef a Stipendistovi na e-mail: 

Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.  

5. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada Ústeckého kraje usnesením č. 0/R/2020 ze dne 
18. 3. 2020. 

 

V Ústí nad Labem dne  

 

 

V ………………… dne ……………….. 

……………………………………………. ……………………………………………… 
Poskytovatel stipendia 
Ústecký kraj 
RSDr. Stanislav Rybák, náměstek hejtmana 
Ústeckého kraje (na základě pověření dle 
usnesení Rady Ústeckého kraje 
č. 016/69R/2019 ze dne 22. 5. 2019) 
 

Stipendista 
MUDr. Šošková Lída 
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V ........................... dne........................ 

 

 

 

……………………………………………. 
Budoucí zaměstnavatel 

 

Krajská zdravotní, a.s. 
Ing. Petr Fiala, generální ředitel 
 

 

  

 



   

Rada Ústeckého kraje vyhlašuje 

dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, dle § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším  

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve  znění  pozdějších předpisů, v souladu  

s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

konkursní řízení na obsazení pracovního místa ŘEDITELE / ŘEDITELKY 

  

Základní umělecké školy, Ústí nad Labem – Neštěmice, Národní 209, příspěvkové 

organizace 

 

Předpoklady:  

 odborná kvalifikace a předpoklady pro činnost ředitele/ředitelky školy podle zákona  

č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů,  

 prokázání znalosti českého jazyka fyzickou osobou, která získala příslušnou odbornou 

kvalifikaci v jiném vyučovacím jazyce než českém, 

 morální a občanská bezúhonnost, 

 zdravotní způsobilost, 

 znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů, 

 osobnostní předpoklady pro pracovní místo ředitele/ředitelky školy (zejména řídící  

a organizační schopnosti). 

 

 

K přihlášce doložte originály nebo úředně ověřené kopie následujících písemností:  

 doklady o získání odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost podle zákona  

č. 563/2004 Sb. (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dodatku  

k diplomu a případně doklady o dalším vzdělání), 

 doklady o délce praxe (včetně uvedení pracovního zařazení) spočívající ve výkonu přímé 

pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo 

obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji (např. 

doklady o vzniku a skončení pracovního poměru, potvrzení zaměstnavatelů), 

 strukturovaný profesní životopis, 

 lékařské potvrzení o způsobilosti pro pracovní místo ředitele/ředitelky školy ne starší  

2 měsíců, 

 výpis z evidence Rejstříku trestů ČR ne starší 3 měsíců nebo doklad o jeho vyžádání, 

 koncepci vedení školy v návaznosti na aktuální dlouhodobé záměry kraje a České republiky 

v rozsahu max. 5 normostran. 

 

Předpokládaný termín nástupu na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové 

organizace: 1. 9. 2020.   

 

Přihlášku s uvedenými doklady zašlete do 15. 5. 2020 na adresu: Ústecký kraj - Krajský úřad, 

odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, obálku 

označte „Konkurs: „ZUŠ Ústí nad Labem – neotvírat“. 

bod 12.2  příloha 1

bod 12.2 priloha 1.pdf k usnesení č. 043/91R/2020
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přiıøha č. 4 

Požadavky na učební pomůcky 

Předmět dotace: 
Modernizace vybavení COP učebními pomůckami, které umožní žákům a studentům osvojit si 
Základní odborné dovednosti nezbytné pro výkon budoucího povolání. Přehled učebních pomůcek, 
určených pouze pro výuku, s nárokem na podporu je uveden v tabulce č. 6. 

Název a adresa žadatele: 
Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace, 
Pražská 702/10, 430 01 Chomutov 

Předpokládané náklady na učební pomůcky - využité pouze pro výukové účely (pro daný obor 
vzdělání), schválené příslušným krajem. 

Nazev 
oboru 
vzdělání 
včetně kódu 
oboru 

ìżı 
` 

v ı v ' 'Í 
Ucebnı Pocet Cena včetně 
pomůcka kusů DPH v Kčlks 

Cena za včetně 
DPH celkem Kč 

v
l Pozadavek na 

dotaci (90 %) v Kc 
včetně DPH 

l 

b c (a*b=c) ú (0,9*ø=d) 
41-51-H/01 
Zemědělec farmář 
41-51-E/01 
Zemědělské 
práce 

Kolový traktor l 

min. 64 kW 
1 104 000,00 Kč 1 104 000,00 Kč 993 600,00 Kč 

41 -51 -H/01 
Zemědělec farmář 
41 -51 -E/01 
Zemědělské 
práce 

Navigační systém 
s asistenčním 
automatickým 
řízením 

326 000,00 Kč 326 000,00 Kč 293 400,00 Kč 

41 -51 -H/01 
Zemědělec farmář 
41 -51 -E/01 
Zemědělské 
práce 

Rozmetadlo 
statkových hnojiv 
nim. 3,5 t 

235 000,00 Kč 235 000,00 Kč P211 500,00 Kč 

\ 

41Í51-H/01 
Zemědělec farmář 
41 -51 -E/01 
Zemědělské 
práce 

Kombinace disků 
a bran na 
předSet'ovou 
úpravu půdy Šíře 

186 000,00 Kč 186 000,00 Kč 167 400,00 KČ 

min. 2,1 m 

Požadavek na finanční podporu celkem (Kč): 1 665 900,00 Kc 

Datum a podpis statutárního zástupce kraje:

V Dne Podpis žadatele (FO) Otisk razítka žadatele 
nebo podpis 
statutárníh orgánu 
(P0) 

_ _ _ - 
- ,-/ STŘEDNÍŠ 0LATEcHNıcKÁ._ 

V ÍDne ," E:-IASTnON0Mıc AAumMDaıı.Nı 

. 
I K

1 

_/_ 
.- cı~ı0MuT0v W“ ' 

Sur ú 'škoıanenhnıø .a-.gflıfir-I`0'n0f“`Ifll<à Over“ a prevzaı / a a0ı;flmnhiıÉi[gı'10nınn0v.DřÍ5 Mflvfi Ursaflřifififi 
Éı 792/19ı U1 Chomutov f '°'z- 

_ 

_' 
. Šfifliêêêêêêê
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1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník

00038 00673773
Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, 
příspěvková organizace    

Zdravotnický asistent 6 6 11 9 131 000   

00038 00673781
Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková 
organizace   

Zdravotnický asistent 33 17 27 14 248 500   

Instalatér 1 4 3 -

Obráběč kovů 17 19 10 -

Strojní mechanik 12 12 7 -

Zedník 0 0 0 -

Elektrikář 5 8 2 -

Obráběč kovů 7 10 10 -

Strojní mechanik 4 3 6 -

Obráběč kovů 5 15 13 -

Řezník - uzenář 3 3 2 -

Strojní mechanik 14 19 18 -

Elektrikář 8 6 13 -

Strojní mechanik 12 9 8 -

Elektrikář 14 15 7 -

Elektrikář - silnoproud 3 6 4 -

Instalatér 9 8 3 -

Strojní mechanik 9 20 13 -

Tesař 3 0 0 -

Zedník 3 3 0 -

Zdravotnický asistent 32 41 22 18

00038 00082571
Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková 
organizace

Aplikovaná chemie 10 5 5 4 75 000

Elektrikář 14 14 17 -

Instalatér 7 6 2 -

Zedník 2 3 0 -

Instalatér 3 7 1 -

Obráběč kovů 4 0 7 -

Zedník 12 0 0 -

Instalatér 4 5 4 -

Strojní mechanik 7 3 6 -

Zedník 3 0 2 -

00038 18383696
Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, 
příspěvková organizace 

00038 41324641

00038 46773509
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 
134, příspěvková organizace 

347 000

00038 14451042

00038

600 500

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, 
Neklanova 1806, příspěvková organizace

87 500

215 000

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, 
Louny, příspěvková organizace   

97 000

190 500

Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, 
příspěvková organizace

název oboru

00038 18383874

UZ IČO název školy

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola 
služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková 
organizace

Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a 
Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace 

69411263

00038 14450488

Výše příspěvku

Seznam žadatelů - Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji 
Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělání 2019/2020

00038 46773495
Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, 
příspěvková organizace   

285 000

počet žáků 

193 500
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Elektrikář 5 5 1 -

Instalatér 1 3 0 -

Strojní mechanik 0 2 0 -

00038 61357294
Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, 
Žatec, příspěvková organizace  

Elektromechanik pro zařízení a 
přístroje

14 5 5 - 58 500

Elektrikář 7 16 8 -

Instalatér 4 0 5 -

Obráběč kovů 5 8 5 -

Strojní mechanik 10 3 4 -

Zedník 0 0 0 -

00038 00555584 Střední odborná škola, Litvínov-Hamr, příspěvková organizace Čalouník 2 1 1 - 15 000

00038 49872427
Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní 
akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, 
Most, příspěvková organizace

Zdravotnický asistent 47 38 23 22 331 500

Elektrikář 7 9 6 -

Instalatér 12 11 8 -

Klempíř 0 3 4 -

Obráběč kovů 12 16 6 -

Strojní mechanik 7 14 9 -

Zedník 0 1 4 -

Elektrikář - silnoproud 12 11 13 -
Elektromechanik pro zařízení a 
přístroje

15 6 5 -

00038 00082627
Střední škola odbchodu, řemesel a služeb a Základní škola, Ústí nad 
Labem, příspěvková organizace

Řezník - uzenář 5 1 1 - 19 500

00038 00673358
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí 
nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace

Zdravotnický asistent 42 43 39 22 376 500

Elektrikář 13 0 0 -

Instalatér 9 6 5 -

Obráběč kovů 6 5 7 -

Strojní mechanik 8 13 3 -

Tesař 3 7 0 -

Zedník 4 2 8 -

00038 44555512
Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad 
Labem, příspěvková organizace  

Aplikovaná chemie 16 17 14 13 218 000

532 513 407 102 4 754 000

390 000

243 000

00038 46 500

Střední škola technická, Most, příspěvková organizace    00038 00125423

CELKEM

343 000

00038 00497088 Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace  

Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková 
organizace   

242 0000008220100038

00038 18385061
Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a 
technická, Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková 
organizace

18380824



Změny v rejstříku škol a školských zařízení  

 

s o u h l a s í  
 
1. Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace,                                                                        

IČO: 00 4978 088, Sídlo: Fráni Šrámka 1350/1, Teplice, PSČ: 415 01,  

s výmazem místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb u Střední školy na adrese 

Bezručova 449/4, 419 01 Duchcov, z rejstříku škol a školských zařízení, s účinností od 1. 9. 

2020,  

 

2. Speciální základní škola, Speciální mateřská škola a Praktická škola, Děčín, 

příspěvková organizace,  
IČO: 65 082 133, Sídlo: Teplická 65, Děčín, PSČ: 405 05, 

          se zvýšením kapacity Školní družiny z 35 na 50 žáků, v rejstříku škol a školských zařízení, 

s účinností od 1. 9. 2020, 

 

3. Gymnázium a Střední průmyslová škola, Duchcov, příspěvková organizace  

IČO: 61 515 477, Sídlo: Masarykova 909/12, PSČ 419 01 Duchcov 

se snížením kapacity Střední školy z 842 na 500 žáků, v rejstříku škol a školských zařízení, 

s účinností od 1. 9. 2020, 

s výmazem místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb u Střední školy na adrese 

Kubicových 2, 419 01 Duchcov, z rejstříku škol a školských zařízení, s účinností od 1. 9. 2020, 

 

4. Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a 

cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace,  
IČO: 18 383 874, Sídlo: Bratislavská 2166, Varnsdorf, PSČ: 407 47 

se zápisem oboru vzdělání 82-41-N/21 Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba, forma denní, 

s cílovou kapacitou 60 studentů, s účinností od 1. 9. 2020, do rejstříku škol a školských 

zařízení, 

se zápisem oboru vzdělání 82-41-N/21 Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba, forma dálková, 

s cílovou kapacitou 60 studentů, s účinností od 1. 9.2020, do rejstříku škol a školských 

zařízení. 
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č.ř. název organizace dárce ve výši

finanční dar

1. Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní 

akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, 

příspěvková organizace, IČO: 41324641, sídlo: Chomutov, 

Na Průhoně 4800, PSČ: 430 03

20 000,00

2. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, 

Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace, IČO: 

47796006, sídlo: Chomutov, Školní 2060/50, PSČ: 430 01

35 000,00

3. Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, 

příspěvková organizace, IČO: 00412074, sídlo: Lipová u 

Šluknova č.p. 417, PSČ: 407 81

1 500,00

4. Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a 

Školní jídelna, Dlažkovice 1, příspěvková organizace, IČO: 

46773690, sídlo: Dlažkovice 1, Třebívlice, PSČ: 411 15

1 775,00

10 000,00

1 500,00

6. Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Špálova 2, 

příspěvková organizace, IČO: 44555245, sídlo: Ústí nad 

Labem, Severní Terasa, Špálova 2712/2, PSČ: 400 11

3 950,00

7. Dům dětí a mládeže, Teplice, Masarykova 70, příspěvková 

organizace, IČO: 46071253, sídlo: Teplice, Masarykova 

1278/70, PSČ: 415 01 

1 000,00

nabytí majetku formou daru

140 408,47

7 000,00

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

účel přijetí daru

 na modernizaci vybavení v elektroinstalační dílně

 na projekt "Týden odborných dovedností" 

 na baristický kurz pro Lenku Klihovcovou

 na pořízení materiálu na výrobu velikonočních výrobků 

  na okresní soutěž Středoškolské odborné činnosti

 na úhradu stravného pro 1 žáka v období od 14.2. do 30.6.2020

11 500,00

1. Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní 

akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, 

příspěvková organizace, IČO: 41324641, sídlo: Chomutov, 

Na Průhoně 4800, PSČ: 430 03  sada učebních pomůcek "Bádání o vodě"

147 408,47 vybavení pro odborné vyučování oboru Strojník požární 

techniky

5. Dětský domov a Školní jídelna, Most, K.H.Borovského 

1146, příspěvková organizace, IČO: 62209256, sídlo: Most, 

K.H.Borovského 1146/2, PSČ: 434 01

 na projekt "Tvoření a zážitky - Bertíci 2020" - nákup 

materiálu na tvoření a na vstupné, cestovné, občerstvení 

 na projekt "Obchůdky s Albertem 2020" - na materiál na 

zhotovení výrobků s velikonoční tématikou

bod 12.10  příloha 1
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č.ř. název organizace dárce ve výšiúčel přijetí daru

2. Střední škola technická, gastronomická a automobilní, 

Chomutov, příspěvková organizace Chomutov, IČO: 

18383696, sídlo: Chomutov, Pražská 702, PSČ: 430 01 

39 900,00

4. Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov, Čelakovského 

822, příspěvková organizace, IČO: 61345733, sídlo: 

Chomutov, Čelakovského 822, PSČ: 430 02

16 572,16

5. Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Špálova 2, 

příspěvková organizace, IČO: 44555245, sídlo: Ústí nad 

Labem, Severní Terasa, Špálova 2712/2, PSČ: 400 11

 

36 000,00

 basketbalový koš (celokovový, pozinkovaný)

 čistička vzduchu Atmosphere Sky

3.

 diagnostický přístroj TROODON PC Interface včetně příslušenství

 laboratorní vybavení a přístroje pro výuku v chemických laboratoříchStřední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, 

příspěvková organizace, IČO: 00082571, sídlo: Lovosice, 

Osvoboditelů 1/2, PSČ: 410 02

1 329 041,00
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Smluvní strany:

Ústecký kraj
se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
IČO: 70892156
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
                              číslo účtu: 2451462/0800
(dále jen „Ústecký kraj“)

a

Karlovarský kraj
se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
zastoupený: Mgr. Petrem Kubisem, hejtmanem Karlovarského kraje
IČO: 70891168
Bankovní spojení:      Komerční banka, a.s.

číslo účtu 27-5622800267/0100
případně další účty:

Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu 197889578/0300
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu 7613272/0800
PPF banka, a.s.
číslo účtu 2022990024/6000

 (dále jen „Karlovarský kraj“)

(společně označováni též dále jako „poskytovatelé“)

a

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
se sídlem: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem
zastoupená: Bc. Pavlem Csonkou, předsedou Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
IČO: 75082136
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
                              číslo účtu: 4361022/0800
(dále jen „příjemce“ nebo „RR SZ“)

(jednotlivě také jako „smluvní strana“, všichni společně také jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 10a zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon č. 250/2000 Sb.“) tuto

bod 13.3 priloha1.pdf k usnesení č. 058/91R/2020
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smlouvu o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad 
na financování nekrytých závazků RR SZ příjemcům dotací (dále jen „smlouva“)

Preambule
S ohledem na to že:

 Vláda České republiky dne 1. 7. 2019 přijala usnesení č. 463 o financování nekrytých 
závazků regionálních rad regionů soudržnosti, a to do výše maximálně 50 % tohoto 
závazku. Zároveň byla stanovena povinnost ministryni pro místní rozvoj, aby jednala 
s hejtmany o úhradě minimálně 50 % z výše uvedených závazků z prostředků krajů. 
Z uvedeného dokumentu je patrné, že pokud nedojde k dohodě s kraji, bude ohrožena 
možnost úhrady nekrytých závazků RR SZ, což ve své podstatě bude mít dopad 
i na příjemce dotací - právnických a fyzických podnikajících osob, kteří realizovali 
projekty na základě dotací poskytnutých RR SZ, jež byly spolufinancované z rozpočtů 
Evropské unie, na území krajů (dále jen „realizátoři projektů“),

 Rada Asociace krajů České republiky přijala usnesení č. 188 ze dne 11. 6. 2019, kdy 
vzala na vědomí závěry z pracovního jednání ministryní pro místní rozvoj a financí s 
hejtmany, předsedy RR a řediteli ÚRR ze dne 3. 6. 2019, ve věci novely zákona 
č.  248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a dále 
přijala usnesení, že souhlasí s tím, aby zajištění financování sporných případů (úroků 
z prodlení, náklady řízení apod.) bylo zajištěno 50 % ze zdrojů státního rozpočtu a 50% 
ze zdrojů krajů,
Ústecký kraj a Karlovarský kraj nejsou subjekty, které jsou odpovědné za financování 
RR SZ, nikterak nezapříčinily vznik celé situace, pohledávek a veškeré poskytované 
finanční prostředky byly, jsou a budou poskytovány na základě dobrovolného 
rozhodnutí příslušných orgánů Ústeckého kraje nebo Karlovarského kraje z důvodu, 
kdy Česká republika odmítá financovat náklady způsobené zejména dlouhodobě 
vedenými odvolacími řízeními u rozhodnutí, jež byla vydána na základě metodiky jejích 
ministerstev. Pokud by oba kraje nepřistoupily na vůli České republiky prezentované 
v citovaném usnesení Vlády ČR, byly by neoprávněně krácení realizátoři projektů i 
nadále poškozováni na svých právech, což by způsobilo pokračující bezpráví 
v důsledku platební neschopnosti RR SZ. Ve své podstatě oba kraje přistupují k tomuto 
jednání v důsledku postupu České republiky, jejímž jménem jednají jednotlivá 
ministerstva, a obecné vůle krajů prezentované v Usnesení Rady Asociace krajů České 
republiky č. 188 ze dne 11. 6. 2019,

 v tuto chvíli existují projekty, u nichž byla realizátorům projektů dotace odejmuta 
či krácena a probíhají spory o proplacení dotace u příslušných orgánů či soudů,

 smluvní strany nevylučují, že v případě úspěchu realizátorů projektů ve sporech jim 
vznikne nárok na případné příslušenství k odejmuté či krácené dotaci, např. v podobě 
úroků z prodlení či nákladů řízení,

 vznikla nebo může vzniknout potřeba, aby poskytovatelé poskytli příjemci dotaci 
na krytí 50% podílu nekrytých závazků RR SZ plynoucích z existujících sporů,

 smluvní strany současně nevylučují, že vznikne potřeba, aby poskytovatelé poskytli 
příjemci dotace na krytí 50% podílu nekrytých závazků RR SZ, plynoucích ze sporů, 
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které nejsou specifikovány v příloze č. 1 smlouvy, a prohlašují, že pak budou 
o takových případech jednat mezi sebou individuálně,

smluvní strany vymezují základní pravidla participace krajů na úhradě nejvýše 50 % 
nekrytých závazků, které nejsou ze strany České republiky dle výše popsaného usnesení 
Vlády České republiky zajištěny a uzavírají smlouvu následujícího znění:

I.
Úvodní ustanovení

Strany této smlouvy si jsou vědomy skutečnosti, že příjmy RR SZ vymezené zákonem č. 
248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů jsou omezené nebo 
účelově určené a některé typy závazků regionálních rad regionů soudržnosti nejsou finančně 
zabezpečené. Strany smlouvy si jsou vědomy skutečnosti, že RR SZ je povinna hradit závazky, 
které jí vznikly nebo mohou vzniknout z titulu rozhodnutí soudu nebo rozhodnutí orgánů státní 
správy.

II.
Výše dotace a její účel

1. Dotace je určena na výdaje související s financováním nekrytých závazků RR SZ 
definované v § 16c zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění 
pozdějších předpisů, tedy na výdaje spolufinancované z rozpočtu České republiky, blíže 
specifikované v příloze č. 1 smlouvy, na úhradu nekrytých závazků plynoucích 
z odejmuté či krácené dotace vůči realizátorům projektů, kterými jsou úroky a náhrada 
nákladů řízení. Z dotace nelze hradit jiné než uvedené výdaje, zejména odejmutou či 
krácenou dotaci či náhrady škody.

2. Karlovarský kraj poskytuje příjemci účelově vázanou dotaci v maximální výši 10 
145 000 Kč, kdy podrobný rozpis je uveden v příloze č. 1 smlouvy, a to na úhradu podílu 
na financování jednotlivých závazků z probíhajících, resp. nevypořádaných sporů, 
uvedených v příloze č. 1 smlouvy.

3. Ústecký kraj poskytuje příjemci účelově vázanou dotaci v maximální výši 6 764 
000 Kč, kdy podrobný rozpis je uveden v příloze č. 1 smlouvy, a to na úhradu podílu na 
financování jednotlivých závazků z probíhajících, resp. nevypořádaných sporů, 
uvedených v příloze č. 1 smlouvy.

4. Příloha č. 1 je nedílnou součástí smlouvy.
5. V případě, že příjemce nebude čerpat dotaci v maximální dohodnuté výši uvedené 

v odstavcích 2 a 3 tohoto článku (tj. závazky nebudou vznikat příjemci v maximální 
výši, ale nižší), bude v návaznosti na vznik konkrétního závazku příjemce u sporů 
uvedených v příloze č. 1 smlouvy, poměrně upravena výše prostředků uvedená v dílčí 
žádosti s ohledem na skutečnou výši závazku. Bude zachován vzájemný poměr 
financování Ústeckým a Karlovarským krajem, jak vyplývá z přílohy č. 1 (sloupce: 
„Spolufinancování ÚK“ a „Spolufinancování KK“). Výpočet předkládá příjemce 
s každou dílčí žádostí dle článku III. smlouvy.
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6. Pro odstranění pochybností smluvní strany prohlašují, že touto smlouvou nevzniká 
mezi poskytovateli solidární závazek.

III.
Základní povinnosti a náležitosti vyúčtování

1. Dotace je poskytnuta Ústeckým krajem na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne 
…………., ve znění doplnění s následně zapracovanými úpravami ze dne ……. (příloha 
č. 3) a Karlovarským krajem na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne …………… 
(příloha č. 4).

2. Příjemce se zavazuje, že dotaci použije výhradně k účelu, na který je poskytnuta.
3. Příjemce bude žádat o uvolnění prostředků písemnými žádostmi o jednotlivé dílčí platby 

(dále jen „dílčí žádost“) u každého z poskytovatelů, vždy v členění po jednotlivých 
projektech. Dílčí žádost musí přiměřeně obsahovat náležitosti dle § 10a odst. 3 zákona 
č. 250/2000 Sb. a další náležitosti dle smlouvy. Pro odstranění pochybností smluvní 
strany konstatují, že dílčí žádost není žádostí o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 
Sb., ale žádostí o uvolnění jednotlivých částek přiznané dotace. Příjemce bude žádat 
o uvolnění částek prostřednictvím formuláře „Dílčí žádost“, který je uveden v příloze 
č. 2. Všechny dílčí žádosti musí být podány do termínu 30. 11. 2021.

4. Poskytovatelé budou plnit na základě bezvadných dílčích žádostí. Ke každé dílčí 
žádosti příjemce doloží pravomocný rozsudek soudu nebo rozhodnutí příslušného 
orgánu, na základě něhož je příjemce povinen hradit nekrytý závazek realizátorovi 
projektu.

5. Součástí dílčí žádosti budou doklady prokazující, že se jedná o závazky ze sporů 
uvedených v příloze č. 1, zejména:

a. pravomocný rozsudek soudu nebo rozhodnutí příslušného orgánu, na základě 
něhož je RR SZ povinna uhradit závazek,

b. RR SZ doloží, že nedisponuje aktuálně finančními prostředky na krytí závazků, 
např. kopií bankovního výpisu,

c. RR SZ doloží, že má zajištěno financování ze státního rozpočtu.
6. Poskytovatelé převedou požadované finanční prostředky na účet příjemce uvedený 

výše, a to nejpozději do 15 kalendářních dní ode dne doručení kompletní dílčí žádosti, 
splňující náležitosti a podmínky stanovené ve smlouvě, včetně doložení skutečností 
uvedených v odst. 5 tohoto článku.

7. Finanční vypořádání dotace bude prováděno po částech. Ke každému dílčímu případu 
poskytnutí prostředků doručí příjemce příslušnému poskytovateli výpis z bankovního 
účtu RR SZ, ze kterého je zřejmé splnění závazku příjemce, a to do 5 pracovních dní 
od provedení úhrady.

8. Příjemce je povinen splnit své závazky vůči realizátorům projektů řádně a včas.
9. RR SZ se zavazuje vždy po právní moci rozhodnutí uvedených v  odst. 5 písm. a. tohoto 

článku, bezodkladně provést šetření, zdali jí nevznikl nárok na náhradu škody a tuto 
s péčí řádného hospodáře vymáhat. Příjemce o provedeném šetření vyrozumí 
poskytovatele nejpozději do 2 měsíců od právní moci každého z rozhodnutí. O 
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vymáhání poté bude poskytovatele pravidelně, nejpozději k 30. 6. a  30. 11. každého 
kalendářního roku, informovat.

10. RR SZ se zavazuje, že v případě, kdy vymůže náhrady škody dle odst. 9 tohoto článku, 
odpovídající část proplacené dotace poskytovatelům bezodkladně vrátit na jejich 
bankovní účet. Smluvní strany považují za nesporné, že vymožená náhrada škody je 
primárně určena k úhradě nekrytých závazků a tedy náleží poskytovatelům, kteří je 
prostřednictvím dotace financovali.

11. Příjemce je povinen průběžně informovat poskytovatele o všech změnách, které by 
mohly při vymáhání zadržených nebo neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit 
jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky. Příjemce je zejména povinen 
oznámit příslušnému poskytovateli do 15 dnů ode dne, kdy došlo k událostem 
nebo skutečnostem, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik, 
transformaci, sloučení či splynutí s jiným subjektem, zrušení právnické osoby 
s likvidací, zahájení insolvenčního řízení.

12. Příjemce je povinen zajistit při přeměně právnické osoby, aby práva a povinnosti 
ze smlouvy přešly na nástupnickou právnickou osobu nebo podat návrh na ukončení 
smlouvy. V případě zrušení právnické osoby s likvidací provede příjemce vyúčtování 
dotace ke dni likvidace.

13. Všechny finanční prostředky poskytnuté poskytovateli příjemci mají povahu dotace, 
pokud by z jakéhokoliv důvodu, byť jen z části, nebyly uhrazeny příjemcem 
realizátorům projektů v souladu s touto smlouvou, budou vráceny poskytovatelům, 
od kterých je příjemce obdržel.

IV.
Doba trvání smlouvy

Smlouva se uzavírá na období od data účinnosti do 31. 12. 2021. V uvedeném časovém rozmezí 
má být dosaženo stanoveného účelu, kterého je dosahováno v rámci spolupráce obou 
poskytovatelů.

V. 
Výpověď a zrušení smlouvy

1. Každý z poskytovatelů 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 kalendářních dní ode dne 
následujícího po doručení výpovědi poslední ze smluvních stran. Uplynutí výpovědní 
lhůty má za následek zánik smlouvy a poskytovatel je povinen finančně vypořádat 
dotaci. Taková výpověď je účinná pouze mezi tím poskytovatelem, který výpověď 
učinil, a příjemcem.

2. Smluvní strana může podat písemný návrh na zrušení smlouvy, zejména z důvodů 
uvedených v § 167 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“). Pokud smluvní strany, kterým byl návrh 
doručen, s ním vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy poslední písemný souhlas 
dojde smluvní straně, která návrh podala. Pokud smluvní strana, které byl návrh 
doručen, s ním nevysloví souhlas, smlouva nezaniká.
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3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.
4. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle zákona č. 500/2004 Sb. 

Ministerstvo financí ČR.

VI.
Závěrečná ustanovení

1. Pokud ve smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní 
vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., zákona č. 500/2004 Sb.; 
nevylučuje-li to povaha a účel smlouvy, případně se použijí přiměřeně příslušná 
ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
s výjimkou ustanovení uvedených v § 170 zákona č. 500/2004 Sb.

2. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude vedena v evidenci smluv Krajského 
úřadu Ústeckého kraje, Krajského úřadu Karlovarského kraje a v evidenci smluv Úřadu 
Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.

3. 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. Poskytovatelé prohlašují, že souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů obsažených 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 
RR SZ, která zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění smlouvy byla zaslána 
poskytovatelům na e-mail Ústeckého kraje: hajsman.p@kr-ustecky.cz  a Karlovarského 
kraje: vratislav.smoleja@kr-karlovarsky.cz. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího 
uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží každá 
ze smluvních stran.

5. Smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných 
a číslovaných dodatků.

6. O poskytnutí dotace a o uzavření smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstev 
Ústeckého kraje č. … ze dne …… a Karlovarského kraje č. … ze dne …….

V ……………….. dne ………………

………………….
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

V ……………….. dne ………………
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…………………
Mgr. Petr Kubis
hejtman Karlovarského kraje

V ……………….. dne ………………

………………….
Bc. Pavel Csonka
předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Přílohy:
1. Přehled probíhajících sporů ze smlouvy včetně příslušenství a soudní řízení
2. Dílčí žádost - vzorový formulář
3. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Ústeckého kraje ze dne 

……………………. včetně znění doplnění s následně zapracovanými úpravami ze dne 
……………….

4. Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ze dne 21. 1. 
2020



Bod 14.8 příloha č. 1 

Rada Ústeckého kraje  
 

 vyhlašuje otevřené výběrové řízení na obsazení funkce ŘEDITELE - ŘEDITELKY 
      

Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvkové organizace 
Michalská 7, 412 01 Litoměřice, IČO: 00083259 

 
Charakteristika vykonávané činnosti: 

 řídící a manažerská činnost příspěvkové organizace 

 funkční období na dobu neurčitou  
 
Podmínky výběrového řízení: 

 ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu 

 trestní bezúhonnost 

 znalost českého jazyka 
 
Požadavky na uchazeče:  

 státní občanství ČR, popř. občan cizí státní příslušnosti s trvalým pobytem v ČR 

 minimálně 3 roky praxe v řídící nebo vedoucí funkci 

 znalost principů fungování a hospodaření příspěvkové organizace územního 
samosprávného celku 

 orientace v problematice kulturního dědictví, zejména muzejnictví, včetně příslušné 
legislativy 

 velmi dobré organizační, komunikační a řídící schopnosti 

 samostatnost a časová flexibilita  

 znalost jednoho světového jazyka na komunikační úrovni výhodou 

 orientace v oblasti dotační politiky ČR, Evropské unie a dalších subjektů výhodou 

 aktivity v profesních orgánech a komisích, publikační činnost v oboru výhodou 

 řidičský průkaz skupiny B výhodou 
  
Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat: 

 označení výběrového řízení 

 jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, 
kontaktní adresu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-
li o cizího státního příslušníka, kontaktní telefon, e-mail, datum a vlastnoruční podpis 

 
K přihlášce je nutno připojit: 

 strukturovaný životopis s přehledem dosavadních zaměstnání a praxe, členství v 
orgánech profesních organizací, odborných komisích, jako přílohu přehled případné 
publikační činnosti  

 ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
 motivační dopis v rozsahu max. 2 normostran 
 základní koncepci rozvoje a řízení příspěvkové organizace na léta 2021 – 2025 v 

rozsahu max. 5 normostran, s uvedením strategie a harmonogramu plnění vizí a cílů   
 originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních 

příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem a to 
s překladem opatřeným doložkou s razítkem soudního překladatele (pokud takový 
doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)  

 písemný souhlas se zpracováním, uchováním a poskytnutím osobních údajů třetím 
osobám pro účely výběrového řízení, a to po celou dobu trvání výběrového řízení 

 kopie odborných osvědčení, pokud jsou k dispozici 
 
Platové zařazení: 
Řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; příplatek za vedení, možnost osobního 
ohodnocení. 

bod 14.8 priloha 1.pdf k usnesení č. 066/91R/2020



Bod 14.8 příloha č. 1 

 
Požadovaný nástup do funkce:  
Dle dohody. 
 

Obálku s přihláškou a požadovanými doklady s označením  

“VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT – SGVU LT“  

doručte do podatelny Krajského úřadu v termínu od 19. 3. do 30. 4. 2020 na adresu: 
 
Krajský úřad Ústeckého kraje 
Odbor kultury a památkové péče 
Velká Hradební 3118/48 
400 02 Ústí nad Labem 

Kontaktní osoba: Bc. Lenka Holavová  
tel. č.: +420 475 657 445  
e-mail: holavova.l@kr-ustecky.cz  
 

 
V elektronické podobě lze zasílat materiály pouze prostřednictvím datové schránky v souladu se 
zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. 
 
Upozornění: 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 
Po ukončení výběrového řízení bude dokumentace zaslána uchazečům zpět. 
 



Bod 14.8 příloha č. 2 

Rada Ústeckého kraje  
 

 vyhlašuje otevřené výběrové řízení na obsazení funkce ŘEDITELE - ŘEDITELKY 
      

Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvkové organizace 
                                 Pivovarská ulice 29-34, 440 01 Louny, IČO: 00360724 

 
Charakteristika vykonávané činnosti: 

 řídící a manažerská činnost příspěvkové organizace 

 funkční období na dobu neurčitou  
 
Podmínky výběrového řízení: 

 ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu 

 trestní bezúhonnost 

 znalost českého jazyka 
 
Požadavky na uchazeče:  

 státní občanství ČR, popř. občan cizí státní příslušnosti s trvalým pobytem v ČR 

 minimálně 3 roky praxe v řídící nebo vedoucí funkci 

 znalost principů fungování a hospodaření příspěvkové organizace územního 
samosprávného celku 

 orientace v problematice kulturního dědictví, zejména muzejnictví, včetně příslušné 
legislativy 

 velmi dobré organizační, komunikační a řídící schopnosti 

 samostatnost a časová flexibilita  

 znalost jednoho světového jazyka na komunikační úrovni výhodou 

 orientace v oblasti dotační politiky ČR, Evropské unie a dalších subjektů výhodou 

 aktivity v profesních orgánech a komisích, publikační činnost v oboru výhodou 

 řidičský průkaz skupiny B výhodou 
  
Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat: 

 označení výběrového řízení 

 jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, 
kontaktní adresu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-
li o cizího státního příslušníka, kontaktní telefon, e-mail, datum a vlastnoruční podpis 

 
K přihlášce je nutno připojit: 

 strukturovaný životopis s přehledem dosavadních zaměstnání a praxe, členství v 
orgánech profesních organizací, odborných komisích, jako přílohu přehled případné 
publikační činnosti  

 ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
 motivační dopis v rozsahu max. 2 normostran 
 základní koncepci rozvoje a řízení příspěvkové organizace na léta 2021 – 2025 v rozsahu 

max. 5 normostran, s uvedením strategie a harmonogramu plnění vizí a cílů  
 originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních 

příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem a to 
s překladem opatřeným doložkou s razítkem soudního překladatele (pokud takový doklad 
domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)  

 písemný souhlas se zpracováním, uchováním a poskytnutím osobních údajů třetím 
osobám pro účely výběrového řízení, a to po celou dobu trvání výběrového řízení 

 kopie odborných osvědčení, pokud jsou k dispozici 
 
Platové zařazení: 
Řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; příplatek za vedení, možnost osobního 
ohodnocení. 

bod 14.8 priloha 2.pdf k usnesení č. 066/91R/2020



Bod 14.8 příloha č. 2 

 
Požadovaný nástup do funkce:  
Dle dohody. 
 

Obálku s přihláškou a požadovanými doklady s označením  

“VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT – GBR LN“  

doručte do podatelny Krajského úřadu v termínu od 19. 3. do 30. 4. 2020 na adresu: 
 
Krajský úřad Ústeckého kraje 
Odbor kultury a památkové péče 
Velká Hradební 3118/48 
400 02 Ústí nad Labem 

Kontaktní osoba: Bc. Lenka Holavová  
tel. č.: +420 475 657 445  
e-mail: holavova.l@kr-ustecky.cz  
 

 
V elektronické podobě lze zasílat materiály pouze prostřednictvím datové schránky v souladu se 
zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. 
 
Upozornění: 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 
Po ukončení výběrového řízení bude dokumentace zaslána uchazečům zpět. 
 



Bod 14.8 příloha č. 3 

Rada Ústeckého kraje  
 

 vyhlašuje otevřené výběrové řízení na obsazení funkce ŘEDITELE - ŘEDITELKY 
      

Regionálního muzea v Teplicích, příspěvkové organizace 
                                  Zámecké náměstí 14, 415 01 Teplice, IČO: 00083241 

 
Charakteristika vykonávané činnosti: 

 řídící a manažerská činnost příspěvkové organizace 

 funkční období na dobu neurčitou  
 
Podmínky výběrového řízení: 

 ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu 

 trestní bezúhonnost 

 znalost českého jazyka 
 
Požadavky na uchazeče:  

 státní občanství ČR, popř. občan cizí státní příslušnosti s trvalým pobytem v ČR 

 minimálně 3 roky praxe v řídící nebo vedoucí funkci 

 znalost principů fungování a hospodaření příspěvkové organizace územního 
samosprávného celku 

 orientace v problematice kulturního dědictví, zejména muzejnictví, včetně příslušné 
legislativy 

 velmi dobré organizační, komunikační a řídící schopnosti 

 samostatnost a časová flexibilita  

 znalost jednoho světového jazyka na komunikační úrovni výhodou 

 orientace v oblasti dotační politiky ČR, Evropské unie a dalších subjektů výhodou 

 aktivity v profesních orgánech a komisích, publikační činnost v oboru výhodou 

 řidičský průkaz skupiny B výhodou 
  
Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat: 

 označení výběrového řízení 

 jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, 
kontaktní adresu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-
li o cizího státního příslušníka, kontaktní telefon, e-mail, datum a vlastnoruční podpis 

 
K přihlášce je nutno připojit: 

 strukturovaný životopis s přehledem dosavadních zaměstnání a praxe, členství v 
orgánech profesních organizací, odborných komisích, jako přílohu přehled případné 
publikační činnosti  

 ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
 motivační dopis v rozsahu max. 2 normostran 
 základní koncepci rozvoje a řízení příspěvkové organizace na léta 2021 – 2025 v 

rozsahu max. 5 normostran, s uvedením strategie a harmonogramu plnění vizí a cílů   
 originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních 

příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem a to 
s překladem opatřeným doložkou s razítkem soudního překladatele (pokud takový 
doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)  

 písemný souhlas se zpracováním, uchováním a poskytnutím osobních údajů třetím 
osobám pro účely výběrového řízení, a to po celou dobu trvání výběrového řízení 

 kopie odborných osvědčení, pokud jsou k dispozic 
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Bod 14.8 příloha č. 3 

Platové zařazení: 
Řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; příplatek za vedení, možnost osobního 
ohodnocení. 
 
Požadovaný nástup do funkce:  
Dle dohody. 
 

Obálku s přihláškou a požadovanými doklady s označením  

“VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT – RM TP“  

doručte do podatelny Krajského úřadu v termínu od 19. 3. do 29. 5. 2020 na adresu: 
 
Krajský úřad Ústeckého kraje 
Odbor kultury a památkové péče 
Velká Hradební 3118/48 
400 02 Ústí nad Labem 

Kontaktní osoba: Bc. Lenka Holavová  
tel. č.: +420 475 657 445  
e-mail: holavova.l@kr-ustecky.cz  
 

 
V elektronické podobě lze zasílat materiály pouze prostřednictvím datové schránky v souladu se 
zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. 
 
Upozornění: 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 
Po ukončení výběrového řízení bude dokumentace zaslána uchazečům zpět. 
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Dodatek č. 5 k Dohodě o spolupráci 

č. 14/SML2401, ze dne 27. 11. 2014 
 
 
Číslo dodatku kraj: 14/SML2401/05/SoS/ZPZ 
 

Smluvní strany: 

Ústecký kraj  

se sídlem:    Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
zastoupený:    Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje 
IČ:      70892156 
DIČ:     CZ70892156 
bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha,  
číslo účtu:    882733379/0800 

(dále jen „Ústecký kraj“)  
 
a 
 
ELEKTROWIN a.s. 

se sídlem:    Michelská 300/60, 140 00 Praha 4 
zastoupená: Ing. Romanem Tvrzníkem, předsedou představenstva 
IČO:     27257843 
DIČ:     CZ27257843 
ev. č. kolektivního systému: KH001/05-ECZ 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 10027 
bankovní spojení:   UniCredit Bank 
číslo účtu:    804900004/2700 
 

(dále jen „ELEKTROWIN“)  
 

uzavírají na základě souhlasného projevu svých svobodných vůlí, v souladu s čl. II odst. 3 
a čl. V odst. 2 Dohody o spolupráci č. 14/SML2401 ze dne 27. 11. 2014, Dodatek č. 5 
k Dohodě o spolupráci č. 14/SML2401, ze dne 27. 11. 2014 (dále jen „Dodatek“). 

 
 

I. 
Předmět dodatku 

1. Předmětem Dodatku je vymezení spolupráce obou smluvních stran při řešení a plnění cílů 
projektu „Intenzifikace zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu 
v Ústeckém kraji“ (dále jen „projekt“) pro rok 2020. 

2. Cíle projektu a harmonogram činností obou smluvních stran včetně financování projektu 
v roce 2020 jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1, která je nedílnou součástí Dodatku. 
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II. 
Financování 

1. ELEKTROWIN bude z vlastního rozpočtu financovat projekt ve výši maximálně  

3 172 845 Kč bez DPH (slovy: tři miliony jedno sto sedmdesát dva tisíce osm set čtyřicet 

pět korun českých).  

2. Kraj bude z vlastního rozpočtu financovat výdaje spojené s projektem v maximální výši 

40 000 Kč včetně DPH (slovy: čtyřicet tisíc korun českých). Kraj zašle tuto částku na účet 

ELEKTROWIN uvedený v úvodu Dodatku do 30 dnů po uzavření tohoto Dodatku. 

ELEKTROWIN prokáže Kraji využití poskytnutých finančních prostředků v souladu 

s odst. III. bodu 2g) Dohody o spolupráci č. 14/SML2401 ze dne 27. 11. 2014. 

 

III.  
Závěrečná ustanovení 

1. Ujednání Dohody o spolupráci č. 14/SML2401, ze dne 27. 11. 2014, která nebyla 
Dodatkem dotčena, zůstávají v platnosti. 

2. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
po jednom. 

3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 

4. Dodatek byl projednán na jednání Rady Ústeckého kraje dne …….2020 a schválen 
usnesením č. ………... 

5. Dodatek lze měnit, doplňovat nebo zrušit pouze písemnou formou. 
 
 

IV. 
Podpisy smluvních stran 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku svým podpisem. 

 
 
 
V  Ústí nad Labem dne ……........................             V Praze dne ….............................. 
 

 
 
 
 
……………………………………    …………………………………… 
Za Ústecký kraj                 Za ELEKTROWIN a.s. 
Oldřich Bubeníček       Ing. Roman Tvrzník 
hejtman kraje       předseda představenstva 
 
 
 
 
Příloha: 
Příloha č. 1 – Cíle projektu „Intenzifikace zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru 
elektroodpadu v Ústeckém kraji“ a harmonogram činností smluvních stran včetně finančního plnění pro 
rok 2020. 
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Příloha č. 1 

 

 

Projekt  

„Intenzifikace zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru 
elektroodpadu v Ústeckém kraji“  

 

Cíle projektu a harmonogram činností smluvních stran 

včetně finančního plnění pro rok 2020 
 
Cílem projektu je zvýšit informovanost obyvatel Ústeckého kraje (dále také „kraj“) 
a dosáhnout správného chování obyvatel v oblasti nakládání s vysloužilými elektrospotřebiči 
v souladu se zákonem o odpadech a v souladu s relevantními strategickými cíli a opatřeními 
POH Ústeckého kraje, tj. pro zabezpečení plnění limitů zpětného odběru vyjmenovaných 
výrobků podle § 38 zákona o odpadech, ke kterým patří nejen chladničky, ale i další 
elektrozařízení, jakož i s cílem zvyšovat využitelnost sběrné sítě pro systém zpětného 
odběru elektrozařízení, provozovaný společností ELEKTROWIN a.s., a zvyšovat množství 
zpětně odebíraných elektrozařízení a odděleně sbíraných elektroodpadů. 
 

   
1. Materiálová podpora a propagace zpětného odběru v kraji  

a. Rozšíření kontejnerového výměnného systému např. wintejnery a klecové 

kontejnery na malé spotřebiče ve vybraných městech a obcích kraje, ve kterých 

je zřízeno místo zpětného odběru elektrozařízení pro zkvalitnění zpětného odběru, 

dopravní obslužnosti a k vyšší ochraně shromážděných elektrozařízení před jejich 

neodbornou a životu nebezpečnou demontáží neoprávněnými osobami. Každé 

z vytipovaných měst a obcí, které příjme nabídku, bude vybaveno, podle 

prostorových možností, kontejnery typu „wintejner“ případně kontejnery určenými na 

sběr malých spotřebičů. 

Výměnu, odvoz ke zpracovateli a běžnou údržbu těchto kontejnerů, s výjimkou 

kontejnerů pořízených obcí z motivačního programu, bude ELEKTROWIN a.s. 

zajišťovat na své náklady.  

Maximální alokovaná finanční podpora této části akce z finančních prostředků 

ELEKTROWIN a.s.:  2 805 000 Kč investice  

 

b. Podpora zabezpečení sběrných dvorů a informovanosti 

Obce a města získají finanční podporu na zabezpečení sběrných dvorů a 

informovanost na základě splnění základních a motivačních kritérií z Motivačního 

programu; obce mohou získat vysokozdvižný vozík pro usnadnění manipulace s 

elektroodpadem. 

Alokovaná finanční podpora z finančních prostředků ELEKTROWIN a.s.: 153 845 Kč 
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c. Recyklujte s hasiči – v roce 2020 bude pokračovat snaha o rozšíření počtu 

zapojených sborů dobrovolných hasičů v kraji do projektu.  

 

Na základě vyplněného registračního formuláře nového sboru do soutěže „Recyklujte 

s hasiči“ dodá ELEKTROWIN a.s. sborům bezplatně shromažďovací nádobu na malé 

spotřebiče a dále zajistí bezplatný zpětný odběr (odvoz) elektrozařízení určených 

pro použití v domácnosti. 

 

Finanční podpora z finančních prostředků ELEKTROWIN a.s.: 

5 000 Kč investice - shromažďovací nádoby na malé spotřebiče 

 

 

2. Mediální kampaň v kraji  

a. Inzerce a odborné články o zpětném odběru a o aktivitách souvisejících 

s projektem a s krajskou soutěží v mediích s krajským rozsahem 

(využití z www.elektrowin.cz/inzerce.html) Publikování článků a inzerátů v obecních a 

krajských tiskovinách (chlazení, velké spotřebiče, malé spotřebiče, el. nástroje, apod.) 

Finanční podpora akce z finančních prostředků ELEKTROWIN a.s.: 13 000 Kč 

 

3. Osvětové akce v kraji 

a. Informování obcí zejména za účelem rozšíření zpětného odběru v obcích bez 

sběrného dvora – vzdělávání 

Bude-li Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 

pořádat vzdělávací seminář(e) pro pracovníky obcí, bude zde Elektrowinu umožněno 

přednést informace o zpětném odběru a o nabízených možnostech, úsporách obcí, 

finanční podpoře apod. Je možné spojit s ostatními kolektivními systémy, např. EKO-

KOM a.s. 

 

Finanční podpora akce:  ELEKTROWIN a.s.: 5 000 Kč  

 

b. Akce v ZOO  

ELEKTROWIN a.s. a jeho smluvní partner - ZOO zveřejní informace o konané akci 

na webových stránkách, případně dalšími jim dostupnými způsoby. ELEKTROWIN 

a.s. zajistí ve sjednaný den přistavení informačního stánku u vchodu do ZOO 

a po dohodě se ZOO bude za každý přinesený spotřebič vydávat občanům slevové 

kupony na vstup do ZOO.  

Finanční podpora akce z finančních prostředků ELEKTROWIN a.s: 28 000 Kč 

propagace, organizace, bezplatný odvoz, odměny. 
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c. Společná akce Ústeckého kraje a společnosti ELEKTROWIN a.s., případně 

dalších partnerů:  

V rámci spolupráce na projektu nabízí ELEKTROWIN a.s. zajištění informačního 

stánku se soutěžemi pro děti a informačními materiály o zpětném odběru 

elektrozařízení. 

Finanční podpora akce z finančních prostředků ELEKTROWIN a.s.: 97 000 Kč  

 

d. Soutěž obcí 

ELEKTROWIN a.s. v rámci soutěže obcí vyhodnotí obec s nejvyšší výtěžností zpětně 
odebraných spotřebičů v kategoriích: obec do 4 000 obyvatel, obec s více než 4 000 
obyvateli a dále pak kategorii s nejvyšším meziročním nárůstem sběru v tunách, 
tzv. „skokan roku“. 
 
Podmínky pro výherce v jednotlivých kategoriích: 

1) v době vyhodnocení soutěže musí mít vítězná obec uzavřený dodatek ke smlouvě 

s KS ELEKTROWIN a.s. z listopadu 2017, upravující zápis KS ELEKTROWIN a.s. 

na zpětný odběr pro všechny skupiny EEZ v rozsahu stanoveném metodickým 

pokynem; 

2) obec musí v hodnoceném období sbírat malé a velké spotřebiče i chlazení. 

 

Finanční podpora akce z finančních prostředků ELEKTROWIN a.s.: 70 000 Kč 

 

4. Součinnost kraje při plnění povinností dle čl. II odst. 1 uzavřené Dohody 

o spolupráci 

a. Inzerce o aktivitách projektu 

Pozvánky a průběžné informace k aktivitám projektu, jako např. informační články 

o třídění a zpětném odběru vysloužilých zařízení, budou zveřejňovány na webu 

Ústeckého kraje, sekce „Životní prostředí a zemědělství“.  

Logo Kraje bude umístěno na informačních materiálech souvisejících s projektem. 

 

b. Umožnění účasti zástupcům společnosti ELEKTROWIN a.s. na 

školeních/seminářích se zaměřením na odpadové hospodářství 

V případě, že se bude konat školení/seminář k problematice odpadového hospodářství 

pro zástupce obcí a pracovníky úřadů obcí v odpadovém hospodářství, Ústecký kraj 

umožní zástupcům společnosti ELEKTROWIN a.s. přednést informace o třídění 

a zpětném odběru elektrozařízení a o nabízených možnostech, úsporách obcí, finanční 

podpoře apod. 

 

c. Finanční podpora 

Ústecký kraj poskytne finanční prostředky na věcné dary pro vítěze soutěží společných 

akcí a účastníky akcí v ZOO. 

Finanční podpora: 40 000 Kč  
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5. Souhrn akcí a jejich financování v roce 2020 

 

Oblast Specifikace akce ELEKTROWIN a.s. Ústecký kraj 

Materiálová 
podpora a 
propagace 

Výměnný 
kontejnerový 
systém 

2 805 000 Kč investice 
(alokovaná částka) 

 

Podpora 
zabezpečení SD 

153 845 Kč 
(alokovaná částka) 

 

Recyklujte s hasiči 5 000 Kč  

Mediální 
kampaň 

Články/inzerce 
 
13 000 Kč 
  

 

Osvětové 
akce 

Informování obcí 
(školení/semináře)  

5 000 Kč  
 

Soutěž obcí 66 000 Kč  

Společné akce 97 000 Kč 
40 000 Kč 

finanční prostředky na věcné 
dary pro vítěze soutěže 

Akce v ZOO 28 000 Kč 

CELKEM v roce 2020 3 172 845 Kč (bez DPH) 40 000 Kč 
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Dodatek č. 7 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci 
 č. 12/SML2866, ze dne 9. 4. 2013 

 
Číslo dodatku kraj: 12/SML2866/07/SoS/ZPZ 

Číslo dodatku EKO-KOM, a.s.: GD201320100001/06 
 

Smluvní strany:  
 

Ústecký kraj  

se sídlem:   Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
zastoupený:    Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje 
ve věcech technických: Ing. Veronika Dařílková, referentka odboru životního prostředí 

a zemědělství 
E-mail/telefon:    darilkova.v@kr-ustecky.cz / 475 657 165 
IČO:   70892156 
DIČ:   CZ70892156 
Bank. spojení:   Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 882733379/0800 

(dále jen „Kraj“)  
 
a 

EKO-KOM, a.s. 
 
se sídlem:    Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 
jejímž jménem jednají: Ing. Zbyněk Kozel, generální ředitel, na základě plné moci 
ve věcech technických:  Alice Karlíková, regionální manažer pro Ústecký kraj  
E-mail/telefon:   karlikova@ekokom.cz / 727 984 521 
IČO:     25134701 
DIČ:    CZ25134701 
Bank. spojení:   ING Bank N.V., číslo účtu:1000366402/3500 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4763 

(dále jen „Společnost“)  

uzavírají na základě souhlasného projevu svých svobodných vůlí, v souladu s čl. II odst. 4 
a čl. VI odst. 1 Smlouvy o vzájemné spolupráci č. 12/SML2866, ze dne 9. 4. 2013, 
Dodatek č. 7 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci č. 12/SML2866, ze dne 9. 4. 2013 (dále 
jen „Dodatek č. 7“). 

 
I. 

Předmět dodatku 

1. Předmětem Dodatku č. 7 je vymezení spolupráce obou smluvních stran při řešení 
a plnění cílů projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití využitelných 
složek komunálních odpadů včetně jejich obalové složky a informační a vzdělávací 
kampaň odpovědnosti občanů Ústeckého kraje za zachování příznivého životního 
prostředí budoucím generacím“ (dále jen „projekt“) pro rok 2020. 

2. Cíle a výstupy projektu, činnost obou smluvních stran a financování projektu v roce 
2020 jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1, která je nedílnou součástí Dodatku č. 7. 

 
II. 

Financování 

1. Společnost bude z vlastního rozpočtu financovat projekt ve výši maximálně  
3 053 500,- Kč bez DPH (slovy: tři miliony padesát tři tisíc pět set korun českých).  

bod 15.2 příloha 1
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2. Kraj bude financovat náklady spojené s projektem ve výši 500 000,- Kč bez DPH (slovy: 
pět set tisíc korun českých) a dále Kraj poskytne finanční dary, na základě platných 
a účinných darovacích smluv, jednotlivým výhercům (obcím) v příslušných čtyřech 
kategoriích soutěže „Skleněná popelnice“, a to následovně 4 x 35 000,- Kč (1. místo); 
4 x 25 000,- Kč (2. místo); 4 x 15 000,- Kč (3. místo); 4 x 10 000,- Kč (4. místo) a 4 x 
10 000,- Kč (5. místo), tj. v celkové výši 380 000,- Kč (slovy: tři sta osmdesát tisíc korun 
českých). 

III. 
Hodnocení za rok 2020 

1. Výsledky řešení dílčích cílů projektu smluvními stranami za rok 2020 budou vyhodnoceny 
dle stanovených cílů, uvedených v příloze č. 1 Dodatku č. 7, dle čl. III Smlouvy 
o vzájemné spolupráci č. 12/SML2866, ze dne 9. 4. 2013.  

 
IV.  

Závěrečná ustanovení 

1. Ujednání Smlouvy o vzájemné spolupráci č. 12/SML2866, ze dne 9. 4. 2013, která 
nebyla Dodatkem č. 7 dotčena, zůstávají v platnosti. 

2. Dodatek č. 7 byl projednán na jednání Rady Ústeckého kraje dne ………….. a schválen 
usnesením č. ……………….. 

3. Dodatek č. 7 lze měnit, doplňovat nebo zrušit pouze písemnou formou. 

4. Dodatek č. 7 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po jednom vyhotovení. 

5. Tento Dodatek č. 7 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. Společnost 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 Společnosti do datové 
schránky ID kbbdu2k.  

6. Tento Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv. 

V. 
Podpisy smluvních stran 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 7 před jeho podpisem přečetly, že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku č. 7 svým podpisem. 

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

………………………………………..                 ……………………………………… 
Oldřich Bubeníček     Ing. Zbyněk Kozel 
hejtman Ústeckého kraje     generální ředitel 

EKO-KOM, a.s. 
Příloha: 
Příloha č. 1 – „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití využitelných složek komunálních 
odpadů včetně jejich obalové složky a informační a vzdělávací kampaň odpovědnosti občanů 
Ústeckého kraje za zachování příznivého životního prostředí budoucím generacím“ – Cíle 
projektu, činnost obou smluvních stran a financování projektu v roce  2020. 
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Příloha č. 1 
 

Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití využitelných složek komunálních odpadů 
včetně jejich obalové složky a informační a vzdělávací kampaň odpovědnosti občanů 

Ústeckého kraje za zachování příznivého životního prostředí budoucím generacím 
 

Cíle projektu, činnost obou smluvních stran a financování projektu v roce 2020  
dle Dodatku č. 7 Smlouvy o vzájemné spolupráci č. 12/SML2866, ze dne 9. 4. 2013   

______________________________________________________________________ 
 

CÍLE pro rok 2020:  

1. Zvýšení informovanosti veřejné správy a občanů Ústeckého kraje 

2. Zvýšení množství vytříděných odpadů ve vybraných oblastech, využití sběrných nádob a kvality 
vytříděných odpadů 

3. Udržení aktivních třídičů a navýšení počtu aktivních třídičů ve vybraných oblastech 

4. Zvýšení povědomí o udržitelném rozvoji a individuální odpovědnosti občanů Ústeckého kraje 
a osvětová činnost napříč všemi složkami životního prostředí s cílem zachování možnosti 
uspokojovat základní životní potřeby a přitom nesnižovat rozmanitost přírody a přirozené funkce 
ekosystémů 

______________________________________________________________________ 
 

Opatření realizovaná v roce 2020 
 

1.1. Hodnocení měst a obcí Ústeckého kraje v separaci využitelných složek odpadů – soutěž 
„Skleněná popelnice“ 

Společnost EKO-KOM, a.s. (dále také „Společnost“) za účasti a ve spolupráci s Ústeckým krajem (dále 
také „Kraj“) zrealizuje již 16. ročník soutěže obcí „Skleněná popelnice“ o nejlepší obce a města v třídění 
odpadů. Do soutěže jsou automaticky zapojeny všechny obce v systému EKO-KOM v Kraji. Soutěž 
bude vyhlášena dle pravidel obdobných pro všechny kraje v ČR. Soutěž vyhlašují společně Ústecký 
kraj a společnost EKO-KOM, a.s.  

 

1.2. Podpora vývoje třídění v Ústeckém kraji a představení jednotlivých komunálních systémů 
odpadového hospodářství vybraných obcí a měst v Ústeckém kraji 

Pokračování podpory informovanosti v oblasti ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (dále také 
„EVVO“) Ústeckého kraje v rámci aktualizace webových stránek www.kr-ustecky.cz. 

 
1.3. Vzdělávání zástupců veřejné správy v Ústeckém kraji 

V rámci projektu proběhnou tzv. „malé jednodenní semináře“ pro zástupce obcí a měst v rámci 
vybraných správních obvodů obcí s rozšířenou působností nebo mikroregionů Ústeckého kraje (např. 
zvýšení kvality a optimalizace nákladů separovaného sběru v komunální sféře) a podzimní krajská 
konference zaměřená na odpadové hospodářství a nakládání s využitelnými složkami odpadů.    
 

2.1. Doplnění sběrné sítě využitelných složek komunálních odpadů na území Kraje, vybavení 
sběrných míst 

Bude proveden nákup kontejnerů na oddělený sběr využitelných složek (papír, plast, sklo, kov). 
Kontejnery budou nakoupeny za cenu obvyklou na základě výběru a z prostředků Společnosti. 
Společnost zajistí distribuci kontejnerů obcím a při výběru nádob zohlední potřeby obcí v Kraji 
na zahuštění sběrové sítě s ohledem na standardně používanou techniku při obsluze kontejnerů. 
Kontejnery budou rozmístěny na základě smlouvy o výpůjčce mezi obcí a Společností. Kontejnery 
zůstávají ve výlučném vlastnictví Společnosti. Obce, které budou příjemcem kontejnerů, musí být 
zapojené v systému EKO-KOM. 
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2.2. Technická podpora pro zvýšení množství vytříděných odpadů a obalů obcí a jejich obyvatel 

Společnost zajistí v rámci podpory třídění nákup tašek do domácností a krabicových boxů (tzv. papírové 
boxy) na třídění pro obce a města.  

- Společnost zakoupí papírové boxy, které poskytne bezplatně obcím a vybraným školám v Kraji. 
Boxy jsou určeny na tříděný sběr základních komodit (zejména papír, plast, nápojový karton atd.) 
v interiérech úřadů, škol apod. 
 

- Společnost zakoupí sady plastových tašek, které jsou určené pro třídění odpadů v domácnostech. 
Tašky budou poskytnuty do vybraných obcí s finanční spoluúčastí obcí dle podmínek systému EKO-
KOM. 

 
3.1. Motivace a podpora důvěry v systémy třídění prostřednictvím komunikačních aktivit 

pro veřejnost  

Společnost zajistí spoluúčast na akcích pro veřejnost ve městech a obcích Kraje prostřednictvím 
venkovních akcí pro veřejnost, vnitřní instalace výstav o třídění odpadů, venkovní akce pro ZŠ a MŠ 
apod.  
 

4.1. Krajské konference Ústeckého kraje 

Kraj uspořádá konferenci zaměřenou na oblast environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro 
zástupce školských zařízení a neziskových organizací podporující rozvoj EVVO včetně EVVO v oblasti 
třídění a využití odpadů a obalů.  

4.2.  Osvětová činnost v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Ústeckém 
kraji 

Kraj zajistí výukový materiál pro školská zařízení a neziskové organizace působící v oblasti ekologické 
výchovy na území Ústeckého kraje v souladu s „Koncepcí environmentální výchovy, vzdělávání 
a osvěty v Ústeckém kraji pro období let 2013 – 2020“ (dále také „koncepce“). 
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Přehled jednotlivých opatření k hlavním cílům projektu v roce 2020 a finanční spoluúčast partnerů:  

 

 

Celkové financování projektu pro rok 2020 

V roce 2020 bude podíl společnosti EKO-KOM, a.s. v maximální výši 3 053 500,- Kč bez DPH (slovy:  tři 
miliony padesát tři tisíc pět set korun českých). Konečné částky určí prováděná poptávková řízení na 
dodavatele jednotlivých aktivit společného projektu, které si zajišťují každá ze smluvních stran 
samostatně. 

Kraj bude financovat náklady spojené s projektem ve výši 500 000,- Kč bez DPH (slovy: pět set tisíc 
korun českých) a dále Kraj poskytne finanční dary, na základě platných a účinných darovacích smluv, 
jednotlivým výhercům (obcím) v příslušných čtyřech kategoriích soutěže „Skleněná popelnice“, a to 
následovně 4 x 35 000,- Kč (1. místo); 4 x 25 000,- Kč (2. místo); 4 x 15 000,- Kč (3. místo); 
4 x 10 000,- Kč (4. místo) a 4 x 10 000,- Kč (5. místo), tj. v celkové výši 380 000,- Kč (slovy: tři sta 
osmdesát tisíc korun českých). 

č. 
opatř. 

Název opatření 
 

Datum 
předpokládané

ho vyřízení 

Zodpovědný 
partner Předpokládané finance* 

1.1. 
Soutěž  

„Skleněná popelnice“  

do 30. 7. 2020 

do 31. 12. 2020 

EKO-KOM, a.s. 
 

Ústecký kraj 

max. 200.000,- Kč bez DPH 
 

            380.000,- Kč  

1.2 

Podpora vývoje třídění 
v Ústeckém kraji a 
představení jednotl. 

komunálních systémů 
odpad. hospodářství 

vybraných obcí a měst 
v Ústeckém kraji 

do 31. 12. 2020 

do 31. 12. 2020 

EKO-KOM, a.s. 

 

Ústecký kraj 

---------------------------- 

 
---------------------------- 

1.3. 

Vzdělávání zástupců 
veřejné správy 

v Ústeckém kraji 
(jednodenní semináře a 

podzimní krajská 
konference pro zástupce 

měst a obcí) 

do 15. 12. 2020 EKO-KOM, a.s. 

 

max. 310.000,- Kč bez DPH 

 

2.1. 

Doplnění sběrné sítě 
(nákup a obnova 
sběrových nádob 

a průběžná instalace 
s rozvozem nádob) 

do 30. 11. 2020 

 

EKO-KOM, a.s. 
 
 

max. 1.150.000,- Kč bez DPH 
 

2.2. 

Technická podpora 
tříděného sběru obcí a 

obyvatel (boxy, 
tašky,RP) 

do 30. 11. 2020 EKO-KOM, a.s. max. 723.500,- Kč bez DPH 

3.1. 

Motivace a podpora 
důvěry v systémy třídění 

prostřednictvím 
komunikačních aktivit 

pro veřejnost 
(RTO,lok.kampaně) 

do 31. 12. 2020 EKO-KOM, a.s. max. 670.000,- Kč bez DPH 

4.1. Krajská konference 
EVVO a workshopy 

do 30. 11. 2020 Ústecký kraj             100.000,- Kč bez DPH 

4.2. 
Osvětová činnost EVVO  

v Ústeckém kraji 
do 31. 12. 2020 Ústecký kraj             400.000,- Kč bez DPH 

Další 
Zpracování závěrečné 

zprávy o projektu 
do 31. 3. 2021 

EKO-KOM, a.s. 

Ústecký kraj 

----------------------- 

----------------------- 
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Závazné stanovení společných prací EKO-KOM, a.s. a Ústeckého kraje  
 
Opatření 1.1.: 

Společnost zajistí vyhlášení soutěže „Skleněná popelnice“ (pravidla a jejich uveřejnění), vyhodnocení 
vítězů soutěže a věcné ceny pro vítěze soutěže. V rámci vyhlášení soutěže „Skleněná popelnice“ 
Společnost zajistí: slavnostní vyhlášení soutěže, pronájem slavnostních prostor, moderaci a hostesing, 
ozvučení akce a ostatní nezbytné logistické zázemí akce, a dále účast pozvaných osob z řad zástupců 
nejlepších měst a obcí a pozvaných hostů a zajistí účast médií a přípravu a distribuci tiskové zprávy.  

Kraj zajistí finanční dary (na základě darovací smlouvy) pro výherce soutěže „Skleněná popelnice“ 
v jednotlivých kategoriích, a dále zajistí účast svých zástupců, kteří se budou podílet na vyhlašování 
a předávání cen finalistům soutěže a rovněž zajistí zveřejnění výsledků soutěže „Skleněná popelnice“ 
na webovém portálu Kraje. 
 
Opatření 1.3.: 

Společnost zajistí organizaci a realizaci jednodenních seminářů pro zástupce obcí a měst v rámci 
vybraných správních obvodů obcí s rozšířenou působností nebo mikroregionů Ústeckého kraje a 
podzimní krajskou konferenci zaměřenou na odpadové hospodářství a nakládání s využitelnými 
složkami odpadů.    

Kraj zajistí účast vždy minimálně jednoho zástupce na všech odborných seminářích včetně případné 
prezentace na téma odpadové hospodářství Kraje. 
 
Opatření 2.1.: 

Společnost zajistí nákup a distribuci nádob do vybraných lokalit měst a obcí Ústeckého kraje. 
 
Opatření 2.2.: 

Společnost zajistí technickou podporu tříděného sběru formou nákupu a dodání tašek na tříděný sběr a 
papírových boxů na tříděný sběr do veřejných budov vybraným městům a obcím Kraje a jejich 
prostřednictvím obyvatelům těchto obcí a měst. 
 
Opatření 3.1.: 

Samosprávy měst a obcí organizují či spoluorganizují během roku akce a aktivity směrem k veřejnosti 
(např. Den Země, Den dětí, Den bez aut a další). V rámci těchto aktivit zajistí Společnost spoluúčast na 
těchto vybraných akcích formou vlastního vzdělávacího programu zaměřeného primárně na děti 
a mládež (venkovní akce pro  veřejnost, vnitřní instalace výstav o třídění odpadů, venkovní akce pro ZŠ 
a MŠ). Předpokládá se účast na max. 10 akcích v průběhu roku. 
 
Opatření 4.1.: 

Kraj zajistí konferenci zaměřenou na oblast EVVO - program, speakery, občerstvení formou obědového 
rautu pro max. 100 osob, pozvánky a jejich distribuci. Dále Kraj zajistí 2 workshopy pro cca 50 účastníků 
v prostorách Krajského úřadu Ústeckého kraje v rámci poskytování nových informací v oblasti EVVO 
dle koncepce. Hlavním cílem je rozvíjet komplexní pojetí ekologického vzdělávání v zájmu podpory 
udržitelného rozvoje. 

Společnost zajistí krátký vstup (prezentaci) na krajské konferenci EVVO. 
 
Opatření 4.2.: 

Kraj zajistí přípravu, zpracování a výrobu výukového/osvětového materiálu určeného zejména pro školy 
a školská zařízení a neziskové organizace působící v oblasti ekologické výchovy na území Ústeckého 
kraje v souladu s „Koncepcí environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Ústeckém kraji pro období 
let 2013 – 2020“.  
 
Ostatní: 

Společnost zpracuje závěrečnou zprávu ohledně plnění své části projektu za rok 2020 a předá ji 
smluvnímu partnerovi do 31. 3. 2021.  

Kraj zpracuje závěrečnou zprávu ohledně plnění své části projektu za rok 2020 a předá ji smluvnímu 
partnerovi do 31. 3. 2021.  



projektovaná 
cena dle 
metodiky 
401/2010-

15000

trvale 
bydlící 

dle 
údajů 
obce

Měrný investi ční 
náklad na 1 

řešeného obyvatele 
pro navrhovanou 

změnu

investice do 
roku 2020 v 

PRVKÚK

údaje PRVKÚK 
přepočtené dle 

metodiky 
401/2010-15000

tis. K č 2010 2015 2019 2010 2015 (tis.K č/1 TBO) tis. K č tis. K č

1 Litoměřice Litoměřice Michalovice
0106.

01
Michalovice

obce 
Michalovice

15 000

Provod - 
inženýrská 
společnost, 

s.r.o.

Návrh na 
aktualizaci 
PRVKÚK 

ze dne 
23.12.2019

2021-2022
Intenzifikace 

stávající ČOV 
namísto zrušení

147 151 151 16 16 125 ne 0 0

Stávající zn ění PRVKÚK: 
Kanalizace je vybudována cca pro 60 % trvale žijících obyvatel obce a odvádí odpadní vody na centrální kořenovou ČOV. Stávající kanalizace DN 300 z roku 1995 z potrubí PVC je v majetku i ve správě obce. Pro 19 % trvale 
žijících obyvatel není dosud dobudována kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány v septicích jejichž přepady se vsakují do podpovrchových vod. Splaškové vody od 21 % obyvatel jsou zachycovány ve 4 domovních 
mikročistírnách, jejichž přepady se vsakují do podpovrchových vod. Čištění odpadních vod zajišťuje mechanicko-biologická čistírna odpadních vod s kapacitou Q = 18 m3/den a BSK5 = 7,2 kg/d. Čistírnu tvoří sedimentace, 
filtrační těleso (rákosové pole a zemní filtr) a kalové hospodářství. Odpadní vody přitékají jednotnou kanalizaci do odlehčovací komory, v niž jsou odlehčovány přívalové dešťové přítoky. Odtud jsou odpadní vody přiváděny 
gravitačně na mechanické předčištění. První stupeň (mechanické předčištění) sestává z ručně stíraných česlí a usazovací nádrže, kde dochází k zachycení hrubých nečistot. Takto předčištěné odpadní vody přitékají gravitačně 
do filtračního tělesa sestávajícího z rákosového pole a zemního filtru. Kal je odvážen na zemědělsky využívané pozemky. Dešťové vody jsou odváděny hlavně jednotnou kanalizací a pomocí příkopů, struh, propustků a dále 
jsou vsakovány do terénu.

Výhled:
V obci Michalovice navrhujeme ponechat stávající stav tj. 60 % odpadních vod od trvale žijících obyvatel čištěných na čistírně odpadních vod. Důvodem je nežádoucí zvýšení zatížení stávající čistírny odpadních vod. Stávající 
septiky, jejichž odtoky jsou vzhledem k tomu že v obci není vodoteč, zasakovány do terénu, budou přestavěny na bezodtokové jímky, vyvážené na čistírnu odpadních vod Litoměřice. Navrhujeme řešit problematiku likvidace 
odpadních vod intenzifikací stávajících septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. Odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách budou likvidovány 
na ČOV Litoměřice. Variantně je možno v dlouhodobém výhledu uvažovat s postupným odstavením čistírny a odvozem odpadních vod na čistírnu odpadních vod Litoměřice. Další variantou je napojení obce na kanalizace 
Velké Žernoseky – cca za 10 let.

Je navržena změna ve smyslu rekonstrukce a intenzifikace stávající čistírny odpadních vod pro 120EO. Bude realizována změna technologie čištění tak, aby ČOV plnila přísnější limity současné legislativy na vypouštění 
odpadních vod do vod podzemních. Na kanalizaci v Michalovicích zakončenou předmětnou ČOV se nebudou napojovat noví producenti odpadních vod z důvodu, že vypouštění z ČOV je do vod podzemních, územím obce 
neprotéká žádná vodoteč. Obyvatelé, kteří řeší likvidaci odpadních vod individuálně, ji budou řešit individuálně i nadále. Navrhuje se řešit problematiku individuální likvidace odpadních vod intenzifikací stávajících septiků na 
domovní mikročistírny a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. Variantou je napojení obce na kanalizace Velké Žernoseky.     

Navržená koncepce řeší modernizaci stávající kořenové čistírny odpadních vod, na kterou je napojeno cca 60% obyvatel. V původním návrhu PRVKÚK se uvažovalo s jejím odstavením bez náhrady a likvidací odpadních vod 
odvozem na jinou ČOV. Variantně se předpokládalo s možností napojení obce Michalovice na kanalizaci v obci Velké Žernoseky, která je napojena na systém kanalizace zakončení ČOV Litoměřice. Jednání ve věci napojení 
na kanalizaci zakončenou ČOV Litoměřice byla neúspěšná. Kapacita intenzifikované ČOV bude 120EO a noví producenti nebudou na kanalizační systém Michalovic napojováni, protože vypouštění z ČOV je do vod 
podzemních. Žadatel předložil stavební povolení na Odstranění havarijního stavu ČOV Michalovice a povolení k nakládání s vodami - vypouštění do vod podzemních z ČOV Michalovice, které supluje stanovisko orgánu 
územního plánování a vodoprávního úřadu a dále souhlasné stanovisko Povodí Ohře s.p.. Zaslaným stanoviskem MZe ČR  sděluje, že k předložené aktualizaci PRVK nemá  zásadní připomínky. Předpokládané náklady na 
realizaci jsou 15.000 tis. Kč a měrný okazatel na 1TBO je 125 tis. Kč.  Náklady byly stanoveny projektantem a nevychází z metodického pokynu Ministerstva zemědělství 401/2010-15000, protože se nejedná o realizaci nového 
zařízení. Do vyšší ceny a vysokého měrného ukazatele se promítají předpokládané vysoké náklady na ekologickou likvidaci stávající kořenové ČOV. Navrženou změnu PRVKÚK je možné doporučit ZÚK ke schválení.   

Změna výhledového stavu:

Závěr: 

typ zm ěny
požadavek 

od

rekreanti      
PRVKÚK

A
g
l
o
m
e
r
a
c
e

realizace

trvale bydlící 
PRVKÚK

 
Navrhovaná 
aktualizace 
PRVKÚK      
č. 49

okres ORP obec
část 
kódu

podklady
název části 

obce
zpracovatel
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5710/ULN/2019-ULNM  
Čj.: UZSVM/ULN/4739/2019-ULNM 

Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2, 
za kterou právně jedná Ing. Miloš Tajtl, ředitel odboru Odloučené pracoviště Louny, na základě 
Příkazu generálního ředitele č. 6/2019 v platném znění,  
IČO: 69797111 
(dále jen „převodce“) 

a 

Ústecký kraj 
se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
který zastupuje Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje 
IČO: 70892156 
 (dále jen „nabyvatel“), 

 

uzavírají podle ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
„zákon č. 89/2012 Sb.“) a podle ustanovení § 22 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České 
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
č. 219/2000 Sb.,“) tuto 

 
 
 

S M L O U V U  O  B E Z Ú P L A T N É M  P Ř E V O D U  
V L A S T N I C K É H O   P R Á V A  K   N E M O V I T É  V Ě C I  

 

  č .  U L N / 1 3 / 2 0 2 0  
 
 

Čl. I. 
 
1. Česká republika je vlastníkem níže uvedené nemovité věci: 
 

 Parcela číslo: 176, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: neplodná půda,  
zapsaný na listu vlastnictví č. 60000, pro kat. území Hlubany, obec Podbořany, v katastru 
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrálním pracovištěm 
Žatec, (dále jen „převáděný majetek“) 
 

2. Úřadu přísluší hospodařit s výše uvedeným majetkem státu na základě bodu 14 čl. CXVII 
zákona číslo 320/202 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením 
činnosti okresních úřadů, ve smyslu § 9 zákona č. 219/2000 Sb..  
 

Čl. II. 
 
1. Převodce touto smlouvou bezúplatně převádí nabyvateli vlastnické právo k převáděnému 

majetku a nabyvatel ho do svého výlučného vlastnictví přijímá. 
 

2. Vlastnické právo k převáděnému majetku se bezúplatně převádí podle ustanovení § 22 odst. 
3 zákona č. 219/2000 Sb. ve veřejném zájmu zachování silnice. 
 

3. Nabyvatel prohlašuje, že se seznámil s faktickým stavem převáděného majetku. 
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Čl. III. 
 
1. Převodce i nabyvatel shodně prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by 

uzavření této smlouvy bránily. 
 

2. Převodce prohlašuje, že ve vyznačeném zájmovém území se nachází zařízení provozovaná 
SčVK a.s. a jejich ochranná nebo bezpečnostní pásma – jedná se o vodovodní řad  DN<500 
a kanalizace DN<500. Dle sdělení Gridservices, s.r.o. se v zájmovém území nachází 
provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky. Dle sdělení ČEZ Distribuce a.s. se 
v zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení. Dle 
sdělení CETIN a.s. se v zájmovém území nachází síť elektrických komunikací společnosti. 
Dle sdělení Telco Pro Services, a.s. se v zájmovém území nachází komunikační zařízení. O 
jiných omezeních, závazcích či právních vadách mu není nic známo. 
 

 
      

Čl. IV. 
 
1. Vlastnické právo k převáděnému majetku nabývá nabyvatel dnem zápisu do katastru 

nemovitostí. Tímto dnem na nabyvatele přecházejí veškerá práva a povinnosti spojená 
s vlastnictvím a užíváním převáděného majetku. 
 

2. Smluvní strany se dohodly, že návrh na zápis vkladu vlastnického práva do katastru 
nemovitostí podává převodce. 

 

3. Pokud by příslušným Katastrálním úřadem byl návrh na zápis vkladu vlastnického práva 
k převáděnému majetku dle této smlouvy pro nabyvatele pravomocně zamítnut, účastníci této 
smlouvy se zavazují k součinnosti směřující k naplnění vůle obou smluvních stran. 

 
 
 

Čl. V. 
 
1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu poslední smluvní stranou.  

2. Tato smlouva nepodléhá uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 
písm. h) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) . 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou svými projevy vázány od okamžiku podpisu této 
smlouvy. 

4. Smluvní strany se dohodly, že není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva a 
povinnosti smluvních stran zákonem č. 89/2012 Sb. a zákonem č. 219/2000 Sb. 

5. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze 
písemnou formou, v podobě oboustranně uzavřených vzestupně číslovaných dodatků 
smlouvy. 
 

6. Poplatkové a daňové povinnosti spojené s touto smlouvou nese nabyvatel. 
 

7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom vyhotovení. Jedno vyhotovení bude použito k zápisu vlastnického práva vkladem do 
katastru nemovitostí.  

 
 

8. Nedílnou součástí této smlouvy je doložka dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
 



 
 
9. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla 

zveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového 
přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 
 

10. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv z přinucení 
nebo omylu. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 

 
 
 
 
V Lounech     dne ………………… V Ústí nad Labem    dne ………………… 

 
Česká republika – Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových 

 
                        Ústecký kraj 

 
 
 
 
 
 

…………………………….………………….. 

 
 
 
 
 
 

…………………………….………………….. 
Ing. Miloš Tajtl 
ředitel odboru 

                Odloučené pracoviště Louny 

Oldřich Bubeníček 
hejtman Ústeckého kraje 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

D O L O Ž K A  
 
 
 

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

(dále jen „zákon č. 129/2000 Sb.“) 
 
 
 

 
 
Ústecký kraj, ve smyslu ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., potvrzuje, že u právních 
jednání obsažených ve Smlouvě o bezúplatném převodu nemovité věci č. ULN/13/2020, kterou 
se převádí pozemek: 

 
 parcela číslo 176, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití neplodná půda, 

 

 

zapsaný na listu vlastnictví č. 60000, pro kat. území Hlubany, obec Podbořany, v katastru 
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrálním pracovištěm Žatec, 

 
byly ze strany nabyvatele splněny veškeré zákonem č. 129/2000 Sb., či jinými obecně závaznými 
právními předpisy, stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či 
odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu. 
 
Předmětná Smlouva o bezúplatném převodu nemovité věci č. ULN/13/2020 byla schválena 
usnesením č. ……...............……. ze zasedání Zastupitelstva  Ústeckého kraje dne 
……………..........… 
 
 
 
V Ústí nad Labem, dne                                       Ústecký kraj 
 
 
 
 
                                                               …………………………………………. 
                                                                                Oldřich Bubeníček 
                                                                            hejtman Ústeckého kraje 
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Krajský úřad 

Číslo prodávajícího:  

Číslo kupujícího: 20/SML0748/KSN/MAJ   

 
 

KUPNÍ SMLOUVA 
uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Smluvní strany: 

Prodávající:  
Obec Velemín  
Sídlo: Velemín č.p. 96, 411 31  Velemín 
Zastoupená: 
IČ: 
Bank. spojení: 

Petrem Křivánkem, starostou 
00264601 
Komerční banka, a.s., pobočka Lovosice 
Číslo účtu: 1727471/0100 

Zástupce pro věcná jednání: Petr Křivánek, starosta obce Velemín 
E-mail/telefon: obec@velemin.cz, 416 597 191 

 
(dále jen „prodávající“) 
 

 

a 

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

číslo účtu: 5512232/0800 
Zástupce pro věcná jednání: Mgr. Ing. Jindřich Šimák, vedoucí majetkového odboru 

Krajského úřadu Ústeckého kraje 
E-mail/telefon: simak.j@kr-ustecky.cz 

475 657 407, 475 200 245 
 
(dále jen „kupující“)  
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

 

KUPNÍ SMLOUVU: 
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I. 
Předmět koupě 

1. Prodávající je vlastníkem těchto nemovitých věcí: 
- pozemek: st.p.č. 134 o výměře 167 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a 

nádvoří, způsob využití: zbořeniště, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, 
- pozemek: p.č. 73/18 o výměře 7595 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob 

využití: sportoviště a rekreační plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, 
- pozemek: p.č. 1163 o výměře 870 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob 

využití: vodní nádrž přírodní, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, 
- pozemek: p.č. 1164 o výměře 104 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob 

využití: vodní nádrž přírodní, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, 
v katastrálním území Bílý Újezd, obec Velemín, zapsané na listu vlastnictví č. 1 
vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj Katastrální pracoviště Litoměřice (dále 
jako „předmět koupě“). 
 

2. Předmět koupě bude předán k hospodaření příspěvkové organizaci: Centrum sociální 
pomoci Litoměřice, příspěvková organizace, IČ: 00080195. 

 

II. 
Projevy vůle 

Prodávající prodává kupujícímu touto kupní smlouvou do jeho vlastnictví předmět koupě   
popsaný v čl. I. bod 1. této smlouvy se vším právním i faktickým příslušenstvím a součástmi 
za dohodnutou kupní cenu a kupující prohlašuje, že předmět koupě popsaný v čl. I. bod 1. 
této smlouvy se vším právním i faktickým příslušenstvím a součástmi za dohodnutou kupní 
cenu od prodávajícího do svého výlučného vlastnictví kupuje. 

 

 

III. 
Kupní cena a platební podmínky 

1. Smluvní strany si za převod nemovitých věcí, které jsou předmětem převodu, včetně 
jejích součástí a příslušenství, ujednávají kupní cenu ve výši 8.736,- Kč, (slovy: 
Osmtisícsedmsettřicetšestkorunčeských). 

2. Kupní cena bude uhrazena bezhotovostně na účet prodávajícího do 30 kalendářních dnů 
od podpisu kupní smlouvy. 

 

IV. 
Prohlášení smluvních stran 

1. Prodávající prohlašuje, že seznámil kupujícího se stavem předmětu koupě včetně jeho 
příslušenství a součástí, a že na předmětu koupě neváznou žádné dluhy, zástavní 
práva, věcná břemena ani jiné právní vady. Dále prodávající prohlašuje, že je oprávněn 
nakládat s předmětem koupě a taktéž prohlašuje, že jeho smluvní volnost není nijak 
omezena. 

2. Kupující prohlašuje, že si předmět koupě řádně prohlédl, že je mu jeho stav dobře znám 
a že nabývá předmět koupě ve stavu, v jakém se ke dni převodu nachází.  

3. Prodávající prohlašuje, že mu v minulosti nebyla poskytnuta náhrada v rámci 
majetkoprávního vypořádání k předmětu koupě. 
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4.  Kupující prohlašuje, že předmět koupě hodlá využít za účelem výstavby zařízení sociální 
péče. Kupující i prodávající se výslovně dohodli na tom, že nebude-li výstavba zahájena 
do pěti let od uzavření této smlouvy, má prodávající právo od této smlouvy odstoupit.  

 
 

V. 
Platnost a účinnost smlouvy 

1. Tato kupní smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření a tímto dnem jsou 
smluvní strany svými projevy vůle vázány.  

2. V případě, že příslušný katastrální úřad přeruší řízení o povolení vkladu vlastnického 
práva na základě této smlouvy, zavazují se smluvní strany poskytnout si navzájem 
součinnost směřující k odstranění veškerých vad podání, jež byly důvodem přerušení 
tohoto řízení. Pakliže i přes odpovídající úsilí smluvních stran bude řízení o povolení 
vkladu práva vlastnického na základě této kupní smlouvy zastaveno, popř. příslušný 
katastrální úřad zamítne vklad vlastnického práva, smluvní strany výslovně ujednaly, že 
uzavřou do deseti dnů od právní moci takového rozhodnutí na základě této smlouvy 
kupní smlouvu ohledně nemovitých věcí, jež jsou předmětem této kupní smlouvy, za 
stejnou kupní cenu a za podmínek uvedených v této smlouvě a podají nový návrh na 
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Ty skutečnosti a údaje obsažené v této 
kupní smlouvě, jež byly důvodem pro zastavení řízení, resp. pro zamítnutí vkladu 
vlastnického práva pro kupujícího, budou v takovém případě opraveny tak, aby na 
základě takto opravené smlouvy mohl být proveden vklad vlastnického práva pro 
kupujícího.  

3. Smluvní strany výslovně sjednávají rozvazovací podmínku, pokud důvodem pro 
pravomocné rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu o zastavení řízení, event. 
pravomocné rozhodnutí o zamítnutí vkladu vlastnického práva na základě této smlouvy, 
budou skutečnosti takové povahy, že nebude moci být sepsána opravená kupní smlouva 
dle předchozího odstavce tak, že právní mocí tohoto rozhodnutí zaniká platnost a 
účinnost této kupní smlouvy a smluvní strany si bez zbytečného odkladu vrátí poskytnutá 
plnění a ponesou si své náklady.  

 
 

VI. 
Nabytí vlastnictví 

1. Kupující nabude vlastnické právo k předmětu koupě zápisem do veřejného seznamu, a 
to vkladem do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 
pracoviště Litoměřice. 

2. Na základě této smlouvy lze provést vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
Náklady na provedení vkladu práva do katastru nemovitostí se zavazuje uhradit kupující. 
Prodávající podpisem této smlouvy výslovně zmocňuje kupujícího k podání návrhu na 
povolení vkladu práva na příslušný katastrální úřad.  

3. Na základě této kupní smlouvy zapíše Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální 
pracoviště Litoměřice změnu vlastnického práva k předmětu koupě podle této smlouvy. 

 
VII. 

Ostatní ujednání 

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že kupující má ode dne účinnosti této kupní smlouvy 
právo vstupu a užívání předmětu koupě. 

2. Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího dnem účinnosti této kupní 
smlouvy. 
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VIII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Kupující tímto potvrzuje, že: 
a) o nákupu a nabytí nemovitých věcí bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého kraje 

usnesením č.102/25Z/2019 ze dne 9. 12. 2019.  
b) o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením 

č.           ze dne                . 
2. Prodávající tímto potvrzuje, že: 

a) záměr prodat předmět koupě byl uveřejněn v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 
128/2000., o obcích ve znění pozdějších předpisů ode dne 19. 2. 2016 do 16. 3. 
2016. 

b) o prodeji (převodu) nemovitých věcí bylo rozhodnuto Zastupitelstvem obce Velemín 
usnesením č. 10/2016 ze dne 30. 3. 2016. 

c) o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem obce Velemín usnesením č.         
ze dne          . 

3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou 
písemných a číslovaných dodatků. 

4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a právními předpisy upravujícími 
hospodaření územních samosprávných celků. 

5. Tato smlouva je provedena ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá 
ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení je určeno pro potřeby 
katastrálního úřadu.  

 
 

IX. 
Podpisy smluvních stran 

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

 

 

 

V Ústí nad Labem dne .....………….. 

 

 

……………………………………………. ...........................………………………… 
Prodávající 
Obec Velemín 
Pavel Křivánek, starosta obce Velemín 
 
 
 

Kupující 
Ústecký kraj 
Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje  
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katastrální území parcelní číslo

spoluvlastnický 

podíl LV

označení listu se 

soupisem 

panujících 

pozemků

Nehasice KN p.p.č. 881/2 1/1 115 A1

Nehasice KN p.p.č. 881/4 1/1 115 A2

Staňkovice u Žatce KN p.p.č. 1694/2 1/1 580 A3

Minice KN p.p.č. 455/4 1/1 128 A4

Příloha A seznam pozemků - nemovitosti, u kterých věcné břemeno zaniklo 

(služebné pozemky ):

parcela

bod 16.1 priloha 1.1.pdf k usnesení č. 132/91R/2020



katastrální území parcelní číslo

spoluvlastnický 

podíl LV

Nehasice KN p.p.č. 881/1 1/1 33

Nehasice KN p.p.č. 881/3 1/1 33

Nehasice KN p.p.č. 801/45 1/1 137

Nehasice KN p.p.č. 801/47 1/1 137

Nehasice KN st.p.č. 124 1/1 137

Nehasice KN st.p.č. 125 1/1 137

Nehasice KN st.p.č. 150 1/1 137

Nehasice KN st.p.č. 82/1 1/1 137

Nehasice KN st.p.č. 82/3 1/1 137

Nehasice KN st.p.č. 82/4 1/1 137

Nehasice KN st.p.č. 87/1 1/1 137

Nehasice KN st.p.č. 87/2 1/1 137

Nehasice KN p.p.č. 801/1 1/1 137

Nehasice KN p.p.č. 801/137 1/1 137

Nehasice KN p.p.č. 801/139 1/1 137

Nehasice KN p.p.č. 801/25 1/1 137

Nehasice KN p.p.č. 801/60 1/1 137

Nehasice KN p.p.č. 801/67 1/1 137

Nehasice KN p.p.č. 801/68 1/1 137

Nehasice KN p.p.č. 801/77 1/1 137

Příloha A1 seznam pozemků - nemovitosti, u kterých oprávnění z věcného 

břemene - k služebnému pozemku p.č. 881/2, k.ú. Nehasice  - zaniklo (panující 

pozemky) :

parcela



katastrální území parcelní číslo

spoluvlastnický 

podíl LV

Nehasice KN p.p.č. 801/47 1/1 137

Nehasice KN p.p.č. 801/49 1/1 137

Nehasice KN p.p.č. 881/3 1/1 33

Nehasice KN p.p.č. 881/5 1/1 33

Nehasice KN st.p.č. 124 1/1 137

Nehasice KN st.p.č. 125 1/1 137

Nehasice KN st.p.č. 150 1/1 137

Nehasice KN p.p.č. 801/1 1/1 137

Nehasice KN p.p.č. 801/137 1/1 137

Nehasice KN p.p.č. 801/2 1/1 137

Nehasice KN p.p.č. 801/60 1/1 137

Nehasice KN p.p.č. 801/62 1/1 137

Nehasice KN p.p.č. 801/68 1/1 137

Nehasice KN p.p.č. 801/67 1/1 137

Příloha A2 seznam pozemků - nemovitosti, u kterých oprávnění z věcného 

břemene - k služebnému pozemku p.č. 881/4, k.ú. Nehasice  - zaniklo (panující 

pozemky) :

parcela



katastrální území parcelní číslo

spoluvlastnický 

podíl LV

Nehasice KN p.p.č. 801/12 1/1 137

Nehasice KN p.p.č. 801/63 1/1 137

Nehasice KN p.p.č. 801/70 1/1 137

Nehasice KN p.p.č. 801/76 1/1 33

Staňkovice u Žatce KN p.p.č. 1694/3 1/1 223

Staňkovice u Žatce KN p.p.č. 836/11 1/1 482

Staňkovice u Žatce KN p.p.č. 836/76 1/1 482

Příloha A3 seznam pozemků - nemovitosti, u kterých oprávnění z věcného 

břemene - k služebnému pozemku p.č. 1694/2, k.ú. Staňkovice u Žatce  - zaniklo 

(panující pozemky) :

parcela



katastrální území parcelní číslo

spoluvlastnický 

podíl LV

Nehasice KN p.p.č. 881/1 1/1 33

Nehasice KN p.p.č. 801/139 1/1 137

Nehasice KN p.p.č. 801/25 1/1 137

Nehasice KN p.p.č. 801/45 1/1 137

Nehasice KN p.p.č. 801/77 1/1 137

Minice KN p.p.č. 337/40 1/1 123

Minice KN p.p.č. 337/41 1/1 123

Minice KN p.p.č. 337/70 1/1 64

Minice KN p.p.č. 455/1 1/1 64

Minice KN p.p.č. 455/2 1/1 64

Minice KN p.p.č. 455/3 1/1 64

Minice KN p.p.č. 455/9 1/1 64

Minice KN p.p.č. 337/12 1/1 123

Minice KN p.p.č. 337/14 1/1 123

Minice KN p.p.č. 337/16 1/1 123

Minice KN p.p.č. 337/44 1/1 123

Minice KN p.p.č. 337/71 1/1 64

Minice KN p.p.č. 337/86 1/1 123

Minice KN p.p.č. 337/89 1/1 123

Minice KN p.p.č. 447 1/1 123

Minice KN p.p.č. 450 1/1 123

Příloha A4 seznam pozemků - nemovitosti, u kterých oprávnění z věcného 

břemene - k služebnému pozemku p.č. 455/4, k.ú. Minice  - zaniklo (panující 

pozemky) :

parcela
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Ústecký kraj 
Zastupitelstvo Ústeckého kraje 

 
DODATEK Č. 81 

KE 
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ 

Č.J. 213/2002 
příspěvkové organizace Ústeckého kraje 

 
Krajská majetková, příspěvková organizace 

se sídlem Tolstého 1232/37, 40003, Ústí nad Labem 3 – Střekov,  
IČ: 00829048 

(dále jen organizace) 
 

vydané Okresním úřadem Louny dne 1. 10. 1991, 
ve znění doplňku č. 1 ze dne 1. 1.1992, 
doplňku č. 2 ze dne 1. 12. 1996, 
doplňku č. 3 ze dne 1. 1. 1999, 
doplňku č. 4 ze dne 1. 1. 2001, 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 182/49/2002 ze dne 4. 12. 2002 (dodatek č. 5), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 85/54/2003 ze dne 12. 2. 2003 (dodatek č. 6), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 113/57/2003 ze dne 12. 3. 2003 (dodatek č. 7), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/60/2003 ze dne 8. 4. 2003 (dodatek č. 8), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 56/65/2003 ze dne 18. 6. 2003 (dodatek č. 9), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 107/88/2004 ze dne 10. 3. 2004 (dodatek č. 10), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 2/90/2004 ze dne 31. 3. 2004 (dodatek č. 11), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 66/91/2004 ze dne 7. 4. 2004 (dodatek č. 12), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 2/100/2004 ze dne 23. 6. 2004 (dodatek č. 13), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 239/8R/2005 ze dne 11. 5. 2005 (dodatek č. 14), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 239/8R/2005 ze dne 11. 5. 2005 (dodatek č. 15), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 147/18R/2005 ze dne 21. 9. 2005 (dodatek č. 16), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 60/32R/2006 ze dne 8. 3. 2006 (dodatek č. 17), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 99/38R/2006 ze dne 26. 4.2006 (dodatek č. 18), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 131/43R/2006 ze dne 7. 6. 2006 (dodatek č. 19), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 115/58R/2006 ze dne 27. 9. 2006 (dodatek č. 20), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 84/73R/2007 ze dne 31. 1. 2007 (dodatek č. 21), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 123/79R/2007 ze dne 11. 4. 2007 (dodatek č. 22), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 109/87R/2007 ze dne 4. 7. 2007 (dodatek č. 23), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 2/89R/2007 ze dne 29. 8. 2007 (dodatek č. 24), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 150/94R/2007 ze dne 24. 10. 2007 (dodatek č. 25), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 133/106R/2008 ze dne 12. 3. 2008 (dodatek č. 26), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 189/115R/2008 ze dne 11. 6. 008 (dodatek č. 27), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 137/124R/2008 ze dne 20. 8. 2008 (dodatek č. 28), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 363/9R/2009 ze dne 14. 1. 2009 (dodatek č. 29), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 68/21R/2009 ze dne 1. 7. 2009 (dodatek č. 30), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7. 10. 2009 (dodatek č. 31), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16. 12. 2009 (dodatek č. 32), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 164/39R/2010 ze dne 3. 2. 2010 (dodatek č. 33), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 216/44R/2010 ze dne 7. 4. 2010 (dodatek č. 34), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 65/49R/2010 ze dne 16. 6. 2010 (dodatek č. 35), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 222/56R/2010 ze dne 15. 9. 2010 (dodatek č. 36), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 158/62R/2010 ze dne 3. 11. 2010 (dodatek č. 37), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 191/72R/2011 ze dne 9. 3. 2011 (dodatek č. 38), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 66/85R/2011 ze dne 21. 9. 2011 (dodatek č. 39), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 252/90R/2011 ze dne 23. 11. 2011 (dodatek č. 40), 

bod 16.3 priloha 1.pdf k usnesení č. 151/91R/2020



usnesení Rady Ústeckého kraje č. 71/101R/2012 ze dne 4. 4. 2012 (dodatek č. 41), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 253/103R/2012 ze dne 9. 5. 2012 (dodatek č. 42), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23. 5. 2012 (dodatek č. 43), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 301/105R/2012 ze dne 13. 6. 2012 (dodatek č. 44), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 266/111R/2012 ze dne 22. 8. 2012 (dodatek č. 45), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 36/12R/2013 ze dne 27. 3. 2013 (dodatek č. 46), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27. 3. 2013 (dodatek č. 47), 
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 200/13R/2013 ze dne 10. 4. 2013 (dodatek č. 48), 
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 82/10Z/2013 ze dne 30. 10. 2013 (dodatek č. 49), 
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013 (dodatek č. 50), 
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 75/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013 (dodatek č. 51), 
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 63/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014 (dodatek č. 52), 
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 164/14Z/2014 ze dne 23. 4. 2014 (dodatek č. 53), 
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 64/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014 (dodatek č. 54), 

úplné znění zřizovací listiny ke dni 1. 4. 2014, 
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 164/14Z/2014 ze dne 23. 4. 2014 (dodatek č. 55), 
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 184/17Z/2014 ze dne 25. 6. 2014 (dodatek č. 56), 
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 85/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014 (dodatek č. 57), 
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 74/20Z/2014 ze dne 15. 12. 2014 (dodatek č. 58), 

úplné znění zřizovací listiny ke dni 1. 3. 2015, 
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 75/22Z/2015 ze dne 20. 4. 2015 (dodatek č. 59), 
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 6/23Z/2015 ze dne 29. 6. 2015 (dodatek č. 60),  
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.108/23Z/20015 ze dne 29. 6. 2015 (dodatek č. 61), 
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 85/24Z/2015 ze dne 29. 6. 015 (dodatek č. 62), 
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 79/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016 (dodatek č. 63),  
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 80/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016 (dodatek č. 64), 

úplné znění zřizovací listiny ze dne 1. 3. 2016, 
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 115/29Z/2016 ze dne 25. 4. 2016 (dodatek č. 65), 
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 93/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016 (dodatek č. 66), 

úplné znění zřizovací listiny ke dni 18. 1. 2017, 
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.  017/3Z/2017 ze dne 20. 2. 2017 (dodatek č. 67), 
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 131/3Z/2017 ze dne 24. 4. 2017 (dodatek č. 68), 
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 097/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017 (dodatek č. 69), 

úplné znění zřizovací listiny ke dni 31. 1. 2018, 
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 086/11Z/2018 ze dne 26. 2. 2018 (dodatek č. 70), 
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 086/11Z/2018 ze dne 26. 2. 2018 (dodatek č. 71), 
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 120/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018 (dodatek č. 72), 
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 097/14Z/2018 ze dne 10. 9. 2018 (dodatek č. 73), 
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018 (dodatek č. 
74), 
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 080/15Z/2018 ze dne 22. 10. 2018 (dodatek č. 
75), 
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 095/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018 (dodatek č. 
76), 

úplné znění zřizovací listiny ke dni 1. 1. 2019 
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.105/19Z/2019 ze dne 29. 4. 2019 (dodatek č. 77), 
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.137/20Z/2019 ze dne 24. 6. 2019 (dodatek č. 78), 
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 084/22Z/2019 ze dne 9. 9. 2019 (dodatek č. 79), 
usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 065/24Z/2019 ze dne 21. 10. 2019 (dodatek č. 
80), 

úplné znění zřizovací listiny ke dni 1. 1. 2020 

 
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č.    /Z/2020 ze dne 20. 4. 2020 se výše 
uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto: 
 



I. V příloze č. 1 – „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací  
 listiny se doplňuje následující položka majetku svěřeného organizaci k hospodaření: 
 
Katastrální území:     Malá Veleň 
Parcela:    výměra (m2)  druh pozemku  způsob využití 
1361/4   23   ostatní plocha  ostatní komunikace 
 
Katastrální území:     Dobříň 
Parcela:    výměra (m2)  druh pozemku  způsob využití 
641/2   39   ostatní plocha  ostatní komunikace 
 
Katastrální území:     Děčín 
Parcela:    výměra (m2)  druh pozemku  způsob využití 
2636/4   13   ostatní plocha  ostatní komunikace 
2636/32  341   ostatní plocha  ostatní komunikace 
2636/34  717   ostatní plocha  ostatní komunikace 
2636/35  394   ostatní plocha   ostatní komunikace 
2947/4   38   ostatní plocha  ostatní komunikace 
2947/5   21   ostatní plocha  ostatní komunikace 
2947/6   526   ostatní plocha  ostatní komunikace  
2949/10  583   ostatní plocha  ostatní komunikace 
 
Katastrální území:     Děčín-Staré Město 
Parcela:    výměra (m2)  druh pozemku  způsob využití 
306/11   74   ostatní plocha  ostatní komunikace 
306/17   802   ostatní plocha  ostatní komunikace 
 
Katastrální území:     Březiny u Děčína 
Parcela:    výměra (m2)  druh pozemku  způsob využití 
184/16   75   ostatní plocha  ostatní komunikace  
184/17   26   ostatní plocha  ostatní komunikace 
241   228   ostatní plocha  ostatní komunikace 
324/9   320   ostatní plocha   ostatní komunikace 
428/13   40   ostatní plocha  ostatní komunikace 
450/6   228   ostatní plocha  ostatní komunikace 
450/7   240   ostatní plocha  ostatní komunikace 
848/5   866   ostatní plocha  ostatní komunikace 
860/6   839   ostatní plocha  ostatní komunikace 
879/7   3622   ostatní plocha  ostatní komunikace 
900/7   9   ostatní plocha  ostatní komunikace 
1301/9   465   ostatní plocha  ostatní komunikace 
 
Katastrální území:     Kadaň 
Parcela:    výměra (m2)  druh pozemku  způsob využití 
3442/9   12227   orná půda 
 
Katastrální území:     Starý Šachov 
Parcela:    výměra (m2)  druh pozemku  způsob využití 
625/2   57   ostatní plocha  ostatní komunikace 
656/1   722   ostatní plocha  ostatní komunikace 
656/6   278   ostatní plocha  ostatní komunikace 
657/2   3566   ostatní plocha  ostatní komunikace 
 
Katastrální území:     Roudnice nad Labem 
Parcela:    výměra (m2)  druh pozemku  způsob využití 



4355/4   10   ostatní plocha  ostatní komunikace 
 
Nemovitý majetek nezapisovaný do katastru nemovitostí 
Katastrální území     název 
       Labská stezka 2 – etapa 1 
Církvice – Libochovany    Labská stezka č. 2 – etapa 2a 
Libochovany – Velké Žernoseky   Labská stezka č. 2 – etapa 2c 
Děčín – Staré Město     Labská stezka č. 2 – etapa 2b1 
Roudnice nad Labem     Labská stezka č. 2 – etapa 2d 
Křešice – Boletice nad Labem – Nebočady Labská stezka č. 2 – etapa 2b2 
Okres Děčín      Labská stezka č. 2 – etapa 2b3 
Velké Žernoseky – přívoz Litoměřice  SO 102 komunikace – část LS č. 2 – 

etapa 2e 
Lávka - Velké Žernoseky SO 103 LS č- 2 – etapa 2e 
Lounky – Nučnice – Okna u Polep Labská stezka č. 2 – etapa 3 
 Cyklostezka Ploučnice – Oblouková, 

zimní stadion 
Děčín – Březiny u Děčína  Cyklostezka Ploučnice úsek A 
Soutězky Benešov nad Ploučnicí Cyklostezka Ploučnice úsek B 
Benešov nad Ploučnicí – Františkov nad Ploučnicí Cyklostezka Ploučnice úsek C 
Františkov nad Ploučnicí – Starý Šachov Cyklostezka Ploučnice úsek D 
Dolní Žleb   odpočívadlo 
Děčín   odpočívadlo 
Křešice u Děčína   odpočívadlo 
Těchlovice nad Labem   odpočívadlo 
Střekov   odpočívadlo 
Církvice    odpočívadlo 
Libochovany   odpočívadlo 
Velké Žernoseky   odpočívadlo 

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

 listiny se zrušuje následující položka majetku svěřeného organizaci k hospodaření 
 
Katastrální území:     Skyřice 
Parcela:    výměra (m2)  druh pozemku  způsob využití 
395/40   115   ostatní plocha  ostatní komunikace 
 
Katastrální území:     Cínovec 
Parcela:    výměra (m2)  druh pozemku  způsob využití 
St. 295   319   zastavěná plocha a nádvoří 
Součástí je stavba:     Cínovec č.p. 16 
Stavba stojí na pozemku:   st. 295 
295/1   505   ostatní plocha  manipulační plocha 
 
Katastrální území:     Děčín 
Parcela:    výměra (m2)  druh pozemku  způsob využití 
St. 1923  768   zastavěná plocha a nádvoří 
Součástí je stavba:     Děčín II-Nové Město č.p. 667 
Stavba stojí na pozemku:   st. 1923 
 
Katastrální území:     Přerov u Těchlovic 
Parcela:    výměra (m2)  druh pozemku  způsob využití 
34/9   205   ostatní plocha  ostatní komunikace 
 
Katastrální území:     Horní Oldřichov 



Parcela:    výměra (m2)  druh pozemku  způsob využití 
St. 311/5  464   zastavěná plocha a nádvoří 
Součástí je stavba:     stavba bez č.p. 
Stavba stojí na pozemku:   st. 311/5 
St. 917  23   zastavěná plocha a nádvoří 
Součástí je stavba:     stavba bez č.p. 
Stavba stojí na pozemku:   st. 917 
1579/1   70   vodní plocha 
1596/1   1884   ostatní plocha  manipulační plocha 
 

 
III. V  příloze č. 2 – „Specifikace dlouhodobého majetku – movité věci“ zřizovací  

 listiny se zrušuje následující položka majetku svěřeného organizaci k hospodaření 
 
D) Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných věcí – účet 022 
Číslo DM     Popis 
HM000918     trezor Leicher 
 
E) Drobný dlouhodobý hmotný majetek  - účet 028 
Číslo DM     Popis 
DDHM001094     EZS zabezpečovací zařízení 
DDHM001166     kotel elektrický KE 22 
DDHM001167    zabezpečovací zařízení EZS 
 
 
 
 
 
 
 
Tento dodatek nabývá účinnosti dne: 1. 5. 2020 
 
V Ústí nad Labem dne: 1. 5. 2020 
 
 
         Ing. Ladislav Drlý 

člen Rady Ústeckého kraje na 
základě usnesení Rady Ústeckého 

kraje č. 005/24R/2017 ze dne  
20. 9. 2017 
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Pojistná smlouva  

č. 0518630018 

dodatek č. 004 

 
uzavřená mezi smluvními stranami: 

 

 

 

 

 

 

 Obchodní jméno : Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 

v Praze, oddíl B, vložka 2742 

sídlo : Praha 2, Římská 45, 120 00, Česká republika 

  IČ : 46973451 

 zástupce : Ing. Petr Sajdl 

 bankovní spojení : ČSOB, a.s. Praha 

 číslo účtu : 2252383/0300 

    (dále jen "pojistitel") 

 

a 

 

 Obchodní jméno : Ústecký kraj 

sídlo : Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem 

  IČ : 70892156 

 zástupce : Oldřich Bubeníček – hejtman 

 bankovní spojení :  

 číslo účtu :  

    (dále jen "pojištěný") 
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V pojistné smlouvě dochází k následujícím úpravám. 

 

 

Článek II. 

ROZSAH POJIŠTĚNÍ 
 

1. Živelní pojištění 

Živelní pojištění je upraveno VPP – obecná část pro škodové pojištění T.č.: NP/01/2014 a SU pro pojištění 

movitých věcí T.č.: NP/09/2005.  

Pojištění se sjednává v rozsahu čl. 2, odst. 3 SU - sdružené živelní pojištění, tj. požár, výbuch, přímý úder 

blesku, náraz nebo zřícení letadla či jiného podobného stroje nebo jeho části či nákladu, vichřice, 

krupobití, sesuv lavin, zřícení skal nebo zemin, tíha sněhu nebo námrazy, pád stromu, stožáru a jiných 

předmětů, zemětřesení, náraz silničního dopravního prostředku, voda nebo topné médium vytékající 

z vodovodních zařízení, povodeň, záplava, jednání pachatele za účelem odcizení pojištěných věcí.  

Odchylně od SU pro pojištění movitých věcí T.č.: NP/09/2005 se pojištění vztahuje na riziko zemětřesení, 

kouř, nadzvuková vlna a atmosférické srážky. 

Sjednává se pojištění souboru vozidel. 

Odpojišťuje se vozidlo p.č. 12. – viz příloha č. 1 tohoto dodatku na adrese Ctiborova 1, 430 01 Chomutov 

Pojistná částka odpojištěných vozidel činí

Připojišťují se vozidla pod p.č. 72. až 89. – viz příloha č. 2 tohoto dodatku na adrese Údlice, Jirkovská 

ulice p.č. 12/2. 

Pojistná částka připojištěných vozidel činí

Celková pojistná částka na adrese 430 01 Údlice, Jirkovská ulice p.č. 12/2 činí  

 

Navyšuje se limit u rizika povodeň, záplava a zpětné vystoupení vody z kanalizace z 4.000.000,- Kč na 

8.000.000,-Kč na adrese 430 01 Údlice, Jirkovská ulice p.č. 12/2. 

 

 

2. Pojištění pro případ odcizení  

Pojištění je upraveno VPP - obecná část pro škodové pojištění T.č.: NP/01/2014 a SU pro pojištění 

movitých věcí T.č.: NP/09/2005 a Limity pojistného plnění a podmínky zabezpečení movitých věcí pro 

případy odcizení T.č.: ÚNP/9/99. 

Pojištění se sjednává v rozsahu čl. 2, odst. 4.11. SU pro pojištění movitých věcí T.č.: NP/09/2005., tj. 

škoda vzniklá:  

- při krádeži nebo ztrátě pojištěné věci, ke které došlo v přímé souvislosti se živelnou událostí,  

- při krádeží vloupáním, 

- loupeží 
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Sjednává se pojištění souboru vozidel. 

Odpojišťuje se vozidlo p.č. 12. – viz příloha č. 1 tohoto dodatku na adrese Ctiborova 1, 430 01 Chomutov 

Pojistná částka odpojištěných vozidel činí  

Připojišťují se vozidla pod p.č. 72. až 89. – viz příloha č. 2 tohoto dodatku na adrese Údlice, Jirkovská 

ulice p.č. 12/2. 

Pojistná částka připojištěných vozidel činí 

Celková pojistná částka na adrese 430 01 Údlice, Jirkovská ulice p.č. 12/2 činí

 

3. Pojištění pro případ vandalismu   

Pojištění vandalismu je upraveno VPP – obecná část pro škodové pojištění T.č.: NP/01/2014 a SU pro 

pojištění movitých věcí T.č.: NP/09/2005. 

Sjednává se pojištění souboru vozidel. 

Připojišťují se vozidla pod p.č. 72.až 89. – viz příloha č. 2 tohoto dodatku na adrese Údlice, Jirkovská ulice 

p.č. 12/2. 

Limit plnění činí 1.000.000,-Kč pro všechna pojištěná vozidla na adrese 430 01 Údlice, Jirkovská 

ulice p.č. 12/2.  

 

Článek IV. 

POJISTNÉ 

1. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání příslušné částky pojistného na účet 

zplnomocněného makléře, číslo účtu variabilní symbol je číslo pojistné smlouvy 

518630018   

2. Původní výše  ročního pojistného: 

a) Živelní pojištění ……………….......................................................................      119.314,-Kč 

b) Pojištění pro případ odcizení     .………………………………………….…        135.244,-Kč 

c) Pojištění pro případ vandalismu .………………………………………….…          12.000,-Kč 

 

  Roční pojistné ………………………………………………………………      266.558,-Kč 

     Sleva obchodní 10%.....................................................................................  26.656,-Kč 

     Sleva za roční placení 5%............................................................................             13.328,-Kč 

     Celkové roční pojistné po slevě                          226.574,-Kč 

 

 

3. Pojistné za dodatek  

a) Živelní pojištění ……………….......................................................................    141.406,-Kč 

b) Pojištění pro případ odcizení     .………………………………………….…      178.461,-Kč 

c) Pojištění pro případ vandalismu .………………………………………….…                0,-Kč 

  Roční pojistné ………………………………………………………………    319.867,- Kč 

     Sleva obchodní 10%.....................................................................................          31.987,- Kč 

     Sleva za roční placení 5%............................................................................           15.993,- Kč 

     Celkové roční pojistné po slevě                        271.887,- Kč 
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4. Nová výše ročního pojistného: 

a) Živelní pojištění ……………….......................................................................      260.720,-Kč 

b) Pojištění pro případ odcizení     .………………………………………….…        313.705,-Kč 

c) Pojištění pro případ vandalismu .………………………………………….…        12.000,-Kč 

 

  Roční pojistné ………………………………………………………………           586.425,-Kč 

     Sleva obchodní 10%.....................................................................................       58.643,-Kč 

     Sleva za roční placení 5%............................................................................                  29.321,-Kč 

     Celkové roční pojistné po slevě                                498.461,-Kč 

 

 

5. Pojistné bude hrazeno jednou ročně ve výši 498.461,-Kč ke dni 19.11. každého pojistného roku na účet 

zplnomocněného makléře na základě vystavené faktury makléřem. 

  

6. Rozdílová splátka: 

    Nedoplatek pojistného za období od 31.1.2020  do  18.11.2020 činí 218.254,-Kč u bude uhrazen na účet    

zplnomocněného makléře na základě faktury vystavené zplnomocněným makléřem. 

 

 

 

Článek V. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1. Účinnost tohoto dodatku je od 31.1.2020. 

2. Pojištěný prohlašuje, že byl před uzavřením tohoto dodatku podrobně seznámen s jeho obsahem i se 

zněním všeobecných pojistných podmínek, doplňkových pojistných podmínek a smluvních ujednání. 

3.  Součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Odpojištěná vozidla, příloha č. 2 - Připojištěná vozidla. 

4. Dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž pojistník obdrží dva, zplnomocněný makléř a pojistitel 

obdrží po jednom. 

 

 

  Ostatní ustanovení pojistné smlouvy zůstávají nezměněna. 

 

 

 

 

Za pojistitele:                                                    

V Ústí nad Labem dne 30.1.2020                                  …………………………………     

        Ing. Petr Sajdl 

 

 

Za pojištěného:                                                    

V Ústí nad Labem  dne 30.1.2020                                ………………………………….. 

                                                                                                                Oldřich Bubeníček          
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i 

*8603469698I002001*  

Dodatek č. 2 
  
k pojistné smlouvě č. 8603469698 
  
pro pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli - 0BB 
  

K o o p e r a t i v a  p o j i š ť o v n a , a . s . , V i e n n a  I n s u r a n c e  G r o u p 

se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika 
IČO: 47116617 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1897 
(dále jen "pojistitel") 
  

 

a 

 

  
Ústecký kraj 

Zastupuje:  

Oldřich Bubeníček 
IČO: 70892156 
se sídlem / bydlištěm: Velká hradební 3118, č. or. 48, 400 02 Ústí nad Labem, Česká republika 

Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla. 

  

(dále jen "pojistník") 

  

 

uzavírají 

  

prostřednictvím pojišťovacího makléře 
RESPECT a.s. 
Korespondenční adresa: Pivovarská 1, 40001 Ústí nad Labem, Česká republika 
  
(dále jen "pojišťovací makléř") 
  
podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tento dodatek k pojistné smlouvě (dále jen 
"dodatek"), který spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku 1 tohoto dodatku a přílohami 
tohoto dodatku tvoří nedílný celek. 
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ČLÁNEK 1 
Úvodní ustanovení 

  
1. Po změnách provedených tímto dodatkem je sjednaný rozsah pojištění následující: 

Pojištěnými jsou jednotliví zaměstnanci: 
Ústecký kraj, IČO: 70892156, Velká hradební 3118, č. or. 48, 400 02 Ústí nad Labem,  
kteří jsou uvedeni v příloze(-hách) tohoto dodatku "Seznam pojištěných". 

  
2. Pojištění se vztahuje pouze na odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnavateli, který je uveden v odstavci 1 

tohoto článku. 
  
3. Příloha(-y) "Seznam pojištěných", které jsou součástí pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku, určují pro 

jednotlivé skupiny pojištěných: 
• rizikovou skupinu, 
• územní platnost pojištění, 
• rozsah pojištění (zda se vztahuje či nevztahuje pojištění i na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti 

s řízením a provozem dopravního prostředku), 
• limit plnění za jednotlivého zaměstnance, 
• pojistné za jednotlivého zaměstnance. 

  
4. Pro pojištění sjednané touto smlouvou ve znění tohoto dodatku platí občanský zákoník a ostatní obecně 

závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení pojistné smlouvy a následující pojistné podmínky: 
M-100/17 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů 
M-800/17 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou 
zaměstnavateli 

  
5. Ztráta svěřených věcí 

Ze všech pojistných událostí způsobených ztrátou svěřených věcí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku 
poskytneme plnění nejvýše do sublimitu 30 000 Kč v rámci sjednaného limitu plnění. 

  
6. Limit plnění, resp. sublimit je horní hranicí plnění pro jednoho pojištěného. 
  
7. Doba trvání pojištění 

Počátek účinnosti dodatku: 27.1.2020 
Konec pojištění: 26.6.2020 

  
8. Spoluúčast: 10 %, min. však 1 000 Kč 

  
ČLÁNEK 2 

Údaje o pojistném 
  

Po zohlednění změn sjednaných tímto dodatkem je výsledná výše pojistného následující: 

  Celkové roční pojistné 496 780 Kč 
Pojistné se sjednává jako běžné s pojistným obdobím 12 měsíců 

  Celkové roční pojistné 496 780 Kč 

  Pojistné za pojistné období 496 780 Kč 
  

  
Pojistné za pojistné období je splatné: 
k 27.06.2019 
na účet zplnomocněného makléře. 

  

Peněžní ústav: Raiffeisenbank a.s. 
Číslo účtu:
Kód banky: 5500 
Konstantní symbol: 3558 
Variabilní symbol: 8603469698 

   

  
Zjednodušený systém správy pojištění 
Zúčtovací období je jeden měsíc. V případě změny stavu zaměstnanců mající vliv na výši pojistného dojde ke 
změně výše pojistného vždy až od počátku následujícího zúčtovacího období následujícího po období, v němž 
ke změně ve stavu zaměstnanců došlo. Při nástupu nového zaměstnance vzniká pojištění tohoto zaměstnance 
dnem vzniku jeho pracovního poměru. 
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Pojistník je povinen vždy do 5. dne následujícího zúčtovacího období oznámit pojistiteli prostřednictvím 
obchodního zástupce nebo agenta, který pojištění sjednal, nebo makléře, který pojištění zprostředkoval, 
změnu ve stavu zaměstnanců (zejména předložit seznam nově příchozích a odchozích zaměstnanců), k níž 
došlo v předešlém zúčtovacím období. Na základě tohoto oznámení bude uzavřen dodatek k pojistné smlouvě 
a provedeno vyúčtování pojistného s výpočtem případného nedoplatku, resp. přeplatku na pojistném. 

  
ČLÁNEK 3 

Hlášení škodných událostí 
  

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na níže uvedené kontaktní údaje: 
  
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY 
Centrální podatelna 
Brněnská 634 
664 42 Modřice 
Tel: 957 105 105 
www.koop.cz 

  
ČLÁNEK 4 

Zvláštní údaje a ujednání 
  
1. Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem RESPECT a.s. smlouvu na jejímž základě pojišťovací 

makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro pojistníka, a to v rozsahu této smlouvy. 
  

Pojistník podpisem tohoto dodatku prohlašuje, že zplnomocnil pojišťovacího makléře k přijímání písemností 
majících vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou ve znění tohoto dodatku  zasílaných 
pojistitelem pojistníkovi s výjimkou písemností směřujících k ukončení pojištění ze strany pojistitele. Pro 
případ uvedený v předchozí větě se "adresátem" ve smyslu příslušných ustanovení pojistných podmínek rozumí 
pojišťovací makléř a tyto písemnosti se považují za doručené pojistníkovi doručením pojišťovacímu makléři. 

  
ČLÁNEK 5 

Prohlášení pojistníka 
  
1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením dodatku převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě 

(např. na trvalém nosiči dat) Informace pro klienta a Informace o zpracování osobních údajů v neživotním 
pojištění a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou 
porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná 
ustanovení pojistných podmínek. 

  
2. Pojistník dále potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením dodatku převzal v listinné nebo jiné 

textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. 1. dodatku a seznámil se s nimi. Pojistník 
si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku a upravují 
rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení 
a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou. 

  
3. Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou. 
  
4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho trvalého pobytu/bydliště či sídla a kontakty elektronické komunikace 

uvedené v tomto dodatku jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji 
uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i 
pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistiteli oznámí 
změnu adresy trvalého pobytu/bydliště či sídla nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této 
pojistné smlouvy. 

  
5. Pojistník prohlašuje, že hodnoty pojistného zájmu pojištěné pojistnou smlouvou ve znění tohoto dodatku 

nejsou k datu uzavření dodatku pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v článku 
"Zvláštní údaje a ujednání" tohoto dodatku výslovně uvedeno jinak. 

  
6. Pokud tato pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen "smlouva") podléhá povinnosti 

uveřejnění v registru smluv (dále jen "registr") ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se pojistník k jejímu 
uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených citovaným zákonem. To nezbavuje pojistitele práva, 
aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je pojistník odlišný od pojištěného, 
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pojistník dále potvrzuje, že pojištěný souhlasil s uveřejněním smlouvy. Při vyplnění formuláře pro uveřejnění 
smlouvy v registru je pojistník povinen vyplnit údaje o pojistiteli (jako smluvní straně), do pole "Datová 
schránka" uvést: n6tetn3 a do pole "Číslo smlouvy" uvést: 8603469698/2. Pojistník se dále zavazuje, že před 
zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelnění neuveřejnitelných informací (např. osobních údajů o 
fyzických osobách). Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy jejím zveřejněním v 
registru se účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného 
jako počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky 
dodatku) do budoucna. 

  
ČLÁNEK 6 

Zpracování osobních údajů 
  
1. V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se na 

Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou, a to s výjimkou bodu 4, který se na Vás uplatní, i pokud jste právnickou 
osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání námitky v případě zpracování na 
základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu Informace o zpracování 
osobních údajů v neživotním pojištění, který je trvale dostupný na webové stránce www.koop.cz v sekci "O 
pojišťovně Kooperativa". 

  
2. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu 

Pojistitel bude s Vaším souhlasem zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika 
při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb, a to pro účely: 
a) zasílání slev či jiných nabídek třetích stran, a to i elektronickými prostředky, 
b) zpracování Vašich osobních údajů nad rámec oprávněného zájmu pojistitele za účelem vyhodnocení Vašich 

potřeb a zasílání relevantnějších nabídek (jedná se o některé případy sledování Vašeho chování, spojování 
osobních údajů shromážděných pro odlišné účely, použití pokročilých analytických technik). 

Tento souhlas je dobrovolný, platí po dobu neurčitou, můžete jej však kdykoliv odvolat. V případě, že souhlas 
neudělíte nebo jej odvoláte, nebudou Vám zasílány nabídky třetích stran a některé nabídky pojistitele nebude 
možné plně přizpůsobit Vašim potřebám. Máte také právo kdykoliv požadovat přístup ke svým osobním 
údajům. 
  
Pojistník: 
[  ]  SOUHLASÍM             [X]  NESOUHLASÍM 

  
3. Informace o zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu 

3.1. Zpracování pro účely plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele 
Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do 
pojištění a údaje o využívání služeb zpracovává pojistitel: 
a) pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a 

ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí, když v těchto případech jde o zpracování 
nezbytné pro plnění smlouvy, a  

b) pro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění, 
statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných 
podvodů a jiných protiprávních jednání, když v těchto případech jde o zpracování založené na základě 
oprávněných zájmů pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která může 
být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění. 

3.2. Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti 
Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do 
pojištění pojistitel dále zpracovává ke splnění své zákonné povinnosti vyplývající zejména ze zákona 
upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí. 

3.3. Zpracování pro účely přímého marketingu 
Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje o využívání služeb může pojistitel také 
zpracovávat na základě jeho oprávněného zájmu pro účely zasílání svých reklamních sdělení a nabízení svých 
služeb; nabídku od pojistitele můžete dostat elektronicky (zejména SMSkou, e-mailem, přes sociální sítě nebo 
telefonicky) nebo klasickým dopisem či osobně od zaměstnanců pojistitele. 
Proti takovému zpracování máte jako pojistník právo kdykoli podat námitku. Pokud si nepřejete, aby Vás 
pojistitel oslovoval s jakýmikoli nabídkami, zaškrtněte prosím toto pole: [X] 

  
4. Povinnost pojistníka informovat třetí osoby 

Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případné další 
osoby, které uvedl v pojistné smlouvě, o zpracování jejich osobních údajů. 
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5. Informace o zpracování osobních údajů zástupce pojistníka 
Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, 
že její identifikační a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na základě oprávněného zájmu pro účely kalkulace, 
návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných událostí, zajištění 
a soupojištění, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných 
protiprávních jednání. Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat námitku, která může 
být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění. 
Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti 
Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, 
že identifikační a kontaktní údaje pojistitel dále zpracovává ke splnění své zákonné povinnosti vyplývající 
zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí. 

  
6. Podpisem dodatku potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se zpracováním 

osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem Informace o zpracování osobních 
údajů v neživotním pojištění, zejména s bližší identifikací dalších správců, rozsahem zpracovávaných údajů, 
právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem odvolání souhlasu a právy, 
která Vám v této souvislosti náleží. 

  
ČLÁNEK 7 

Závěrečná ustanovení 
 
  
1. Návrh pojistitele na uzavření dodatku (dále jen "nabídka") musí být pojistníkem přijat ve lhůtě uvedené v 

nabídce, a není-li v ní taková lhůta uvedena, pak do jednoho měsíce ode dne doručení nabídky pojistníkovi. 
Odpověď s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou 
odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky. 

  
2. Pojistitel neposkytne pojistné plnění ani jiné plnění či službu z pojistné smlouvy v rozsahu, v jakém by takové 

plnění nebo služba znamenaly porušení mezinárodních sankcí, obchodních nebo ekonomických sankcí či 
finančních embarg, vyhlášených za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru, bezpečnosti, ochrany 
základních lidských práv a boje proti terorismu. Za tyto sankce a embarga se považují zejména sankce a 
embarga Organizace spojených národů, Evropské unie a České republiky. Dále také Spojených států 
amerických za předpokladu, že neodporují sankcím a embargům uvedeným v předchozí větě. 

  
3. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 1 stejnopis a 

pojišťovací makléř obdrží 1 stejnopis. 
  
4. Tento dodatek obsahuje následující přílohy: 
Přílohy č.: 
Seznam pojištěných č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Vyúčtování pojistného 
  
  
Dodatek uzavřen dne: 26.1.2020 
Jméno, příjmení/název zástupce pojistitele (získatele):
Zaměstnanec pojistitele 
Získatelské číslo:
Email: 
  
  
  

................................................................... ................................................................................. 
Podpis zástupce pojistitele (získatele)       Podpis pojistníka 
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Příloha - seznam pojištěných zaměstnanců č.1 
k pojistné smlouvě č.8603469698 

  

Riziková skupina: 03 
Územní platnost pojištění Celý svět 
Vztahuje se pojištění na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s 
řízením nebo provozem dopravního prostředku? ANO 
Limit plnění za jednotlivého zaměstnance (Kč) 
Pojistné za jednotlivého zaměstnance (Kč) 2 827 

  

Poř. Přijmení Jméno Rodné číslo Povolání 
1 Anděl Ing. CsC. Jiří zastupitel neuvolněný 
2 Dittrich  Leo zastupitel neuvolněný 
3 Fišer, Ing. Bc. Jiří zastupitel neuvolněný 
4 Hambálek  Josef zastupitel neuvolněný 
5 Hanza Bc. Hynek zastupitel neuvolněný 
6 Horáček Ing. Stanislav zastupitel neuvolněný 
7 Hrabáč JUDr. Marek zastupitel neuvolněný 
8 Hyťhová  Tereza zastupitel neuvolněný 
9 Janec MUDr. Petr zastupitel neuvolněný 
10 Ježek Ing. Bohumil zastupitel neuvolněný 
11 Klaška  Rudolf zastupitel neuvolněný 
12 Kocánek Ing. Marek zastupitel neuvolněný 
13 Kossakowski  Vladimír zastupitel neuvolněný 
14 Kováčová Mgr. Darina zastupitel neuvolněný 
15 Kulhánek PaedDr. Jiří zastupitel neuvolněný 
16 Kutner  Zdeněk zastupitel neuvolněný 
17 Laibl Ing. Radim zastupitel neuvolněný 
18 Matějka  Miroslav zastupitel neuvolněný 
19 Mejstříková Ing. CSc Lubomíra zastupitel neuvolněný 
20 Nedvědický Mgr. Ing. Petr zastupitel neuvolněný 
21 Pimpara  Jiří zastupitel neuvolněný 
22 Rychtařík Mgr. et Bc. Milan zastupitel neuvolněný 
23 Svoboda  Zbyněk zastupitel neuvolněný 
24 Sykáček Ing. Jaroslav zastupitel neuvolněný 
25 Škudrnová  Jana zastupitel neuvolněný 
26 Tomášová Mgr. Pavla zastupitel neuvolněný 
27 Urbánek Ing. Petr zastupitel neuvolněný 
28 Vávra Ing. Tomáš zastupitel neuvolněný 
29 Vodička Ing. Jaroslav zastupitel neuvolněný 
30 Vomáčka Mgr. Petr zastupitel neuvolněný 
31 Rieger, Mgr. Bc. Tomáš zastupitel neuvolněný 

  
Roční pojistné celkem: 87 637 Kč (za tento seznam) 
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Příloha - seznam pojištěných zaměstnanců č.2 
k pojistné smlouvě č.8603469698 

  

Riziková skupina: 03 
Územní platnost pojištění Celý svět 
Vztahuje se pojištění na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s 
řízením nebo provozem dopravního prostředku? ANO 
Limit plnění za jednotlivého zaměstnance (Kč) 
Pojistné za jednotlivého zaměstnance (Kč) 3 355 

  

Poř. Přijmení Jméno Rodné číslo Povolání 
1 Belej  Radek zastupitel neuvolněný 
2 Beneš  Václav zastupitel neuvolněný 
3 Černý  Radek zastupitel neuvolněný 
4 Foldyna  Jaroslav zastupitel neuvolněný 
5 Honzl Ing. Karel zastupitel neuvolněný 
6 Horák RSDr. Jaroslav zastupitel neuvolněný 
7 Mikl  Vlastimil zastupitel neuvolněný 
8 Štejnar Ing. Radek zastupitel neuvolněný 

  
Roční pojistné celkem: 26 840 Kč (za tento seznam) 
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Příloha - seznam pojištěných zaměstnanců č.3 
k pojistné smlouvě č.8603469698 

  

Riziková skupina: 03 
Územní platnost pojištění Celý svět 
Vztahuje se pojištění na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s 
řízením nebo provozem dopravního prostředku? ANO 
Limit plnění za jednotlivého zaměstnance (Kč) 
Pojistné za jednotlivého zaměstnance (Kč) 3 883 

  

Poř. Přijmení Jméno Rodné číslo Povolání 

1 Buchová, DiS. Bohumila 
příkazci operace/úředníci mimo 
vedoucích odborů 

  
Roční pojistné celkem: 3 883 Kč (za tento seznam) 
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Příloha - seznam pojištěných zaměstnanců č.4 
k pojistné smlouvě č.8603469698 

  

Riziková skupina: 03 
Územní platnost pojištění Celý svět 
Vztahuje se pojištění na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s 
řízením nebo provozem dopravního prostředku? ANO 
Limit plnění za jednotlivého zaměstnance (Kč) 
Pojistné za jednotlivého zaměstnance (Kč) 4 290 

  

Poř. Přijmení Jméno Rodné číslo Povolání 

1 Kucr Ing. DiS. Marcel 
příkazce operace/úředníci 
mimo vedoucích odborů 

2 Kuráňová Mgr. Jana 
příkazce operace/úředníci 
mimo vedoucích odborů 

3 Motlová Ing. Dita 
příkazce operace/úředníci 
mimo vedoucích odborů 

4 Franková Ing. Romana 
příkazce operace/vedoucí 
oddělení 

  
Roční pojistné celkem: 17 160 Kč (za tento seznam) 
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Příloha - seznam pojištěných zaměstnanců č.5 
k pojistné smlouvě č.8603469698 

  

Riziková skupina: 03 
Územní platnost pojištění Celý svět 
Vztahuje se pojištění na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s 
řízením nebo provozem dopravního prostředku? ANO 
Limit plnění za jednotlivého zaměstnance (Kč) 
Pojistné za jednotlivého zaměstnance (Kč) 5 120 

  

Poř. Přijmení Jméno Rodné číslo Povolání 

1 Doležalová  Mgr. Dáša 
příkazce operace/úředníci 
mimo vedoucích odborů 

2 Frýdová  Ing. Hana 
příkazce operace/úředníci 
mimo vedoucích odborů 

3 Holíková  Ing. Vlasta 
příkazce operace/úředníci 
mimo vedoucích odborů 

4 Kalasová  Mgr. Andrea 
příkazce operace/úředníci 
mimo vedoucích odborů 

5 Knorrová  Ing. Lenka 
příkazce operace/úředníci 
mimo vedoucích odborů 

6 Kosová  Ing. Alena 
příkazce operace/úředníci 
mimo vedoucích odborů 

7 Kovářová  Ing. Zdeňka 
příkazce operace/úředníci 
mimo vedoucích odborů 

8 Pospíšilová  Mgr. Milena 
příkazce operace/úředníci 
mimo vedoucích odborů 

9 Slavíčková  Ing. Eva příkazce operace/úředníci 
mimo vedoucích odborů 

10 Svoboda  Ing. Josef 
příkazce operace/úředníci 
mimo vedoucích odborů 

  
Roční pojistné celkem: 51 200 Kč (za tento seznam) 
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Příloha - seznam pojištěných zaměstnanců č.6 
k pojistné smlouvě č.8603469698 

  

Riziková skupina: 03 
Územní platnost pojištění Celý svět 
Vztahuje se pojištění na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s 
řízením nebo provozem dopravního prostředku? ANO 
Limit plnění za jednotlivého zaměstnance (Kč) 
Pojistné za jednotlivého zaměstnance (Kč) 5 830 

  

Poř. Přijmení Jméno Rodné číslo Povolání 

1 Burian  RNDr. Tomáš 
příkazci operace/úředníci mimo 
vedoucích odborů 

2 Giampaoli  Ing. Karel 
příkazci operace/úředníci mimo 
vedoucích odborů 

3 Kovář  Mgr. Roman  
příkazci operace/úředníci mimo 
vedoucích odborů 

4 Krampera  Bc. Stanislav 
příkazci operace/úředníci mimo 
vedoucích odborů 

5 Nedrdová  Ing. Jana 
příkazci operace/úředníci mimo 
vedoucích odborů 

6 Svoboda  JUDr. Jan 
příkazci operace/úředníci mimo 
vedoucích odborů 

7 Šimáková  Ing. Pavla 
příkazci operace/úředníci mimo 
vedoucích odborů 

8 Tomešová  Ing. Iva 
příkazci operace/úředníci mimo 
vedoucích odborů 

9 Týlová  Ing. Hana příkazci operace/úředníci mimo 
vedoucích odborů 

  
Roční pojistné celkem: 52 470 Kč (za tento seznam) 
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Příloha - seznam pojištěných zaměstnanců č.7 
k pojistné smlouvě č.8603469698 

  

Riziková skupina: 03 
Územní platnost pojištění Celý svět 
Vztahuje se pojištění na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s 
řízením nebo provozem dopravního prostředku? ANO 
Limit plnění za jednotlivého zaměstnance (Kč) 
Pojistné za jednotlivého zaměstnance (Kč) 6 360 

  

Poř. Přijmení Jméno Rodné číslo Povolání 
1 Csonka  Bc. Pavel zastupitelé uvolnění 
2 Dubský  Ing. Jaroslav zastupitelé uvolnění 
3 Hanko  Ing. Bc. Dominik zastupitelé uvolnění 
4 Krastenicsová  Ing. Radmila  zastupitelé uvolnění 
5 Miklošová  Drahomíra zastupitelé uvolnění 
6 Richter  Mgr.Bc.et Bc. Jan zastupitelé uvolnění 
7 Vodseďálek  Pavel zastupitelé uvolnění 

  
Roční pojistné celkem: 44 520 Kč (za tento seznam) 

 



Strana 13 (celkem 17), RTF ImF 

  

Příloha - seznam pojištěných zaměstnanců č.8 
k pojistné smlouvě č.8603469698 

  

Riziková skupina: 03 
Územní platnost pojištění Celý svět 
Vztahuje se pojištění na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s 
řízením nebo provozem dopravního prostředku? ANO 
Limit plnění za jednotlivého zaměstnance (Kč) 
Pojistné za jednotlivého zaměstnance (Kč) 6 730 

  

Poř. Přijmení Jméno Rodné číslo Povolání 
1 Andrt  Mgr. Ing. Miroslav zastupitelé uvolnění 
2 Bergmannová  Ing. Hana vedoucí odborů 
3 Drlý  Ing. Ladislav zastupitelé uvolnění 
4 Hajšman  Ing. Pavel vedoucí odborů 
5 Jahodová Rennerová  Mgr. Nikola vedoucí odborů 

6 Jeřábek  Ing. Jakub 
příkazci operace/úředníci mimo 
vedoucích odborů 

7 Lafková  Ing. Petra vedoucí odborů 
8 Sachetová  Jitka zastupitelé uvolnění 
9 Svítilová  Ing. Pavla vedoucí odborů 
10 Šrejber  PhDr. Ph.D. Adam vedoucí odborů 
11 Waicová  Ing. Dagmar vedoucí odborů 

  
Roční pojistné celkem: 74 030 Kč (za tento seznam) 
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Příloha - seznam pojištěných zaměstnanců č.9 
k pojistné smlouvě č.8603469698 

  

Riziková skupina: 03 
Územní platnost pojištění Celý svět 
Vztahuje se pojištění na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s 
řízením nebo provozem dopravního prostředku? ANO 
Limit plnění za jednotlivého zaměstnance (Kč) 
Pojistné za jednotlivého zaměstnance (Kč) 7 160 

  

Poř. Přijmení Jméno Rodné číslo Povolání 
1 Johnová  Mgr. Iva vedoucí odborů 
2 Komínek  Jaroslav zastupitelé uvolnění 
3 Kuszniruková  Ing. Jaroslava vedoucí odborů 
4 Milerová  Ing. Květoslava vedoucí odborů 
5 Klika  PhDr. MBA, DBA Martin zastupitelé uvolnění 
6 Škařupová  Ing. Martina vedoucí odborů 
7 Zeman  Ing. MBA Monika vedoucí odborů 
8 Šmíd  Mgr. Petr zastupitelé uvolnění 
9 Severa  Ing. Petr vedoucí odborů 
10 Rybák  RSDr. Stanislav zastupitelé uvolnění 
11 Dostál  Ing. Stanislav vedoucí odborů 

12 
Matouš  PhDr. Ing. 
Ph.D.,MBA 

Zdeněk zastupitelé uvolnění 

  
Roční pojistné celkem: 85 920 Kč (za tento seznam) 
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Příloha - seznam pojištěných zaměstnanců č.10 
k pojistné smlouvě č.8603469698 

  

Riziková skupina: 03 
Územní platnost pojištění Celý svět 
Vztahuje se pojištění na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s 
řízením nebo provozem dopravního prostředku? ANO 
Limit plnění za jednotlivého zaměstnance (Kč) 
Pojistné za jednotlivého zaměstnance (Kč) 7 550 

  

Poř. Přijmení Jméno Rodné číslo Povolání 
1 Jelínek  Bc. Jan vedoucí odborů 
2 Franěk  Ing. Jindřich vedoucí odborů 
3 Šimák  Mgr.Ing. Jindřich vedoucí odborů 
4 Trojna  Ing. Luboš vedoucí odborů 
5 Hejnová  JUDr. Simona vedoucí odborů 
6 Bubeníček Oldřich zastupetelé uvolnění 

  
Roční pojistné celkem: 45 300 Kč (za tento seznam) 
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Příloha - seznam pojištěných zaměstnanců č.11 
k pojistné smlouvě č.8603469698 

  

Riziková skupina: 03 
Územní platnost pojištění Celý svět 
Vztahuje se pojištění na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s 
řízením nebo provozem dopravního prostředku? ANO 
Limit plnění za jednotlivého zaměstnance (Kč) 
Pojistné za jednotlivého zaměstnance (Kč) 7 820 

  

Poř. Přijmení Jméno Rodné číslo Povolání 
1 Zemaník, Ing. Milan vedoucí odborů 

  
Roční pojistné celkem: 7 820 Kč (za tento seznam) 
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Příloha - k pojistné smlouvě č.8603469698 
Vyúčtování pojistného v případě změny pojištěných zaměstnanců 

  

Poř. Přijmení Jméno Rodné číslo 
Rozdíl pojistného  (+ 

nedoplatek / - přeplatek) 
1 Rieger, Mgr. Bc. Tomáš 1 174 Kč 
2 Kubera  Jaroslav -1 174 Kč 

  
Pojistník bere na vědomí a souhlasí s tím, že částky přeplatků či nedoplatků na pojistném uvedené u 
jednotlivých zaměstnanců mohou vykazovat odchylky způsobené přepočtem celkové částky přeplatku či 
nedoplatku na pojistném za veškeré změny provedené dodatkem na jednotlivé zaměstnance a 
zaokrouhlením výsledných částek na celé Kč. 

 



Zpracoval(a): Gabriela Čuřínová mobil: 420770135405 email: Gabriela.Curinova@cz.toyota-industries.eu
Dne: 17. 03. 2020 Platnost cenové nabídky je 30 kalendářních dní.

Toyota Material Handling CZ s.r.o.
K Vypichu 1049, 252 19 Rudná, Česká Republika
IČ 45308187 • DIČ CZ45308187

.....................................................
Razítko a podpis nájemce

Ceny v Nabídce/Objednávce jsou uvedeny bez DPH.

MĚNA: CZK

DALŠÍ NÁKLADY:

DOPRAVNÉ TAM: ZPĚT: TYP SERVISU:
ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ:
ZÁRUKA MOBILITY:
SPOLUÚČAST:
LIMIT POJISTNÉHO PLNĚNÍ:

0 0

CENA PRONÁJMU: 250 SAZBA: Denní
A10

Ano
Ano

10 000 CZK

80 000 CZK

POČET SMĚN:

HRAZENÉ NÁJEMCEM NAPŘ. MONTÁŽ A DEMONTÁŽ 
STOŽÁRU / INSTALACE A DEINSTALACE VOZÍKU

DATUM PRONÁJMU OD: 23. 03. 2020 DO: 

TERMÍN DODÁNÍ: ZPŮSOB VYKLÁDKY V MÍSTĚ PROVOZU: 
MAXIMÁLNÍ PRŮJEZDNÁ VÝŠKA V MÍSTĚ PROVOZU:

Na zem
REZERVACE DO:

           Na základě vzájemné dohody si dovolujeme Vám zaslat následující cenovou Nabídku/Objednávku pronájmu. V případě 
Vašeho zájmu prosíme o zaslání podepsané Nabídky/Objednávky na níže uvedenou adresu.  Nedílnou součástí 
Nabídky/Objednávky jsou všeobecné podmínky.

Vozík SWE140L -  6471457 zůstává po testaci u zákazníka.
Pronájem bude ukončen dnem dodání nového stroje.

NÁJEMCE
ÚSTECKÝ KRAJ
.
VELKÁ HRADEBNÍ 3118/48
400 01  ÚSTÍ NAD LABEM

Miloslav Gottfried - 737203651

MÍSTO PROVOZU
ÚSTECKÝ KRAJ
.
VELKÁ HRADEBNÍ 3118/48
400 01  ÚSTÍ NAD LABEM

Miloslav Gottfried - 737203651

Typ vozíku Ruční vysokozdvižné vozíky
Model SWE140L
Baterie - kapacita 24V/300AH BFS
Baterie - rok výroby 2016
Baterie - výměna STD
Baterie - výrobní číslo 0101668339
Boční ochrana NO/NE
Hmotnost 943
Kapacita 1400
Nabíječ 24V/30A IN
Nabíječ - fáze 220V
Nabíječ - výrobní číslo 16116522
Přízdvih YES/ANO
Řízení - typ MECHANICKE
Šasi - šířka 770
Stupačka NO/NE
Typ stožáru DUPLEX
Vidlice - délka 1150
Vidlice - šířka 570
Volný zdvih 1374
Výška vozíku 1835
Výška zdvihu 2655

Příslušenství:
Měrné jednotky jsou vždy udávány v mm nebo kg.

Komentář:

Nabídka/Objednávka pronájmu č. 8821_2S_1612026938_2

bod 16.6 priloha 1.pdf k usnesení č. 154/91R/2020
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Všeobecné podmínky ke smlouvě o krátkodobém (STR) nebo dlouhodobém (LTR) pronájmu 
stroje(-ů) 

vydané společností Toyota Material Handling CZ s.r.o., IČ: 45308187, (dále jen „VP“) 

Tyto VP vymezují práva a povinnosti smluvních stran a navazují na nájemní smlouvu uzavřenou mezi Toyota Material Handling CZ s.r.o. jako Pronajímatelem a 
třetí osobou jako Nájemcem. 
 
Tyto VP jsou nedílnou součástí každé smlouvy o dlouhodobém pronájmu nebo krátkodobém pronájmu, kterou Pronajímatel uzavírá s Nájemcem. Smluvní strany 
svým podpisem na nájemní smlouvě (dále také jen Smlouva) vyjadřují svůj výslovný a bezvýhradný souhlas s těmito VP a zároveň závazek plnit veškeré 
povinnosti, které mu tyto VP ukládají. Obsahuje-li Smlouva ustanovení odlišná od ustanovení těchto VP, mají ustanovení konkrétní Smlouvy, včetně jejich příloh a 
dodatků přednost. 
 
Účelem těchto VP je vymezit práva a povinnosti smluvních stran smlouvy o nájmu stroje(-ů). Základní podmínky nájmu každého jednotlivého stroje jsou vymezené 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v těchto VP, přičemž Smlouva určuje, zda se jedná o nájem krátkodobý (STR) nebo dlouhodobý (LTR). Tyto VP se vztahují na 
každý jednotlivý právní vztah navázaný mezi Pronajímatelem a Nájemcem v souvislosti s poskytováním pronájmu manipulační techniky (dále jen „MT“) a 
souvisejících servisních služeb a upravují práva a povinnosti stran z konkrétního smluvního vztahu. Zároveň doplňují ostatní případné smluvní dokumenty.  
 

1. Smlouva 
Podpisem Smlouvy smluvními stranami se podmínky v ní uvedené stávají pro obě strany závaznými. Pokud by Nájemce z jakéhokoliv důvodu odstoupil od 
Smlouvy nebo nepřevzal stroj do nájmu nebo jinak zabránil řádnému vzniku nájmu, má Pronajímatel vůči nájemci právo na náhradu všech škod z toho 
vyplývajících a dále má právo požadovat po nájemci zaplacení smluvní pokuty. Pro účely fakturace nájemného je považovaný za den vzniku nájmu den, kdy 
Nájemce stroj převezme, nebo den, kdy uplyne lhůta, ve které je Nájemce povinen stroj převzít. 
Smlouva, případně oficiální objednávka Nájemce musí být podepsána oprávněným zástupcem Nájemce. 
 

2. Předání a převzetí stroje, zaškolení Nájemce  
2.1 Pronajímatel je povinen stroj předat Nájemci v provozuschopném stavu a na určeném místě. Nájemce je povinen stroj převzít. O předání a převzetí stroje 

sepíše Pronajímatel protokol, který Pronajímatel a Nájemce podepíší. 
2.2 Pronajímatel před nejpozději však při předání stroje provede zdarma jedno zaškolení Nájemcem vybraných pracovníků a Nájemci předá návod k obsluze 

stroje v českém jazyce. 
2.3 Nájemce se podpisem Smlouvy zavázal k vrácení stroje Pronajímateli ve stavu odpovídajícím obvyklému opotřebení a v provozuschopném stavu. 
2.4 Náklady na dopravu a instalaci stroje nese Nájemce, pokud Smlouva nestanoví jinak. 
2.5 Současně s MT budou Nájemci předány veškeré výrobcem předepsané a potřebné dokumenty k užívání MT.  
2.6 Podpisem Předávacího protokolu resp. převzetím MT do faktického užívání, Nájemce vyjadřuje svůj souhlas s tím, že MT v plném rozsahu odpovídá 

Smlouvě a že byl seznámen s veškerými podmínkami a pravidly užívání MT, včetně příslušného návodu výrobce. Předávací protokol je nedílnou součástí 
smluvních dokumentů.  

 

3. Kalkulace nájemného  
3.1 Sazby nájemného uvedené ve Smlouvě odpovídají způsobu nasazení (využití) stroje v průběhu nájemního vztahu definovaného Nájemcem ve Smlouvě, 

sjednanému rozsahu pojištění a servisních služeb. 
3.2 V případě, že Nájemce překročí při nasazení stroje ve sjednaném období nájmu maximální počet motohodin (dále jen „mth“), Nájemce zaplatí za každou 

mth používání stroje nad sjednaný počet mth poměrnou část standardní hodinové sazby, pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak. Pokud není ve Smlouvě 
uvedeno jinak, je v základní sazbě nájemného zahrnuto 10 mth denně. 

3.3 Nájemné za mth provozu nad rámec sjednaného nasazení stroje (viz bod 3.2) tohoto článku VP bude fakturováno spolu se standardním nájemným po 
ukončení nájmu a odvozu stroje. V případě nájmu na dobu 6ti a více měsíců je Pronajímatel oprávněn provádět fakturaci za přejeté (překročené) motohodiny 
kdykoliv v době trvání nájmu nebo tak, jak je uvedeno ve Smlouvě.  

3.4 Pronajímatel je oprávněn provádět kontrolu spotřeby mth a z ní vyplývající korekci fakturace nájemného v případě sjednání nájmu na dobu 6ti a více měsíců  
minimálně 1x za čtvrtletí, v případě sjednání nájmu na dobu kratší než 6 měsíců minimálně 1x měsíčně a nebo i v jiném intervalu v návaznosti na délce 
nájmu; Nájemce je povinen za účelem provedení kontroly umožnit Pronajímateli přístup ke stroji, a to kdykoli v průběhu provozní (pracovní) doby Nájemce. 
Pokud Nájemce neumožní Pronajímateli přístup ke stroji za účelem kontroly nájezdu, je oprávněn Pronajímatel kalkulovat nájemné ve stejné výši, jako při 
předchozí kontrole, povýšené o 100 %. 

3.5 Pronajímatel zajistí, aby byl stroj vybaven funkčním počítačem mth. Nájemce se zavazuje, že po celé období nájmu neprovede do počítače mth žádný 
zásah, ani jeho korekci, a že bude provádět denní kontrolu jeho funkčnosti. Jakoukoli poruchu počítače je Nájemce povinen neodkladně písemně oznámit 
Pronajímateli. 

3.6 V případě sjednání měsíčních sazeb nájemného bude za první a poslední měsíc nájmu, ve kterých nebyl případně nájem uskutečněn po celou dobu 
kalendářního měsíce, fakturována alikvótní část měsíčního nájemného. 

3.7 Servisní výkony (dále jen „SV“), náhradní díly (dále jen „ND“), které nejsou obsažené v platné Smlouvě, budou fakturovány průběžně, zpravidla ihned po 
dokončení servisního výkonu. Nájemce souhlasí s tím, že Pronajímatel je oprávněn účtovat za SV a ND cenu obvyklou, tj. cenu uvedenou v platném ceníku 
Pronajímatele.  

 

4. Platební podmínky  
4.1 Nájemné bude fakturováno 1x měsíčně zpětně (v případě nájmu STR) nebo na začátku měsíce (v případě nájmu LTR), nájemné za mth provozu stroje nad 

rámec sjednaného využití bude fakturováno zpětně dle ust. 3.4 těchto VP a cena za servisní výkony (dále jen „SV“), náhradní díly (dále jen „ND“), atd., 
pokud není obsažena v nájemném, průběžně, zpravidla ihned po dokončení servisního výkonu , nebude-li dohodnuto jinak. 

4.2 Nájemce se zavazuje zaplatit nájemné na základě faktury vystavené Pronajímatelem v termínu splatnosti faktury. Splatnost faktury za nájemné je 14 dnů od 
jejího vystavení a doručení nájemci. Faktura se doručuje mailem na adresu uvedenou ve Smlouvě, případně běžnou poštovní zásilkou. 

4.3 Cenu za SV, ND, apod. se Nájemce zavazuje zaplatit se splatností 30 dní od data vystavení faktury. 
4.4 V případě prodlení s úhradou faktury se Nájemce zavazuje uhradit Pronajímateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,04% z fakturované částky za každý den 

prodlení. Splatnost smluvního úroku z prodlení je 30 dní od data vystavení faktury. 

 

5. Poškození / ztráta; pojištění; rizika  
5.1 Nájemce nese nebezpečí škody, jakož i veškerá rizika ztráty, krádeže, zničení nebo poškození stroje. Nájemce je povinen počínat si tak, aby na stroji 

nevznikla škoda. 
5.2 Pronajímatel zajišťuje základní pojištění zahrnující pojištění stroje proti poškození vlivem živelné události a vandalismu, proti krádeži stroje překonáním 

překážek zabezpečení a pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem stroje (pojištění dle zákona o povinném ručení). Nájemce se zavazuje 
zabezpečit místo uskladnění předmětu nájmu dvojitým bezpečnostním uzamčením s funkční ochranou dveří a oken. Případná krádež musí být vyšetřována 
policií ČR. Za její uvědomění odpovídá Nájemce. 

5.3 Pronajímatel na základě požadavku Nájemce, stvrzeném Smlouvou, může zajistit Záruku mobility stroje kryjící poškození nebo zničení stroje nahodilou 
událostí, které zahrnuje následující rizika: poškození nebo zničení stroje nahodilou událostí nemající původ v úmyslném jednání Nájemce, dopravní nehodu, 
náraz nebo střet stroje, kterým je stroj nebo integrální součást stroje poškozen nebo zničen. 

5.4 Záruka mobility se vztahuje pouze na škody způsobené provozem samotné manipulační techniky a vyplývající z provozu manipulační techniky. 
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5.5 V případě Záruky mobility platí, že výše spoluúčasti Nájemce na každé škodné události je blíže specifikována ve Smlouvě. V případě škodné události bude 
škoda / újma nahrazena z vlastních zdrojů Pronajímatele. Veškeré škody / újmy, a to Pronajímatele či třetích osob, které nejsou kryty Zárukou mobility, je 
Nájemce povinen uhradit Pronajímateli v plné výši. Škody do výše spoluúčasti budou hrazeny Nájemcem v plné výši dle skutečných nákladů fakturovaných 
servisním střediskem, a to na základě Pronajímatelem vystaveného daňového dokladu.  

5.6 Limit Záruky mobility je stanoven na 50% z pořizovací ceny daného stroje podle platného ceníku Pronajímatele a jeho přesná výše je uvedena ve Smlouvě. 

Limit Záruky mobility platí vždy pro každých 12 měsíců od zahájení nájmu. Nájemce nese náklady za opravu stroje nad limit sjednané Záruky mobility. 
5.7 V případě, že plnění poskytnuté z titulu pojištění stroje proti poškození vlivem živelné události a vandalismu, proti krádeži  a tzv. povinného ručení  třetí 

osoby, nebude odpovídat celkové výši škody související s krádeží, ztrátou, zničením nebo poškozením MT či jejího vybavení, nebo jiné újmy způsobené 
Nájemcem nebo třetí osobou v souvislosti s užíváním MT, nebo v případě, kdy dojde k újmě, která není kryta pojištěním, bude Nájemce povinen nahradit 
Pronajímateli celkovou výši vzniklé újmy na základě vystaveného daňového dokladu. Pro účely Smlouvy a těchto Všeobecných podmínek je stranami 
výslovně sjednáno, že škoda na straně Pronajímatele, k jejíž náhradě je Nájemce povinen, zahrnuje finanční zůstatkovou hodnotu MT evidovanou 
Pronajímatelem. 

5.8 Nájemce je povinen nahlásit písemnou formou vznik škodné události nejdéle následující pracovní den po vzniku škody na servisní dispečink Pronajímatele, 
vyplnit formulář „Hlášení škodní události“, pořídit fotodokumentaci (v rozsahu křížové foto stroje, foto poškození z min dvou úhlů pohledu a foto štítku 
poškozeného stroje)  a vše uvedené spolu se skenem platného řidičského oprávnění řidiče, který škodu způsobil, zaslat na elektronickou adresu 
servis@cz.toyota-industries.eu. V případě nesplnění výše uvedených podmínek není možné škodu likvidovat jako škodní událost Zárukou mobility a Nájemce 
ztrácí práva vyplývající ze Záruky mobility. 

5.9 Pronajímatel je oprávněn s okamžitou platností jednostranně odstoupit od sjednané Záruky mobility, pokud kumulovaná výše škody v průběhu nájmu stroje 
přesáhne dvojnásobek limitu Záruky mobility. 

5.10 Rizika vzniku škody přecházejí z Pronajímatele na Nájemce převzetím stroje od Pronajímatele nebo dopravce a po ukončení nájmu z Nájemce na 
Pronajímatele předáním stroje Pronajímateli nebo dopravci ke zpětné expedici. 

5.11 Pronajímatel neručí Nájemci ani třetí osobě za škody, které vzniknou provozováním stroje nebo v souvislosti s ním, vyjma událostí splňujících podmínky  
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem stroje. 

5.12 Nájemce ihned písemně uvědomí Pronajímatele v případě zranění nebo úmrtí  osoby v důsledku provozu stroje. 

 

6. Vlastnické právo; převod práv  
6.1 Vlastnické právo ke stroji náleží Pronajímateli po celou dobu nájmu nebo společnosti, na níž Pronajímatel vlastnické právo postoupil. 
6.2 Nájemce se zavazuje, že za žádných okolností stroj neposkytne do zástavy, ani ho jinak právně nezatíží a dále se zavazuje, že stroj nezařadí do svého 

majetku. Nájemce se dále zavazuje vrátit stroj Pronajímateli před případným vstupem Nájemce do likvidace nebo před prohlášením konkursu na jeho 
majetek nebo vyrovnání na majetek Nájemce. V případě, že bylo zahájeno úpadkové řízení vůči nájemci nebo byl jakoukoli osobu podán návrh na zahájení 
insolvenčního řízení vůči Nájemci nebo některé z jeho poboček nebo některého ze zákazníků, kteří drží předmět nájmu, Nájemce neprodleně informuje 
Pronajímatele. 

 

7. Provoz stroje  
7.1 Nájemce je oprávněn používat stroj pouze v souladu s pokyny Pronajímatele a s návody k obsluze stroje, a to pouze oprávněnými osobami Nájemce, které 

splňují podmínky podle příslušných předpisů platných v České republice; Nájemce nedovolí přetěžování stroje, jeho zneužití nebo jeho používání pro účel 
nebo způsobem, pro který stroj není konstruován. 

7.2 Nájemce nesmí užívat stroj bez licence, povolení, výjimky apod., jejichž existence je potřebná k provozování stroje u Nájemce.  
7.3 Nájemce není oprávněn stroj přenechat do podnájmu ani k užívání třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele. 
7.4 Nájemce není oprávněn provozovat stroj bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele na místě odlišném od místa provozování stroje uvedeného ve 

Smlouvě. 
7.5 Nájemce zajistí odpovídající péči o stroj, vhodné parkování stroje a jeho běžnou údržbu v souladu s řádem údržby uvedeným v návodu k obsluze stroje, 

přitom minimálně zajistí: denní rutinní prohlídku stroje a jeho odzkoušení, kontrolu a doplnění hydraulického oleje, kontrolu a doplnění hladiny elektrolytu v 
baterii, dodržování nabíjecích cyklů baterií, dodržování pokynů provozu baterií dle návodu k obsluze, pečovat o přídavná zařízení v souladu s jejich 
návodem k obsluze apod. 

7.6 Nájemce je povinen neodkladně písemně informovat Pronajímatele o veškerých vadách stroje. 
7.7 Nájemce neprovede po celou dobu trvání nájmu žádnou úpravu, zásah nebo změnu na stroji, jeho štítcích nebo jeho označení. 
7.8 Nájemce je povinen neodkladně dle stavu mth, písemně informovat Pronajímatele o nutnosti provést výrobcem předepsanou údržbu stroje. 
7.9 Nájemce je povinen zabezpečit, aby stroje s elektrickým pohonem byly zakryty, nedostala se k nim nadměrná vlhkost, voda, sníh, nebo nepřiměřeně dlouho 

odolávaly mrazu vyjma strojů, které jsou těmto podmínkám přizpůsobeny.  
7.10 Vozíky Toyota shromažďují a uchovávají data o provozu a použití. V souladu se všemi příslušnými právy a povinnostmi Pronajímatel tato data využije 

výhradně k neustálému zlepšování řešení, služeb a produktů Toyota. Jakékoli zákonné povinnosti stran osobních údajů zůstávají nedotčeny. 

 

8. Náklady provozu, údržby a oprav (zvl. případy)  
8.1 Nájemce nese ze svého po celé období nájmu náklady na pohonné hmoty, běžnou denní údržbu a čištění stroje. 
8.2 Nájemce se zavazuje uhradit veškeré náklady na odstranění závad způsobených nehodami, nedodržením zásad provozu stroje předepsaných výrobcem v 

návodu k obsluze a nedbalostí Nájemce. 
8.3 Nájemce se seznámil před uzavřením smlouvy o nájmu stroje s Příručkou přiměřeného opotřebení. V případě, kdy se jedná o poškození stroje nad rámec 

běžného opotřebení (viz Příručka přiměřeného opotřebení), rozhoduje o době provedení opravy Pronajímatel a Nájemce se zavazuje tyto náklady uhradit.  
8.4 V případě dlouhodobého pronájmu má Nájemce zahrnuty v sazbách nájemného náklady servisu v rozsahu, jak je uvedeno v bodě 9. těchto VP a jejich 

příloze. 
8.5 V případě krátkodobého pronájmu jsou náklady servisu kromě nákladů uvedených v bodech 8.1 a 8.2 tohoto článku obsaženy ve sjednaném nájemném. 

 

9. Servis, kontrola  
9.1 Nájemce se zavazuje uvědomit Pronajímatele s předstihem alespoň 3 pracovních dnů o potřebě servisní prohlídky ve vazbě k příslušnému počtu mth stroje. 
9.2 Rozsah servisu stroje přímo závisí na typu užívání uvedeném v bodu 5. Smlouvy, přitom: 
9.3 Pronajímatel se zavazuje zahájit a uskutečnit servis/opravu vady stroje nahlášené v pracovních dnech v době od 7:30 do 17:00 ve lhůtě do 24 hodin od 

obdržení řádné písemné objednávky servisního zásahu. Do tohoto časového limitu se nezapočítávají dny pracovního klidu, volna, svátku, apod. V případě, 
že ve Smlouvě je ujednána reakční doba pro zahájení servisu/opravy kratší než 24 hodin, počítá se ve standardní pracovní době servisu Pronajímatele. 

9.4 Pronajímatel zajistí zprovoznění stroje maximálně do 3 pracovních dnů od obdržení objednávky servisu resp. do 3 pracovních dní od vyřešení pojistné 
události likvidátorem pojišťovny v případě závady kryté pojištěním stroje. To platí pouze v případě, že závada stroje nevznikne následkem nehody, 
nedodržením zásad a podmínek stanovených pro provoz stroje Pronajímatelem a/nebo předepsaných jeho výrobcem v návodu k obsluze, nedbalostí 
Nájemce apod. 

9.5 Nájemce je povinen umožnit Pronajímateli přístup ke stroji v průběhu provozní/pracovní doby Nájemce, nebude-li předem dohodnuto jinak, a to tak, aby 
Pronajímatel mohl provést kontrolu stroje a plnit povinnosti plynoucí Pronajímateli z těchto VP. 

9.6 Servisní programy         
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9.7 Vysvětlení pojmů v rámci servisních programů TMH CZ 
9.7.1  Pravidelná údržba (PU). PU se rozumí činnost proškoleného, certifikovaného zástupce TMH CZ, realizujícího tyto úkony: 

 Vizuální kontrola stavu zařízení 

 Vizuální kontrola funkčnosti zařízení 

 Provedení potřebných kontrol, úprav, nastavení a mazání 

 Vytvoření servisního výkazu dokumentujícího stav MT a případná poškození 
9.7.2  Trakční baterie a nabíječe – pravidelná údržba zahrnuje: 

 Vizuální kontrola hladiny elektrolytu a funkčnosti systému doplňování elektrolytu 

 Vizuální kontrola pólových vývodů článků a opotřebení kabelů a konektorů 

 Vizuální kontrola funkčnosti nabíječe 
9.7.3  Trakční baterie – Plný servis zahrnuje navíc: 

 Výměna vadných článků až do stáří baterie 5 let 

 Měření hustoty elektrolytu a napětí baterie 

 Opravy a výměna potřebných kabelů a konektorů 

 Oprava baterií v případě nedodržení postupu nabíjení a doplňování elektrolytu podle doporučení výrobce baterií není součástí servisního  
programu a jde plně na vrub Nájemce 

 Nahrazení baterií novými po vyčerpání kapacity není součástí plného servisu 

 Revize baterií a nabíječů nejsou součástí plného servisu. 
9.7.4  Servisní práce ve dnech pracovního volna a svátků: 

 Zákaznické oddělení-dispečink pracuje v pracovních dnech od 7:00 – 17:00   

 V případě využití servisních techniků po pracovní době od 17:00 – 21:00 bude účtován příplatek 50% k hodinové sazbě; v čase 21:00 – 7:00 a mimo 
pracovní dny příplatek 100% k hodinové sazbě 

9.7.5  Doprava nad rámec Smlouvy – ve dnech pracovního volna: 

 Jednorázový příplatek 3.000 Kč bez DPH 
9.7.6  Technická kontrola manipulační techniky: 

 Vyplývá z platné legislativy ČR 

 Zahrnuje i revizi plynového zařízení. 
9.7.7  Kola, kolečka: 

 Výměna (materiál, práce) je součástí příslušného servisního programu 1x sada/rok nebo bez omezení, v obou případech pouze při přirozeném 
opotřebení. V případě poškození hradí náklady na výměnu kol (materiál, práce) Nájemce. 
 

10. Vrácení stroje Pronajímateli  
10.1 Dnem skončení nájmu je Nájemce povinen připravit a předat stroj Pronajímateli ve stavu, v jakém byl předán k nájmu (včetně jeho umytí a převzaté 

dokumentace) s přihlédnutím k běžnému opotřebení za dobu nájmu (viz Příručka přiměřeného opotřebení), a současně podepsat protokol o převzetí stroje 
(dále jen „protokol“). Běžné opotřebení je takové opotřebení, které s ohledem na náběh mth je obvyklé u stejných strojů se srovnatelným náběhem. 

10.2 Nájemce bere na vědomí, že Pronajímatel nebo jím zmocněná osoba, např. dopravce, nemá u Nájemce vytvořeny technické podmínky k provedení 
potřebné technické přejímky stroje, a proto při převzetí stroje provede pouze běžnou provozní zkoušku stroje a jeho základní vizuální prohlídku, při které má 
možnost zjistit pouze zcela zjevné vady jako např. poškození laku, poškození ochranného rámu, znečištění stroje apod. Z důvodů uvedených v předchozí 
větě je proto Nájemce povinen v protokolu uvést vady stroje, které sám zjistil při provozu stroje a dále podpisem protokolu Nájemce souhlasí s tím, že 
Pronajímatel je ve lhůtě 10 pracovních dnů, která následuje po dni, ve kterém byl podepsán protokol, oprávněn uplatnit u Nájemce i případné další vady, 
které se na stroji vyskytují a které zjistil při podrobné technické prohlídce stroje po převzetí stroje.  

10.3 Za účelem vyloučení pochybností o existenci vady poskytuje Pronajímatel Nájemci právo provést dodatečnou technickou prohlídku stroje. Nájemce je 
v takovém případě povinen toto právo využít nejpozději ve lhůtě 10 pracovních dnů, která následuje po dni, kdy byl o existenci vad informován. Pokud 
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Nájemce dodatečnou technickou prohlídku neprovede, není oprávněn jakýmkoliv způsobem následně zpochybnit existenci vad stroje. 
10.4 Nájemce současně souhlasí s tím, že Pronajímatel je oprávněn vyčíslit cenu za opravu stroje a za nové originální náhradní díly použité k opravě stroje ve 

výši, jak je uvedena v ceníku Pronajímatele, který je platný ke dni podpisu protokolu a zavazuje se k její úhradě. Cena bude zaplacena na základě faktury 
Pronajímatele se  splatností 30 dnů. 

10.5 V případě, že Nájemce nepředá po skončení nájmu stroj Pronajímateli, je Pronajímatel oprávněn za každý započatý den prodlení účtovat poměrnou část 
nájemného sjednaného v bodě 5. Smlouvy. Nájemce je povinen zaplatit Pronajímateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za nevrácenou 
dokumentaci.  

10.6 V případě předání znečištěného stroje je Nájemce povinen zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč. V případě předání stroje znečištěného 
nálepkami nebo jiným potiskem, je Nájemce povinen zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč. V případě nevrácení vratné plynové lahve 
(stejného výrobce plynu, jak byla dodána Pronajímatelem při předání stroje nebo vyměněna v průběhu nájmu stroje) je Nájemce povinen zaplatit 
Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 1.900,- Kč.  

 

11. Skončení nájmu  
11.1 Nájem skončí uplynutím doby, na kterou byl sjednán; užívá-li Nájemce stroj i po skončení nájmu, obnovuje se smlouva o nájmu za týchž podmínek, za 

jakých byla sjednána původně. Nájem sjednaný na dobu delší než jeden rok se obnovuje vždy na rok, nájem sjednaný na dobu kratší se obnovuje na dobu 
neurčitou. 

11.2 Nájem skončí dohodou Pronajímatele a Nájemce uzavřenou v písemné formě. 
11.3 V případě, že je Smlouva o krátkodobém pronájmu uzavřena na dobu určitou, je Nájemce oprávněn Smlouvu vypovědět, a to pouze za předpokladu, že 

Nájemce Pronajímateli za období počínaje prvním dnem po skončení nájmu v důsledku výpovědi do dne, kdy měl být nájem ukončen dle Smlouvy, jako 
smluvní pokutu zaplatí Pronajímateli před podáním výpovědi nájemné ve výši 50% nájemného, na které by jinak měl Pronajímatel za uvedené období, tj. 
v případě trvání nájmu do řádného skončení nájmu dle Smlouvy, nárok. 

11.4 V případě smlouvy o dlouhodobém nájmu (LTR) Nájemce není oprávněn Smlouvu vypovědět. 
11.5 Nájemce má právo jednostranně písemně odstoupit od Smlouvy, pokud Pronajímatel opakovaně nedodrží podmínky stanovené v bodě 9.3 a 9.4 těchto VP a 

současně za předpokladu, že nejpozději v den doručení projevu odstoupení Pronajímateli stroj vrátí Pronajímateli. 
11.6 Pronajímatel má právo jednostranně písemně odstoupit od Smlouvy a současně s doručením projevu odstoupení odebrat nájemci stroj, pokud:  
11.6.1 je Nájemce v prodlení se zaplacením ceny nájmu nebo její části o více než 30 dní. 
11.6.2 Nájemce poruší povinnosti stanovené těmito VP a/nebo Smlouvou.  
11.6.3 bude na majetek Nájemce prohlášen konkurz či vyrovnání, Nájemce vstoupí do likvidace. 
11.6.4 Nájemce zemře nebo se přemění v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku bez toho, aniž přeměnu předem   
                písemně oznámil Pronajímateli. 
11.7 V případě odstoupení od Smlouvy z důvodů uvedených v bodě 11.6., pododstavce 11.6.1 až 11.6.4 tohoto článku VP je Nájemce povinen za období 

počínaje prvním dnem po skončení nájmu do dne, kdy měl být nájem dle Smlouvy ukončen, jako smluvní pokutu zaplatit Pronajímateli nájemné ve výši 50% 
nájemného, na které by jinak měl Pronajímatel za uvedené období, tj. v případě trvání nájmu do řádného skončení nájmu dle Smlouvy, nárok. Nájemce je 
dále v takovém případě povinen Pronajímateli zaplatit i všechny náklady, které Pronajímateli prokazatelně vzniknou v souvislosti s odstoupením od Smlouvy 
a převzetím/odebráním stroje. 

 

12. Právní vztahy  
      Ve smyslu ustanovení Občanského zákoníku se právní vztahy neupravené ve Smlouvě ani v těchto VP řídí Občanským zákoníkem. 

 

13. Další ujednání  
13.1 Odmítne-li Nájemce po podpisu Smlouvy, nebo objednávky krátkodobého pronájmu stroj převzít, viz článek 1. těchto VP, zavazuje se Pronajímateli zaplatit 

smluvní pokutu ve výši 50% celkového nájemného sjednaného v bodě 5. Smlouvy za dobu trvání Smlouvy.  
13.2 Všechny smluvní pokuty uvedené v těchto VP jsou splatné dnem jejich uplatnění u Nájemce. Ujednáním o smluvní pokutě nebo jejím zaplacením není 

dotčeno právo Pronajímatele na náhradu škody v plné výši. 
13.3 Nájemce výslovně souhlasí s tím, že pokud poruší kterékoliv z ustanovení těchto VP nebo Smlouvy nebo stroj Pronajímateli nevrátí, je Pronajímatel nebo jím 

pověřený zástupce bez dalšího oprávněn vstoupit do prostor, kde je stroj provozován nebo uskladněn, a stroj znehybnit nebo odebrat/převzít. Nájemce pro 
tento případ výslovně prohlašuje, že oprávnění Pronajímatele vstoupit do prostor a odebrat/převzít stroj nebo stroj znehybnit uznává, a pokud bude využito, 
dává k němu předem souhlas.  

13.4 Nájemce je povinen poskytnout Pronajímateli na svoje náklady vhodné místo pro provádění pravidelné údržby a ostatních servisních zásahů na MT. Toto 
místo musí vyhovovat z hlediska bezpečnosti a pracovních podmínek (zpravidla zastřešené, přístupné servisním vozidlem, s dobrým osvětlením, ventilací, 
topením apod.). Na toto místo je Nájemce povinen přistavovat vlastními silami MT k provádění ohlášených servisních zásahů.  

13.5 Nájemce se zavazuje přistavit určenou MT na základě vyzvání Pronajímatele k provedení výrobcem předepsané údržby v pracovní době servisu (Po-Pá 7-
17 hod). Pokud Nájemci ohlášený termín nevyhovuje, je povinen bez zbytečného odkladu sjednat termín náhradní. Pokud není určená MT přistavena na 
místě určeném pro provádění servisu do 15 min od stanoveného času, zavazuje se Nájemce uhradit Pronajímateli ztracený čas. Pokud není určená MT 
přistavena do 1 hodiny, zavazuje se Nájemce uhradit Pronajímateli tzv. marný výjezd (paušální poplatek 2500 Kč).  

13.6 Pokud se liší ustanovení uvedené v těchto VP od ustanovení Smlouvy, má přednost ustanovení uvedené ve Smlouvě. 

 

14. Závěrečná ustanovení  
14.1 Jakékoli změny nebo doplňky Smlouvy a těchto VP jsou platné a závazné pouze v písemné formě po podpisu oběma stranami. 
14.2 Je-li kterékoli ustanovení Smlouvy nebo těchto VP neplatné nebo neúčinné nebo nevykonatelné, případně, stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se 

neplatnost, neúčinnost nebo nevykonatelnost takového ustanovení platnosti, účinnosti či vykonatelnosti ustanovení ostatních. Smluvní strany v takovém 
případě vyvinou veškerou snahu, aby vadné ustanovení nahradily bezvadným, které se svým obsahem a účelem nejvíce přibližuje nahrazovanému 
ustanovení. 

14.3 Není-li ve Smlouvě nebo těchto VP dohodnuto jinak, budou veškerá „oznámení, sdělení, apod.“ požadovaná dle Smlouvy nebo těchto VP písemná. 
Takováto oznámení, sdělení apod. budou považována za řádně odeslaná, doručená (uplatněná) buď (a) v den doručení, pokud budou doručena osobně 
nebo (b) tři dny od odeslání, pokud budou odeslána vyplacené doporučenou poštou. 

14.4 Hovoří-li se ve Smlouvě nebo v těchto VP o doručování (zasílání písemností) druhé smluvní straně, doručuje se na poslední známou adresu druhé smluvní 
strany. V pochybnostech se má za to, že se jedná o poslední adresu, oficiálně sdělenou druhé smluvní straně, na které je běžně přijímána korespondence, 
resp. adresa uvedená v záhlaví Smlouvy. 

14.5 Smlouva a tyto VP jsou vyhotoveny ve dvou stejných vyhotoveních, z nichž jedno obdrží Nájemce a jedno Pronajímatel. 
14.6 Příslušná Smlouva, jejíž nedílnou součást tvoří tyto VP, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami. 

 
Dne:                                                           Dne:  

Pronajímatel:                                                          Nájemce: 
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Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o dodávce tepelné energie 
 

 číslo smlouvy budoucího dodavatele:  2019/01/oddělení Teplice 

 číslo smlouvy budoucího odběratele:        
 

uzavřená v souladu s ustanoveními § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a 
zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění 

 
 
 
 

Smluvní strany: 

 ČEZ Teplárenská, a.s. 
 se sídlem Bezručova 2212/30, Říčany 251 01 
 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B  
 17910 
 IČO: 27309941 
 DIČ: CZ27309941 

Bankovní spojení: 35-6887240247/0100 
IBAN: CZ7701000000356887240247 
SWIFT: KOMBCZPP 
Název a adresa banky: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, čp. 969, Praha 1, PSČ 114 07 
zastoupená: 
Ing. Jan Nechvátal, předseda představenstva  
Ing. Radim Sobotík, MBA, člen představenstva    

  
 Adresa pro korespondenci:  

ČEZ Teplárenská, a.s., Teplická 874/8, 405 49 Děčín IV. 
 

jako budoucí dodavatel  
 
a 
 

Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace  
se sídlem Fráni Šrámka 1350/1, 415 01 Teplice-Trnovany 
IČO: 00497088 
DIČ: CZ00497088 
bankovní spojení: 33036501/0100 
Název a adresa banky: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, PSČ 114 07 
zastoupená: Mgr. Aleš Frýdl – ředitel školy; tel: 777 086 586; mail: ales.frydl@ssstavebni.tce.cz 

 
Adresa pro korespondenci: Fráni Šrámka 1350/1, 415 01 Teplice-Trnovany 

 
jako budoucí odběratel   

 
 
 
 

Čl. I.  
Preambule  

 
1. Budoucí dodavatel má zájem dodávat tepelnou energii a budoucí odběratel má zájem odebírat 

tepelnou energii z nově budovaného rozvodného tepelného zařízení dodavatele (tlakově nezávislá 
objektová předávací stanice) do nově budovaného objektu SO 11 Střední školy stavební a strojní, 
Teplice, příspěvková organizace, Fráni Šrámka 1350/1, který je součástí pozemku par. č. 1923/3, 
k. ú. Teplice-Trnovany (dále též jen „objekt“), s přípojným výkonem 500 kW a odběrem tepelné 
energie pro vytápění a teplou vodu cca 1750 GJ/rok a předpokládaným termínem zahájení 
dodávek od 1. 9. 2020. 

 

Bod 17.4 priloha 1.pdf k usnesení č. 158/91R/2020
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2. Smluvní strany se dohodly, že uzavřou Smlouvu o dodávce tepelné energie ve znění dle přílohy č. 
1 této Smlouvy, a to nejpozději do 31. 8. 2020. Smlouvou o dodávce tepelné energie se zaváže 
dodavatel dodávat odběrateli tepelnou energii a odběratel se zaváže tepelnou energii odebírat a 
to za podmínek deklarovaných touto Smlouvou a Smlouvou o dodávce tepelné energie ve znění 
přílohy č. 1 této Smlouvy. 

 
3. Budoucí odběratel bere na vědomí, že podmínkou uzavření Smlouvy o dodávce tepelné energie 

ve znění přílohy č. 1 této Smlouvy bude uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene na dobu neurčitou k pozemku  parc. č./ č. p. 1920/57, 1920/6, 1920/7 a 1923/3 v obci 
Teplice, k. ú. Teplice-Trnovany ve vlastnictví Ústeckého kraje jako zřizovatele budoucího 
odběratele, s budoucím dodavatelem v pozici oprávněného za jednorázovou úhradu za zřízení 
věcného břemene, která bude vypočtena u pozemků z jednotkové ceny 100 Kč/m2 x výměra 
věcného břemene dle geometrického plánu a v objektu bude cena činit 1000 Kč s tím, že k ceně 
bude připočtena DPH dle platných právních předpisů v době uzavření smlouvy, to vše za účelem 
vybudování příslušné tepelné přípojky a umístění předávací stanice, provádění oprav a údržby 
zařízení pro dodávku tepelné energie. Právní vztah mezi smluvními stranami ohledně zřízení 
věcného břemene k nemovité věci ve vlastnictví Ústeckého kraje jako zřizovatele budoucího 
odběratele bude upraven ve zvláštní smlouvě. Budoucí odběratel se zavazuje zajistit uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ze strany vlastníka, tj. Ústeckého kraje 
jako zřizovatele budoucího odběratele. 
 

 
 
 

Čl. II. 
Uzavření Smlouvy o dodávce tepelné energie 

 
1. Budoucí dodavatel vyzve budoucího odběratele k uzavření Smlouvy o dodávce tepelné energie 

ve znění přílohy č. 1 této Smlouvy ve lhůtě min. 30 dnů před zahájením dodávek tepelné energie, 
nejpozději však do 31. 7. 2020.  

 
2. Budoucí odběratel se zavazuje, že Smlouvu o dodávce tepelné energie ve znění dle přílohy č. 1 

této Smlouvy uzavře do 20 dnů ode dne, kdy mu budoucí dodavatel doručí návrh Smlouvy o 
dodávce tepelné energie.  

 
3. Za výzvu k uzavření Smlouvy o dodávce tepelné energie se považuje doručení návrhu Smlouvy o 

dodávce tepelné energie ve znění uvedeném v příloze č. 1 této Smlouvy v počtu dvou stejnopisů 
smlouvy druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, nebo na později 
písemně oznámenou adresu. Za akceptaci návrhu se považuje podpis všech stejnopisů návrhu 
Smlouvy o dodávce tepelné energie budoucím odběratelem. Budoucí odběratel se zavazuje 
doručit akceptované návrhy Smlouvy o dodávce tepelné energie ve znění uvedeném v příloze č. 1 
této Smlouvy ve lhůtě uvedené v odst. 2 tohoto článku budoucímu dodavateli, který se zavazuje 
doručené návrhy Smlouvy o dodávce tepelné energie ve znění uvedeném v příloze č. 1 této 
Smlouvy podepsat ve lhůtě 10 dní.  

 
4. Smluvní strany se zavazují si poskytnout součinnosti při doplnění do Smlouvy o dodávce tepelné 

energie údajů technického charakteru, které ke dni uzavření této Smlouvy nejsou stranám známy. 
Případné neposkytnutí součinnosti ve věci doplnění údajů do Smlouvy o dodávce tepelné energie 
nemá vliv na povinnost jejich uzavření v souladu s touto Smlouvou. 
 

5. Pokud dojde v mezidobí ke změně sídla (adresy) smluvní strany, je dotyčná smluvní strana 
povinna tuto změnu bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně písemně sdělit. Pokud tak 
neučiní, platí výzva za řádně odeslanou na adresu uvedenou v této Smlouvě (popř. později 
písemně oznámenou) a/nebo na adresu uvedenou v obchodním rejstříku. 

 
6. V případě, že na základě včasné a řádné výzvy budoucího dodavatele budoucí odběratel 

neakceptuje návrh Smlouvy o dodávce tepelné energie ve znění dle přílohy č. 1 této Smlouvy, je 
budoucí dodavatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Odstoupení musí být učiněno písemně a 
doručeno na adresu budoucího odběratele. Odstoupení je účinné doručením druhé smluvní 
straně. Odstoupením není dotčeno právo budoucího dodavatele na náhradu škody. 
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7. V případě, že na základě včasné a řádné výzvy budoucího dodavatele budoucí odběratel 
neuzavře Smlouvu o dodávce tepelné energie ve znění přílohy č. 1 této Smlouvy, je budoucí 
dodavatel oprávněn postupovat dle ustanovení 1787 občanského zákoníku. 

 
8. Smluvní strany pokládají za změnu okolností, za nichž byla tato Smlouva uzavřena okolnosti 

zakládající vyšší moc, jako je přírodní katastrofa (povodeň, sucho, požáry a jiné vlivy), stávka, 
nepokoje, teroristické útoky. V takovém případě je ta smluvní strana, které brání tyto okolnosti 
v plnění jejích povinností povinna oznámit vznik a trvání těchto okolností písemně druhé smluvní 
straně bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto skutečnosti nastanou. 

 
 
 
 

Čl. III. 
Práva o povinnosti smluvních stran 

 
1. Budoucí dodavatel se zavazuje:    

 
1.1 Zajistit projektovou dokumentaci k realizaci horkovodní přípojky (dále jen HV) přípojky a 

předávací stanice v objektu SO 11. 
1.2 Vybudovat horkovodní přípojku v délce cca 100 m v trase dle schváleného Územního 

povolení. 
1.3 Vybudovat tlakově nezávislou předávací stanici (dále jen PS nebo předávací stanice) horká 

voda/voda o jmenovitých parametrech max. 95 °C / max. 80 °C a s předpokládaným 
jmenovitým výkonem cca 500 kW. Součástí předávací stanice se předpokládá výměník, 
řídící systém, prvky měření a regulace, fakturační měření, uzavírací armatury a propojovací 
potrubí s napojením do rozdělovače v majetku odběratele. Přesný rozsah vybavení 
předávací stanice bude definován v rámci zpracované projektové dokumentace. Hranice 
předání dodávek tepla bude na uzavíracích armaturách před rozdělovačem v objektu SO11. 
Před těmito armaturami bude instalováno fakturační měření dodávek tepla. 
 

 
2. Budoucí odběratel se zavazuje: 

 
2.1. Vytvořit předpoklady pro odběr tepelné energie pro vytápění a ohřev teplé vody v rozsahu a 

parametrech, které umožní započetí odběru tepelné energie v termínu, dle čl. I. této 
Smlouvy, a to nejpozději k 1. 9. 2020. 

2.2. S ohledem na skutečnost, že pro realizaci PS je nutná stavební připravenost ze strany 
budoucího odběratele, nejpozději k 15. 6. 2020 zajistit trvalé prostory pro instalaci PS v 
rámci připravovaného objektu SO 11, vč. měřeného a jištěného přívodu elektrické energie, 
měřeného přívodu doplňovací vody, instalace rozdělovače / sběrače pro rozdělení topné 
vody do jednotlivých objektů, prostupy podlahou PS v objektu SO 11 pro vstup HV přípojky a 
napojení na kanalizaci. 

2.3. Zajistit vybudování navazujících sekundárních rozvodů nejpozději do 08/2020, což je 
předpokladem zajištění dodávky tepelné energie v termínu zahájení dodávek TE od 1. 9. 
2020. 

2.4. Před termínem zahájení dodávek TE doložit dodavateli TE pravomocné rozhodnutí 
(Kolaudační rozhodnutí / Povolení zkušebního provozu / Předčasné užívání) ke stavbě 
objektu, ve kterém bude umístěna předávací stanice. 

 
 

3. Žádná ze Smluvních stran nemůže postoupit ani převést jakákoliv ani všechna práva a povinnosti 
vyplývající z této Smlouvy, včetně budoucích práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o 
dodávkách tepelné energie, na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní 
strany. 
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Čl. IV. 

Další ujednání 
 

1.  V případě, že není odběrné zařízení budoucího odběratele, 30 dní přede dnem předpokládaného 
termínu zahájení dodávek tepelné energie, připraveno k zahájení odběru TE, se budoucí 
odběratel zavazuje umožnit, na vyzvání budoucího dodavatele, kontrolu objektu za účelem zjištění 
stavu. Kontroly objektu může budoucí dodavatel provádět až do doby uzavření smlouvy na 
dodávku TE. V případě, že ani na třetí opakovanou výzvu neumožní budoucí odběratel kontrolu 
stavu, bude budoucí dodavatel postupovat v souladu s ustanovením zákona č. 458/2000 Sb., 
energetický zákon, v platném znění, § 89 o neoprávněném odběru. 

 
2.  Budoucí dodavatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že: 

- Ústecký kraj jako zřizovatel budoucího odběratele neuzavře v pozici povinného s budoucím 
dodavatelem v pozici oprávněného smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k 
nemovitým věcem, čímž znemožní vybudování příslušných tepelných rozvodů a/nebo 
umístění předávací stanice v nově vybudovaném objektu nebo 

- budoucí odběratel neuzavře s budoucím dodavatelem Smlouvu o dodávce tepelné energie ve 
znění dle přílohy č. 1 nebo 

- bude vydané stavební povolení na základě rozhodnutí stavebního úřadu změněno nebo 
zrušeno nebo 

- budoucí odběratel poruší ustanovení čl. III. odst. 2.2 a 2.3 této Smlouvy. 
 
  

3.  V případě, že budoucí odběratel poruší závazek uzavřít Smlouvu o dodávce tepelné energie ve 
znění přílohy č. 1 této Smlouvy a/nebo nebude uzavřena smlouva budoucí o zřízení věcného 
břemene dle čl. I. odst. 3 této Smlouvy, je povinen uhradit budoucímu dodavateli smluvní pokutu 
ve výši 4 140 000,- Kč. 
 
 

4.  Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě třiceti dnů ode dne obdržení výzvy oprávněné Smluvní strany 
k úhradě, nevyplývá-li ze Smlouvy jinak, a to bezhotovostním převodem na účet uvedený ve 
výzvě oprávněné Smluvní strany k úhradě.  

 
5.  Smluvní strany souhlasí s tím, že sjednáním smluvní pokuty není nikterak dotčeno právo na 

náhradu škody vzniklé porušením povinnosti dle této Smlouvy; smluvní pokuta se na náhradu 
škody nezapočítává. 

 
 

Čl. V.  
Důvěrné informace 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že považují obsah této Smlouvy rozsahu dle vymezeném v čl. VI. 

odst. 2 za důvěrný a takto s ním budou i nakládat.  
 
2. Budoucí odběratel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech informacích, které se za účinnosti 

této Smlouvy dozvěděl a o všech skutečnostech souvisejících s touto Smlouvou (dále jen 
„důvěrné informace“) po celou dobu trvání této Smlouvy a dále 3 roky po jejím skončení a 
zavazuje se nepředat důvěrné informace bez výslovného písemného souhlasu budoucího 
dodavatele třetí osobě. V případě porušení této povinnosti má právo budoucí dodavatel domáhat 
se po budoucím odběrateli úhrady způsobené škody. Budoucí odběratel bere na vědomí, že 
v případě, že určitá skutečnost obchodní, výrobní či technické povahy, o které se dozví 
v souvislosti s trváním této Smlouvy, je podle občanského zákoníku obchodním tajemstvím, tak je 
chráněna podle ustanovení občanského zákoníku (ochrana proti nekalé soutěži) a její ochranu 
budoucí dodavatel vyžaduje a proti porušení povinnosti mlčenlivosti ze strany budoucího 
odběratele se bude bránit. V případě, že budoucí odběratel poruší povinnost mlčenlivosti vůči 
skutečnosti, která je obchodním tajemstvím budoucího dodavatele, má budoucí dodavatel právo   
domáhat se po budoucím odběrateli úhrady způsobené škody. 
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VI.  

Zvláštní ujednání 
 
1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  
 

2. Pro účely uveřejnění v registru smluv smluvní strany navzájem prohlašují, že Smlouva obsahuje 
obchodní tajemství v článku I. odst. 1 a 3, v článku IV. odst. 3. Smlouvy, v příloze č. 1 v článku 3 
odst. 3.1, čl. 7 odst. 7.3, čl. 8 odst. 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, v příloze č. 2 bod 2, 3, 4, v příloze č. 3 
adresa OM, rozdělení sjednaného množství tepelné energie, v příloze č. 4 bod 1 a 2 smlouvy.   

 
3. Smluvní strany se zavazují, že před uzavřením Smlouvy si vzájemně písemně odsouhlasí rozsah 

anonymizace Smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv. 
 
4. ČEZ Teplárenská a.s. zašle tuto Smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Smlouvy. 
 

 
 
 

VII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Právní vztahy touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku a ostatních obecně závazných předpisů. 
 
2. Jakékoliv změny této Smlouvy musí být učiněny formou písemných dodatků, chronologicky 

číselně řazených a podepsaných oprávněnými osobami smluvních stran, přičemž jinou než 
písemnou formu dodatku v listinné podobě smluvní strany vylučují.  K platnosti dodatku Smlouvy 
se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu. 

 
3. Všechny písemnosti podle této Smlouvy se zasílají druhé smluvní straně doporučenou poštou a 

doručují se smluvní straně na adresu sídla případně na sdělenou adresu pro doručování, pokud 
se liší od sídla uvedeného v záhlaví této Smlouvy. Písemnost je doručena vždy nejpozději 10. 
dnem ode dne jejího odeslání ve formě doporučeného dopisu adresátu.    

 
4. Budoucí odběratel prohlašuje, že na jeho majetek nebyl prohlášen úpadek, nebylo proti němu 

zahájeno insolvenční ani exekuční řízení. 
 

5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po 
vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Autentičnost této 

Smlouvy stvrzují svým vlastnoručním podpisem. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva představuje 

úplnou dohodu o veškerých jejích náležitostech a neexistují náležitosti, které by smluvní strany v této 
Smlouvě neujednaly. 

 
6. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost 
originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis. 

 
 
 
Přílohy  

Příloha č. 1 – Smlouva o dodávce tepelné energie  
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Budoucí dodavatel:     Budoucí odběratel: 
 
V      , dne:           V      , dne:       
 
 
 
 
 
 
......................................................   .................................................... 

Ing. Jan Nechvátal Mgr. Aleš Frýdl 

předseda představenstva ředitel 

ČEZ Teplárenská, a.s. Střední škola stavební a strojní, Teplice, 
příspěvková organizace  

 
 
 
 
 
 
.....................................................    

Ing. Radim Sobotík, MBA 

člen představenstva 

ČEZ Teplárenská, a.s. 
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Smlouva o dodávce tepelné energie č. XXXXXXXX_X 
 

Dodavatel: 

ČEZ Teplárenská, a.s., se sídlem Bezručova 2212/30, Říčany, PSČ 251 01, je zapsána v obchodním 

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 17910. 

 

Číslo licence dle rozhodnutí Energetického regulačního úřadu: 320605110 

IČO: 27309941 

DIČ: CZ27309941 

Bankovní spojení: 35-6887240247/0100 

IBAN: CZ7701000000356887240247 SWIFT: KOMBCZPP 

Název a adresa banky: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, PSČ 114 07 

Osoby oprávněné k podpisu smlouvy: 

XXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXX 

(dále jen „dodavatel“) 

 

Odběratel: 

Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace, se sídlem Teplice 1, Fráni Šrámka 

1350/1, PSČ 415 01. 

Zákaznické číslo: 12620550 

IČO: 00497088    

DIČ: CZ00497088 

Bankovní spojení: 33036501/0100 

Název a adresa banky: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, PSČ 114 07 

Osoby oprávněné k podpisu smlouvy:  

Mgr. Aleš Frýdl, ředitel 

(dále jen „odběratel“) 

Článek 1 - Úvodní ustanovení 

Smluvní strany v souladu s ustanoveními § 76 a následujícími ustanoveními zákona č. 458/2000 Sb.,  

o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 

(Energetický zákon), v platném znění a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, uzavírají tuto smlouvu o dodávce a odběru tepelné energie (dále jen smlouva). 

Článek 2 - Předmět smlouvy 

2.1  Předmětem této smlouvy je: 

a) závazek dodavatele dodávat odběrateli tepelnou energii v teplonosném mediu, jejíž množství a jakost 

jsou specifikovány v následujících ustanoveních této smlouvy a převádět na něho vlastnické právo 

k této tepelné energii, 

b) závazek odběratele odebírat tepelnou energii a platit kupní cenu za podmínek uvedených v této 

smlouvě. 

Článek 3 - Doba trvání smlouvy (smluvní období) 

3.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2035. 

Článek 4 - Místo předání tepelné energie 

4.1 Dodávka tepelné energie je uskutečněna přechodem zboží o sjednaných parametrech ze zařízení 

dodavatele do zařízení odběratele. 

4.2 Konkrétní místo předání je uvedeno v příloze č. 2 této smlouvy – „Pasport odběrného místa“ č.:  

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 
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Článek 5 - Parametry a množství dodávané tepelné energie - technické podmínky 

5.1 Kvalitativní parametry dodávky tepelné energie, platné ve vztahu k této smlouvě, jsou uvedeny v příloze 

č. 2 této smlouvy – „Pasport odběrného místa“.  

5.2 Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok, včetně časového rozlišení odběru, je uveden 

v příloze č. 3 této smlouvy – „Odběrový diagram“. 

5.3 Tepelná energie pro vytápění je dodávána pouze v otopném období. Na základě písemné žádosti 

nadpoloviční většiny odběratelů z příslušné předávací stanice, lze dodávat tepelnou energii pro vytápění i 

mimo otopnou sezonu. 

Článek 6 - Cena a platební podmínky 

6.1 Cena tepelné energie je kalkulována a sjednána v souladu s platným cenovým rozhodnutím Energetického 

úřadu k cenám tepelné energie a v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 

předpisů a s prováděcí vyhláškou č. 450/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

6.2 Cenová a platební pravidla pro dodávky tepelné energie jsou uvedena v příloze č. 1 této smlouvy „Cenová 

a platební pravidla“. 

6.3 Ceny za odebranou tepelnou energii jsou smluvními stranami sjednány formou uvedenou v příloze  

č. 4 této smlouvy – „Ceník tepelné energie“ a v souladu s čl. 8.3 a 8.4 této smlouvy. 

6.4 Pokud dojde ke změně cen paliv a energií nezbytných pro dodávku tepelné energie, je dodavatel oprávněn 

změnu výše ceny odběrateli oznámit, a to zasláním nové přílohy č. 4 „Ceník tepelné energie“ odběrateli. 

Změna ceny tepelné energie je platná od prvého dne měsíce následujícího po oznámení změny ceny 

odběrateli. V případě, že odběratel se zvýšenou cenou tepelné energie nebude souhlasit, má právo ve lhůtě 

15 dnů od doručení oznámení o zvýšení ceny tepelné energie vypovědět smlouvu o dodávce tepelné 

energie, přičemž výpovědní doba je tříměsíční a počíná plynout prvním dnem kalendářního měsíce 

následujícího po doručení písemné výpovědi dodavateli. 

6.5 Dodavatel prohlašuje, že je plátcem DPH. K cenám bude připočtena DPH dle platné legislativy. 

6.6 Platební podmínky. 

6.6.1 Účtovací období za dodávku tepelné energie je:      

-  jeden kalendářní měsíc s měsíční zálohou.  

6.6.2 Splatnost faktury je 17 dnů ode dne vystavení faktury odběrateli. Sjednanou zálohu je povinen 

odběratel uhradit v termínu, uvedeném v Platebním kalendáři – rozpis záloh na další období, který 

je součástí vystavené faktury za dodávku tepelné energie.                        

6.6.3 Platební styk mezi dodavatelem a odběratelem bude prováděn dle Cenových a platebních pravidel“ 

viz příloha č. 1 a dle přílohy č. 2 „Pasportu odběrného místa“. 

6.7 Reklamace 

6.7.1 Vzniknou-li chyby nebo omyly při fakturaci tepelné energie nesprávným odečtem, použitím 

nesprávné konstanty či sazby, početní chybou apod., mají odběratel i dodavatel nárok na vyrovnání 

nesprávně fakturované částky. 

6.7.2 Odběratel uplatňuje reklamaci u dodavatele písemně s uvedením důvodů a bez zbytečného 

odkladu, nejdéle však do 10 kalendářních dnů od data splatnosti faktury. Reklamace faktury nemá 

odkladný účinek, tzn., že odběratel je povinen fakturu uhradit v termínu splatnosti uvedeném na 

faktuře. Pokud reklamace neobsahuje důvody, považuje se tato reklamace za neoprávněnou. 

Dodavatel je povinen reklamaci prošetřit a výsledek sdělit odběrateli do 30 kalendářních dnů po 

obdržení reklamace. Nelze-li prokázat, kdy bylo sdělení doručeno, má se za to, že se tak stalo třetí 

den po odeslání. 

6.7.3 V případě oprávněné reklamace bude dodavatelem vystaven opravný daňový doklad. Splatnost 

opravného daňového dokladu je shodná se splatností faktury uvedené v Článku 6 odst. 6.6.2. 

Článek 7 - Úrok z prodlení 

7.1 Úroky z prodlení hradí smluvní strany nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně 

škoda, kterou může poškozená smluvní strana uplatňovat a vymáhat samostatně a v plné výši. 

7.2 V případě neoprávněného požadavku odběratele na zásah pracovníků dodavatele (např. porucha na 

zařízení odběratele, chybná nebo neoprávněná manipulace) má dodavatel právo požadovat úhradu za 

poskytnutou službu. Převýší-li skutečné náklady výši uvedenou v příloze č. 4 „Ceník tepelné energie“, 

budou účtovány dle skutečně vynaložených nákladů. Za přerušení a obnovení dodávky tepelné energie 

z důvodu porušení ustanovení smlouvy ze strany odběratele (neplacení faktur, popř. záloh), bude účtována 

stanovená částka za službu. Aktuální částky za poskytnuté služby jsou uvedeny v příloze č. 4 „Ceník 

tepelné energie“. 
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7.3 Budou-li smluvní strany v prodlení s placením jakéhokoliv závazku znějícího na peněžité plnění, je úrok 

z prodlení stanoven ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení 

peněžité pohledávky.   

Článek 8 - Zvláštní ujednání 

8.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona  

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

Pro účely uveřejnění v registru smluv smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva obsahuje obchodní 

tajemství v článku 3 odst. 3.1, čl. 7 odst. 7.3, čl. 8 odst. 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, v příloze č. 2 bod 2, 3, 4, 

v příloze č. 3 adresa OM, rozdělení sjednaného množství tepelné energie, v příloze č. 4 bod 1 a 2 smlouvy.  

Smluvní strany se zavazují, že před uzavřením smlouvy si vzájemně písemně odsouhlasí rozsah 

anonymizace smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv.   

Společnost ČEZ Teplárenská, a.s. zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.  

8.2 Smluvní minimální objem dodávky tepelné energie  

1. rok 2020 - 532 GJ 

2. od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2035 – 1 400 GJ/rok 

8.3 Cena tepelné energie od 1. 1. 2021 bude každoročně stanovena dle uvedeného vzorce, přičemž musí být 

splněna podmínka, že C (n+1) ≥ C(n): 

 

Eskalační vzorec:   

 

Cn+1 = Cn * (0,6 * Icul + 0,3 * Ipv + 0,1 * Ii)  
 

kde: 

Icul je index změny cen průmyslových výrobců k 30. 9. běžného roku dle údajů ČSÚ. Tento 

index se stanoví jako podíl (i) průměru měsíčních indexů za posledních 12 měsíců k 30. 9. 

roku n, a (ii) průměru měsíčních indexů za posledních 12 měsíců k 30. 9. roku n-1. Tyto 

měsíční indexy jsou publikovány na www.czso.cz/Statistiky/Ceny, inflace/Ceny 

výrobců/Časové řady/ (https://www.czso.cz/csu/czso/ipc_cr) Ceny průmyslových 

výrobců  Tab. 2.1 Indexy cen průmyslových výrobců podle CZ - CPA (průměr roku 2005 

= 100, předchozí období = 100, stejné období předchozího roku = 100) list IR05 měsíční 

(monthly), řádek s kódem B 05 Černé a hnědé uhlí a lignit 

Ipv je index změny cen průmyslových výrobců k 30. 9. běžného roku dle údajů ČSÚ. Tento 

index se stanoví jako podíl (i) průměru měsíčních indexů za posledních 12 měsíců k 30. 9. 

roku n, a (ii) průměru měsíčních indexů za posledních 12 měsíců k 30. 9. roku n-1. Tyto 

měsíční indexy jsou publikovány na www.czso.cz/Statistiky/Ceny, inflace/Ceny výrobců/ 

Časové řady/ (https://www.czso.cz/csu/czso/ipc_cr) Ceny průmyslových výrobců  Tab. 

2.1 Indexy cen průmyslových výrobců podle CZ - CPA (průměr roku 2005 = 100, 

předchozí období = 100, stejné období předchozího roku = 100) list IR05 měsíční 

(monthly), řádek s kódem BCDE Úhrn; 

Ii je index změny vyjádřený přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen k 

30. 9. běžného roku dle údajů ČSÚ. Vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny 

za 12 posledních měsíců proti průměru 12-ti předchozích měsíců. Přesné zjištění na 

www.czso.cz/Statistiky/Ceny,inflace/Inflace,spotřebitelské ceny/Inflace – druhy, definice, 

tabulky (https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflace) odst. 1) pro příslušný měsíc a rok. 

Cn+1 je cena tepelné energie pro rok, pro který je tvořena 

Cn je cena tepelné energie, která bezprostředně předchází roku, pro který je tvořena 

 

 

V popisu jednotlivých indexů je zaznamenám odkaz přesný popis cesty k nalezení příslušných indexů na 

webových stránkách ČSÚ platný ke dni uzavření smlouvy. V průběhu trvání smlouvy může dojít ke změně 

v umístění příslušných indexů na webových stránkách ČSÚ, toto však nemá vliv na použití příslušných 

indexů pro výpočet ceny pro další období.  
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Vypočtená částka bude zaokrouhlena na 2 desetinná místa, a to při vypočtené ceně < 0,005 směrem dolů a 

při vypočtené ceně ≥ 0,005 směrem nahoru. 

Indexy pro výpočet ceny se budou stanovovat vždy k 30. 9. běžného roku. Cena vypočtená pomocí 

eskalačního vzorce bude platná od 1. 1. roku následujícího. Do doby určení nové ceny je použita cena 

předchozího roku.  

V případě změny obsahu indexů nebo jejich zániku se bude postupovat podle indexu obsahově nejbližšího. 

Dodavatel zašle nejpozději do 30. 9. návrh indexu, který bude použit a zadavatel je oprávněn nejpozději 

do 15. 10. použití daného indexu odmítnout s uvedením důvodu a návrhem indexu jiného. Pro případ, že 

ke dni 15. 10. neobdrží dodavatel odpověď, bere se za to, že byl index schválen. V případě, že se smluvní 

strany nedohodnou do 30. 11. příslušného roku, bude dotyčný index nahrazen indexem spotřebitelských 

cen ČSÚ. 

 

8.4  Dodavatel v souladu s čl. 8.3 této smlouvy vypočte cenu tepelné energie podle sjednaného cenového 

vzorce pro následující kalendářní rok a zašle takto upravenou přílohu č. 4 Ceník tepelné energie odběrateli, 

a to vždy nejpozději k 15. 11. předcházejícího kalendářního roku. S ohledem na skutečnost, že nová 

příloha č. 4 Ceník tepelné energie bude vyhotovena na základě ceny sjednané podle uvedeného cenového 

vzorce v čl. 8.3 této smlouvy, není takto připravená příloha č. 4 považována za změnu této smlouvy a tudíž 

nepodléhá následnému podpisu oběma smluvními stranami. 

 

8.5 V případě, že odběratel nebude po dobu trvání smlouvy odebírat tepelnou energii v minimálním objemu 

dle ustanovení čl. 8.2 této smlouvy, uhradí dodavateli smluvní pokutu. Smluvní pokuta bude vypočtena 

tak, že rozdíl skutečné dodávky v daném roce v GJ do výše sjednaného minimálního odběru tepelné 

energie za rok sjednaného v čl. 8.2 této smlouvy, bude násoben cenou platnou pro daný rok a koeficientem 

0,6, to vše v korunách českých za jeden GJ bez DPH a bude vyfakturována po uplynutí kalendářního roku, 

nejpozději do 31. 1. následujícího kalendářního roku. V případě ukončení odběru v průběhu kalendářního 

roku bude smluvní pokuta vyúčtována do jednoho měsíce po ukončení odběru.  

Článek 9 - Ukončení smlouvy 

9.1 Smlouvu sjednanou na dobu určitou lze před uplynutím sjednané doby ukončit písemnou dohodou obou 

smluvních stran.  

9.2 Každá smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit, pokud bude vydáno rozhodnutí o úpadku druhé 

smluvní strany, nebo byl insolvenční návrh vůči druhé smluvní straně zamítnut pro nedostatek majetku, 

nebo pokud byl proti druhé straně podán insolvenční návrh. 

9.3 Odstoupení od smlouvy musí být písemné. Pokud jej činí odběratel, který je spotřebitel a uzavřel smlouvu 

prostřednictvím prostředků komunikace na dálku nebo mimo prostory obvyklé pro podnikání Dodavatele, 

pak musí být učiněné prostřednictvím formuláře, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis 

občanského zákoníku. Formulář pro odstoupení od smlouvy je k dispozici v obchodních místech a na 

webové stránce dodavatele tepelné energie (www. cezteplarenska.cz). Odstoupení je účinné dnem doručení 

písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně nebo pozdějším datem stanoveným v tomto 

oznámení. Odstoupením od smlouvy nezaniká odběrateli povinnost uhradit cenu za již poskytnutá plnění. 

9.4 Odběratel je povinen platit cenu podle smlouvy a plnit povinnosti stanovené smlouvou až do doby 

provedení odečtu stavu měřicího zařízení, případně až do jeho demontáže, pokud k ní v souvislosti  

s odstoupením dojde. Odběratel se zavazuje k datu ukončení smlouvy umožnit dodavateli provést odečet 

stavu měřicího zařízení, případně jeho demontáž, pokud k ní v souvislosti s odstoupením dojde. 

9.5 Smlouva může být ukončena také vzájemnou dohodou smluvních stran, a to zejména v případech, kdy 

odběratel doloží, že ukončuje odběr tepelné energie v odběrném místě z důvodu změny sídla, bydliště, 

převodu nemovitosti apod. Dodavatel je oprávněn odmítnout uzavřít dohodu o ukončení smlouvy, zejména 

v situaci, kdy dodavatel eviduje pohledávku za odběratelem. 

9.6 Ukončením smluvního vztahu se rozumí provedení konečného odečtu, odpojení odběrného zařízení  

a odebrání měřicího zařízení (popřípadě jen provedení konečného odečtu, mění-li se majitel odběrného 

místa a vyhotovení konečné faktury). 

9.7 K datu ukončení smluvního vztahu se obě smluvní strany zavazují vyrovnat vzájemně své závazky  

a pohledávky, pokud se odběratel s dodavatelem nedohodne jinak. 

9.8 V případě přechodu práv a povinností na právního nástupce kterékoli ze smluvních stran, je touto 

smlouvou v plném rozsahu vázán právní nástupce, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak. 

Článek 10 - Ochrana důvěrných informací a osobních údajů 

10.1 Smlouva je důvěrným dokumentem v rozsahu uvedeném v čl. 8.1 této smlouvy a nesmí být v tomto 

rozsahu poskytnuta třetím osobám bez písemného souhlasu druhého účastníka smlouvy. 
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10.2 Účastníci smlouvy se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které tvoří předmět 

obchodního tajemství druhého účastníka smlouvy a dále o ostatních, nikoliv veřejně známých 

skutečnostech, o kterých se dozvěděli v souvislosti s jednáním a uzavřením smlouvy nebo s jejím plněním 

(dále jen „důvěrné informace“), a to až do doby, kdy se tyto důvěrné informace stanou oprávněně veřejně 

známými. 

10.3 Povinnosti zachovat důvěrnost informací trvá i po skončení účinnosti smlouvy. 

10.4 Účastníci smlouvy se zavazují přijmout technická a organizační vnitřní opatření k ochraně důvěrných 

informací. Jsou povinni poučit své zaměstnance a členy svých orgánů o povinnosti zachovávat mlčenlivost 

podle Smlouvy a zachovávání mlčenlivosti z jejich strany řádně kontrolovat. Zaměstnanci účastníků 

smlouvy nesmí důvěrné informace, které se dozvěděli v souvislosti se smlouvou, sdělovat ani jiným 

zaměstnancům nebo členům orgánů, není-li to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností anebo z 

hlediska jejich funkčního zařazení. 

10.5 Zákaz poskytnutí smlouvy nebo jejích částí a povinnost ochrany důvěrných informací nebrání využití 

obecných ustanovení smlouvy (bez konkrétních údajů o odběrateli) pro uzavření obdobných smluvních 

vztahů ze strany dodavatele a dále nebrání ani zpřístupnění smlouvy a důvěrných informací, včetně 

konkrétních informací o průběhu plnění podle smlouvy, osobám v rámci koncernu dodavatele. Osobami v 

rámci koncernu dodavatele se rozumí společnost ČEZ, a. s. a jí ovládané osoby; osoba  

v rámci koncernu dodavatele je oprávněna zpracovávat a využívat tyto údaje v rozsahu oprávnění 

dodavatele. 

10.6 Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány v souladu s relevantními českými a evropskými právními 

předpisy. Bližší informace týkající se zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny na stránkách 

www.cezteplarenska.cz, příp. mohou být poskytnuty od obchodního zástupce uvedeného na daňovém 

dokladu na základě žádosti subjektu údajů. Proti zpracování osobních údajů na základě oprávněných 

zájmů ČEZ Teplárenská, a.s. má odběratel právo kdykoli podat námitku. 

Článek 11 - Závěrečná ustanovení 

11.1 Smluvní strany si navzájem garantují právo přesvědčit se zda druhá smluvní strana řádně plní své závazky 

vyplývající z této smlouvy. 

11.2 V případě, že kterékoliv jedno nebo více ustanovení obsažené v této smlouvě bude z jakéhokoliv důvodu 

v kterémkoli ohledu neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné, potom se taková neplatnost, nezákonnost 

nebo nevymahatelnost v největším možném rozsahu povoleném právními předpisy nedotkne žádného 

jiného ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se v takovém případě zavazují upravit práva nebo závazky 

plynoucí z takového ustanovení způsobem, který není neplatný, nezákonný nebo nevymahatelný a který 

v maximálním možném rozsahu odpovídá původnímu významu a účelu nahrazovaného ustanovení. 

11.3 Smluvní strany sjednaly doručování listin dle této smlouvy prostřednictvím provozovatele poštovních 

služeb na zasílací adresu uvedenou v příloze č. 2 této smlouvy – „Pasport odběrného místa“. Doporučeně 

se doručují pouze písemnosti dle ustanovení Článku 11 odst. 11.4 této smlouvy, nebo písemnosti, u kterých 

to dodavatel uzná za vhodné. 

11.4 Dodavatel je povinen doručovat odběrateli doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb 

nebo osobně pouze písemnosti, ve kterých je odběratel upozorněn na možnost odpojení dodávky tepelné 

energie, a to z důvodu porušování povinností vyplývajících z této smlouvy a v souladu s energetickým 

zákonem. 

11.5 Za den doručení písemnosti se považuje: 

11.5.1 v případě zaslání písemnosti jako obyčejné psaní den vhození písemnosti do schránky 

provozovatelem poštovních služeb, 

11.5.2 v případě zaslání faktury na e–mailovou adresu uvedenou v „Pasportu odběrného místa“ den 

odeslání e–mailu, 

11.5.3 v případě zaslání písemnosti doporučeným psaním den převzetí písemnosti adresátem, za doklad o 

podání doporučeného dopisu na poštu k přepravě do místa určení se považuje podací lístek; 

nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, 

považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení 

nedozvěděl, 

11.5.4 v případě doručení písemnosti osobně den převzetí adresátem, dokladem při tomto způsobu 

doručování je doklad o převzetí zásilky; v případě neúspěšnosti takového doručení je za den 

doručení považován třetí kalendářní den po marném opakovaném pokusu doručení, přičemž 

v případě odmítnutí převzetí příslušného dokumentu se má za to, že je doručeno okamžikem 

odmítnutí převzetí. 

11.6 Případná změna údajů k doručování bude druhé smluvní straně oznámena písemně. Změna je vůči druhé 

smluvní straně účinná okamžikem doručení. 
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11.7 Není-li touto smlouvou ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, jakož i právní poměry 

z ní vyplývající nebo s ní související příslušnými obecně závaznými právními předpisy, platnými v České 

republice. 

11.8 Vzniklé rozpory vyplynuvší z této smlouvy nebo s touto smlouvou související, budou smluvní strany řešit 

především vzájemnou dohodou. Jakýkoliv soudní spor vzniklý v souvislosti s touto smlouvou bude řešen u 

soudu v České republice zvoleného dle sídla dodavatele. 

11.9 Všechny nároky smluvních stran musí být uplatněny písemnou formou. 

11.10 Smluvní strany jsou povinny se bez zbytečného odkladu vzájemně informovat o jakýchkoliv okolnostech 

významných pro plnění této smlouvy a o veškerých změnách týkajících se podmínek zejména platebního 

styku, o změnách osob pověřených určitými činnostmi, změnách adres, telefonních a telefaxových číslech 

uvedených v této smlouvě, přičemž nečinnost smluvní strany jde k její tíži. 

11.11 Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnou formou číslovanými dodatky s tím, že 

podmínkou platnosti změny nebo doplnění smlouvy je vlastnoruční podpis dodatku oprávněnými osobami 

smluvních stran, přičemž jinou, než písemnou formu dodatku v listinné podobě smluvní strany vylučují.  K 

platnosti dodatku smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu. Pokud to vyplývá ze způsobu 

podepisování dle platného výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, bude podpis smlouvy doplněn 

označením obchodní firmy nebo obchodní firmou a bude na téže listině. Podpis nemůže být nahrazen 

mechanickými prostředky. Dodatky smlouvy se vyhotovují ve stejném počtu jako smlouva pro každou 

smluvní stranu. Toto ustanovení se nevztahuje na postup dle Článku 6 odst. 6.3  

a odst. 6.4 této smlouvy a na změnu Platebního kalendáře v případě, že je odběratel povinen hradit zálohy. 

Smluvní strany sjednávají, že dodavatel je oprávněn v souladu s ustanovením § 561 občanského zákoníku 

nahradit podpis na příloze č. 4 „Ceník tepelné energie“ mechanickými prostředky. 

11.12 Veškeré písemné dokumenty týkající se této smlouvy, musí být určité a srozumitelné, jinak se k nim 

nepřihlíží a nemají právní platnost. 

11.13 Podpisem této smlouvy pozbývají platnost veškerá ujednání mezi smluvními stranami, ať ústní nebo 

písemná, předcházející podpisu této smlouvy a vztahující se k této smlouvě. 

11.14 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po 

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Autentičnost této 

smlouvy stvrzují svým vlastnoručním podpisem. 

11.15 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 

- 

Cenová a platební pravidla 

Příloha č. 2 

- 

Pasport odběrného místa 

Příloha č. 3 

- 

Odběrový diagram 

Příloha č. 4 

-  

Ceník tepelné energie 

Příloha č. 5 

-  

Technické a obchodní podmínky dodávek tepelné energie 

11.16 Podpisem přílohy č. 2 – Pasport odběrného místa je za dodavatele pověřen: XXXXXXXXXXXX. 

11.17 Podpisem přílohy č. 3 – Odběrový diagram je za dodavatele pověřen: XXXXXXXXXXXX. 

11.18 Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze 

smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

11.19 Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnost smlouvy smluvní strany 

sjednávají od 1. 9. 2020, a to za předpokladu, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv v souladu se 

zákonem o registru smluv.  

 

 

 

 

 

Dodavatel:        Odběratel: 

 

V    V 

Dne:   Dne: 
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..………………………………….. .................................... 

XXXXXXXXXXXX Mgr. Aleš Frýdl 

XXXXXXXXXXXX                   ředitel 

ČEZ Teplárenská, a.s.  Střední škola stavební a strojní, Teplice, 

 příspěvková organizace 

 

 

 

……………………………………  

XXXXXXXXXXXX  

XXXXXXXXXXXX 

ČEZ Teplárenská, a.s.  



Příloha č. 1 

  

         Příloha č. 1 ke smlouvě o dodávce tepelné energie č. XXXXXXXX_X 

 

 

Cenová a platební pravidla  

Článek 1 - Základní ustanovení 

1.1 Cenová a platební pravidla sjednaly smluvní strany pro potřeby uzavírání a realizace vzájemných 

obchodních vztahů s odběratelem při dodávkách tepelné energie. 

1.2 Cenová a platební pravidla jsou platná pro všechny případy obchodní dodávky tepelné energie.  

1.3 Cenová a platební pravidla obsahují zásady sjednání ceny tepelné energie, zásady platebního styku mezi 

dodavatelem a odběratelem a platné tarifní sazby tepelné energie. 

1.4 Ceny tepelné energie jsou stanoveny v souladu s platnými cenovými rozhodnutími Energetického 

regulačního úřadu k cenám tepelné energie a v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném 

znění a souvisejících prováděcích předpisů.  

1.5 Ceny tepelné energie platí za odběr v místě plnění, a to pro každé odběrné místo samostatně. 

1.6 S ohledem na skutečnost, že smlouva o dodávce tepelné energie musí podle § 76 odst. 3 energetického 

zákona č. 458/2000 Sb. vždy obsahovat cenu tepelné energie stanovenou v místě měření, dohodly se 

smluvní strany na následujícím ujednání.  

V případě, že dodavatel tepelné energie po provedení kalkulace ceny tepelné energie dospěje k závěru, že 

v souladu s platnými cenovými rozhodnutími Energetického regulačního úřadu k cenám tepelné energie je 

nutné sjednat pro nový kalendářní rok novou výši ceny tepelné energie stanovenou v místě měření, zašle 

návrh nového „Ceníku tepelné energie“ – přílohy č. 4 odběrateli k akceptaci. V případě, že odběratel 

neakceptuje novou výši ceny za tepelnou energii do konce ledna příslušného roku a nedoručí dodavateli 

podepsaný nový „Ceník tepelné energie“ – přílohu č. 4 smlouvy, je dodavatel oprávněn tuto smlouvu 

vypovědět. Pokud v průběhu výpovědní lhůty odběratel s dodavatelem sjedná novou cenu tepelné energie, 

dodavatel je oprávněn za souhlasu odběratele vzít výpověď zpět. 

V případě, že odběratel jedenkrát uhradí cenu za tepelnou energii fakturovanou dodavatelem, mají smluvní 

strany za to, že odběratel konkludentně sjednal cenu tepelné energie dle nového Ceníku tepelné energie. 

Pokud má odběratel dle smlouvy sjednanou jinou než měsíční fakturaci a uhradí jednu zálohu dle nově 

doručeného Platebního kalendáře za dodávku tepelné energie, mají smluvní strany za to, že odběratel 

konkludentně sjednal cenu tepelné energie dle nového „Ceníku tepelné energie“. 

Článek 2 - Ceny tepelné energie, dalších produktů a služeb 

2.1 Ceny tepelné energie, dalších produktů a služeb jsou stanoveny formou složených a jednoduchých tarifních 

sazeb. 

2.2 Složené sazby tepelné energie se skládají: 

 ze sazby za výkon v Kč/MW/ rok, 

 ze sazby za práci (tepelnou energii) v Kč/GJ. 

2.3 Jednoduché sazby tepelné energie se skládají pouze ze sazby za tepelnou energii v Kč/GJ. 

2.4 Složené sazby tepelné energie tvoří tarifní skupinu A a jednoduché sazby skupinu B. 

2.5 Obdobným způsobem jsou vytvořeny tarifní sazby za další dodávané produkty a služby. 

2.6 V případě dodávky teplé užitkové vody je samostatně účtováno teplo na její ohřev a samostatně voda. 

Článek 3 - Uplatnění tarifních skupin tepelné energie 

3.1 Zařazení odběratele do tarifních sazeb se provádí podle možnosti vyhodnocování maximálních dosažených 

výkonů na odběrných zařízeních odběratele. 

3.2 Tarifní skupina „A“ jsou všichni odběratelé se složenou sazbou, a to přímo ze zdroje nebo z primární, resp. 

sekundární sítě. 

3.3 Tarifní skupina B zahrnuje všechna odběrná místa, nezahrnutá do tarifní skupiny A. 

3.4 Při uzavírání smlouvy zařadí dodavatel každé odběrné místo do příslušné tarifní skupiny a stanoví sazbu za 

odběr tepelné energie. 

3.5 Během kalendářního roku nelze měnit tarifní skupinu stanovenou pro odběrné místo. 

Článek 4 - Uplatnění tarifních skupin dalších produktů a služeb 

4.1  Při uzavírání smlouvy zařadí dodavatel každé odběrné místo do příslušné tarifní skupiny a stanoví sazby za 

odběr dalších produktů a služeb. 
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Článek 5 - Platební pravidla, stanovení úhrady 

5.1 U složené sazby je úhrada za tepelný výkon účtována měsíčně jednou dvanáctinou roční sjednané částky 

tarifní sazby i v případě, že odběratel tepelnou energii neodebírá. 

5.2 Úhrada za tepelnou energii je účtována měsíčně, popřípadě ročně, podle stavu měřicích přístrojů 

k poslednímu dni kalendářního měsíce, popřípadě roku, nebo v množství stanoveném náhradním 

způsobem. 

5.3 U složené sazby roční úhrada za výkon se stanoví za nejvyšší naměřený, nejméně však smluvní výkon 

sjednaný ve smlouvě na dodávku a odběr tepelné energie.  

5.4 Překročí-li prokazatelně odběratel smluvní výkon, provede dodavatel doúčtování rozdílu mezi nejvyšším 

naměřeným výkonem a smluvním výkonem ve faktuře za měsíc prosinec. 

5.5 Za nejvyšší naměřený výkon se považuje čtvrthodinové maximum. 

5.6 Hodnoty výkonu v MW pro účtování dodávek tepelné energie se stanoví na tři desetinná místa. 

5.7 U nového odběru hradí odběratel se složenou sazbou alikvotní část z roční úhrady za tepelný výkon 

počínaje měsícem, ve kterém došlo k zahájení dodávky. 

5.8 Při přerušení dodávky tepelné energie ze strany dodavatele delším než jeden kalendářní měsíc (mimo 

případy uvedené v odst. 5.9. tohoto Článku), hradí odběratel se složenou sazbou alikvotní část z roční 

úhrady za tepelný výkon včetně kalendářního měsíce, ve kterém k přerušení došlo, a od kalendářního 

měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém byla dodávka tepelné energie obnovena. 

5.9 Při přerušení odběru tepelné energie ze strany odběratele, a v případě, kdy k přerušení dodávek tepelné 

energie ze strany dodavatele došlo z důvodu neplnění smluvního vztahu odběratele, platí odběratel se 

složenou sazbou alikvotní část z roční úhrady za tepelný výkon, včetně měsíců, kdy je dodávka přerušena. 

5.10 Při ukončení smluvního vztahu v průběhu roku hradí odběratel se složenou sazbou alikvotní část úhrady za 

tepelný výkon včetně celého měsíce, ve kterém byla dodávka tepelné energie prokazatelně ukončena. 

5.11 Odběrateli s měsíčním vyúčtováním tepelné energie nad 20 tisíc korun má dodavatel právo stanovit 

zálohové platby. 

5.12 Odběratel tepelné energie, který se v průběhu roku opakovaně dostane do prodlení při úhradě faktur za 

dodávky tepelné energie, má dodavatel právo stanovit placení záloh předem. 

5.13 Při sjednání ročního zúčtovacího období je s odběratelem sepsán platební kalendář zálohových plateb – 

příloha č. 6 této smlouvy „Platební kalendář za dodávku tepelné energie“. 

5.14 Sjednanou zálohu je povinen odběratel uhradit v termínu, který je stanoven v platebním kalendáři. 

5.15 Úhradou faktury/zálohy vlastním podnětem se rozumí úhrada na pokyn odběratele. 

Článek 6 - Fakturační podmínky, úroky z prodlení 

6.1 Podkladem pro placení tepelné energie je faktura mající náležitosti účetního dokladu podle § 11 zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví a mající náležitosti daňového dokladu podle zákona  

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a 

zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a vyhlášky č. 70/2016 Sb. v platném znění. 

6.2 Ve faktuře musí být vždy uvedeno evidenční číslo smlouvy dodavatele. V případě, že faktura nebude 

obsahovat náležitosti uvedené ve smlouvě, nebo bude uvedeno bankovní spojení a číslo účtu dodavatele 

v rozporu se smlouvou, nebo v rozporu s písemným sdělením o jeho změně, anebo tyto náležitosti budou 

uvedeny chybně, může odběratel fakturu vrátit dodavateli se žádostí o provedení opravy či o doplnění. 

Dodavatel je povinen fakturu opravit nebo vyhotovit novou. Ode dne doručení nové, doplněné nebo 

opravené faktury běží nová lhůta splatnosti. 

6.3 Peněžitý závazek smluvních stran je splněn, když nejpozději v poslední den splatnosti je předmětná 

úhrada připsána na účet dodavatele. 

6.4 V případě, že dle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění (dále jen zákon 

o DPH) bude odběratel jako příjemce plnění ručit za nezaplacenou daň z tohoto plnění, je odběratel 

oprávněn uhradit daň z přidané hodnoty za dodavatele přímo správci daně dodavatele za účelem 

zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH. O provedení platby odběratel dodavatele 

písemně informuje. Takto uhrazenou daní dochází ke snížení pohledávky dodavatele za odběratelem o 

příslušnou částku daně a dodavatel tak není oprávněn po odběrateli požadovat uhrazení této částky. 

6.5 Faktura musí být zaslána na korespondenční adresu/e-mailovou adresu uvedenou v Příloze č. 2 „Pasport 

odběrného místa“. Platby budou probíhat pouze bezhotovostní formou na bankovní účet dodavatele 

uvedený v této smlouvě. Tento bankovní účet dodavatele musí být bankovním účtem vedeným u 

tuzemského poskytovatele platebních služeb a zveřejněným způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 

96 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Změnu 

bankovního spojení lze provést pouze písemným dodatkem k této smlouvě nebo písemným sdělením 



Příloha č. 1 

  

prokazatelně doručeným odběrateli, nejpozději spolu s příslušnou fakturou. Toto sdělení musí být 

originální a musí být podepsáno osobami oprávněnými k podpisu smlouvy. 
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Příloha č. 2 ke smlouvě o dodávce tepelné energie č.: XXXXXXXX_X 

 

Pasport odběrného místa - VODA  
č. XXXXXXXXXXX   

Odběratel:  

Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace,  

se sídlem Teplice 1, Fráni Šrámka 1350/1, PSČ 415 01 

1. Údaje o odběrateli 

IČO (Datum narození) DIČ Typ odběratele: 1-podnikatel 2-soukromá osoba Zúčtovací období: 1- měsíční    2 - tříměsíční  3 - roční 

00497088 CZ00497088 1 1 

Způsob platby - záloh Číslo účtu (SIPO) Kód banky Způsob platby - faktur Číslo účtu (SIPO)  Kód banky Způsob vrácení 

Vlastní podnět 33036501 0100 Vlastní podnět 33036501 0100 Převodní příkaz 

2. Údaje o odběrném místě 

Název odběrného místa 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Potřebný výkon Příprava TUV Typ sazby Tarifní skupina 

MW 1 - ano ,      2 - ne  Složená sazba = A, jednoduchá sazba=B 

0,500 2 H31XX_XX B 

Charakter odběr. místa                 Předávacím místem je: 
Datum zahájení/změny odběru 

 
1 – nebyty      2 – byty Uzavírací armatury před rozdělovačem tepelné energie v objektu 

odběratele SO 11. 

3- smíšený Měřicím místem je: 01.09.2020 
1 Měřidlo tepla na vstupu do objektu odběratele SO 11.   

3. Údaje o vytápěných objektech 

Obestavěný prostor (m3) Vytápěná plocha (m2) Počet bytových jednotek Počet bytových jednotek 

 nebyty byty  s TUV 

0,00 0,00 0,00 0 0 

4. Rozdělení potřebného výkonu v MW            

Topení (MW) Příprava TUV (MW) Technologie (MW) % rozdělení dodaného tepla 

byty nebyty byty nebyty nebyty nebyty byty 

0,000 0,400 0,000 0,100 0,000 100,00 0,00 

5. Technické podmínky dodávky        

Dodavatel zaručuje v předávacím místě teplotu média 80°C/60°C a diferenční tlak minimálně 0,3 MPa. 

6. Údaje o doplňovací vodě 

Odběr doplňovací vody  1 – ano    2 – ne   Entalpie doplňovací vody      

7. Adresa odběratele pro zasílání faktur a korespondence (pokud se liší od výše uvedené) 

Adresa příjemce – jméno (název)      Ulice a číslo popisné                                PSČ                       Obec 

  15 01    

E-mailová adresa pro PDF faktury  

8. Adresa dodavatele pro zasílání korespondence 

ČEZ Teplárenská, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV, PSČ 405 49 

9. Osoba oprávněná k zastupování dodavatele ve věcech technických (kontaktní osoba) 

Jméno a příjmení Telefon   Mobil E-mail                                 

    

10. Osoba oprávněná k zastupování odběratele (kontaktní osoba) 

Jméno a příjmení Telefon   Mobil E-mail                                 

    

Dodavatel:                                                                                      Odběratel: 

V  V 

Dne:                            Dne: 

 

 

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

 XXXXXXXXXXXX   

XXXXXXXXXXXX    

ČEZ Teplárenská, a.s.   
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Příloha č. 3 ke smlouvě o dodávce tepelné energie č.: XXXXXXXX_X 

 
 

Odběrový diagram 
 

Platnost od: 09.2020           

Název OM: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Odběrné místo ÚT: XXXXXXXXXXX  

Odběrné místo TUV: XXXXXXXXXXX  

 

Adresa OM: XXXXXXXXXXXXXXXXXX  

 
  CELKEM 

 ÚT (GJ) TUV (GJ) voda (m3) 

leden 240,000  40,000 0 

únor 201,000 40,000 0 

březen 178,000 40,000 0 

duben 114,000 40,000 0 

květen 28,000 40,000 0 

červen 0,000 40,000 0 

červenec 0,000 40,000 0 

srpen 0,000 40,000 0 

září 16,000 40,000 0 

říjen 100,000 40,000 0 

listopad 178,000 40,000 0 

prosinec 215,000 40,000 0 

ROK 1270,000 480,000 0 

 

  Údaje pro OM s ÚT Údaje pro OM s TUV 

  sektor byty celkem sektor byty celkem 

podlahová plocha (m2) 0 0 0 0 0 0 

započitatelná plocha (m2) 0 0 0 0 0 0 

počet bytových jednotek 0 0 0 0 0 0 

rozd. dodaného tepla (%) 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000 100,000 

 

Odběratel prohlašuje, že rozdělení vytápěných ploch odpovídá skutečnosti a že si je vědom povinnosti 

nahlásit dodavateli bezodkladně každou změnu výměru započitatelné podlahové plochy bytových a 

nebytových prostor. 

  

Změnu hodnot odběrového diagramu provádí dodavatel na základě písemného návrhu odběratele  

a to vystavením nového odběrového diagramu. 

 

Dodavatel:                                                                                      Odběratel: 

V  V 

Dne:                           Dne: 

 

 

 

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

 XXXXXXXXXXXX                                                                                               

 XXXXXXXXXXXX 

    ČEZ Teplárenská, a.s.  
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Příloha č. 4 ke smlouvě o dodávce tepelné energie č.: XXXXXXXX_X 

 

Ceník tepelné energie 
pro odběratele tepelné energie na sekundární části soustavy 

odběratel: Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace 

odběrné místo: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

platná od 1. 9. 2020 

Cenová lokalita: TEPLICE, BÍLINA, PROBOŠTOV 

Cena za dodávku tepelné energie je určena kalkulací.  

Typ tarifu H31S6_05. 

  

Cena tepelné  energie  na  vstupu do  zúčtovací  jednotky  

1.  Cena pro  bytové  odběry:  

základní cena                                           479,96 Kč/GJ 
 

      k ceně bude připočtena DPH dle platné legislativy  

 

2.  Cena pro  nebytové  odběry : 

základní cena  479,96  Kč/GJ 
 

      k ceně bude připočtena DPH dle platné legislativy  

 

3 .  Služby  poskytnuté  př i  odstavování a připojování odběrného místa při porušení smlouvy: 

základní cena  1.600,00 Kč/zásah 
 

      k ceně bude připočtena DPH dle platné legislativy  

 

4 .  S lužby  poskytnuté  př i  výjezd dodavatele z důvodů na straně odběratele: 

základní cena  490,00 Kč/zásah 
 

      k ceně bude připočtena DPH dle platné legislativy  

 

5.  Cenové změny  

Změny ceny tepelné energie, budou provedeny v souladu s předpisy ERÚ a s příslušnými 

ustanoveními této smlouvy. 

 

Dodavatel:                                                                                   Odběratel:       

V  V 

Dne:                            Dne 

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

..…………………………………………. 

XXXXXXXXXXXX                                                                                       

XXXXXXXXXXXX   

        ČEZ Teplárenská, a.s. 

 

   

..………………………………………….  

XXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXX 

        ČEZ Teplárenská, a.s. 
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Příloha č. 5 ke smlouvě o dodávce tepelné energie č. XXXXXXXX_X 

 
Technické a obchodní podmínky dodávek tepelné energie 

 
Článek 1 - Provozní podmínky a závazky související 

1. Odběratel je povinen udržovat odběrné tepelné zařízení za předávacím místem ve stavu, který odpovídá 

obecně platným předpisům o technickém stavu a bezpečnosti práce a na vyžádání poskytovat technické 

údaje o něm dodavateli. 

2. Odběratel je povinen s dodavatelem projednat všechny změny na odběrném tepelném zařízení a to písemně. 

V případě rekonstrukce, modernizace, nebo zásadních úprav odběrného tepelného zařízení je odběratel 

povinen předložit projektovou dokumentaci nejméně ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si dodavatel po 

schválení ponechá. Na základě písemného oznámení, nebo na základě schválené projektové dokumentace 

provede dodavatel příslušnou úpravu smluvní dokumentace na dodávku tepelné energie. 

3. Odběratel je povinen bez zbytečného odkladu nahlásit (mailem, telefonicky) dodavateli všechny závady, 

práce a manipulace prováděné na svém odběrném tepelném zařízení (včetně zařízení podružných 

odběratelů), které mají nebo mohou mít zásadní vliv na kvalitu a plynulost dodávek tepla, vyregulování 

otopné soustavy nebo její bezpečnost. Současně je odběratel povinen zajistit neprodlené odstranění závad na 

zařízení, které vlastní nebo spravuje. 

4. Odběratel nesmí provádět žádné smluvně nepodchycené manipulace se zařízením dodavatele. 

5. Odběratel je povinen zajišťovat potřebnou součinnost s dodavatelem při řešení vzniklých provozních 

situacích. 

6. Odběratel ručí za trvalou správnost údajů uvedených v „Pasportu odběrného místa“, týkajících se věci v jeho 

vlastnictví nebo věci, kterou spravuje. Případnou změnu těchto údajů oznámí dodavateli: 

- je-li odběrateli známo, že má dojít ke změně některého z údajů jím uvedených v „Pasportu 

odběrného místa“, zavazuje se projednat tuto změnu s dodavatelem nejméně 10 dnů před 

požadovanou platností úprav, 

- pokud nutnost změny nastane neočekávaně, je odběratel povinen neprodleně písemně informovat 

dodavatele o této změně a předložit dodatek ke Smlouvě. 

7. Teplonosné médium je majetkem dodavatele a odběratel je povinen je vracet. Případný odběr teplonosného 

média za úplatu lze sjednat v nedílných přílohách smlouvy, a to v „Pasportu odběrného místa“. 

8. Odběratel je povinen umožnit oprávněným pracovníkům dodavatele přístup k zařízení dodavatele, 

umístěnému v objektu odběratele za účelem výkonu práv a povinností. 

9. Odběratel je povinen v případě potřeby zřídit samostatně jištěný elektrický obvod pro měřicí zařízení 

dodavatele a hradit spotřebu elektrické energie. 

Článek 2 - Podmínky dodávky tepelné energie pro vytápění a teplé užitkové vody  

1. Teplonosné médium je majetkem dodavatele. 

2. Podmínky dodávek jsou platné a shodné pro všechny odběratele z jedné výměníkové stanice a lze je měnit 

pouze dohodou mezi dodavatelem a odběrateli, za souhlasu většiny odběratelů. 

3. Tepelná energie bude dodávána v otopné sezóně a podle zásad stanovených v obecně platných předpisech. 

4. V době uzavření smlouvy je otopné období od 1. 9. do 31. 5. následujícího roku. 

5. Na základě dohody dodavatele a skupiny odběratelů lze teplo dodávat i mimo otopnou sezónu. 

6. Dodavatel je povinen provést vyregulování tepelné sítě pouze na zařízení v majetku dodavatele. Odběratel 

není oprávněn provádět zásahy do vyregulované sítě s výjimkou manipulace k odvrácení škody při havárii 

topného systému. Tuto manipulaci je povinen neprodleně nahlásit dodavateli. 

7. Množství dodávané tepelné energie ovlivňuje především odběratel řízením svého odběru. 

8. Regulaci teploty topné vody provádí dodavatel podle obecně platných předpisů v návaznosti na venkovní 

teplotu, podle stanovených topných křivek platných pro všechny odběratele připojené na výměníkové stanici. 

9. Venkovní teplotou se rozumí teplota naměřená teploměrem na výměníkové stanici instalovaným k tomuto 

účelu. 

10. Podmínky dodávky teplé užitkové vody jsou stanoveny v „Pasportu“ odběrného místa. 

Článek 3 - Měření a vyhodnocování odběru tepelné energie  

1. Dodavatel tepelné energie měří na výměníkové stanici teplo svým zařízením. 



Příloha č. 1 

  

2. Dodavatel zajišťuje objektové měření tepelné energie na vstupu do objektu odběratele. Pro potřeby 

vyúčtování se jedná o fakturační měřidlo. 

3. Dodavatel je povinen zajistit u vlastních měřidel tepelné energie úřední ověřování a jejich údržbu. 

4. Závazky odběratele – umožnit dodavateli: 

a) odečet objektového měřidla a za tím účelem zajistí odběratel na požádání přístup k měřidlu, 

b) kontrolní odečty objektového měřidla pro potřeby dodavatele, 

c) namátkovou kontrolu funkčnosti měřidla a neporušenosti úředních plomb, 

d) je-li u smíšených odběrů v objektu % odebrané tepelné energie v rozdělení na byty a nebyty 

určováno jiným způsobem než z m2 vytápěné plochy, nahlásí odběratel toto rozdělení dodavateli do 

10 dnů od provedení ročního odečtu objektového měřidla, 

e) na svůj náklad zajistit potřebný elektrický přívod se samostatným okruhem a hradit spotřebu el. 

energie na měření, 

f) pečovat o to, aby nedošlo k poškození nebo odcizení měřicího přístroje, 

g) vyvarovat se takových zásahů, které by vedly k nezaznamenání spotřeby nebo k jejímu ovlivnění, 

h) neprodleně po zjištění hlásit dodavateli všechny závady nebo neobvyklosti v měření, jakož 

 i zjevné poruchy v instalaci před měřicím zařízením, 

i) Má-li odběratel pochybnosti o správnosti údajů měřicího přístroje, má právo písemně požádat 

dodavatele o jeho přezkoušení. Dodavatel je povinen do 30 dní po uplatnění požadavku zajistit toto 

přezkoušení. Zjistí-li se při přezkoušení na návrh odběratele, že údaje jsou v mezích přesnosti 

uvedené výrobcem, hradí odběratel náklady spojené s přezkoušením a instalací měřidla. Zjistí-li se, 

že údaje se odchylují od přípustné hodnoty, vymění dodavatel měřicí přístroj na svůj náklad a 

sepíše s odběratelem zápis o korekci odečtu za období, v němž byl přístroj vadný. Tato korekce 

bude zahrnuta do konečného vyúčtování. 

5. Nelze-li přesně zjistit spotřebu tepelné energie po dobu poruchy měřícího zařízení dodavatele, lze spotřebu 

tepelné energie stanovit: 

a) dle podružného měření odběratele, 

b) dle spotřeb odběrného místa za srovnatelné období s korekcí na venkovní teplotu (denostupně), 

c) dle spotřeby jiného srovnatelného odběrného místa za srovnatelné období, 

d) jiným způsobem dle dohody dodavatele a odběratele. 

Článek 5 – Parametry dodávky, omezení a přerušení dodávky 

1. Kvalitativní parametry dodávky tepelné energie, platné ve vztahu k této smlouvě, jsou uvedeny v příloze  

č. 2 smlouvy – „Pasport odběrného místa“. 

2. Tepelný výkon a celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok, včetně časového rozlišení 

odběru, je uveden v příloze č. 3 smlouvy – „Odběrový diagram“. 

3. Příloha č. 3 smlouvy – „Odběrový diagram“ má platnost na dobu neurčitou. V případě potřeby požádá 

odběratel dodavatele o úpravu „Odběrového diagramu“ na budoucí období. Nový odběrový diagram platí od 

období provedené změny a opět na dobu neurčitou.  

4. Dodavatel odpovídá za kvalitu (parametry) dodávaného teplonosného média. 

5. Odběratel odpovídá za kvalitu (parametry) použitého vraceného teplonosného média. 

6. Omezení a přerušení dodávky tepelné energie 

6.1. Omezením dodávky se rozumí snížení odběru tepelné energie (tepelného výkonu) trvale, nebo na 

určitou dobu. 

6.2. Přerušením dodávky se rozumí odpojení zařízení na určitou dobu, aniž dojde ke skončení smluvního 

vztahu. 

6.3. Dodavatel má podle § 76 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní 

správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, v platném znění, (dále jen energetický 

zákon), právo přerušit nebo omezit dodávku tepelné energie v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou 

dobu v těchto případech: 

6.3.1. při bezprostředním ohrožení zdraví nebo majetku osob a při likvidaci těchto stavů, 

6.3.2. při stavech nouze nebo činnostech bezprostředně zamezujících jejich vzniku, 

6.3.3. při provádění plánovaných stavebních úprav, oprav, údržbových a revizních prací a při 

připojování nového odběrného místa, pokud jsou oznámeny nejméně 15 dní předem, 

6.3.4. při provádění nezbytných provozních manipulací na dobu 4 hodin, 
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6.3.5. při havarijním přerušení či omezení nezbytných provozních dodávek teplonosné látky nebo 

paliv a energií poskytovaných jinými dodavateli, 

6.3.6. při nedodržení povinností odběratele podle § 77 odst. 4, energetického zákona  

č. 458/2000 Sb., 

6.3.7. při vzniku a odstraňování havárií a poruch na zařízeních pro rozvod a výrobu tepelné 

energie na dobu nezbytně nutnou, 

6.3.8. jestliže odběratel používá zařízení, která ohrožují život, zdraví nebo majetek osob nebo 

ovlivňují kvalitu dodávek v neprospěch dalších odběratelů, 

6.3.9. při neoprávněném odběru. 

6.4. V případech uvedených v Článku 5. odst. 6. 3 této přílohy, je dodavatel povinen obnovit dodávku 

tepelné energie bezprostředně po odstranění příčin, které vedly k jejímu omezení nebo přerušení. 

V případě neplacení faktur, sjednaných záloh se za odstranění příčiny považuje uhrazení dlužných 

částek včetně smluvní pokuty za pozdní úhradu a úroků z prodlení a částek za služby s odstavením, 

resp. připojením, odběrného místa. 

6.5. Náhrada škody se řídí § 76 odst. 6 energetického zákona č. 458/2000 Sb. 

6.6. V případech přerušení nebo omezení dodávek tepelné energie z důvodů na straně odběratele, pokud se 

nejedná o ukončení nebo změnu smluvního vztahu, má dodavatel právo požadovat veškeré úhrady 

podle smlouvy a úhradu zvýšených nákladů na provedená opatření, dle platného ceníku tepelné energie. 

Převýší-li skutečné náklady tuto výši, budou účtovány dle skutečně vynaložených nákladů. 

Článek 6 – Neoprávněný odběr 

1. Neoprávněným odběrem tepelné energie je: 

1.1 odběr tepelné energie bez právního důvodu, nebo pokud právní důvod odpadl, 

1.2 odběr tepelné energie při opakovaném neplnění smluvených platebních povinností nebo platební 

povinností vyplývajících z náhrady škody způsobené neoprávněným odběrem tepelné energie, které 

nejsou splněny ani po upozornění, 

1.3 připojení nebo odběr tepelné energie z té části odběrného tepelného zařízení nebo rozvodného tepelného 

zařízení, kterou prochází neměřená tepelná energie, 

1.4 odběr tepelné energie měřený měřicím zařízením, které  

1.4.1. nezaznamenalo odběr tepelné energie nebo zaznamenalo odběr tepelné energie nesprávně ke 

škodě dodavatele tepelné energie v důsledku neoprávněného zásahu do tohoto měřicího 

zařízení nebo jeho součástí či příslušenství, nebo byly v měřicím zařízení provedeny takové 

zásahy, které údaje o skutečné spotřebě tepelné energie změnily, 

1.4.2. nebylo osazeno dodavatelem tepelné energie, nebo jehož osazení jím nebylo schváleno, 

1.4.3. vykazuje chyby měření ve prospěch odběratele tepelné energie a na kterém bylo buď porušeno 

zajištění proti neoprávněné manipulaci, nebo byl prokázán zásah do měřicího zařízení, 

1.5 odběr tepelné energie v přímé souvislosti s neoprávněným zásahem na rozvodném tepelném zařízení, 

1.6 odběr tepelné energie bez umožnění přístupu k měřicímu zařízení a neměřeným částem odběrného 

tepelného zařízení za účelem provedení kontroly, odečtu, údržby, výměny či odpojení měřicího zařízení, 

přestože byl odběratel tepelné energie k umožnění přístupu alespoň 15 dnů předem písemně vyzván. 

2. Způsob výpočtu škody vzniklé držiteli licence neoprávněným odběrem stanoví vyhláška č. 478/2006 Sb., 

k energetickému zákonu nebo takový právní předpis, který ji v budoucnu nahradí. 

Článek 7 - Závěrečná ustanovení 

1. Technické a obchodní podmínky dodávek tepelné energie jsou nedílnou součástí smlouvy o dodávce tepelné 

energie.             

2. Seznam zkratek: TUV/TV = teplá voda 


