
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 98. schůze Rady Ústeckého kraje - V. volební období 2016 - 2020, konané dne 13.05.2020 
od 10:00 hodin do 12:45 hodin, v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 
3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 001/98R/2020
1.1 Zahájení - určení ověřovatelů zápisu a usnesení

Rada Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje

ověřovatele zápisu a usnesení z 98. zasedání Rady Ústeckého kraje:
RSDr. Stanislava Rybáka
PhDr. Martina Kliku, MBA, DBA

Usnesení č. 002/98R/2020
2.1 Schválení programu

Rada Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje

upravený program 98. schůze Rady Ústeckého kraje v V. volebním období 2016 - 2020.

Usnesení č. 003/98R/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. 013/66R/2019 z 10.04.2019 SPZ Triangle – Výroční zpráva o činnosti 
SPZ Triangle, příspěvková organizace, za rok 2018
2. Usnesení RÚK č. 116/68R/2019 z 09.05.2019 Nakládání s majetkem
3. Usnesení RÚK č. 045/75R/2019 z 21.08.2019 C)2. Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné 
zakázky na dodávky s názvem „Střední škola stavební a strojní Teplice, příspěvková 
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organizace – Objekt odborného výcviku oborů Mechanik opravář motorových vozidel, 
Autoelektrikář“ zadávané formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu
4. Usnesení RÚK č. 038/76R/2019 z 18.09.2019 C)2. Zahájení zadávacího řízení veřejné 
zakázky na služby s názvem „Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje 
veřejnými službami v přepravě cestujících (Příměstská doprava Teplice)“ formou otevřeného 
řízení v nadlimitním režimu
5. Usnesení RÚK č. 039/76R/2019 z 18.09.2019 C)2. Zahájení zadávacího řízení veřejné 
zakázky na služby s názvem „Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje 
veřejnými službami v přepravě cestujících (Teplicko)“ formou otevřeného řízení v 
nadlimitním režimu
6. Usnesení RÚK č. 006/82R/2019 z 20.11.2019 17. reprezentační ples Ústeckého kraje - 
výtěžek ze vstupného
7. Usnesení RÚK č. 069/84R/2019 z 11.12.2019 B)2. Změna termínu vyúčtování účelového 
investičního příspěvku u příspěvkové organizace Domovy pro osoby se zdravotním 
postižením Ústí nad Labem, p. o.
8. Usnesení RÚK č. 070/84R/2019 z 11.12.2019 B)2. Změna termínu vyúčtování příspěvku 
na velkou údržbu pro rok 2019 u příspěvkové organizace Domovy pro osoby se zdravotním 
postižením Ústí nad Labem, p. o.
9. Usnesení RÚK č. 005/86R/2020 z 22.01.2020 Poskytnutí finančních a věcných darů 
matkám prvních občánků Ústeckého kraje narozených v roce 2020
10. Usnesení RÚK č. 041/86R/2020 z 22.01.2020 C)2. Fond vodního hospodářství a 
životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání
11. Usnesení RÚK č. 041/86R/2020 z 22.01.2020 C)3. Fond vodního hospodářství a životního 
prostředí ÚK – změna smluvního ujednání
12. Usnesení RÚK č. 010/87R/2020 z 05.02.2020 C)2. Zahájení podlimitní veřejné zakázky s 
názvem "Nákup 190 kusů terminálů (all in one) „Nákup 190 kusů terminálů (all in one)“
13. Usnesení RÚK č. 030/87R/2020 z 05.02.2020 F)2. Zahájení zadávacího řízení veřejné 
zakázky na dodávky s názvem „SŠT Most - Vybavení dílen praktického vyučování - Vybavení 
dílen – stroje“ formou jednacího řízení bez uveřejnění
14. Usnesení RÚK č. 043/87R/2020 z 05.02.2020 Výjimka ze směrnice ředitele KÚÚK č. 
S-09/2018 pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby: „Stěhování mobiliáře pro 
Oblastní muzeum v Chomutově, p. o.
15. Usnesení RÚK č. 046/87R/2020 z 05.02.2020 C)2. 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
16. Usnesení RÚK č. 051/87R/2020 z 05.02.2020 Vyřazení a likvidace dlouhodobého 
hmotného majetku
17. Usnesení RÚK č. 052/87R/2020 z 05.02.2020 C)2. Zahájení zadávacího řízení veřejné 
zakázky na služby s názvem „Zajištění ostrahy objektů KÚÚK III.“ formou otevřeného řízení 
v nadlimitním režimu
18. Usnesení RÚK č. 009/88R/2020 z 19.02.2020 Schválení smlouvy o nájmu u příležitosti 
pořadatelství akce Smart Region Fórum Ústeckého kraje v termínu 23. - 25. 4. 2020
19. Usnesení RÚK č. 028/88R/2020 z 19.02.2020 D)1. Dotační program „Podpora vybraných 
služeb zdravotní péče 2020“ – vyhodnocení
20. Usnesení RÚK č. 143/88R/2020 z 19.02.2020 C)1. Vyhodnocení zadávacího řízení 
veřejné zakázky na stavební práce s názvem „SŠ obchodu, řemesel a služeb a Základní škola 
Ústí n.L. – zateplení budovy včetně střech, výměna oken“ zadávané formou zjednodušeného 
podlimitního řízení
21. Usnesení RÚK č. 144/88R/2020 z 19.02.2020 C)1. Vyhodnocení 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“ zadávané 
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formou zjednodušeného podlimitního řízení
22. Usnesení RÚK č. 004/89R/2020 z 13.03.2020 Uzavření dohody o plné moci s 
Ministerstvem zdravotnictví ČR
23. Usnesení RÚK č. 008/91R/2020 z 18.03.2020 C)2. Vyhodnocení zadávacího řízení 
veřejné zakázky na dodávky s názvem „Nákup 190 kusů terminálů (all in one)“ zadávané 
formou zjednodušeného podlimitního řízení
24. Usnesení RÚK č. 015/91R/2020 z 18.03.2020 Žádosti o změny v uzavřených smlouvách o 
poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje
25. Usnesení RÚK č. 016/91R/2020 z 18.03.2020 Schválení přípravy a realizace projektu 
„Bergbau/Hornictví SN-CZ“
26. Usnesení RÚK č. 017/91R/2020 z 18.03.2020 Jmenování členů hodnotící komise 
dotačního programu „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2020“
27. Usnesení RÚK č. 024/91R/2020 z 18.03.2020 Fond Ústeckého kraje - Dodatky k 
uzavřeným smlouvám
28. Usnesení RÚK č. 045/91R/2020 z 18.03.2020 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací 
soustavy v Ústeckém kraji ve školním roce 2018/2019
29. Usnesení RÚK č. 047/91R/2020 z 18.03.2020 B)1. Motivační program pro střední 
školství v Ústeckém kraji „Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech 
vzdělání“ - schválení příspěvků
30. Usnesení RÚK č. 049/91R/2020 z 18.03.2020 B)1. Poskytnutí účelového neinvestičního 
příspěvku
31. Usnesení RÚK č. 050/91R/2020 z 18.03.2020 Změny v rejstříku škol a školských zařízení
32. Usnesení RÚK č. 052/91R/2020 z 18.03.2020 C)1. Výzva Operačního programu 
potravinové a materiální pomoci MPSV
33. Usnesení RÚK č. 052/91R/2020 z 18.03.2020 C)3. Výzva Operačního programu 
potravinové a materiální pomoci MPSV
34. Usnesení RÚK č. 058/91R/2020 z 18.03.2020 Regionální rada regionu soudržnosti 
Severozápad - dofinancování nekrytých závazků
35. Usnesení RÚK č. 061/91R/2020 z 18.03.2020 D)2. Program na záchranu a obnovu 
drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2020 - 
rozdělení dotací
36. Usnesení RÚK č. 062/91R/2020 z 18.03.2020 D)2. Program na záchranu a obnovu 
kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2020 - rozdělení dotací
37. Usnesení RÚK č. 063/91R/2020 z 18.03.2020 D)2. Program podpory regionální kulturní 
činnosti na rok 2020 – rozdělení dotací
38. Usnesení RÚK č. 069/91R/2020 z 18.03.2020 Aktualizace č. 49 Plánu rozvoje vodovodů 
a kanalizací Ústeckého kraje – obec Michalovice
39. Usnesení RÚK č. 073/91R/2020 z 18.03.2020 Nakládání s majetkem
40. Usnesení RÚK č. 074/91R/2020 z 18.03.2020 Nakládání s majetkem
41. Usnesení RÚK č. 076/91R/2020 z 18.03.2020 Nakládání s majetkem
42. Usnesení RÚK č. 077/91R/2020 z 18.03.2020 Nakládání s majetkem
43. Usnesení RÚK č. 078/91R/2020 z 18.03.2020 Nakládání s majetkem
44. Usnesení RÚK č. 079/91R/2020 z 18.03.2020 Nakládání s majetkem
45. Usnesení RÚK č. 080/91R/2020 z 18.03.2020 Nakládání s majetkem
46. Usnesení RÚK č. 081/91R/2020 z 18.03.2020 Nakládání s majetkem
47. Usnesení RÚK č. 082/91R/2020 z 18.03.2020 Nakládání s majetkem
48. Usnesení RÚK č. 083/91R/2020 z 18.03.2020 Nakládání s majetkem
49. Usnesení RÚK č. 085/91R/2020 z 18.03.2020 Nakládání s majetkem
50. Usnesení RÚK č. 086/91R/2020 z 18.03.2020 Nakládání s majetkem
51. Usnesení RÚK č. 087/91R/2020 z 18.03.2020 Nakládání s majetkem
52. Usnesení RÚK č. 088/91R/2020 z 18.03.2020 Nakládání s majetkem
53. Usnesení RÚK č. 089/91R/2020 z 18.03.2020 Nakládání s majetkem
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54. Usnesení RÚK č. 090/91R/2020 z 18.03.2020 Nakládání s majetkem
55. Usnesení RÚK č. 091/91R/2020 z 18.03.2020 Nakládání s majetkem
56. Usnesení RÚK č. 092/91R/2020 z 18.03.2020 Nakládání s majetkem
57. Usnesení RÚK č. 093/91R/2020 z 18.03.2020 Nakládání s majetkem
58. Usnesení RÚK č. 094/91R/2020 z 18.03.2020 Nakládání s majetkem
59. Usnesení RÚK č. 095/91R/2020 z 18.03.2020 Nakládání s majetkem
60. Usnesení RÚK č. 096/91R/2020 z 18.03.2020 Nakládání s majetkem
61. Usnesení RÚK č. 097/91R/2020 z 18.03.2020 Nakládání s majetkem
62. Usnesení RÚK č. 098/91R/2020 z 18.03.2020 Nakládání s majetkem
63. Usnesení RÚK č. 099/91R/2020 z 18.03.2020 Nakládání s majetkem
64. Usnesení RÚK č. 100/91R/2020 z 18.03.2020 Nakládání s majetkem
65. Usnesení RÚK č. 151/91R/2020 z 18.03.2020 Změna zřizovací listiny č.j. 213/2002 
příspěvkové organizace Ústeckého kraje: Krajská majetková, příspěvková organizace
66. Usnesení RÚK č. 159/91R/2020 z 18.03.2020 C)1. 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
67. Usnesení RÚK č. 160/91R/2020 z 18.03.2020 C)1. 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
68. Usnesení RÚK č. 164/91R/2020 z 18.03.2020 C)1. 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
69. Usnesení RÚK č. 165/91R/2020 z 18.03.2020 C)1. 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
70. Usnesení RÚK č. 166/91R/2020 z 18.03.2020 C)1. 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
71. Usnesení RÚK č. 168/91R/2020 z 18.03.2020 Projednání investičních záměrů s výdaji 
nad 5 mil. Kč - III/2020
72. Usnesení RÚK č. 174/91R/2020 z 18.03.2020 C)1. Vyhodnocení zadávacího řízení 
veřejné zakázky na služby s názvem „Zajištění ostrahy objektů KÚÚK III.“ zadávané formou 
otevřeného řízení v nadlimitním režimu
73. Usnesení RÚK č. 174/91R/2020 z 18.03.2020 C)2. Vyhodnocení zadávacího řízení 
veřejné zakázky na služby s názvem „Zajištění ostrahy objektů KÚÚK III.“ zadávané formou 
otevřeného řízení v nadlimitním režimu
74. Usnesení RÚK č. 008/93R/2020 z 01.04.2020 Volba přísedícího Krajského soudu v Ústí 
nad Labem
75. Usnesení RÚK č. 013/93R/2020 z 01.04.2020 C)1. Problematika Lužické nemocnice a 
polikliniky, a.s.
76. Usnesení RÚK č. 014/93R/2020 z 01.04.2020 Podání projektové žádosti do programu 
Doprava 2020+
77. Usnesení RÚK č. 015/93R/2020 z 01.04.2020 Dohoda o naplnění podmínek žádosti na 
odstranění ekologických škod – dílo ke stavbě vedené pod názvem "Obnovení komunikačního 
spojení přes Radovesickou výsypku, část A Komunikace Štěpánov - Kostomlaty" a dohoda o 
převodu práv a povinností stavebníka a žadatele - aktualizace
78. Usnesení RÚK č. 016/93R/2020 z 01.04.2020 Dohoda o naplnění podmínek žádosti na 
odstranění ekologických škod – dílo ke stavbě vedené pod názvem „Obnovení 
komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku, Část B Komunikace Razice – 
Kostomlaty“ a dohoda o převodu práv a povinností stavebníka a žadatele - aktualizace
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79. Usnesení RÚK č. 023/93R/2020 z 01.04.2020 Krajská zdravotní, a.s. – poskytnutí 
neinvestiční dotace (vyrovnávací platby) na provoz Protialkoholní a protitoxikomanické 
stanice
80. Usnesení RÚK č. 025/93R/2020 z 01.04.2020 Nákup obchodního závodu Nemocnice 
Litoměřice, a.s. Krajskou zdravotní, a.s. a bezúplatný převod nemovitostí od Města 
Litoměřice pronajatých Nemocnici Litoměřice na Ústecký kraj
81. Usnesení RÚK č. 026/93R/2020 z 01.04.2020 Dotační program „Podpora kvality 
pracovních podmínek a prostředí zdravotnického personálu u poskytovatelů akutní lůžkové 
péče na území Ústeckého kraje - 2019“ – schválení dodatku ke smlouvě
82. Usnesení RÚK č. 029/93R/2020 z 01.04.2020 Změna zřizovací listiny Správy a údržby 
silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace
83. Usnesení RÚK č. 031/93R/2020 z 01.04.2020 F) Financování oprav silnic II. a III. tříd v 
roce 2020 z prostředků SFDI
84. Usnesení RÚK č. 032/93R/2020 z 01.04.2020 Dohoda o spolupráci – o financování 
přeshraničních služeb na autobusové lince 588 Chomutov – Marienberg
85. Usnesení RÚK č. 035/93R/2020 z 01.04.2020 Stipendijní program Ústeckého kraje – 15. 
ročník 2018/2019
86. Usnesení RÚK č. 042/93R/2020 z 01.04.2020 D)1. Fondy EHP 2014 – 2021 – 
„Zachráněné kulturní dědictví starého Mostu“
87. Usnesení RÚK č. 044/93R/2020 z 01.04.2020 Smlouva o poskytnutí příspěvku 2019-2020
88. Usnesení RÚK č. 054/93R/2020 z 01.04.2020 Program pro podporu odpadového 
hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 – vzor smlouvy o poskytnutí 
dotace
89. Usnesení RÚK č. 055/93R/2020 z 01.04.2020 B)1. Program pro podporu odpadového 
hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 – výzva k podání žádostí o dotaci
90. Usnesení RÚK č. 056/93R/2020 z 01.04.2020 Nevýhradní licenční smlouva k užití 
autorského díla
91. Usnesení RÚK č. 059/93R/2020 z 01.04.2020 C)1. Vyjádření kraje v samostatné 
působnosti k „Protipovodňovému opatření v povodí Vilémovského potoka/Sebnitz – studie 
proveditelnosti“
92. Usnesení RÚK č. 059/93R/2020 z 01.04.2020 C)2. Vyjádření kraje v samostatné 
působnosti k „Protipovodňovému opatření v povodí Vilémovského potoka/Sebnitz – studie 
proveditelnosti“
93. Usnesení RÚK č. 062/93R/2020 z 01.04.2020 B)1. Zrušení dotací pro rok 2020 z 
Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020 a z 
Programu podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na období let 
2014 až 2020
94. Usnesení RÚK č. 062/93R/2020 z 01.04.2020 B)2. Zrušení dotací pro rok 2020 z 
Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020 a z 
Programu podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na období let 
2014 až 2020
95. Usnesení RÚK č. 063/93R/2020 z 01.04.2020 3. Krajská majetková, příspěvková 
organizace – vyúčtování účelových investičních příspěvků z let 2016 – 2017 a 2019 a odvod z 
fondu investic
96. Usnesení RÚK č. 072/93R/2020 z 01.04.2020 C)2. Vyhodnocení zadávacího řízení 
veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce mostních objektů ev.č. 24049-1 a 
24049-1A v Roudnici nad Labem“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení
97. Usnesení RÚK č. 072/93R/2020 z 01.04.2020 C)3. Vyhodnocení zadávacího řízení 
veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce mostních objektů ev.č. 24049-1 a 
24049-1A v Roudnici nad Labem“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení
98. Usnesení RÚK č. 077/93R/2020 z 01.04.2020 Změny zřizovacích listin příspěvkových 
organizací zřizovaných Ústeckým krajem v sociální oblasti
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99. Usnesení RÚK č. 079/93R/2020 z 01.04.2020 Ústecký krajský plán vyrovnávání 
příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2015-2020 – plnění za rok 2019
100. Usnesení RÚK č. 080/93R/2020 z 01.04.2020 Ústecký krajský plán vyrovnávání 
příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2021-2025
101. Usnesení RÚK č. 081/93R/2020 z 01.04.2020 Koncepce rodinné politiky Ústeckého 
kraje 2019-2021 – plnění za rok 2019
102. Usnesení RÚK č. 082/93R/2020 z 01.04.2020 Žádost o vydání budoucího příslibu – 
JURTA, o. p. s.
103. Usnesení RÚK č. 003/94R/2020 z 09.04.2020 Revokace částí usnesení v rámci 
poskytování dotací v programu Rodinné stříbro Ústeckého kraje 2020
104. Usnesení RÚK č. 007/94R/2020 z 09.04.2020 Žádost o finanční příspěvek z Fondu 
Ústeckého kraje
105. Usnesení RÚK č. 008/94R/2020 z 09.04.2020 Dotační program na zmírnění dopadů 
koronaviru pro malé podnikatele v ÚK
106. Usnesení RÚK č. 009/94R/2020 z 09.04.2020 B)1. Zrušení dotací pro rok 2020 z 
programu „Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého 
kraje“ a z programu „Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“, zastavení 
administrace přijatých žádostí v rámci vyhlášených lhůt a snížení objemu finančních 
prostředků u stipendijních programů odboru zdravotnictví pro rok 2020.
107. Usnesení RÚK č. 010/94R/2020 z 09.04.2020 B)1. Dotační program Volný čas 2020 – 
zrušení dotace
108. Usnesení RÚK č. 010/94R/2020 z 09.04.2020 B)2. Dotační program Volný čas 2020 – 
zrušení dotace
109. Usnesení RÚK č. 011/94R/2020 z 09.04.2020 B)1. Dotační program Podpora 
talentovaných mladých sportovců 2020 – zrušení dotací
110. Usnesení RÚK č. 011/94R/2020 z 09.04.2020 B)2. Dotační program Podpora 
talentovaných mladých sportovců 2020 – zrušení dotací
111. Usnesení RÚK č. 012/94R/2020 z 09.04.2020 B)1. Dotační program Prevence 
rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2020 - snížení objemu finančních prostředků
112. Usnesení RÚK č. 012/94R/2020 z 09.04.2020 B)2. Dotační program Prevence 
rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2020 - snížení objemu finančních prostředků
113. Usnesení RÚK č. 013/94R/2020 z 09.04.2020 B)1. Dotační program Sport 2020 – 
snížení objemu finančních prostředků4. Dotační program Sport 2020 – snížení objemu 
finančních prostředků
114. Usnesení RÚK č. 013/94R/2020 z 09.04.2020 B)2. Dotační program Sport 2020 – 
snížení objemu finančních prostředků4. Dotační program Sport 2020 – snížení objemu 
finančních prostředků
115. Usnesení RÚK č. 014/94R/2020 z 09.04.2020 Úprava dotačního programu „Program 
obnovy venkova Ústeckého kraje 2020"
116. Usnesení RÚK č. 015/94R/2020 z 09.04.2020 Zrušení dotačního programu „Podpora 
komunitního života na venkově pro rok 2020“
117. Usnesení RÚK č. 016/94R/2020 z 09.04.2020 Změna ustanovení smlouvy o poskytnutí 
dotace z Fondu Ústeckého kraje – Destinační agentury
118. Usnesení RÚK č. 017/94R/2020 z 09.04.2020 Program na záchranu a obnovu drobných 
památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2020 - zrušení 
programu
119. Usnesení RÚK č. 018/94R/2020 z 09.04.2020 Program podpory regionální kulturní 
činnosti na rok 2020 – zrušení programu
120. Usnesení RÚK č. 019/94R/2020 z 09.04.2020 Program na záchranu a obnovu kulturních 
památek Ústeckého kraje pro rok 2020 - úprava programu
121. Usnesení RÚK č. 022/94R/2020 z 09.04.2020 Zrušení dotačního programu „Podpora 
Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2020“
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122. Usnesení RÚK č. 003/95R/2020 z 17.04.2020 Změna zásad Fondu pro mimořádné 
události Ústeckého kraje
123. Usnesení RÚK č. 004/95R/2020 z 17.04.2020 Financování strategických investičních 
potřeb společnosti KZ a.s..
124. Usnesení RÚK č. 006/95R/2020 z 17.04.2020 B)1. Dotace na ochranné chemické 
prostředky a ochranné pomůcky pro dopravce veřejné dopravy
125. Usnesení RÚK č. 006/95R/2020 z 17.04.2020 B)2. Dotace na ochranné chemické 
prostředky a ochranné pomůcky pro dopravce veřejné dopravy
126. Usnesení RÚK č. 007/95R/2020 z 17.04.2020 Střední lesnická škola a Střední odborná 
škola, Šluknov, příspěvková organizace – informace o nevyhovění žádosti Ústeckého kraje o 
převod pozemků z majetku státu a o spolupráci školy s Lesy ČR
127. Usnesení RÚK č. 008/95R/2020 z 17.04.2020 Oblastní charita Ústí nad Labem – 
poskytnutí individuální dotace

B) schvaluje

změnu termínů plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje:

1. Usnesení RÚK č. 074/80R/2019 z 30.10.2019 B)2. Poskytnutí účelového neinvestičního 
příspěvku pro Střední školu stavební a strojní, Teplice, příspěvkovou organizaci a pro Střední 
průmyslovou školu stavební a Střední odbornou školu stavební a technickou, Ústí nad Labem, 
příspěvkovou organizaci pro rok 2019 na 31.5.2020
2. Usnesení RÚK č. 018/84R/2019 z 11.12.2019 Finanční podpora na výměnu zastaralých 
zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) – 4. výzva Ústeckého kraje – žádosti o dotaci 
na 30.6.2020
3. Usnesení RÚK č. 006/91R/2020 z 18.03.2020 Poskytnutí finančních dotací z přijatých darů 
na 22.6.2020
4. Usnesení RÚK č. 019/91R/2020 z 18.03.2020 Finanční podpora na výměnu zastaralých 
zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) – 4. výzva Ústeckého kraje – změna usnesení 
na 31.5.2020
5. Usnesení RÚK č. 040/91R/2020 z 18.03.2020 Schválení Dodatku č. 1 k úvěrové smlouvě č. 
1214/18/LCD na 22.6.2020
6. Usnesení RÚK č. 056/91R/2020 z 18.03.2020 C)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 na 31.5.2020
7. Usnesení RÚK č. 060/91R/2020 z 18.03.2020 Poskytnutí neinvestiční dotace na projekt 
„Příspěvek na mzdy včetně odvodů v roce 2020“– Severočeské divadlo s.r.o. na 22.6.2020
8. Usnesení RÚK č. 041/93R/2020 z 01.04.2020 C)1. Vyhodnocení zadávacího řízení 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 
21.8.2020
9. Usnesení RÚK č. 041/93R/2020 z 01.04.2020 C)2. Vyhodnocení zadávacího řízení 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 
31.7.2020

Usnesení č. 004/98R/2020
3.4 Projednání dopisů adresovaných Radě Ústeckého kraje

Rada Ústeckého kraje po projednání
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          bere na vědomí

doručení dopisů:
1. Žádost o povolení splátek č.j. KUUK/047428/2020
2. Výzva - sítě nové generace č.j. KUUK/060813/2020
3. Výběrová řízení - příspěvkové organizace v oblasti kultury a památkové péče č.j. 
KUUK/069235/2020
4. Otevřený dopis - výzva ke zrušení výběrového řízení č.j. KUUK/074809/2020

Usnesení č. 005/98R/2020
4.1 Memorandum o vzájemné spolupráci v oblasti rekultivací a revitalizací v Ústeckém 
kraji

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje:

1. dle § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
vyhradit si rozhodnutí o uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci v oblasti rekultivací a 
revitalizací v Ústeckém kraji uvedeného v příloze č. 1 tohoto usnesení
2. rozhodnout o uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci v oblasti rekultivací a 
revitalizací v Ústeckém kraji ve znění dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

B) ukládá

Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, předložit usnesení dle bodu A/ do jednání 
Zastupitelstva Ústeckého kraje.
Termín: 22. 6. 2020

Usnesení č. 006/98R/2020
4.2 Změny v oblasti poskytnutých dotací z Fondu Ústeckého kraje v rámci spolupráce 
Ústeckého kraje s UJEP 2020

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) ruší

níže uvedené části usnesení č. 007/88R/2020 ze dne 19. 2. 2020 ve věci poskytnutí dotací v 
rámci spolupráce s UJEP v roce 2020 u níže uvedených projektů:

2. Cestou přírodovědných a technických oborů
částka: 35.000,- Kč
podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: 100 %

4. Konference "Nové trendy ve zdravotnických vědách"
částka: 80.000,- Kč

B) schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 20/SML1376/SOPD/KH uzavřené s 
Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pausterova 335/1/400 01 Ústí nad 
Labem, IČ: 44555601 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení na projekt "Podpora spolupráce s 
fakultními školami ÚK"

C) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje po projednání zrušit část usnesení č. 010/27Z/2020 ze dne 9. 
3. 2020 ve věci poskytnutí dotace v rámci spolupráce s UJEP u níže uvedeného projektu:
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5. Den vědy a umění
částka: 300.000,- Kč

D) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje po projednání:

1. revokovat části usnesení č. 010/27Z/2020 ze dne 9. 3. 2020 ve věci poskytnutí dotací v 
rámci spolupráce s UJEP u níže uvedených projektů:

1. Forpolis
částka: 400.000,- Kč

6. Vodíková technologie pro vzdělávání
částka: 1.100.000,- Kč

2 . schválit výjimku ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci 
Fondu Ústeckého kraje čl. 4, odst. 4.4 ve věci neprojednání níže uvedených dotací uvedených 
v bodě č. 3 tohoto usnesení v pracovní skupině Fondu Ústeckého kraje

3. dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších 
předpisů,rozhodnout o poskytnutí dotace a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace dle vzoru schváleného Radou Ústeckého kraje dne 13. 2. 2019 usnesením č. 
007/61R/2019, na základě předložených žádostí uvedených v příloze č. 2 tohoto materiálu s 
Univerzitou Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pausterova 3544/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 
44555601 na tyto projekty:

1. Forpolis
částka: 320.000,-

2. Vodíková technologie pro vzdělávání
částka: 700.000,- Kč

E) ukládá

Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, předložit usnesení dle bodu C) a D) do 
jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje.
Termín: 22. 6. 2020

Usnesení č. 007/98R/2020
4.3 Poskytnutí finanční dotace z Fondu Ústeckého kraje v rámci spolupráce s UJEP - 
PORTABO

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje po projednání

1. schválit výjimku ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu 
Ústeckého
kraje:
a) v čl. 4, odst. 4.4 ve věci neprojednání žádosti o poskytnutí dotace v Pracovní skupině 
Fondu Ústeckého kraje
b) v čl. 4, odst. 4.5 ve věci podílu na celkových uznatelných nákladech ve výši 100 %
c) v čl. 4, odst. 4.5 ve věci překročení horní hranice u poskytování neinvestičních dotací
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d) v čl. 4, odst. 4.6 ve věci překročení maximální výše osobních nákladů ve výši 100 %

2. dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších 
předpisů,
rozhodnout o poskytnutí dotace ve výši 3 mil. Kč a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace dle vzoru
schváleného Radou Ústeckého kraje dne 13. 2. 2019 usnesením č. 007/61R/2019, na základě 
předložené žádosti uvedené v příloze č. 2 tohoto materiálu s Univerzitou Jana Evangelisty 
Purkyně v Ústí nad Labem, Pausterova 3544/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 44555601 na 
projekt "PORTABO"

B) ukládá

Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, předložit usnesení dle bodu A/ do jednání 
Zastupitelstva Ústeckého kraje.
Termín: 22. 6. 2020

Usnesení č. 008/98R/2020
4.4 Dary složkám Integrovaného záchranného systému na území Ústeckého kraje na rok 
2020

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

 Zastupitelstvu Ústeckého kraje dle § 36 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnout o poskytnutí věcných darů pro činnost 
složek Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a 
uzavření darovacích smluv dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.

B) ukládá

Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu A) tohoto 
usnesení, Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 22.06. 2020

Usnesení č. 009/98R/2020
4.5 Poskytnutí finančních dotací z Programu 2020 na podporu nové techniky, výstavby 
požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných 
organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek 
IZS dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje v souvislosti s ekonomickými opatřeními k epidemii (SARS 
CoV-2) schválit neposkytnutí dotace žádnému z žadatelů o přidělení dotace z Programu 2020:

a) v tematickém zadání „Podpora spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli 
požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb." 
(dále jen "oblast podpory D Programu") .
Seznam žadatelů, kterým nebude přidělena dotace v oblasti podpory D Programu viz příloha 
č. 1 tohoto usnesení

b) v tematickém zadání „Podpora obecní nebo městské policie“ (dále jen "oblast podpory E 
Programu").
Seznam žadatelů, kterým nebude přidělena dotace v oblasti podpory E Programu viz příloha 
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č. 2 tohoto usnesení

c) v tematickém zadání „Vybavení jednotek Sborů dobrovolných hasičů (SDH) obcí osobními 
ochrannými prostředky a věcnými prostředky požární ochrany“ (dále jen "oblast podpory F 
Programu").
Seznam žadatelů, kterým nebude přidělena dotace v oblasti podpory F Programu viz příloha 
č. 3 tohoto usnesení

B) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
a) souhlasit s převedením alokovaných finančních prostředků z oblasti podpory D Programu 
(alokováno 1 650.000,- Kč), z oblasti podpory E Programu (alokováno 2 300.000,- Kč) a z 
oblasti podpory F Programu (alokováno 2 200.000,- Kč) k pokrytí všech žádostí

- v tematickém zadání „Opravy, modernizace nebo rekonstrukce cisternových 
automobilových stříkaček (dále jen „CAS“)“ (dále jen "oblast podpory A Programu") 
(původní alokace 500.000,- Kč - nově 880.240,- Kč),

- v tematickém zadání „Krajská podpora pořízení nové CAS v rámci dotačního programu 
Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 
(dále jen „MV GŘ HZS ČR“) - Dotace obcím na reprodukci požární techniky z Fondu 
zábrany škod“ (dále jen "oblast podpory B Programu") (původní alokace 3 750.000,- Kč - 
nově 5 500.000,- Kč),

- v tematickém zadání „Krajská podpora výstavby nebo rekonstrukce požárních zbrojnic a 
nákupu nového dopravního automobilu v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí MV 
GŘ HZS ČR“ (dále jen "oblast podpory C Programu")(původní alokace 6 600.000,- Kč - nově 
7 200.000,- Kč),

b) souhlasit s vrácením zůstatku zpět do rozpočtu Ústeckého kraje (3 419.760,- Kč)

C) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje dle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů rozhodnout o poskytnutí dotace a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru smlouvy schváleného usnesením 
008/25Z/2019 ze dne 9. prosince 2019 na základě předložených žádostí s žadateli v oblastech 
podpory A, B, C Programu 2020 uvedenými v příloze č. 4 tohoto usnesení.
 

D) ukládá

Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu A, B, C) tohoto 
usnesení,
Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 22.06. 2020

Usnesení č. 010/98R/2020
4.6 Změny v rámci poskytnutých dotací z Fondu Ústeckého kraje v rámci programu 
Rodinné stříbro Ústeckého kraje 2020

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje zrušit níže uvedené části usnesení č. 009/27Z/2020 ze dne 9. 
3. 2020 ve
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věci poskytnutí dotací v rámci programu Rodinné stříbro Ústeckého kraje u níže uvedených 
žadatelů:

2. Městské divadlo Žatec, p.o.
sídlo: Dvořákova 27, 438 01 Žatec
IČ: 7020111
částka: 400.000,- Kč
projekt: Žatecká dočesná 2020 (63. ročník)

5. Město Štětí
sídlo: Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí
IČ: 00264466
částka: 200.000,- Kč
projekt: 30. Národní festival dechových orchestrů FEDO 2020

19. Statutární město Most
sídlo: Radniční 1, 434 69 Most
IČ: 0266094
částka: 200.000,- Kč
projekt: Mostecká slavnost 2020

20. Město Česká Kamenice
sídlo: náměstí Míru č.p. 219, 407 01 Česká Kamenice
IČ: 00261220
částka: 400.000,- Kč
projekt: Mezinárodní hudební festival Česká Kamenice

B) ukládá

Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu A/ tohoto 
usnesení do jednání
Zastupitelstva Ústeckého kraje.
Termín: 22. 6. 2020

Usnesení č. 011/98R/2020
4.9 Oslavy 20. let vzniku Ústeckého kraje - využití potenciálu akcí výstaviště Zahrada 
Čech pro zvýšení atraktivity a zlepšení image Ústeckého kraje

Rada Ústeckého kraje po projednání

          bere na vědomí

informaci o oslavách 20 let Ústeckého kraje na výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích.

Usnesení č. 012/98R/2020
4.10 Svěření rozhodovacích pravomocí k rychlému řešení potřeb v souvislosti s epidemí 
koronaviru SARS CoV-2

Rada Ústeckého kraje po projednání

          svěřuje

dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů v době od ukončení nouzového stavu, vyhlášeného Usnesením Vlády České 
republiky č. 194 ze dne 12. března 2020, do 31. května 2020:

1. rozhodování dle § 59 odst. 2 písm. e) krajského zřízení, hejtmanovi Ústeckého kraje o 
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nabytí movitých věcí (mimo nákupu výrobků dle písm. 2. tohoto usnesení) na kraj včetně 
peněz za účelem ochrany života a zdraví osob v souvislosti s epidemií koronaviru SARS 
CoV-2,

2. rozhodování dle § 59 odst. 2 písm. e) krajského zřízení, vedoucímu odboru kancelář 
hejtmana Krajského úřadu Ústeckého kraje, o nákupu ochranných prostředků a dalších 
nezbytných věcí za účelem ochrany života a zdraví osob v souvislosti s epidemií koronaviru 
SARS CoV-2, včetně právních jednání, za podmínky financování nákupu z prostředků Fondu 
pro mimořádné události Ústeckého kraje, dodržení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že Pravidla pro zadávání veřejných 
zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi a další vnitřní 
předpisy kraje budou použity přiměřeně v mezích možností. Na nákupy bude zpravidla 
použita zjednodušená smlouva (upravený vzor 11a vnitřního předpisu),

3.rozhodování dle § 59 odst. 3 krajského zřízení:
a. hejtmanovi Ústeckého kraje o nákupu nezbytných služeb, za účelem ochrany života a 
zdraví osob v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2, za podmínky financování 
nákupu z prostředků Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje, dodržení zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že Pravidla 
pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými 
organizacemi a další vnitřní předpisy kraje budou použity přiměřeně v mezích možností. Na 
nákupy bude zpravidla použita zjednodušená smlouva (upravený vzor 11a vnitřního 
předpisu),
b. hejtmanovi Ústeckého kraje o veškerých ostatních záležitostech, které je nezbytné učinit za 
účelem ochrany života a zdraví osob v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2

s tím, že tato svěření jsou speciálními svěřeními vůči obecným a platí přednostně.

Usnesení č. 013/98R/2020
5.1 Informace o civilních a trestních věcech

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

1. předloženou informaci o probíhajících civilních soudních sporech, ve kterých je pasivně 
legitimován Ústecký kraj dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu a přehled 
vyřizovaných trestních věcí dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.

2. stanovisko ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE Kříženecký & partneři, s.r.o., ze dne 22. 4. 2020 
dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.

B) souhlasí

s postupem uvedeným ve stanovisku ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE Kříženecký & partneři, 
s.r.o., ze dne 22. 4. 2020 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu. 

Usnesení č. 014/98R/2020
6.1 Stanovení náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněných 
členů Zastupitelstva Ústeckého kraje, kteří jsou podnikající fyzickou osobou nebo 
osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje
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Zastupitelstvu Ústeckého kraje stanovit dle § 35 odst. 2 písm. r) a § 46 odst. 3 zákona č. 
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, paušální částku 
náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněných členů Zastupitelstva 
Ústeckého kraje, kteří jsou podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou 
samostatnou výdělečnou činnost, s účinností od 1. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje v 
VI. volebním období, ve výši:
250 Kč (dvě stě padesát korun českých) za jednu hodinu, maximálně ve výši 10.000 Kč (deset 
tisíc korun českých) za kalendářní měsíc.
Rozsah doby potřebné k výkonu funkce v konkrétním případě stanoví hejtman, zástupce 
hejtmana nebo hejtmanem pověřený vedoucí odboru kancelář hejtmana s tím, že do rozsahu 
potřebné doby se kromě doby jednání zastupitelstva, rady, výboru, komise, politického klubu 
nebo akce, na kterou byl člen zastupitelstva delegován zastupitelstvem, radou nebo 
hejtmanem, zástupcem hejtmana, případně jím pověřeným vedoucím odboru kancelář 
hejtmana, zahrnuje i doba potřebná k cestě na jednání a z jednání.
Náhrada bude poskytnuta na základě podkladů předložených neuvolněným členem 
zastupitelstva, který uplatňuje nárok na náhradu ušlého výdělku a po schválení osobou 
odpovědnou za stanovení rozsahu doby potřebné pro výkon funkce. Poskytování paušální 
náhrady podléhá dani z příjmů.
Toto usnesení pozbývá účinnosti ukončením funkčního období zastupitelstva, které výši 
paušální částky stanovilo.

B) ukládá

hejtmanovi Ústeckého kraje předložit návrh Zastupitelstvu Ústeckého kraje na stanovení výše 
náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněných členů Zastupitelstva 
Ústeckého kraje dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 1. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje v VI. volebním období

Usnesení č. 015/98R/2020
7.2 SPZ Triangle – Výroční zpráva o činnosti SPZ Triangle, příspěvková organizace za 
rok 2019

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

Výroční zprávu o činnosti SPZ Triangle, příspěvková organizace, za rok 2019.

B) ukládá

Mgr. Nikole Jahodové Rennerové, vedoucí odboru kancelář ředitele, předložit Výroční zprávu 
o činnosti SPZ Triangle, příspěvková organizace, za rok 2020 na jednání Rady Ústeckého 
kraje.
Termín: 30. 4. 2021

Usnesení č. 016/98R/2020
9.1 Pověření 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje PhDr. Martina Kliky, MBA, DBA k 
podepisování dokumentů

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) pověřuje

PhDr. Martina Kliku, MBA, DBA, 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje k podepisování:
a) Smluv o poskytnutí neinvestiční dotace uzavíraných v rámci Dotačního programu na 
zmírnění následků koronaviru pro OSVČ;
b) Smluv o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace uzavíraných v rámci programu 
Inovační vouchery Ústeckého kraje 2020, včetně dodatků;
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vše po předchozím rozhodnutí příslušného orgánu kraje, a to s účinností od 1. 6. 2020.

B) ukládá

hejtmanovi Ústeckého kraje, Oldřichu Bubeníčkovi, podepsat pověření pro PhDr. Martina 
Kliku, MBA, DBA, 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje

Termín: 31. 5. 2020

Usnesení č. 017/98R/2020
9.2 Změna termínu konání veletrhu MIPIM 2020 v Cannes

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) schvaluje

převedení účasti Ústeckého kraje na veletrhu MIPIM 2021

B) ukládá

Ing. Jaroslavě Kusznirukové, vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů 
Krajského úřadu Ústeckého kraje zabezpečit veškeré potřebné úkony k zajištění realizace 
části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 5. 2020

Usnesení č. 018/98R/2020
9.3 Dotační program „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2019“ 
– změny v uzavřených smlouvách

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) schvaluje

výjimku z podmínek dotačního programu "Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji 
pro rok 2019" (čl. XI, odst. 1) - maximální délka realizace projektu, u příjemce dotace Ing. 
Vlasta Roháčová, IČO 06881840, sídlo: Boženy Němcové 220, 439 09, Slavětín, na projekt: 
„Start kanceláře pro projekční a inženýrskou činnost";

B) rozhoduje

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 19/SML2077/SoPD/SPRP, kterým 
se stanoví závazný časový ukazatel nejdéle do 31. 12. 2020.

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: 15. 6. 2020

Usnesení č. 019/98R/2020
9.4 Výkon členských práv - Inovační centrum Ústeckého kraje, z.s.

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o zvýšení poskytnutého členského příspěvku Ústeckého kraje (člena spolku) na rok 
2020 do spolku INOVAČNÍ CENTRUM ÚSTECKÉHO KRAJE, z. s., IČ 04542088 se sídlem 
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Ústí nad Labem Pasteurova 3544/1, PSČ 400 96, o 1.000.000,- Kč, na celkových 10.000.000,- 
Kč pro rok 2020

B) ukládá

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

Termín: 30. 6. 2020

Usnesení č. 020/98R/2020
10.1 Krajská zdravotní, a. s. – uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace 
(vyrovnávací platby) na rok 2020 a schválení výsledných kalkulací investiční a 
neinvestiční dotace (vyrovnávací platby) za rok 2018 a 2019.

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje

1) vzít na vědomí
žádost Krajské zdravotní, a.s. o přidělení finančních prostředků pro rok 2020 na financování 
investičních potřeb společnosti v souladu s Pověřovacím aktem k výkonu služby obecného 
hospodářského zájmu (smlouva o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí 
vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6.2017, ve znění dodatků 1. a 
2.),

2) rozhodnout
dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o poskytnutí investiční dotace ve výši 370.000.000 Kč společnosti Krajská 
zdravotní, a.s., se sídlem Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem, IČ: 25488627, a o 
uzavření veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí investiční dotace dle přílohy č. 3 tohoto 
usnesení,

3) schválit
a) dle čl. V odst. 11 Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí 
Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby uzavřené dne 26. 6. 2017 mezi 
Ústeckým krajem a Krajskou zdravotní, a.s., výslednou kalkulaci výše vyrovnávací platby pro 
kalendářní rok 2018 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

b) dle čl. V odst. 11 Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí 
Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby uzavřené dne 26. 6. 2017 mezi 
Ústeckým krajem a Krajskou zdravotní, a.s., výslednou kalkulaci výše vyrovnávací platby pro 
uplynulý kalendářní rok 2019 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu.

c) dle čl. V odst. 11 Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí 
Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby uzavřené dne 26. 6. 2017 mezi 
Ústeckým krajem a Krajskou zdravotní, a.s., výslednou kalkulaci výše vyrovnávací platby pro 
uplynulý kalendářní rok 2019 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu.

B) ukládá

1) Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru zdravotnictví, zabezpečit veškeré potřebné úkony k 
realizaci bodu A) tohoto usnesení
Termín: 22. 6. 2020
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2) RSDr. Stanislavu Rybákovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu 
A) Zastupitelstvu Ústeckého kraje k projednání
Termín: 22. 6. 2020

Usnesení č. 021/98R/2020
10.2 Veřejná zakázka Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková 
organizace „ZZS Ústeckého kraje - speciální sanitní vozidlo – 2017 - II“ – vyhodnocení

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

1. informaci o prvním jednání k veřejné zakázce na dodávky s názvem „ZZS Ústeckého kraje 
– speciální sanitní vozidlo – 2017 – II“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2. zadávací dokumentaci vč. příloh veřejné zakázky na dodávky s názvem „ZZS Ústeckého 
kraje – speciální sanitní vozidlo – 2017 - II“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

3. protokol o otevírání nabídek ze dne 25. 3. 2020 na plnění veřejné zakázky na dodávky s 
názvem „ZZS Ústeckého kraje – speciální sanitní vozidlo – 2017 – II“ dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu

4. protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení ze dne 26. 3. 2020 na 
plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem „ZZS Ústeckého kraje – speciální sanitní 
vozidlo – 2017 – II“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

5. 2. protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení ze dne 2. 4. 2020 na 
plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem „ZZS Ústeckého kraje – speciální sanitní 
vozidlo – 2017 – II“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

B) souhlasí

s vyhodnocením zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „ZZS Ústeckého 
kraje – speciální sanitní vozidlo - 2017 – II“ a podle ustanovení § 122 odst. 2 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 
s výběrem dodavatele SICAR, spol. s r.o., č. p. 59, 282 01 Masojedy, IČO: 47541547, a 
uzavřením smlouvy s tímto dodavatelem, který byl zadavatelem vybrán bez provedení 
hodnocení z důvodu jediného účastníka v zadávacím řízení, a to za podmínek uvedených v 
jeho předložené nabídce:

Nabídková cena bez DPH: 2 479 338,00 Kč
DPH 21 %: 520 661,00 Kč
Nabídková cena včetně DPH: 2 999 999,00 Kč

Technické parametry vozidla:
Maximální výkon motoru (min.130 kW) 130 kW
Max. rychlost 165 km/h
Zrychlení 0-100 km/h 10,0 s
Emise CO2 kombinovaný provoz 234 g/km
Průměr otáčení 13,6 m
Kombinovaná spotřeba nafty 10,9 l/100km

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

Délka záruční doby v měsících na nástavbu 48 měsíců
a zástavbu vozidla (včetně prodloužené záruky),
nejméně však 48 měsíců ode dne předání předmětu
dodávky a nejvíce 60 měsíců ode dne předání
předmětu dodávky

a za předpokladu, že dodavatel předloží veškeré doklady a splní veškeré nezbytné úkony, 
které zákon nebo zadavatel požadoval jako podmínku pro uzavření smlouvy.

Usnesení č. 022/98R/2020
11.1 Veřejnoprávní smlouva o spolupráci k zajištění mezikrajské dopravní obslužnosti, a 
o podmínkách úhrady finančního příspěvku při vzájemném zajištění dopravní 
obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi Středočeským a Ústeckým krajem - 
smlouva na rok 2020

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout dle § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o 
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o uzavření Veřejnoprávní smlouvy o 
spolupráci k zajištění mezikrajské dopravní obslužnosti, a o podmínkách úhrady finančního 
příspěvku při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a 
veřejnou drážní dopravou mezi Středočeským a Ústeckým krajem, dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení;

B) ukládá

Jaroslavu Komínkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit Zastupitelstvu 
Ústeckého kraje smlouvu o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě platnou od 
roku 2020 mezi Ústeckým krajem, IČ 70892156, a Středočeským krajem, IČ 70891095, dle 
přílohy č. 1 tohoto usnesení;
Termín: 22. 6. 2020

C) rozhoduje

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o potvrzení objednávky Středočeského kraje na základě Smlouvy o spolupráci a 
podmínkách úhrady finančního příspěvku při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti 
veřejnou linkovou dopravou mezi Ústeckým a Středočeským krajem pro období od 15. 12. 
2019 do 12. 12. 2020, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.

Usnesení č. 023/98R/2020
11.3 Havarijní pojištění motorových vozidel Dopravní společnosti Ústeckého kraje, p. o. 
– schválení přímého zadání (časově omezené období)

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

Návrh pojistné smlouvy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu;

B) souhlasí

s přímým zadáním veřejné zakázky malého rozsahu služby s názvem „Havarijní pojištění 
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motorových vozidel Dopravní společnosti Ústeckého kraje, p. o.“ na časově omezené období 
od 1. 7. do 30. 9. 2020“ dle § 27 písm. a) a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon“) zadavatelem Dopravní 
společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, dodavateli ČSOB Pojišťovna, a. s., člen 
holdingu ČSOB, se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 
IČO: 45534306, za celkovou cenu 1 818 726 Kč.

Usnesení č. 024/98R/2020
11.4 Havarijní pojištění motorových vozidel a pojištění odpovědnosti za újmu 
způsobenou provozem vozidel Dopravní společnosti Ústeckého kraje, p. o. – schválení 
zahájení podlimitní sektorové veřejné zakázky

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 zadávacího řízení sektorové veřejné zakázky na služby s názvem „Havarijní 
pojištění motorových vozidel a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidel 
Dopravní společnosti Ústeckého kraje, p. o.“, zadávané dle § 3 písm. b) a § 56 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen 
„zákon“) v otevřeném řízení v nadlimitním režimu, zadavatelem Dopravní společnost 
Ústeckého kraje, příspěvková organizace.
2. Se způsobem hodnocení nabídek, které bude provedeno podle ekonomické výhodnosti 
nabídek, a to podle následujícího dílčího kritéria hodnocení a jeho váhy:
- celková nabídková cena za 12 měsíců bez DPH váha kritéria 100 %
V případě shodné nabídkové ceny účastníků na 1. a 2. místě rozhodne o pořadí účastníků 
náhodný výběr losem, k němuž budou písemně přizváni zástupci dotčených účastníků.
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
- dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona ji prokáže účastník zadávacího řízení doložením dokladu o 
oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní 
předpisy takové oprávnění vyžadují, a to povolení k provozování pojišťovací činnosti udělené 
ČNB dle zákona č. 2772009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (nebo např. 
povolení opravňující pojišťovnu z jiného členského státu EU provozovat činnost 
pojišťovnictví na území České republiky)
Technická kvalifikace
- dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona ji prokáže účastník zadávacího řízení doložením seznamu 
min. 4 významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího s 
uvedením jejich ceny, doby poskytnutí a identifikace objednatele.
Minimální požadavky na splnění této kvalifikace jsou stanoveny v následujícím rozsahu:
 min. 2 uzavřené pojistné smlouvy s počtem pojištěných vozidel minimálně ve výši 70 ks 
vozidel, ve kterých účastník zastává pozici vedoucího pojistitele.
 min. 2 uzavřené pojistné smlouvy na havarijní pojištění s pojistnou částkou minimálně v 
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hodnotě 5 mil. Kč bez DPH, ve kterých účastník zastává pozici vedoucího pojistitele.
Poskytnutím služby za poslední 3 roky se rozumí, že pojistná smlouva trvala po dobu alespoň 
1 roku v období třech let předcházejících datu zahájení zadávacího řízení, což musí být ze 
seznamu služeb patrné.
4. S tím, že zadavatel nebude požadovat složení jistoty.
5. S pověřením hodnotící komise kromě hodnocení nabídek i otevíráním nabídek a 
posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, a v souladu s ustanovením § 39 
odst. 4 zákona s právem hodnotící komise provést posouzení splnění podmínek účasti v 
zadávacím řízení až po hodnocení nabídek, přičemž posouzení splnění podmínek účasti v 
zadávacím řízení musí být provedeno minimálně u vybraného dodavatele. S tím, že zadavatel 
nebude požadovat složení jistoty.
6. Se jmenováním členů a náhradníků hodnotící komise dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu.

C) pověřuje

Ing. Milana Šlejtra, ředitele DSÚK, p. o. zajištěním provedení zadávacího řízení, uvedeného v 
bodě 1. shora a následně předložením žádosti Radě Ústeckého kraje o udělení souhlasu s 
uzavřením smlouvy na plnění veřejné zakázky s vybraným dodavatelem.

Usnesení č. 025/98R/2020
12.1 Odměny ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) stanoví

dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, ředitelům škol zřizovaných Ústeckým krajem odměny za úspěšné plnění 
pracovních úkolů, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

B) ukládá

Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré 
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
Termín: 30. 6. 2020

Usnesení č. 026/98R/2020
12.2 Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvková 
organizace – personální záležitosti

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) jmenuje

dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, Mgr. Pavla Tomku ředitelem Evropské obchodní akademie, Děčín I, 
Komenského náměstí 2, příspěvková organizace, IČO: 47274611, od 1. 8. 2020.

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
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Usnesení č. 027/98R/2020
12.3 Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková 
organizace – personální záležitosti

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) jmenuje

dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, Mgr. Bc. Martina Hýbla ředitelem Střední zdravotnické školy a 
Obchodní akademie, Rumburk, příspěvkové organizace, IČO: 00673773, od 1. 7. 2020.

B) ukládá

Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré 
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 6. 2020

Usnesení č. 028/98R/2020
12.4 Školské rady

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

ukončení tříletého funkčního období členů školských rad jmenovaných za zřizovatele, a to v 
souladu s § 167 odst. 6 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, následovně:

Školská rada Gymnázia a Střední odborné školy, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459
***************, nar. **************, bytem 
****************************************, ke dni 22. 07. 2020,

Školská rada Střední školy technické, Most
**************************, nar. **************, bytem 
***************************, ke dni 30. 06. 2020,
*************************, nar. **************, bytem 
*****************************************, ke dni 30. 06. 2020,
*****************, nar. **************, bytem ***************************, ke dni 
30. 06. 2020.

B) jmenuje

dle § 59 odst. 1 písm. m) zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, členy školských rad, následovně:

Školská rada Gymnázia a Střední odborné školy, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459
***************, nar. **************, bytem 
****************************************, ke dni 23. 07. 2020,

Školská rada Střední školy technické, Most
**************************, nar. **************, bytem 
***************************, ke dni 01. 07. 2020,
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******************, nar. **************, bytem 
*************************************, ke dni 01. 07. 2020,
******************************, nar. **************, bytem 
**************************************, ke dni 01. 07. 2020.

C) ukládá

Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré 
potřebné úkony k realizaci částí
A) a B) tohoto usnesení.
Termín: 01. 07. 2020.

Usnesení č. 029/98R/2020
12.6 Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji „Stipendium pro žáky 
středních škol ve vybraných oborech vzdělání“ – pozastavení programu pro školní rok 
2020/2021

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

o pozastavení Motivačního programu pro střední školství v Ústeckém kraji „Stipendium pro 
žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělání“ pro školní rok 2020/2021 z důvodu 
ekonomických opatření vyvolaných pandemií koronaviru COVID 19.

B) ukládá

Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré 
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 5. 6. 2020

Usnesení č. 030/98R/2020
12.7 Dotační program „Stipendium pro žáky středních škol nezřizovaných Ústeckým 
krajem“ – pozastavení programu pro školní rok 2020/2021

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

o pozastavení dotačního programu „Stipendium pro žáky středních škol nezřizovaných 
Ústeckým krajem“ pro školní rok 2020/2021 z důvodu ekonomických opatření vyvolaných 
pandemií koronaviru COVID 19.

B) ukládá

Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré 
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 5. 6. 2020

Usnesení č. 031/98R/2020
12.8 Realizace projektu - Souhlas zřizovatele

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

v souladu s ust. § 59 odst. 1 písm. i) zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů s realizací projektu pro Mateřskou školu Zdravíčko, Ústí nad 
Labem, Malátova 12, příspěvkovou organizaci, IČO: 702 29 422; sídlo: Malátova 2438/12, 
Ústí nad Labem-centrum, 400 11 Ústí nad Labem, název dotačního programu: Podpora škol 
formou projektů zjednodušeného vykazování 02_20_080 Šablony III, v rámci OP VVV 
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(Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání).

Usnesení č. 032/98R/2020
12.9 Souhlas zřizovatele s čerpáním peněžních fondů příspěvkových organizací 
Ústeckého kraje v oblasti školství

Rada Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje

výjimku z usnesení RÚK č. 013/91R/2020 ze dne 18. 3. 2020 (doplněno dne 1. 4. 2020 
usnesením č. 012/93R/2020), kde bylo rozhodnuto o pozastavení čerpání rezervních fondů a 
fondů investic příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem, pro příspěvkové 
organizace:

1. Gymnázium, Chomutov, příspěvkovou organizaci, sídlo: Mostecká 3000, 430 11 
Chomutov, IČO: 61342645, čerpání fondu investic ve výši 459 tis. Kč, na rekonstrukci 
sociálního zázemí v suterénu školy.

2. Školní statek Roudnice nad Labem, příspěvková organizace, sídlo: Vědomice 37, 413 01 
Roudnice nad Labem, IČO: 00081701, čerpání fondu investic ve výši 200 tis. Kč na nákup 
kapsového dopravníku a čerpání rezervního fondu ve výši 601 tis. Kč na opravu sušárny 
chmele.

3. Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda, 
příspěvková organizace, sídlo: Českolipská 123, Děčín XXVII-Březiny, 405 02 Děčín, IČO: 
47274654, čerpání fondu investic v celkové výši 850 tis. Kč, z toho: 500 tis. Kč na datové 
rozvody v budově školy a 350 tis. Kč na rekonstrukci topného systému skleníků v botanické 
zahradě.

4. Střední odborná škola, Litvínov-Hamr, příspěvková organizace, sídlo: Mládežnická 236, 
Litvínov – Hamr, IČO: 00555584, čerpání fondu investic ve výši 989 tis. Kč na pořízení 
počítačových stanic a čerpání rezervního fondu ve výši 93 tis. Kč na nákup počítačových 
sestav.

Usnesení č. 033/98R/2020
12.10 Výkon zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti 
školství

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

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

Usnesení č. 034/98R/2020
12.11 Souhlas se zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem 
„Vybavení domova mládeže“ formou zjednodušeného podlimitního řízení, zadavatelem 
SLŠ a SOŠ, Šluknov, p.o.

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí
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1. se zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Vybavení domova 
mládeže“ formou zjednodušeného podlimitního řízení podle ustanovení § 3 písm. a) a § 53 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“), zadavatelem Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, příspěvková 
organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov, IČO 47274719;

2. se způsobem 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 účastníků na 1. – 2. místě, bude o 
jejich pořadí rozhodovat náhodný výběr losem provedený za účasti zástupců dotčených 
účastníků;

3. s podmínkami na 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;
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 ustanovením § 122 odst. 3 písm. a) zákona a v souladu s 
ustanovením § 122 odst. 3 písm. b) zákona, doklady nebo vzorky, jejichž předložení je 
podmínkou uzavření smlouvy, pokud si je zadavatel vyhradil podle ustanovení § 104 zákona, 
předloží vybraný dodavatel před podpisem smlouvy.

4. s tím, že zadavatel nebude požadovat složení jistoty dle § 41 zákona;

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

6. s pověřením hodnotící komise podle § 42 odst. 1 zákona provedením hodnocením a 
posouzením nabídek, přičemž bude postupováno v souladu s § 39 odst. 4 zákona a s 
pověřením hodnotící komise kontrolou doručených dokladů vybraného dodavatele podle 
ustanovení § 122 odst. 3 zákona.

7. se jmenováním členů a náhradníků komise pro otevírání nabídek a členy a náhradníky 
hodnotící komise dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.

Usnesení č. 035/98R/2020
12.12 Výzva 30_20_010 Operačního programu potravinové a materiální pomoci MPSV – 
vzor smlouvy o partnerství

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) schvaluje

vzor smlouvy o partnerství dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, která je povinnou přílohou 
žádosti o podporu do výzvy 30_20_010 Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi.
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B) ukládá

Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré 
potřebné úkony související s částí A) tohoto usnesení.
Termín: 29. 5. 2020

Usnesení č. 036/98R/2020
13.1 Příprava "transformace" Terezín - město změny do právnické osoby Ústeckého 
kraje

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

1. informaci o postupu přípravy transformace činností „Terezín – město změny, zájmové 
sdružení právnických osob,“ do právnické osoby založené/zřízené Ústeckým krajem,

B) souhlasí

se záměrem zřídit dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, příspěvkovou organizaci kraje s 
názvem „Pevnost Terezín, příspěvková organizace“.

Usnesení č. 037/98R/2020
13.2 Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2020 – rozdělení dotací

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) souhlasí

s návrhem dotací Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2020 dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení

B) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout dle § 36 písm. d) zák. č. 129/2000 Sb.,o krajích, 
ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace obcím na realizaci projektů Programu 
obnovy venkova Ústeckého kraje 2020 ve výši dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

C) ukládá

PhDr. Ing. Zdeňku Matoušovi, Ph. D., MBA, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit 
návrh dle bodu B) tohoto usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje k rozhodnutí
Termín: 22. 06. 2020

Usnesení č. 038/98R/2020
13.3 Program obnovy venkova Ústeckého kraje – žádosti o výjimky

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje udělení výjimky ze zásad Programu obnovy venkova 
Ústeckého kraje pro rok 2018 a 2019 prodloužení termínu dokončení realizace projektu a 
změnu názvu projektu:
- projekt "Oprava místních komunikací Chuderov" pro obec Chuderov do 30. 11. 2021
- projekt "Oprava komunikace na Křapalce" na projekt "Oprava komunikace Konětopy" pro 
obec Pnětluky
- projekt "Veřejné osvětlení" pro obec Liběšice do 30.11.2020

B) ukládá

PhDr. Ing. Zdeňku Matoušovi, Ph. D., MBA, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit 
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tento materiál Zastupitelstvu Ústeckého kraje k projednání
Termín: 22. 06. 2020

Usnesení č. 039/98R/2020
13.4 Aktualizace Územní energetické koncepce Ústeckého kraje

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit Aktualizaci územní energetické koncepce Ústeckého 
kraje dle příloh č. 1 - 5 tohoto materiálu s variantou rozvoje systému zásobování Ústeckého 
kraje energií V1 - referenční;

B) ukládá

PhDr. Ing. Zdeněk Matoušovi, Ph.D., MBA, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje předložit 
Aktualizaci Územní energetické koncepce Ústeckého kraje Zastupitelstvu Ústeckého kraje ke 
schválení.

Termín: 22. 6. 2020

Usnesení č. 040/98R/2020
14.1 Projekty v oblasti kultury - příspěvková organizace

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) zmocňuje

Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace, IČ 00360716, Pivovarská 28, Louny, 
jako správce sbírky č. MON/002-05-13/238002 k podání žádosti o státní příspěvek, přijetí 
finančních prostředků, státního příspěvku na realizaci výstavy „Výstava 100 let Loutkového 
divadla v Lounech“ a „Výstava - Chrám sv. Mikuláše“ 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: 25. 5. 2020

Usnesení č. 041/98R/2020
15.1 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k přepracované dokumentaci EIA záměru 
„PH Park Teplice“ oznamovatele PH-Real a.s.

Rada Ústeckého kraje po projednání

          se vyjadřuje

dle § 8 odst. 3 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů, k dokumentaci záměru „PH Park Teplice“ oznamovatele PH-Real a.s., 
takto:

Rada Ústeckého kraje bere na vědomí přepracování dokumentace a žádá zpracovatele 
posudku, aby se v následujícím kroku podrobně zaměřil na způsob splnění všech vznesených 
požadavků a na relevantní vyhodnocení možných dopadů na životní prostředí dotčených obcí 
a veřejné zdraví.
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1
Usnesení č. 042/98R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

o záměru darování (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje ČR - Hasičskému 
záchrannému sboru Ústeckého kraje, se sídlem Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 
70886300, a to:
- pozemek: p.č. 801/137 o výměře 3383 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
jiná plocha,
- pozemek: p.č. 801/138 o výměře 1843 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
jiná plocha,
- pozemek: p.č. 801/139 o výměře 86 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná 
plocha,
- pozemek: st.p.č. 82/1 o výměře 75 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob 
využití: společný dvůr
- pozemek: st.p.č. 82/2 o výměře 199 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
na pozemku stojí stavba: Bitozeves-Průmyslová zóna Triangle, č.p. 1063, obč. vyb., LV 115
- pozemek: st.p.č. 82/3 o výměře 45 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob 
využití: společný dvůr
- pozemek: st.p.č. 82/4 o výměře 157 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
na pozemku stojí stavba: Bitozeves-Průmyslová zóna Triangle, č.p. 1063, obč. vyb., LV 115
- pozemek: st.p.č. 150 o výměře 962 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
na pozemku stojí stavba: Bitozeves-Průmyslová zóna Triangle, č.p. 1063, obč. vyb., LV 115
obec Bitozeves, k. ú. Nehasice, zapsané na LV č. 137 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj,
- budova: č.p. 1063, obč. vyb., v části obce Bitozeves-Průmyslová zóna Triangle
budova stojí na pozemcích st.p.č. 82/2, LV 137, st.p.č. 82/4, LV 137 a st.p.č. 150, LV 137, 
budova není součástí pozemků
obec Bitozeves, k. ú. Nehasice, zapsaná na LV č. 115 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj,
a dále drobných staveb, součástí a příslušenství předmětných pozemků a předmětné budovy, 
které nepodléhají evidenci v katastru nemovitostí, a jsou podrobněji popsány v projektové 
dokumentaci uvedené níže:
- Komunikace a zpevněné plochy v areálu včetně 2 ks výstražné signalizace pro výjezd 
jednotek HZS (SO 101);
- Přípojka vodovodu s pitnou vodou a přípojka vodovodu s užitkovou vodou a areálový 
rozvod pitné vody a areálový rozvod užitkové vody (SO 301);
- Přípojka splaškové kanalizace a areálový rozvod splaškové vody (SO 302);
- Přípojka dešťové kanalizace, retenční nádrž a odlučovač lehkých kapalin a areálový rozvod 
dešťové vody (SO 303);
- Technologie ČOV (uvnitř předmětné budovy) a podzemní sedimentační nádrž (SO 304);
- Přípojka NN včetně rozvodů (SO 401);
- Přípojka slaboproudu včetně rozvodů (SO 402);
- Veřejné osvětlení (SO 403);
- Přípojka plynu STL včetně rozvodů (SO 501);
- Tartanová dráha s pískovištěm na pozemku parc.č. 801/138 (SO 701);
- Drobné objekty (SO 702);
- Sadové a venkovní úpravy včetně zatravněného hřiště s oplocením (SO 801);
- Oplocení areálu včetně pojezdové brány;
Výše uvedené drobné stavby, součásti a příslušenství jsou označeny číslem stavebního 

27



objektu dle projektové dokumentace vyhotovené pro potřeby realizace stanice HZS 
společností Valbek, spol. s r. o., IČO: 48266230, se sídlem Vaňurova 505/17, Liberec 
III-Jeřáb, 460 07 Liberec.
Na výše uvedených pozemcích a dále také na částech pozemků p.č. 801/1, 801/59, 801/60, 
801/77, 881/2 a 881/3, vše k.ú. Nehasice byla realizována stavba „SPZ Triangle - výstavba 
nové požární stanice“. Pro stavbu vydal Kolaudační rozhodnutí Městský úřad v Žatci, 
Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí dne 30. 01. 2019, č. j.: MUZA 3390/2019, 
který nabyl právní moci dne 30. 01. 2019.

2
Usnesení č. 043/98R/2020
16.1 Nakládání s majetkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

dle § 59 odst. 2 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o prominutí nájemného na podkladě odůvodněné žádosti, za měsíce 
březen až květen 2020, za užívání nebytových prostor ve vlastnictví Ústeckého kraje, které 
nejsou v hospodaření žádné příspěvkové organizace.

B) doporučuje

dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, příspěvkovým organizacím zřízeným Ústeckým krajem rozhodnout v 
rozsahu pravomoci ředitele příspěvkové organizace o prominutí nájemného, za měsíce březen 
až květen 2020, za užívání prostor ve správě těchto příspěvkových organizací, obdobně jako v 
bodu A) tohoto usnesení.

C) ukládá

vedoucím svodných odborů seznámit příspěvkové organizace zřízené Ústeckým krajem, které 
spadají do jejich gesce, s bodem B) tohoto usnesení.
Termín: 31. 5. 2020

Usnesení č. 044/98R/2020
17.1 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Vyšší 
odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o. - 
rekonstrukce objektu na Slovanské“ formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu.

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

1. o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Vyšší odborná 
škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o. - rekonstrukce 
objektu na Slovanské“ formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu podle ustanovení § 3 
písm. b), § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“);
2. o způsobu hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími 
kritérii hodnocení a jejich váhami
– celková nabídková cena v Kč bez DPH – váha 80 %
– termín realizace v týdnech od předání staveniště- váha 10 %
– délka poskytované záruky v měsících – váha 10 % (min. 24 měsíců, max. však 120 měsíců)
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 
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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
- dle § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením výpisu z obchodního 
rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence 
vyžaduje
- dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením dokladu o 
oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní 
předpisy takové oprávnění vyžadují, a to živnost vázanou „Provádění staveb, jejich změn a 
odstraňování“
 technická kvalifikace
- dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník doložením seznamu stavebních prací a to:
- nejméně 3 realizovaných zakázek za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení s 
uvedením rozsahu a doby realizace se zaměřením na stavby pozemního stavitelství a to na 
výstavbu, rekonstrukci nebo opravu objektu občanské vybavenosti charakteru budov (např. 
pro školství, vědu, administrativu, zdravotnictví, bydlení nebo kulturu) v hodnotě každé z 
nich minimálně 90 milionů Kč bez DPH, z toho nejméně 1 realizovaná zakázka, která 
obsahovala stavbu, rekonstrukci nebo opravu hřišť, sportovišť nebo sportovních hal v hodnotě 
minimálně 5 milionů Kč bez DPH. Splnění tohoto požadavku prokáže účastník tedy tak, že 
bude stavba, rekonstrukce nebo oprava hřišť, sportovišť nebo sportovních hal v hodnotě 
minimálně 5 milionů Kč bez DPH součástí alespoň jedné z výše uvedených realizovaných 
zakázek (na stavby občanské vybavenosti) v hodnotě minimálně 90 milionů Kč bez DPH.
Jako přílohu seznamu realizovaných stavebních prací účastník doloží osvědčení objednatelů o 
řádném poskytnutí a dokončení těchto zakázek (stavební práce musí být v období 5 let před 
zahájením zadávacího řízení skutečně dokončeny);
- dle § 79 odst. 2 písm. c) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením seznamu 
členů realizačního týmu skládajícího se ze tří osob, a to:
• pozice stavbyvedoucího (vedoucí realizačního týmu – osoba odpovědná) – autorizovaného 
inženýra (nebo osoby usazené nebo hostující) v oboru pozemní stavby, s minimální praxí v 
oboru 10 let
• pozice zástupce stavbyvedoucího - autorizovaného technika nebo inženýra nebo stavitele 
(nebo osoby usazené nebo hostující) v oboru pozemní stavby
• pozice specialista pro techniku prostředí staveb – autorizovaného inženýra v oboru technika 
prostředí staveb, specializace technická zařízení s minimální praxí v oboru 5 let nebo 2 osoby 
– autorizovaného technika v oboru technika prostředí staveb, specializace zdravotní technika 
a autorizovaného technika v oboru technika prostředí staveb, specializace vytápění a 
vzduchotechnika – každá z osob s minimální praxí v oboru 5 let
• pozice specialista pro elektrotechnická zařízení – autorizovaného inženýra nebo technika v 
oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, 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.
(Je třeba vždy u všech členů týmu výslovně uvést, že jde o osoby odpovědné za vedení 
realizace příslušných stavebních prací, a uvést, zda jde o zaměstnance účastníka zadávacího 
řízení, jinou osobu, prostřednictvím které dodavatel prokazuje kvalifikaci nebo o zaměstnance 
této osoby s tím, že u jiných osob je nutno doložit i doklady vyžadované v § 83 zákona; tyto 
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osoby budou současně uvedeny i v textu smlouvy).
- dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 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:
• osvědčení autorizovaného inženýra (nebo osoby usazené nebo hostující) v oboru pozemní 
stavby, vydaných 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 realizovaných zakázek, na kterých se podílel (na pozici stavbyvedoucího), se 
zaměřením na pozemní stavby (na novostavbu, rekonstrukci nebo opravu budov či souboru 
budov), s uvedením jejich názvu, rozsahu a doby poskytnutí,
- čestné prohlášení o úplnosti a pravdivosti uvedených údajů v životopisu.
zástupce stavbyvedoucího:
• osvědčení autorizovaného inženýra nebo technika nebo stavitele (nebo osoby usazené nebo 
hostující) v oboru pozemní stavby, vydaných 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 realizovaných zakázek, na kterých se podílel (na pozici stavbyvedoucího 
nebo zástupce stavbyvedoucího), se zaměřením na pozemní stavby (na novostavbu, 
rekonstrukci nebo opravu budov či souboru budov), s uvedením jejich názvu, rozsahu a doby 
poskytnutí,
- čestné prohlášení o úplnosti a pravdivosti uvedených údajů v životopisu
specialista pro techniku prostředí staveb:
• osvědčení autorizovaného inženýra (nebo osoby usazené nebo hostující) v oboru technika 
prostředí staveb, specializace technická zařízení, vydaných 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.
nebo
• 2 osoby – osvědčení autorizovaného technika (nebo osoby usazené nebo hostující) v oboru 
technika prostředí staveb, specializace zdravotní technika a osvědčení autorizovaného 
technika (nebo osoby usazené nebo hostující) v oboru technika prostředí staveb, specializace 
vytápění a vzduchotechnika, vydaných 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. To znamená, že v případě, že bude účastník prokazovat 
splnění technické kvalifikace specialisty pro techniku prostředí staveb 2 osobami, doloží u 1 
osoby osvědčení autorizovaného technika v oboru technika prostředí staveb, specializace 
zdravotní technika a u druhé osoby osvědčení autorizovaného technika v oboru technika 
prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika.
• vlastnoručně podepsaného životopisu ke každé z autorizovaných osob, ve kterém bude 
minimálně uvedeno:
- jméno, příjmení a titul,
- dosažené vzdělání,

30



- počet let praxe,
- seznam min. 3 realizovaných zakázek, na kterých se podílel (na pozici technika), se 
zaměřením na pozemní stavby (na novostavbu, rekonstrukci nebo opravu budov či souboru 
budov), s uvedením jejich názvu, rozsahu, doby poskytnutí a pozice, kterou zastával,
- čestné prohlášení o úplnosti a pravdivosti uvedených údajů v životopisu
specialista pro elektrotechnická zařízení:
• osvědčení autorizovaného inženýra (nebo osoby usazené nebo hostující) v oboru technika 
prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, vydaných 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 realizovaných zakázek, na kterých se podílel (na pozici technika), se 
zaměřením na pozemní stavby (na novostavbu, rekonstrukci nebo opravu budov či souboru 
budov), s uvedením jejich názvu, rozsahu, doby poskytnutí a pozice, kterou zastával,
- čestné prohlášení o úplnosti a pravdivosti uvedených údajů v životopisu

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;
5. o povinnosti účastníků zadávacího řízení poskytnout k zajištění splnění svých povinností 
vyplývajících z účasti v zadávacím řízení ve lhůtě pro podání nabídek jistotu dle § 41 zákona. 
Výše jistoty je stanovena na částku 1.800.000,00 Kč (slovy: jedenmilionosmsettisíc korun 
českých). Jistota může být složena jednou z těchto forem:
- složením peněžní částky na účet zadavatele („peněžní jistota“), nebo
- poskytnutím bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo
- pojištěním záruky ve prospěch zadavatele.
Pokud účastník zvolí peněžní jistotu, zašle ji na depozitní účet zadavatele číslo: 
2141552/0800, variabilní symbol: číslo VZ ve VVZ, specifický symbol 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 
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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 Zadávací dokumentaci 
uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 31. 5. 2020
2. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, zabezpečit nezbytné úkony související se 
zahájením této veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení v nadlimitním 
režimu, 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. 9. 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. 045/98R/2020
17.2 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „SPZ 
Triangle – přístavba užitkového vodojemu“ 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 „SPZ Triangle – 
přístavba užitkového vodojemu“ formou otevřeného řízení v podlimitním režimu podle 
ustanovení § 3 písm. b), ustanovení § 56 a ustanovení § 57 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

2. o způsobu hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími 
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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 zadávacího řízení na 1.- 2. 
místě, bude o pořadí rozhodovat výše jejich nabídkové ceny.
V případě, že dojde ke shodě i ve výši nabídkových cen těchto účastníků, bude o pořadí 
účastníků na 1.- 2. místě rozhodovat náhodný výběr losem provedený za účasti zástupců 
dotčených účastníků 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 a to:
- minimálně 1 realizované zakázky v posledních 10 letech (před zahájením zadávacího řízení) 
se zaměřením na stavby pozemního stavitelství, a to na novostavbu, rekonstrukci nebo opravu 
budov, jejíž součástí byla novostavba, rekonstrukce nebo oprava objektu vodárenského 
zařízení (např. vodojem, tlaková stanice apod.) včetně osvědčení objednatele o řádném 
poskytnutí a dokončení této zakázky v hodnotě vyšší jak 15 mil. Kč bez DPH.
(Pro zajištění přiměřené úrovně hospodářské soutěže zadavatel, v souladu s § 79 odst. 2 písm. 
b) zákona, stanovil rozhodné období realizace stavebních prací za posledních 10 let. Stavební 
práce musí být v období 10 let před zahájením zadávacího řízení skutečně dokončeny).
- minimálně 2 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 15 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, přičemž jedna osoba nemůže 
plnit v týmu více než jednu roli.
Realizační tým:
- vedoucí týmu - osoba odpovědná - stavbyvedoucí – autorizovaný inženýr nebo technik nebo 
stavitel (nebo osoba usazená nebo hostující) v oboru pozemní stavby s minimální praxí 5 let
- člen týmu - zástupce stavbyvedoucího - autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství nebo autorizovaný technik nebo stavitel v oboru stavby 
vodního hospodářství a krajinného inženýrství se specializací na stavby zdravotně technické
s uvedením jejich jména a příjmení, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo 
osoby v jiném vztahu k dodavateli
(Je třeba vždy u osvědčení těchto autorizovaných osob výslovně uvést, zda jde o zaměstnance 
účastníka zadávacího řízení, nebo jiné osoby, prostřednictvím kterých dodavatel prokazuje 
kvalifikaci, nebo o zaměstnance těchto osob s tím, že u jiných osob je nutno doložit i doklady 
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vyžadované v ustanovení § 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:
vedoucí týmu - osoba odpovědná - 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,
 čestné prohlášení o úplnosti a pravdivosti údajů uvedených v životopisu.
člen týmu - zástupce stavbyvedoucího:
- kopie osvědčení autorizovaného inženýra v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství nebo osvědčení autorizovaného technika nebo stavitele v oboru stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství se specializací na stavby zdravotně technické, 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
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 ustanovením § 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 ustanovením § 122 odst. 3 písm. a) zákona vybraný dodavatel 
před podpisem smluv.
Před podpisem smlouvy zadavatel v souladu s ustanovením § 122 odst. 4 zákona u vybraného 
dodavatele, je-li právnickou osobou, zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona o 
některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále 
jen "skutečný majitel") z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího 
veřejné rejstříky právnických a fyzických osob. V souladu s ustanovením ustanovení § 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 ustanovení § 42 odst. 1 zákona provedením hodnocení a 
posouzením nabídek, přičemž bude postupováno v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona 
a o pověření hodnotící komise kontrolou doručených dokladů vybraného dodavatele podle 
ustanovení § 122 odst. 3 zákona

5. o povinnosti účastníků zadávacího řízení poskytnout k zajištění splnění svých povinností 
vyplývajících z účasti v zadávacím řízení ve lhůtě pro podání nabídek jistotu dle ustanovení § 
41 zákona. Výše jistoty je stanovena na částku 290.000,00 Kč (slovy: dvěstědevadesáttisíc 
korun českých). Jistota může být složena jednou z těchto forem:
- složením 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: 
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2141552/0800, variabilní symbol: číslo VZ ve VVZ, 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 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.
Termín: 31. 5. 2020
2. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, zabezpečit nezbytné úkony související se 
zahájením této veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení v podlimitním 
režimu, 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. 8. 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. 046/98R/2020
17.3 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Oblastní 
muzeum v Lounech, p. o. - úprava budovy Poděbradova č. p. 599 pro depozitář“ 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 „Oblastní 
muzeum v Lounech, p. o. - úprava budovy Poděbradova č. p. 599 pro depozitář“ 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;
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 12 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) nacházející se v chráněné památkové zóně, nebo je památkově 
chráněnou budovou.
(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:
• vedoucí týmu - stavbyvedoucí – autorizovaný inženýr nebo technik nebo stavitel (nebo 
osoba usazená nebo hostující) v oboru pozemní stavby s minimální praxí 5 let
• člen – 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)
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. d) zákona prokáže účastník předložením osvědčení o 
vzdělání a odborné kvalifikaci osoby (dle ustanovení § 158 odst. 1 a ustanovení § 160 odst. 1 
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zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů) odpovědné za vedení 
realizace příslušných stavebních prací, a to doložením:
stavbyvedoucí:
• osvědčení autorizovaného technika nebo inženýra 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.
• životopisu, ve kterém bude minimálně uvedeno:
 jméno, příjmení a titul,
 dosažené vzdělání,
 počet let praxe,
 seznam minimálně 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. Minimálně 1 z předložených realizovaných zakázek 
musí být na objektu v chráněné památkové zóně nebo musí být památkově chráněnou 
budovou,
 čestné prohlášení o úplnosti a pravdivosti údajů uvedených v životopisu.
zástupce stavbyvedoucího:
• osvědčení autorizovaného technika nebo inženýra 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.
• životopisu, ve kterém bude minimálně uvedeno:
 jméno, příjmení a titul,
 dosažené vzdělání,
 počet let praxe,
 seznam minimálně 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. Minimálně 1 z předložených realizovaných zakázek 
musí být na objektu v chráněné památkové zóně nebo musí být památkově chráněnou 
budovou,
 čestné prohlášení o úplnosti a pravdivosti údajů uvedených v životopisu.
Jedna osoba nemůže plnit v týmu více než jednu roli.;
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 244 000,00 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: 1500622020, 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 
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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 Výzvu k podání nabídky 
uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 29. 5. 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) 
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. 047/98R/2020
17.4 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „DSS Háj a 
Nová Ves, p.o. - DPS Háj u Duchcova – výměna střešní krytiny budov 2, 3 vč. domečků“ 
formou zjednodušeného podlimitního řízení

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

1. o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „DSS Háj a Nová 
Ves, p.o. - DPS Háj u Duchcova – výměna střešní krytiny budov 2, 3 vč. domečků“ formou 
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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 - 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 nejkratší termín realizace v týdnech od předání 
staveniště.

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. Finanční objem stavebních prací u každé z uvedených 
zakázek musí být minimálně 3,6 mil. Kč bez DPH. Minimálně jedna z těchto předložených 
zakázek musí být na novostavbu, rekonstrukci nebo opravu střechy ze skládané střešní 
krytiny, nebo na zakázku jejíž součástí byla novostavba, rekonstrukce nebo oprava střechy, 
přičemž finanční objem za střechu byl minimálně 3,6 mil. Kč bez DPH.
(Stavební práce musí být v období 5 let před zahájením zadávacího řízení skutečně 
dokončeny.).

- dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením osvědčení o 
vzdělání a odborné kvalifikaci osoby (dle ustanovení § 158 odst. 1 a ustanovení § 160 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění) odpovědné za vedení realizace 
příslušných stavebních prací, a to doložením osvědčení autorizovaného technika nebo 
inženýra nebo stavitele (nebo osoby usazené nebo hostující) v oboru 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 
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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 70 000,00 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: 15642020, 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 
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. 6. 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 
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výhodnosti nabídky jako nejvýhodnější.
Termín: 30. 9. 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. 048/98R/2020
17.5 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„Rekonstrukce mostu ev. č. 246-005 Počedělice – realizace metodou D&B“ 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 Rekonstrukce 
mostu ev. č. 246-005 Počedělice – realizace metodou D&B formou otevřeného řízení v 
podlimitním režimu podle ustanovení § 3 písm. b), ustanovení § 56 a ustanovení § 57 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)
2. o způsobu hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími 
kritérii hodnocení a jejich váhami
Nabídková cena v Kč bez DPH - váha 60 %
Subkritéria ceny:
- Cena za PD 35% (dílčí činnosti částí 1 + 2 +3)
- Cena za SP 50% (dílčí činnosti částí 4)
- Cena za DSPS 15% (dílčí činnosti části 5)

Termín realizace v týdnech - váha 40 %
Subkritéria termínu realizace:
- Zpracování PD v týdnech od nabytí účinnosti smlouvy 35 %
- Realizace SP v týdnech od předání staveniště 50 %
- Zpracování DSPS v týdnech od dokončení SP 15 %

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 
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obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové 
evidence vyžaduje
a) Zadavatel požaduje prokázat v rámci stavebních prací:
 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) na výstavbu opravu či rekonstrukci silničních mostů, včetně 
osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení těchto zakázek každé v hodnotě 
vyšší jak 15 000 000 Kč bez DPH, přičemž minimálně jedna z nich musí být na výstavbu či 
rekonstrukci silničních mostů, jejímž předmětem byla i projekční a inženýrská činnost.
(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 pro stavební práce sestávajícího ze dvou osob, přičemž 
jedna osoba nemůže plnit v týmu více než jednu roli
Realizační tým pro stavební práce:
• vedoucí týmu pro stavební práce - osoba odpovědná - 1 stavbyvedoucí – autorizovaný 
inženýr nebo technik nebo stavitel (nebo osoba usazená nebo hostující) v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce s minimální praxí 10 let
• zástupce stavbyvedoucího - 1 člen - autorizovaný inženýr nebo technik nebo stavitel (nebo 
osoba usazená nebo hostující) v oboru mosty a inženýrské konstrukce nebo dopravní stavby, 
nekolejová doprava 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)
– 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:
1. stavbyvedoucí:
. kopie osvědčení autorizovaného inženýra nebo technika nebo stavitele (nebo osoby usazené 
nebo hostující) v oboru mosty a inženýrské konstrukce, 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 významných stavebních prací na výstavbu, rekonstrukci nebo opravu mostů, s 
uvedením jejího rozsahu,
doby poskytnutí a pozice, kterou zastával,
čestné prohlášení o úplnosti a pravdivosti údajů uvedených v životopisu.
2. zástupce stavbyvedoucího:
. kopie osvědčení autorizovaného inženýra nebo technika nebo stavitele (nebo osoby usazené 
nebo hostující) v oboru mosty a inženýrské konstrukce nebo dopravní stavby, nekolejová 
doprava, vydaného ČKAIT podle zákona
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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 významných stavebních prací na výstavbu, rekonstrukci nebo opravu mostů, s 
uvedením jejího rozsahu, doby
poskytnutí a pozice, kterou zastával,
 čestné prohlášení o úplnosti a pravdivosti údajů uvedených v životopisu.

b) Zadavatel požaduje prokázat v rámci projektové dokumentace:
- dle ustanovení § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
dokladu o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud 
jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, a to živnost vázanou „Projektová činnost ve 
výstavbě“
 technická kvalifikace
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
seznamu 3 realizovaných významných služeb poskytnutých za poslední 5 let před zahájením 
zadávacího řízení, včetně uvedení ceny, doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele - z 
toho 2 realizovaných významných služeb spočívajících ve zpracování projektové 
dokumentace včetně inženýrské činnosti ve stupních Dokumentace pro stavební povolení, 
Dokumentace pro provádění stavby nebo Dokumentace pro provádění stavby na opravu, 
výstavbu či rekonstrukci silničních mostů v hodnotě vyšší jak 2 500 000 Kč bez DPH a 1 
realizované významné služby na opravu, výstavbu či rekonstrukci silničního mostu v 
digitálním modelu s principy Building Information Modelling nebo pomocí 3D modelování a 
to v rozsahu přehledných výkresů, výkresů tvaru betonových konstrukcí a trasy silničního 
řešení, přičemž hodnota této služby musí být minimálně 500 000 Kč bez DPH.
(V seznamu významných služeb musí být výslovně uvedeno u každé realizované služby 
(projektové dokumentace), že se jednalo o zpracování projektové dokumentace včetně 
inženýrské činnosti ve stupních Dokumentace pro stavební povolení, Dokumentace pro 
provádění stavby nebo Dokumentace pro provádění stavby na opravu, výstavbu či 
rekonstrukci silničních mostů, a u 1 významné služby, že se jedná o opravu, výstavbu či 
rekonstrukci silničního mostu v digitálním modelu s principy Building Information Modelling 
nebo pomocí 3D modelování a to v rozsahu přehledných výkresů, výkresů tvaru betonových 
konstrukcí a trasy silničního řešení. Služby musí být v období 5 let před zahájením 
zadávacího řízení skutečně dokončeny).

Pro zajištění přiměřené úrovně hospodářské soutěže zadavatel, v souladu s § 79 odst. 2 písm. 
b) zákona, stanovil rozhodné období realizace služeb za posledních 5 let.

- dle § 79 odst. 2 písm. c) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením seznamu 
členů realizačního týmu pro zpracování projektové dokumentace skládajícího se ze dvou 
osob, přičemž jedna osoba nemůže plnit v týmu více než jednu roli
Realizační tým pro zpracování projektové dokumentace
. vedoucího týmu pro zpracování projektové dokumentace – zodpovědného projektanta – 
autorizovaného inženýra nebo technika (nebo osoby usazené nebo hostující) v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce, s minimální praxí v oboru 10 let
. člena – autorizovaného inženýra v oboru dopravní stavby nebo autorizovaného technika v 
oboru dopravní stavby, nekolejová doprava (nebo osoby usazené nebo hostující), s minimální 
praxí v oboru 5 let
s uvedením jejich jména a příjmení, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo 
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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 § 79 odst. 2 písm. d) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 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 služeb, a to doložením:
1. vedoucí týmu pro zpracování projektové dokumentace – zodpovědný projektant:
. osvědčení autorizovaného inženýra (nebo osoby usazené nebo hostující) v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce, vydaných 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 služeb, na kterých se podílel, spočívajících ve zpracování projektové 
dokumentace na výstavbu, rekonstrukci
nebo opravu mostů, s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí a pozice, kterou zastával.
čestné prohlášení o úplnosti a pravdivosti uvedených údajů v životopisu.
2. člen:
. osvědčení autorizovaného technika (nebo osoby usazené nebo hostující), v oboru dopravní 
stavby nebo autorizovaného technika v oboru dopravní stavby, nekolejová doprava vydaných 
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, v 
platném znění.
. vlastnoručně podepsaného životopisu, ve kterém bude minimálně uvedeno:
jméno, příjmení a titul,
dosažené vzdělání,
počet let praxe,
seznam min. 3 služeb, na kterých se podílel, spočívajících ve zpracování projektové 
dokumentace na výstavbu, rekonstrukci
nebo opravu mostů, s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí a pozice, kterou zastával.
čestné prohlášení o úplnosti a pravdivosti uvedených údajů v životopisu.
4. o pověření hodnotící komise podle ustanovení § 42 odst. 1 zákona provedením hodnocení a 
posouzením nabídek, přičemž bude postupováno v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona 
a o pověření hodnotící komise kontrolou doručených dokladů vybraného dodavatele podle 
ustanovení § 122 odst. 3 zákona
5. o povinnosti účastníků zadávacího řízení poskytnout k zajištění splnění svých povinností 
vyplývajících z účasti v zadávacím řízení ve lhůtě pro podání nabídek jistotu dle ustanovení § 
41 zákona. Výše jistoty je stanovena na částku
350 000,00 Kč (slovy: třistapadesáttisíc korun českých). Jistota může být složena jednou z 
těchto forem:
- složením 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: 1500202020, 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.
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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 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.
Termín: 30. 6. 2020
2. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, zabezpečit nezbytné úkony související se 
zahájením této veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení v podlimitním 
režimu, 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. 10. 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. 049/98R/2020
17.6 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Střední škola 
lodní dopravy a technických řemesel, p. o. – rekonstrukce školní dílenské lodi 
ČSPL-DL2“ zadávané formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí
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1. Protokol o otevírání nabídek na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Střední škola 
lodní dopravy a technických řemesel, p. o. – rekonstrukce školní dílenské lodi ČSPL-DL2“ 
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. Zprávu o hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na služby „Střední škola lodní 
dopravy a technických řemesel, p. o. – rekonstrukce školní dílenské lodi ČSPL-DL2“ dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu.
3. Protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení na plnění veřejné 
zakázky na služby s názvem „Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, p. o. – 
rekonstrukce školní dílenské lodi ČSPL-DL2“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.
4. Protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení č. 2 na plnění veřejné 
zakázky na služby s názvem „Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, p. o. – 
rekonstrukce školní dílenské lodi ČSPL-DL2“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.
5. Závazný text smlouvy ze zadávací dokumentace k veřejné zakázky na služby s názvem 
„Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, p. o. – rekonstrukce školní dílenské lodi 
ČSPL-DL2“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu.

B) rozhoduje

podle ustanovení § 122 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) o výběru dodavatele Mostecká montážní, a.s., 
Na Poříčí 1071/17, 110 01 Praha 1, IČO 25493507, korespondenční adresa: Osecká 64, 417 
22 Háj u Duchcova, a o uzavření smlouvy s tímto dodavatelem, který byl zadavatelem vybrán 
bez provedení hodnocení, 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: 24 174 712,51
• Celková nabídková cena v Kč včetně DPH: 29 251 402,14
• Termín realizace v týdnech od předání předmětu plnění: 28
• Délka poskytované záruky v měsících: 36

C) ukládá

1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat smlouvu s vybraným 
dodavatelem
Termín: 31. 8. 2020
2. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí investičního odboru, ve spolupráci s odd. veřejných zakázek 
zabezpečit veškeré další úkony zadavatele u této veřejné zakázky, zejména vyzvat vybraného 
dodavatele k předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů a informací podle § 
122 odst. 3 zákona a připravit k uzavření smlouvu na plnění této veřejné zakázky s vybraným 
dodavatelem a předložit ji k podpisu vedoucí odboru
Termín: 31. 8. 2020

Usnesení č. 050/98R/2020
17.8 Vyhodnocení 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“ 
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 „SOŠ a 
SOU Roudnice n. L. – výměna oken a zateplení objektů areálu školy – 1. etapa - střechy“ dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu.
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2. Zprávu o hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „SOŠ a 
SOU Roudnice n. L. – výměna oken a zateplení objektů areálu školy – 1. etapa - střechy“ 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 „SOŠ a SOU Roudnice n. L. – výměna oken a zateplení objektů 
areálu školy – 1. etapa - střechy“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.
4. Zápis o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení č.2 na plnění veřejné 
zakázky na stavební práce s názvem „SOŠ a SOU Roudnice n. L. – výměna oken a zateplení 
objektů areálu školy – 1. etapa - střechy“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.
5. Zápis o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení č.3 na plnění veřejné 
zakázky na stavební práce s názvem „SOŠ a SOU Roudnice n. L. – výměna oken a zateplení 
objektů areálu školy – 1. etapa - střechy“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu.
6. Závazný text smlouvy o dílo z výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky na 
stavební práce s názvem „SOŠ a SOU Roudnice n. L. – výměna oken a zateplení objektů 
areálu školy – 1. etapa - střechy“ dle přílohy č. 6 předloženého materiálu.

B) rozhoduje

podle ustanovení § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) o výběru dodavatele RB STAV plus s.r.o., Roháčova 
188/37, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 27323099 a o uzavření smlouvy s tímto dodavatelem, 
který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku, a to za podmínek uvedených v jeho nabídce a 
za předpokladu, že předloží veškeré doklady a splní veškeré úkony, které zákon nebo 
zadavatel požadoval jako podmínku uzavření smlouvy:
celková nabídková cena v Kč bez DPH: 20 777 777,38 Kč
celková nabídková cena v Kč včetně DPH: 25 141 110,63 Kč
termín realizace v týdnech od předání staveniště: 48

C) ukládá

1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat smlouvu s vybraným 
dodavatelem;
Termín: 30. 6. 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: 30. 6. 2020

Usnesení č. 051/98R/2020
17.9 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „OM v 
Lounech – výměna střešní krytiny (Na Valích čp. 5)“ formou zjednodušeného 
podlimitního řízení

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

1. o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „OM v Lounech 
– výměna střešní krytiny (Na Valích, čp. 5)“ 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 
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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, a to na 
novostavbu, rekonstrukci nebo opravu budov, včetně osvědčení objednatelů o řádném 
poskytnutí a dokončení těchto zakázek. Finanční objem stavebních prací u každé z uvedených 
zakázek musí být vyšší jak 350 tis. Kč bez DPH, přičemž minimálně jedna z těchto 
předložených zakázek musí být na novostavbu, rekonstrukci nebo opravu střechy se 
skládanou střešní krytinou. (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)
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

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 
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uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 29. 5. 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) 
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. 052/98R/2020
17.11 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek na nákup vyjmenovaných osobních 
ochranných prostředků příspěvkovými organizacemi zřizovanými Ústeckým krajem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) schvaluje

pravidla pro zadávání veřejných zakázek na nákup vyjmenovaných osobních ochranných 
prostředků (dále jen ,,OOP“) příspěvkovými organizacemi zřizovanými Ústeckým krajem dle 
přílohy č. 1 tohoto usnesení.

B) ukládá

1. vedoucím svodných odborů zajistit předchozí souhlas oddělení krizového řízení odboru 
Kancelář hejtmana Krajského úřadu Ústeckého kraje v rámci doporučení při rozhodování o 
nákupu věcí příspěvkovými organizacemi činěného dle zřizovací listiny, a to v případě 
zahájení a vyhodnocení veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody, či zavedení 
dynamického nákupního systému na nákup OOP s předpokládanou hodnotou vyšší jak 250 
tis. Kč bez DPH.
2. vedoucím svodných odborů zabezpečit dodržování pravidel dle bodu A) tohoto usnesení 
všemi příspěvkovými organizacemi zřizovanými Ústeckým krajem (vyjma příspěvkových 
organizací Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace)
3. Ing. Luboši Trojnovi, vedoucímu odboru Kancelář hejtmana, zabezpečit pravidelné 
předávání maximálních jednotkových cen platných pro daný druh OOP a pro dané období v 
dohodnutém termínu odboru investičnímu a zároveň zabezpečovat ve spolupráci s odborem 
investičním případné změny příloh č. 1 a 2 pravidel.
Termín: 31. 12. 2020

Usnesení č. 053/98R/2020
18.1 Výkon zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti 
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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 Domov bez hranic Rumburk, příspěvková organizace, formou 
věcného daru od:

- HP TRONIC Zlín, spol. s r.o., náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, IČO: 49973053,
- Pračka AEGL7FEE48SC v hodnotě 14 990,- Kč
- Sušička prádla AEG T8DEE48SC v hodnotě 15 990,- 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 sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace, formou 
věcného daru od:

- Nadace Charty 77, Melantrichova 504/5, Staré město, 110 00 Praha 1, IČO: 00417904, v 
celkové hodnotě 11 771,38 Kč (včetně DPH), a to:
- Tablet Huawei Mediapad T5 10, 2GB/16GB, LTE – 2 ks (5 885,69 Kč/ks)
- SIM karta Vodafone s datovým tarifem 5GB na 3 + 9 měsíců – 2 ks
- Blesk Premium licence – 2 ks

- Palírna U Zeleného stromu a.s., Drážďanská 14/84, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem 
– Neštěmice, IČO: 27336760 – 20 l alkoholové dezinfekce Anti-COVID v celkové hodnotě 1 
694,- Kč

- DF Partner s.r.o., č.p. 165, 763 15 Neubuz, IČO: 00545503 - 20 l alkoholové dezinfekce 
Anti-COVID v celkové hodnotě
1 594,- 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 Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace, 
formou věcného daru v souvislosti s nouzovým stavem – COVID 19 od:

- Palírna U Zeleného stromu a.s., Drážďanská 14/84, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem 
– Neštěmice, IČO: 27336760 – 20 l alkoholové dezinfekce Anti-COVID v celkové hodnotě 1 
694,- Kč

- Bio Agens Research and Development - BARD, s.r.o., Tylišovská 772/1, Dejvice, 160 00 
Praha 6, IČO 27311392 – 100 ks chytrá houba Pythie Bio Plus 5x3 šumivý nápoj v celkové 
hodnotě 32 000,- Kč

4. dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s nabytím majetku do vlastnictví 
příspěvkové organizace Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, 
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příspěvková organizace, formou věcného daru v souvislosti s nouzovým stavem – COVID 19 
od:

- Nadace Charty 77, Melantrichova 504/5, Staré město, 110 00 Praha 1, IČO: 00417904, v 
celkové hodnotě 23 542,76 Kč (včetně DPH), a to:
- Tablet Huawei Mediapad T5 10, 2GB/16GB, LTE – 4 ks (5 885,69 Kč/ks)
- SIM karta Vodafone s datovým tarifem 5GB na 3 + 9 měsíců – 4 ks
- Blesk Premium licence – 4 ks

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 Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, 
příspěvková organizace, formou věcného daru v souvislosti s nouzovým stavem – COVID 19 
od:

- Nadace Charty 77, Melantrichova 504/5, Staré město, 110 00 Praha 1, IČO: 00417904, v 
celkové hodnotě 29 428,45 Kč (včetně DPH), a to:
- Tablet Huawei Mediapad T5 10, 2GB/16GB, LTE – 5 ks (5 885,69 Kč/ks)
- SIM karta Vodafone s datovým tarifem 5GB na 3 + 9 měsíců – 5 ks
- Blesk Premium licence – 5 ks

- České vysoké učení technické v Praze, Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 – 
Dejvice, IČO: 68407700 v celkové hodnotě 10 800,- Kč, a to:
- Celoobličejová maska V2_P3R pánská – 2 ks (900,- Kč/ks)
- Celoobličejová maska V2_P3R dámská – 10 ks (900,- Kč/ks)

Usnesení č. 054/98R/2020
18.2 Výsledky analýzy odměňování zaměstnanců příspěvkových organizací zřizovaných 
Ústeckým krajem v oblasti sociální za rok 2018 a 2019

Rada Ústeckého kraje po projednání

          bere na vědomí

Informace obsažené v Analýze odměňování zaměstnanců příspěvkových organizací 
zřizovaných Ústeckým krajem v oblasti sociální za rok 2018 a 2019 (příloha č. 1 
předloženého materiálu).

Usnesení č. 055/98R/2020
18.3 Hodnocení vybraných ředitelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti 
sociální za dobu nouzového stavu

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) stanoví

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 činnosti pracovní skupiny pro řešení přijatých opatření nařízených v souvislosti 
s COVID-19, ředitelům tvořící pracovní skupinu mimořádnou odměnu ve výši uvedené v 
příloze č. 1 předloženého materiálu:
a) Ing. Jindřichu Vinklerovi, řediteli Centra sociální pomoci Litoměřice, příspěvkové 
organizace,
b) Ing. Vladimíru Vopelkovi, řediteli Domovů sociálních služeb Litvínov, příspěvkové 
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organizace,
c) PhDr. Mgr. Jaroslavu Zemanovi, řediteli Podkrušnohorských domovů sociálních služeb 
Dubí - Teplice, příspěvkové organizace.

B) ukládá

Ing. Petře Lafkové, vedoucí odboru sociálních věcí, zabezpečit veškeré potřebné úkony části 
A) tohoto usnesení
Termín: 31. 5.2020

Usnesení č. 056/98R/2020
19.1 Stanovení počtu zastupitelů pro další volební období

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

informaci o tom, že počet obyvatel Ústeckého kraje k 1.1.2020 činí 820 965.

B) konstatuje

dle § 31 odst. 1 a 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, že počet členů Zastupitelstva Ústeckého kraje, kteří mají být zvoleni ve volbách 
vyhlášených rozhodnutím prezidenta republiky č. 169/2020 Sb., o vyhlášení voleb do Senátu 
Parlamentu České republiky a o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů, činí 55 s tím, že tento 
počet zveřejní Krajský úřad Ústeckého kraje dle § 31 odst. 3 krajského zřízení.

Usnesení č. 057/98R/2020
19.2 Operativní leasing vozidel pro Ústecký kraj a jeho příspěvkové organizace (č. 2) – 
rozhodnutí zadavatele o dalším postupu při zadávání veřejné zakázky a zrušení 
některých částí veřejné zakázky

Rada Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje

přítomnost Mgr. Pavla Machurka a Mgr. Zuzany Profousové z advokátní kanceláře MT Legal 
s.r.o., na jednání Rady Ústeckého kraje.

Usnesení č. 058/98R/2020
19.2 Operativní leasing vozidel pro Ústecký kraj a jeho příspěvkové organizace (č. 2) – 
rozhodnutí zadavatele o dalším postupu při zadávání veřejné zakázky a zrušení 
některých částí veřejné zakázky

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

1. Protokol o otevírání žádostí o účast, protokol z 1. jednání komise veřejné zakázky zadávané 
ve zvláštním řízení (dále jen „řízení“) v již zavedeném dynamickém nákupním systému (dále 
jen „DNS“) na dodávky s názvem „Operativní leasing vozidel pro Ústecký kraj a jeho 
příspěvkové organizace (č. 2)“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

2. Protokol z 2. jednání komise veřejné zakázky zadávané v řízení v již zavedeném DNS na 
dodávky s názvem „Operativní leasing vozidel pro Ústecký kraj a jeho příspěvkové 
organizace (č. 2)“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.

3. Porovnání nabídkových cen veřejné zakázky zadávané v řízení v již zavedeném DNS na 
dodávky s názvem „Operativní leasing vozidel pro Ústecký kraj a jeho příspěvkové 
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organizace (č. 2)“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.

B) rozhoduje

1. obdobně podle ustanovení § 127 odst. 1 a odst. 2 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, o zrušení řízení na veřejnou 
zakázku „Operativní leasing vozidel pro Ústecký kraj a jeho příspěvkové organizace (č. 2)“ 
pro všechny části této veřejné zakázky.

2. v současné době nezahajovat nové řízení na předmět veřejné zakázky „Operativní leasing 
vozidel pro Ústecký kraj a jeho příspěvkové organizace (č. 2)“, tj. pořízení 99 vozidel formou 
operativního leasingu pro Ústecký kraj a jeho příspěvkové organizace případně jeho jiné 
zřizované organizace a/nebo instituce (dále jen „příspěvková organizace“).

C) ukládá

1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat rozhodnutí a oznámení o 
zrušení řízení na veřejnou zakázku „Operativní leasing vozidel pro Ústecký kraj a jeho 
příspěvkové organizace (č. 2)“ uvedené v příloze č. 4 předloženého materiálu;
Termín: 22. 5. 2020

2. Mgr. Nikole Jahodové Rennerové, vedoucí odboru kancelář ředitele, zabezpečit odeslání 
rozhodnutí dle bodu C)1 účastníkovi řízení ŠkoFIN s.r.o.
Termín: 29. 5. 2020

3. Mgr. Nikole Jahodové Rennerové, vedoucí odboru kancelář ředitele, informovat 
příspěvkové organizace o zrušení řízení na veřejnou zakázku „Operativní leasing vozidel pro 
Ústecký kraj a jeho příspěvkové organizace (č. 2)“ a způsobu zajištění jejich přepravních 
potřeb.
Termín: 5. 6. 2020

Usnesení č. 059/98R/2020
20.1 Komise pro zemědělství a venkov Rady Ústeckého kraje – personální záležitosti

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

rezignaci Ludmily Holadové, na funkci členky Komise pro zemědělství a venkov Rady 
Ústeckého kraje.

B) jmenuje

dle ustanovení § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů Ing. Jaroslava Brožku, členem Komise pro zemědělství a venkov 
Rady Ústeckého kraje.

Seznam příloh:

bod 4.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 005/98R/2020 Memorandum o vzájemné spolupráci 
v oblasti rekultivací a revitalizací v 
Ústeckém kraji

bod 4.2 priloha 2.pdf k usnesení č. 006/98R/2020 Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě č. 
20/SML1376/SOPD/KH
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bod 4.4 priloha 1.pdf k usnesení č. 008/98R/2020 Dary složkám Integrovaného 
záchranného systému na území 
Ústeckého kraje 2020

bod 4.4. priloha 2.pdf k usnesení č. 008/98R/2020 Návrh Darovací smlouvy

bod 4.5 priloha 1.pdf k usnesení č. 009/98R/2020 Seznam žadatelů, kterým nebude 
poskytnuta dotace v oblasti podpory 
D Programu

bod 4.5 priloha 2.pdf k usnesení č. 009/98R/2020 Seznam žadatelů, kterým nebude 
poskytnuta dotace v oblasti podpory 
E Programu

bod 4.5 priloha 3.pdf k usnesení č. 009/98R/2020 Seznam žadatelů, kterým nebude 
poskytnuta dotace v oblasti podpory 
F Programu

bod 4.5 priloha 4.pdf k usnesení č. 009/98R/2020 Seznam žadatelů, kterým bude 
poskytnuta dotace v oblastech 
podpory A-C Programu

bod 10.1 priloha3.pdf k usnesení č. 020/98R/2020 Smlouva o poskytnutí investiční 
dotace (vyrovnávací platby) pro rok 
2020 (bez příloh) - NÁVRH

bod 11.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 022/98R/2020 Návrh smlouvy o finanční spolupráci 
ve veřejné linkové osobní dopravě od 
roku 2020 mezi Ústeckým krajem a 
Středočeským krajem

bod 11.1 priloha 2.pdf k usnesení č. 022/98R/2020 Objednávka Středočeského kraje k 
zajištění dopravní obslužnosti na 
území Ústeckého kraje 

bod 12.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 025/98R/2020 Ředitelé škol a školských zařízení 
zřizovaných Ústeckým krajem

bod 12.10 priloha 1.pdf k usnesení č. 033/98R/2020 Přehled organizací žádajících o 
souhlas s přijetím finančního daru a s 
nabytím majetku do vlastnictví 
příspěvkových orgaizací

bod 12.12 priloha 1.pdf k usnesení č. 035/98R/2020 Vzor smlouvy o partnerství

bod 13.2 priloha 1.pdf k usnesení č. 037/98R/2020 Program obnovy venkova Ústeckého 
kraje 2020- návrh dotací

Bod 17.11 priloha 1.pdf k usnesení č. 052/98R/2020 Pravidla pro zadávání veřejných 
zakázek na nákup vyjmenovaných 
osobních ochranných prostředků 
příspěvkovými organizacemi 
zřizovanými Ústeckým krajem
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Memorandum o vzájemné spolupráci v oblasti rekultivací a 
revitalizací v Ústeckém kraji 
(dále jen „Memorandum“) 
 
mezi 
 
Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR 
zastoupeným  
ministrem doc. Ing. Karlem Havlíčkem, Ph.D., MBA 
Na Františku 32, 110 15 Praha 1 
(dále jen „MPO“) 
 
a  
 
Ústeckým krajem 
zastoupeným 
hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem 
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
(dále jen „Kraj“) 
 
a 
 
Severní energetickou a.s.  
zastoupenou 
členem představenstva  Ing. Lubošem Pavlasem 
Václava Řezáče 315, 434 01 Most 
(dále jen „SE“) 
 
a 
 
Vršanskou uhelnou a.s.  
zastoupenou členem představenstva Ing. Lubošem Pavlasem 
V. Řezáče 315, 434 01 Most 
(dále jen „VU“) 
 
a 
 
Severočeskými doly a.s. 
zastoupenou 
předsedou představenstva Ing. Ivo Pěgřímkem, Ph.D 
Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov 
(dále jen „SD“) 
 
a 
 
Palivovým kombinátem Ústí, s.p. 
zastoupeným 
ředitelem státního podniku Ing. Walterem Fiedlerem 
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec 
(dále jen „PKÚ“) 

bod 4.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 005/98R/2020



 
 
(společně dále jen „Strany“) 
 
Strany vyjadřují podpisem tohoto Memoranda vůli spolupracovat. 
 
 
 
Preambule 
 
Strany účastné tohoto Memoranda mají společný zájem na odpovědném a co 
nejefektivnějším řešení budoucích rekultivací hnědouhelných lomů provozovaných 
SE, VU a SD a hledání synergií s již dokončenými rekultivacemi ve správě PKÚ 
v oblasti Kraje  
 
Strany prohlašují, že si uvědomují svou odpovědnost vůči Kraji, který po dlouhá 
desetiletí poskytoval České republice energii ze svého přírodního bohatství, a jsou 
vedeny snahou vrátit místní přírodě, krajině a lidem alespoň část toho, co díky nim 
Česká republika získala. 
 
Vzhledem k faktu, že rekultivace a revitalizace hnědouhelných lomů je dlouholetý 
proces, který zásadně ovlivní podobu rozsáhlých území a zároveň významně zasáhne 
do kvality života občanů Kraje a ČR, strany deklarují, že si uvědomují mimořádnou 
závažnost a rozhodnutí, která budou činěna v následujících letech a jejichž účinek 
bude dlouhodobý.  
 
Strany podpisem tohoto Memoranda jednoznačně uznávají své dřívější i budoucí 
závazky týkající se sanací a rekultivací území dotčených těžbou hnědého uhlí a 
vyplývající ze zákonných i podzákonných norem a deklarují, že nezpochybnitelně 
dostojí svým z nich plynoucím povinnostem. 
 
Strany před uzavřením tohoto Memoranda bez jakýchkoli výhrad a připomínek 
prohlašují, že mají zájem na uzavření tohoto Memoranda o spolupráci, které bude 
založeno na zásadě rovného přístupu a bude výhodné pro všechny Strany a přinese 
významné výhody zejména pro obyvatele Kraje a ČR. 
 
Strany nad rámec svých závazků vyjadřují odhodlání spojit síly k tomu, aby se Kraj stal 
ukázkovým regionem úspěšné a funkční rekultivace a revitalizace krajiny po těžbě uhlí, 
která je zároveň nezbytnou součástí transformace Kraje.  
 
 
Účel Memoranda 
 
Účelem tohoto Memoranda je spojit vzájemné síly k tomu, aby nad rámec výše 
zmíněných závazků akcelerovala obnova, rekultivace a revitalizace těžbou 
ovlivněných oblastí Kraje.  
 
Jednotlivé Strany se dohodnou, co mohou do tohoto společného projektu vložit 
z oblasti lidských zdrojů, know-how, finančních prostředků a společenských i 
mezinárodních vazeb. Významnou součástí této spolupráce bude snaha získat na 



plánované projekty finanční prostředky z příslušných fondů Evropské unie. Za tímto 
účelem Strany deklarují, že budou spolupracovat ve věci přípravy územního plánu 
spravedlivé transformace ve smyslu návrhu nařízení EK 2020/0006 (COD), kterým se 
zřizuje Fond pro spravedlivou transformaci, zejména budou poskytovat nezbytná data 
pro analýzu sociálních, hospodářských a enviromentálních dopadů útlumu těžby uhlí 
a výroby el. energie z uhlí v Kraji a dále spolupracovat při přípravě projektů související 
s transformací energetiky v souvislosti s útlumem těžby uhlí a přechodem 
k alternativním zdrojům energie (nízkoemisním, bezemisním) ve smyslu výčtu 
podporovaných operací dle čl. 4 návrhu nařízení.   
 
Budoucí podoba rekultivovaných území 
 
Strany vnímají vzájemnou spolupráci jako příležitost, jak proměnit strukturálně 
postižený Kraj v krajinu budoucnosti, která přinese nové možnosti a pracovní i 
společenské uplatnění lidem z regionu i celé České republiky. Kraj chceme předat 
příštím generacím v mnohem lepším stavu, než v jakém jsme ho zdědili.  
 
Strany prohlašují, že budou účinně spolupracovat na revizi v současnosti platných 
plánů Sanací a rekultivací a koordinovat jejich případné úpravy s přihlédnutím 
k aktuálním a budoucím požadavkům na smysluplné a trvale udržitelné využití 
rekultivovaných oblastí opírající se o nejnovější poznatky a odborné analýzy. Za tímto 
účelem bude ustanovena pracovní skupina, složená ze zástupců zúčastněných Stran, 
která zpracuje návrh základního konceptu a postupu rekultivací a revitalizací, v 
souladu s vizí rozvoje kraje celospolečenskými potřebami a Strategií rozvoje 
Ústeckého kraje  
 
SE, VU  a SD se zavazují, že na realizaci případně revidovaných plánů sanací a 
rekultivací vynaloží alespoň takové prostředky, které vyplývají z povinností plánů 
současných a v čase, kdy budou potřeba.  
 
Strany se zavazují, že pokud případně změněné plány sanací a rekultivací budou 
vyžadovat větší prostředky, než mají SE, VU  a SD povinnost vytvářet na současné 
platné plány v této oblasti, budou společně aktivně hledat možnosti financování rozdílu 
ceny projektů z jiných zdrojů.   
 
Strany se zavazují, že budou aktivně hledat optimální variantu účinné ochrany 
nerostného bohatství ve vlastnictví státu jako záruku jeho energetické bezpečnosti a 
soběstačnosti. Zároveň se budou aktivně podílet na zpracování revize stávajících 
dobývacích prostor a chráněných ložiskových území tak, aby co nejméně omezovaly 
případný budoucí rozvoj Kraje při respektování ochrany nerostného bohatství státu. 
 
Na straně Kraje bylo o uzavření Memoranda rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého 
kraje usnesením č. …………. dne …………. 
  
 
V Praze (Ústí nad Labem) dne……….. 
 
 
 
…………..                        …………..                             



Karel Havlíček                 Oldřich Bubeníček         
ministr průmyslu a obchodu    hejtman  Ústeckého kraje 
                                 
 
                      
 
……………       …………… 
Luboš Pavlas      Ivo Pěgřímek 
člen předseda představenstva 
představenstva Vršanské uhelné, a.s. a                      Severočeské doly, a.s.  
Severní energetické, a.s.     
 
 
…………… 
Walter Fiedler 
ředitel Palivový kombinát Ústí, s.p. 
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Krajský úřad 

Číslo poskytovatele:  20/SML1376/01/SOPD/KH  
Číslo příjemce:  
  
 

DODATEK Č. 1 

ke smlouvě o poskytnutí  neinvestiční dotace ze dne 22. 4. 2020, 
uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami: 

 

Poskytovatel: 
Ústecký kraj 
Sídlo:  Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem     
Zastoupený:     Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje 
Kontaktní osoba:     Ing. Luboš Trojna, vedoucí odboru kancelář hejtmana  
E-mail/telefon:     trojna.l@kr-ustecky.cz / 475 657 754 
IČ:     70892156 
DIČ:     CZ70892156 
Bank. spojení:     Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha 
  číslo účtu: číslo účtu: 2500762/0800 
 
    
Příjemce   
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem   
Sídlo/bydliště: 40001 Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum, Pasteurova 3544/1 
Zastoupený: doc. RNDr. Martinem Balejem, Ph.D., rektorem 
Kontaktní osoba: Ing.  Veronika Davídková, ekonomka FZS 
 Ing. Lucie Melničáková, PR oddělení děkana  
E-mail/telefon: veronika.davidkova@ujep.cz, 475284288 
 lucie.melnicakova@ujep.cz, 475285555 
   
IČ : 44555601 
DIČ: CZ44555601 
Bank. spojení: ČSOB 
 číslo účtu: 260112295/0300 
  (dále jen ,,příjemce“) 
  
 

I. 

Úvodní ustanovení 

 
 
Smluvní strany uzavřely dne 22. 4. 2020 Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace 
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evidovanou pod číslem 20/SML1376/SOPD/OKH (dále jen „smlouva“). Uvedené strany se 
dohodly na následující změně smlouvy takto: 
 
 
 
 
 

II.  
Změna smlouvy  

 
 
Článek II. Podmínky použití dotace, doba, v níž má být dosaženo účelu, způsob            
    poskytnutí dotace, odst. 3. a 4.  nově zní takto: 
 

2. Termínem ukončení realizace projektu je 31. 12. 2020. Pro příjemce je tento termín 
stanoven jako závazný ukazatel. 

3. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu 
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od 1. 
1. 2020 do 31. 12. 2020  (účinnost uznatelných nákladů). Dotaci nelze použít na úhradu 
DPH, je-li příjemce plátcem DPH. Plátcům DPH je dotace poskytnuta pouze na plnění 
bez DPH. 

    
 
  
 

III. 

Závěrečná ujednání 

 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.  

2. Tento dodatek  bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto 
dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem 
třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, 
které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění 
v registru smluv provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto 
dodatku byla zaslána příjemci  na e-mail: rektor@ujep.cz. Dodatek nabývá platnosti dnem 
jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.  

3. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních 
stran obdrží po 1 vyhotovení.  

4. O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto Radou   Ústeckého kraje dne ……………. 
usnesením ……………………….. 

 

 

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

Poskytovatel 
Ústecký kraj 
Oldřich Bubeníček, hejtman kraje 
 

Příjemce 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí 
nad Labem 
doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D, rektor 

 

























Dary složkám Integrovaného záchranného systému na území 

Ústeckého kraje 2020 

 
         

          

 

         1) Obec Chotiměř 

              Chotiměř č. p. 66, 410 02 Lovosice 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

              IČ: 00556211 

           Předmět daru:      

Počet 

kusů 
Popis Cena vč. DPH 

1 Motorová stříkačka TOHATSU VE 1500 263.780,- Kč 
4 Dýchací přístroj Dräger PSS 4000 159.996,- Kč 

            Celková cena daru činí 423.776,- Kč včetně DPH. 

 

         2) Obec Srbice 

             Srbice č. p. 62, 415 01 Teplice 1   

             IČ: 00266591 

          Předmět daru:      

Počet 

kusů 
Popis Cena vč. DPH 

1 Motorová stříkačka TOHATSU VE 1500 263.780,- Kč 
4 Dýchací přístroj Dräger PSS 4000 159.996,- Kč 

            Celková cena daru činí 423.776,- Kč včetně DPH. 

 

 

         3) Město Šluknov 

             náměstí Míru 1, 407 77 Šluknov    

             IČ: 00261688 

          Předmět daru:      

Počet 

kusů 
Popis Cena vč. DPH 

1 Motorová stříkačka TOHATSU VE 1500 263.780,- Kč 
4 Dýchací přístroj Dräger PSS 4000 159.996,- Kč 

            Celková cena daru činí 423.776,- Kč včetně DPH. 

 

 

         4) Obec Horní Podluží 

              Žofín 2, 407 57 Horní Podluží   

              IČ: 00524221 

     Předmět daru:      

Počet 

kusů 
Popis Cena vč. DPH 

1 Motorová stříkačka TOHATSU VE 1500 263.780,- Kč 
            Celková cena daru činí 263.780,- Kč včetně DPH. 

 

 5) Obec Strupčice  

     č. p. 51, 431 14 Strupčice 

              IČ: 00262145 

           Předmět daru:      

Počet 

kusů 
Popis Cena vč. DPH 

1 Motorová stříkačka TOHATSU VE 1500 263.780,- Kč 
            Celková cena daru činí 263.780,- Kč včetně DPH. 
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         6) Obec Snědovice 

             č. p. 99, 411 74 Snědovice       

             IČ: 00264385 

           Předmět daru:      

Počet 

kusů 
Popis Cena vč. DPH 

1 Motorová stříkačka TOHATSU VE 1500 263.780,- Kč 
            Celková cena daru činí 263.780,- Kč včetně DPH. 

 

         7) Obec Mšené-lázně 

             Prosek 174, 411 19 Mšené-lázně     

             IČ: 00264083 

           Předmět daru:      

Počet 

kusů 
Popis Cena vč. DPH 

1 Motorová stříkačka TOHATSU VE 1500 263.780,- Kč 
            Celková cena daru činí 263.780,- Kč včetně DPH. 

 

         8) Obec Smolnice 

             č. p. 104, 439 14 Smolnice     

             IČ: 00556424 

           Předmět daru:      

Počet 

kusů 
Popis Cena vč. DPH 

1 Motorová stříkačka TOHATSU VE 1500 263.780,- Kč 
            Celková cena daru činí 263.780,- Kč včetně DPH. 

 

             

         9) Obec Tisá 

             č. p. 205, 403 36 Tisá    

             IČ: 00267082 

           Předmět daru:      

Počet 

kusů 
Popis Cena vč. DPH 

1 Motorová stříkačka TOHATSU VE 1500 263.780,- Kč 
            Celková cena daru činí 263.780,- Kč včetně DPH 

          

         10) Město Jílové 

               Mírové náměstí 280, 407 01 Jílové u Děčína 

               IČ: 00261408 

            Předmět daru:     

Počet 

kusů 
Popis Cena vč. DPH 

1 Motorová stříkačka TOHATSU VE 1500 263.780,- Kč 
             Celková cena daru činí 263.780,- Kč včetně DPH.   

 

          11) Město Kryry 

                Hlavní 1, 439 81 Kryry 

                IČ: 00265080 

             Předmět daru:     

Počet 

kusů 
Popis Cena vč. DPH 

1 Motorová stříkačka TOHATSU VE 1500 263.780,- Kč 
             Celková cena daru činí 263.780,- Kč včetně DPH.   

 

          12) Město Vroutek 
                nám. Míru 166, 439 82 Vroutek      

                IČ: 00265705 

              Předmět daru:     

Počet 

kusů 
Popis Cena vč. DPH 



1 Motorová stříkačka TOHATSU VE 1500 263.780,- Kč 
             Celková cena daru činí 263.780,- Kč včetně DPH.   

 

 

          13) Statutární město Teplice  

                Náměstí Svobody 2, 415 95 Teplice  

                IČ: 00266621 

                      Předmět daru:    

Počet 

kusů 
Popis Cena vč. DPH 

1 Motorová stříkačka TOHATSU VE 1500 263.780,- Kč 
               Celková cena daru činí 263.780,- Kč včetně DPH.            

 

          14) Obec Markvartice 

                č. p. 280, 407 42 Markvartice   

                IČ: 00555916 

             Předmět daru:    

 

Počet 

kusů 
Popis Cena vč. DPH 

4 Dýchací přístroj Dräger PSS 4000 159.996,- Kč 
            Celková cena daru činí 159.996,- Kč včetně DPH. 

 

          15) Obec Liběšice 

                č. p. 6, 411 46 Liběšice u Litoměřic  

                IČ: 00263893 

             Předmět daru:   

Počet 

kusů 
Popis Cena vč. DPH 

4 Dýchací přístroj Dräger PSS 4000 159.996,- Kč 
            Celková cena daru činí 159.996,- Kč včetně DPH. 

        

          16) Obec Domoušice 

                č. p. 107, 439 68 Domoušice 

                IČ: 00264903       

             Předmět daru:      

Počet 

kusů 
Popis Cena vč. DPH 

4 Dýchací přístroj Dräger PSS 4000 159.996,- Kč 
            Celková cena daru činí 159.996,- Kč včetně DPH. 

 

          17) Město Hora Svaté Kateřiny 

                Dlouhá 261, 435 46 Hora Svaté Kateřiny    

                IČ: 00265934 

                      Předmět daru:      

Počet 

kusů 
Popis Cena vč. DPH 

4 Dýchací přístroj Dräger PSS 4000 159.996,- Kč 
            Celková cena daru činí 159.996,- Kč včetně DPH. 

    

          18) Obec Měrunice 

                 Měrunice č. p. 67, 418 04 Bílina 4             
                 IČ: 00266477 

                       Předmět daru:      

Počet 

kusů 
Popis Cena vč. DPH 

4 Dýchací přístroj Dräger PSS 4000 159.996,- Kč 
            Celková cena daru činí 159.996,- Kč včetně DPH. 

 

 

 



          19) Obec Libouchec 

                č. p. 211, 403 35 Libouchec            

                IČ: 00266833 

             Předmět daru:      

Počet 

kusů 
Popis Cena vč. DPH 

4 Dýchací přístroj Dräger PSS 4000 159.996,- Kč 
            Celková cena daru činí 159.996,- Kč včetně DPH. 

   

          20) Obec Povrly    
                Mírová 165/7, 403 32 Povrly      

                IČ: 00266931 

             Předmět daru:      

Počet 

kusů 
Popis Cena vč. DPH 

4 Dýchací přístroj Dräger PSS 4000 159.996,- Kč 
            Celková cena daru činí 159.996,- Kč včetně DPH. 

 

         21) Městys Panenský Týnec  
                č. p. 10, 439 05 Panenský Týnec           

                IČ: 00265314 

             Předmět daru:      

Počet 

kusů 
Popis Cena vč. DPH 

4 Dýchací přístroj Dräger PSS 4000 159.996,- Kč 
            Celková cena daru činí 159.996,- Kč včetně DPH. 

 

          22) Městys Peruc    
                Oldřichova 49, 439 07 Peruc    

                IČ: 00265331 

             Předmět daru:      

Počet 

kusů 
Popis Cena vč. DPH 

4 Dýchací přístroj Dräger PSS 4000 159.996,- Kč 
            Celková cena daru činí 159.996,- Kč včetně DPH. 

 

          23) Město Budyně nad Ohří              
                Mírové náměstí 65, 411 18 Budyně nad Ohří 

                IČ: 00263427 

             Předmět daru:      

Počet 

kusů 
Popis Cena vč. DPH 

4 Dýchací přístroj Dräger PSS 4000 159.996,- Kč 
            Celková cena daru činí 159.996,- Kč včetně DPH. 

 

         24) Město Štětí 
                Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí 

                IČ: 00264466 

              Předmět daru:      

Počet 

kusů 
Popis Cena vč. DPH 

4 Dýchací přístroj Dräger PSS 4000 159.996,- Kč 
            Celková cena daru činí 159.996,- Kč včetně DPH. 

 

         25) Město Benešov nad Ploučnicí             
                Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí   

                IČ: 00261181 

             Předmět daru:      

Počet 

kusů 
Popis Cena vč. DPH 

4 Dýchací přístroj Dräger PSS 4000 159.996,- Kč 



            Celková cena daru činí 159.996,- Kč včetně DPH. 

 

         26) Město Krásná Lípa             
                Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa u Rumburka   

                IČ: 00261459 

             Předmět daru:      

Počet 

kusů 
Popis Cena vč. DPH 

4 Dýchací přístroj Dräger PSS 4000 159.996,- Kč 
            Celková cena daru činí 159.996,- Kč včetně DPH. 

 

 

         27) Statutární město Děčín 

              Mírové Náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV                           

              IČ: 00261238 

           Předmět daru:      

Počet 

kusů 
Popis Cena vč. DPH 

4 Dýchací přístroj Dräger PSS 4000 159.996,- Kč 
            Celková cena daru činí 159.996,- Kč včetně DPH. 
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Krajský úřad 

Číslo dárce:  
Číslo obdarovaného:  
 
 

DAROVACÍ SMLOUVA 
uzavřená dle ustanovení § 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) 

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

číslo účtu: 882733379/0800 
Zástupce pro věcná jednání: Ing. Luboš Trojna, vedoucí odboru kancelář hejtmana 
E-mail/telefon: 475 657 777 / trojna.l@kr-ustecky.cz  
(dále jen „dárce“)  
 

a 

 

Obdarovaný:  
  
Sídlo:  
Zastoupený:  
IČ:  
DIČ:  
   

  
Zástupce pro věcná jednání:  
E-mail/telefon:  
 
(dále jen „obdarovaný“)  
 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

 

 

 

bod 4.4. priloha 2.pdf k usnesení č. 008/98R/2020



 

strana 2 / 4 

DAROVACÍ SMLOUVU: 
 
 
 

I. 
Předmět daru 

Dárce je vlastníkem těchto movitých věcí:  
 

II. 
Projevy vůle 

1. Dárce touto smlouvou bezplatně převádí vlastnické právo k předmětu daru se vším 
právním i faktickým příslušenstvím a součástmi a obdarovaný předmět daru se vším 
právním i faktickým příslušenstvím a součástmi přijímá od dárce do svého výlučného 
vlastnictví.  

2. Dárce přikazuje obdarovanému předmět daru používat výhradně k tomuto účelu: pro 
jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce za účelem záchranný lidských životů, majetku, 
přípravy a výcviku dětí, mládeže a dospělých. Obdarovaný po dobu 3 let od účinnosti této 
smlouvy nesmí darovanou věc prodat ani zapůjčit jiné jednotce. Obdarovaný se 
zavazuje, že předmět daru bude užívat pouze k účelu, k němuž byl darován.  

3. Pokud obdarovaný bude používat předmět daru k jiným účelům, než přikazuje dárce, je 
obdarovaný povinen předmět daru dárci vrátit a pokud to není možné, je povinen dárci 
poskytnout peněžitou náhradu. 

 

III. 
Prohlášení smluvních stran 

1. Dárce prohlašuje, že seznámil obdarovaného se stavem předmětu daru včetně jeho 
příslušenství a součástí, a že na něm neváznou žádné dluhy, zástavní práva, ani jiné 
právní vady. Dále dárce prohlašuje, že je oprávněn nakládat s movitými věcmi, jež jsou 
předmětem daru. 

2. Obdarovaný prohlašuje, že si předmět daru řádně prohlédl a je seznámen s jeho stavem.  

 

IV.  
Závěrečná ustanovení 

1. Dárce tímto potvrzuje, že o poskytnutí daru bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Ústeckého 
kraje usnesením č. ……………. ze dne  

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných 
a číslovaných dodatků.  

3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a právními předpisy upravujícími 
hospodaření územních samosprávných celků. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 paré s platností originálu, přičemž dárce obdrží   

2 vyhotovení a obdarovaný 1 vyhotovení. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. K nabytí vlastnictví 
k předmětu daru obdarovaným dochází převzetím předmětu daru. 
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6. Tento odstavec se použije v případě daru v hodnotě vyšší než 50.000,- Kč, pokud 
obdarovaným není fyzická osoba jednající mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo 
obec nevykonávající rozšířenou působnost, příspěvková organizace touto obcí zřízená 
nebo právnická osoba, v níž má obec sama nebo s jinými takovými obcemi většinovou 
účast: 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 
…………… /na e-mail:  ………... Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření  
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.  

VI. 
Podpisy smluvních stran 

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

 
 

V Ústí nad Labem dne ………………… 

 

 

 

 

V ………………… dne ……………….. 

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

             Razítko a podpis 
 
Dárce 
Ústecký kraj 
Oldřich Bubeníček 
hejtman Ústeckého kraje 
 

                Razítko a podpis 

Obdarovaný 
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 Datum Jméno a příjmení 
Funkce a 

odbor 
Podpis 

Zpracovatel  Bc. Tomáš Štěpánek KH   

Vedoucí odboru  Ing. Luboš Trojna  VO KH   

Číslo příslibu / správce rozpočtu   EK  
 

Právně posouzeno   Dle vzoru     

Předchozí souhlas 
 

 
  

 

Zveřejněno v registru smluv 
 

 
 

 

ID záznam uveřejnění smlouvy  

Odkaz na usnesení orgánu kraje    Usnesení č.:           ze dne  



Příloha č. 1.  
Seznam žadatelů, kterým nebude přidělena dotace v oblasti podpory D Programu: 
 
1) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Okresní sdružení Louny. 
Sídlo:    Mírové náměstí č. p. 129, 440 01 Louny, 
IČO:      64019021, 
Částka: 80.000,- Kč, 
Projekt: Podpora kolektivů a jednotlivců v okresních kolech hry Plamen, dorostu a požárního 
sportu okresu Louny a okresního a krajského kola PO očima dětí a mládeže. 
 
2) Oblastní spolek Českého červeného kříže Teplice 
Sídlo:     Jiřího Wolkera č. p. 1248/2, 415 01 Teplice,  
IČO:       00426130, 
Částka:  80.000,- Kč, 
Projekt: Podpora humanitární jednotky MS ČČK NDP. 
 
3) Oblastní spolek Českého červeného kříže Louny, 
Sídlo:     Mírové náměstí č. p. 129, 440 01 Louny, 
IČO:       00426113, 
Částka:  45.000,- Kč, 
Projekt: Soutěž v první pomoci I. a II. stupně základních škol Mladý zdravotník 2020. 
 
4) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sbor dobrovolných hasičů Rybniště 
Sídlo:      Rybniště č. p. 119, 407 51 Rybniště, 
IČO:        66102359, 
Částka:   80.000,- Kč, 
Projekt:   Činnost SDH Rybniště v roce 2020. 
 
5) Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín 
Sídlo:    Mírové náměstí č. p. 234/3, 405 02 Děčín, 
IČO:      00426067, 
Částka: 80.000,- Kč, 
Projekt: Vybavení humanitární jednotky OS ČČK Děčín. 
 
6) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Okresní sdružení Ústí nad Labem 
Sídlo:    Dobětická č. p. 400/10, 400 01 Ústí nad Labem, 
IČO:      63152801, 
Částka: 75.690,- Kč, 
Projekt: Doplnění materiálu k pořádání celoroční činnosti dětí.  
 
7) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Okresní sdružení hasičů Teplice 
Sídlo:    Na Výsluní č. p. 285, 417 42 Krupka, 
IČO:      64687155, 
Částka: 68.870,- Kč, 
Projekt: Materiál pro hru PLAMEN. 
 
8) Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje 
Sídlo:    Horova č. p. 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem, 
IČO:      70886300, 
Částka: 79.200,- Kč, 
Projekt Vzdělávací a výchovné akce pro veřejnost 2020 – nákup materiálu. 
 
9) Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce 
Sídlo:    Belgická č. p. 374/22, 120 00 Praha 2, 
IČO:      73635383, 
Částka: 72.000,- Kč, 
Projekt: Podpora připravenosti Diakonie ČCE poskytovat humanitární pomoc v případě 
mimořádné události v Ústeckém kraji. 
 
10) Dobrovolnické centrum, z.s.  
Sídlo:    Prokopa Diviše č. p. 1605/5, 400 01 Ústí nad Labem, 
IČO:      70225842,   
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Částka: 39.100,- Kč, 
Projekt: Workshop PANELU humanitárních organizací.  
 
11) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných hasičů Chrášťany 
Sídlo:    Podsedice č. p. 29, 411 15 Třebívlice, 
IČO:      75038510, 
Částka: 80.000,- Kč, 
Projekt: Požární sport pro děti a dospělé a pořádání tematických akcí k náboru nových členů. 
 
12) Horská služba ČR, o.p.s. 
Sídlo:    Svatopetrská č. p. 260, 543 51 Špindlerův Mlýn, 
IČO:      27467759, 
Částka: 80.000,- Kč, 
Projekt: Horská služba ČR, o. p. s. 
 
13) Spirála, Ústecký kraj, z. s. 
Sídlo:    K Chatám č. p. 22, 403 40 Ústí nad Labem – Skorotice, 
IČO:      68954221, 
Částka: 50.000,- Kč, 
Projekt: Terénní krizový tým. 
 
 
14) Spolek přátel Aktivních záloh 
Sídlo:    Hrobčice č. p. 69, 417 57 Teplice, 
IČO:      04430832, 
Částka: 53.720,- Kč, 
Projekt: Branně sportovní den se členy Aktivních Záloh AČR. 
 
15) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sbor dobrovolných hasičů Domoušice 
Sídlo:    č. p. 107, 439 68 Domoušice, 
IČO:      64023541, 
Částka: 44.270,- Kč, 
Projekt: Zlepšení materiálně-technického vybavení SDH Domoušice v rámci vzdělávání a 

sportovní přípravy ve hře Plamen a dorostu. 
 
16) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sbor dobrovolných hasičů Lkáň 
Sídlo:    Lkáň č. p. 83, 411 15 Třebívlice, 
IČO:      62771906, 
Částka: 39.870,- Kč, 
Projekt: Mladí hasiči Lkáň 2020. 
 
17) Via Europa, z.s.  
Sídlo:    Důlce č. p. 3092/74, 400 01 Ústí nad Labem, 
IČO:      26672499,   
Částka: 80.000,- Kč, 
Projekt: Bezplatná výuka první pomoci.  
 
18) Oblastní charita Ústí nad Labem  
Sídlo:    Štefánikova č. p. 246/1 , 400 01 Ústí nad Labem, 
IČO:      44225512,   
Částka: 63.450,- Kč, 
Projekt: Vybavení pro koordinaci humanitární pomoci při mimořádné události.  
 
19) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných hasičů Polepy  
Sídlo:    č. p. 97, 411 47, Polepy, 
IČO:      22883282,   
Částka: 80.000,- Kč, 
Projekt: Materiálové zabezpečení kulturních, společenských a sportovních akcí.  
 
20) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných hasičů Dolní Habartice 
Sídlo:    č. p. 178, 405 02 Dolní Habartice, 
IČO:      66102197,   



Částka: 77.400,- Kč, 
Projekt: Soustředění mladých hasičů. 
 
21) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných hasičů Hrobce  
Sídlo:    Ke Hřišti č. p. 172, 411 83 Hrobce,  
IČO:      62770900, 
Částka: 78.850,- Kč, 
Projekt: Podpora a výchova mladých hasičů a dorostu, výcvik protipožární ochrany k plnění 
ochrany obyvatelstva. 
 
22) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných hasičů Vejprty 
Sídlo:    Moskevská č.p. 848/10, 431 91 Vejprty, 
IČO:      65078934, 
Částka: 80.000,- Kč, 
Projekt: Podpora mladých hasičů Vejprtsko. 
 
23) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných hasičů Krásný Dvůr 
Sídlo:    č. p. 145, 439 72 Krásný Dvůr, 
IČO:      65108001,  
Částka: 58.830,- Kč, 
Projekt: Soutěž o pohár starostky obce. 
 
24) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných hasičů Koštice 
Sídlo:    č. p. 26, 439 21 Koštice, 
IČO:      64019187, 
Částka: 30.250,- Kč, 
Projekt: Vybavení klubovny technikou pro prezentace a školení. 
 
25) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Raná  
Sídlo:    č. p. 143, 439 24 Raná, 
IČO:      64023494,   
Částka: 79.920,- Kč, 
Projekt: Podpora činnosti spolku SDH Raná v roce 2020. 
 
26) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných hasičů Stebno  
Sídlo:    č. p. 22 Stebno, 400 02 Ústí nad Labem, 
IČO:      63153271,   
Částka: 50.000,- Kč, 
Projekt: Dovybavení kroužku Mladý hasič SDH Stebno prostředky PO. 
 
27) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných hasičů Nová Ves v 
Horách 
Sídlo:    č. p. 2, 435 45 Nová Ves v Horách, 
IČO:      66684307, 
Částka: 65.000,- Kč, 
Projekt: Oslavy ke 130. výročí založení dobrovolných hasičů. 
 
28) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných hasičů Cítoliby 
Sídlo:     Tyršovo náměstí č. p. 103, 439 02, 
IČO:       64023672, 
Částka:  80.000,- Kč, 
Projekt:  Sportovně vzdělávací soustředění mladých hasičů, oprava a pořízení nového 
sportovního vybavení pro požární sport. 
 
29) ADRA, o. p. s. Praha 
Sídlo:    Markova č. p. 600/6, 158 00 Praha 5, 
IČO:      61388122, 
Částka: 40.000,- Kč, 
Projekt: Podpora připravenosti k řešení následků mimořádných událostí. 
 
30) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sbor dobrovolných hasičů Malé Březno 
Sídlo:    č. p. 7 Malé Březno, 400 02 Velké Březno, 



IČO:      75078082, 
Částka: 63.000,- Kč, 
Projekt: Vybavení mládeže věcmi na požární útok. 
 
31) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sbor dobrovolných hasičů Telnice 
Sídlo:    č. p. 77 Telnice, 403 38 Ústí nad Labem, 
IČO:      63153220, 
Částka: 80.000,- Kč, 
Projekt: Vybavení vzdělávacích prostor pro mládež. 
 
32) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Krajské sdružení hasičů Ústeckého 
kraje 
Sídlo:    Stroupežnického č. p. 1326/16, 400 01 Ústí nad Labem, 
IČO:      71173811, 
Částka: 77.840,- Kč, 
Projekt: Stany pro soutěže dětí a dospělých. 
 
33) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných hasičů Božtěšice 
Sídlo:    Petrovická č. p. 1. 403 40, Ústí nad Labem, 
IČO:      63153181,   
Částka: 30.000,- Kč, 
Projekt: Sbor dobrovolných hasičů Střekov Božtešice. 
 
34) SK Vodní záchranná služba Most, z. s. 
Sídlo:    Eduarda Basse č. p. 1157/5, 434 01 Most, 
IČO:      62209353, 
Částka: 80.000,- Kč, 
Projekt: Materiál pro vodní záchranáře.  
 
35) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných hasičů Střekov  
Sídlo:    U Stanice č. p. 822/11, 400 03 Ústí nad Labem-Střekov, 
IČO:      75086808,   
Částka: 54.000,- Kč, 
Projekt: Sbor dobrovolných hasičů Střekov. 
 
36) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sbor dobrovolných hasičů Chlumec 
Sídlo:    Stradovská č. p. 262, 403 39 Chlumec, 
IČO:      75110938, 
Částka: 66.650,- Kč, 
Projekt: Vybavení nové přístavby hasičské zbrojnice. 
 
37) Oblastní spolek Českého červeného kříže Litoměřice 
Sídlo:     Tylova č. p. 1239/16, 412 01 Litoměřice, 
IČO:       00426105, 
Částka:  80.000,- Kč, 
Projekt:  Vybavení humanitární jednotky Litoměřice. 
 
38) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných hasičů Kryry  
Sídlo:    Hlavní č. p. 1, 439 81 Kryry, 
IČO:      04807961, 
Částka: 80.000,- Kč, 
Projekt: SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kryry. 
 
39) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných hasičů Libočany  
Sídlo:    č. p. 103, 439 75 Libočany, 
IČO:      64023800,  
Částka: 22.500,- Kč, 
Projekt: Obnova sportovního vybavení pro děti a mládež. 
 
40) Self Defense Division, z.s.  
Sídlo:   U Tvrze č. p. 1546/8, 405 02 Děčín, 
IČO:      03643972, 



Částka: 80.000,- Kč, 
Projekt: Dobrovolný pátrací tým ČR - výjezdové oblečení. 
 
41) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných hasičů Vroutek 
Sídlo:    Krýrská č. p. 41, 439 82 Vroutek,  
IČO:      65108035,   
Částka: 63.000,- Kč, 
Projekt: Vybavení klubovny SDH. 
 
42) HASIČI - ZÁCHRANÁŘI z. s. 
Sídlo:    č. p. 76, 403 17 Přestanov, 
IČO:      08051984, 
Částka: 80.000,- Kč, 
Projekt: HASIČI - ZÁCHRANÁŘI - VYBAVENÍ VĚCNÝMI PROSTŘEDKY. 
 
43) Vodní záchranná služba ČČK Ústí nad Labem, pobočný spolek 
Sídlo:    Mezidomí č. p. 707, 400 01 Ústí nad Labem, 
IČO:      44556594, 
Částka: 78.000,- Kč, 
Projekt: Vybavení VZS ÚL věcnými a ochrannými prostředky. 



Příloha č. 2 
Seznam žadatelů, kterým nebude přidělena dotace v oblasti podpory E Programu: 

 
1) Město Třebenice 
Sídlo:    Paříkovo náměstí č. p. 1, 411 13 Třebenice, 
IČO:      00264521, 
Částka: 149.400,- Kč, 
Projekt: Vybavení MP Třebenice. 
 
2) Obec Proboštov 
Sídlo:    námětí Svobody č. p. 700, 417 12 Proboštov, 
IČO:      00266566, 
Částka: 150.000,- Kč, 
Projekt: Vybavení služebny policie Proboštov. 
 
3) Město Žatec 
Sídlo:    náměstí Svobody č. p. 1, 438 24 Žatec, 
IČO:      00265781, 
Částka: 150.000,- Kč, 
Projekt: Bezpečný strážník. 
 
4) Město Klášterec nad Ohří 
Sídlo:    náměstí Dr. Edvarda Beneše č. p. 85, 431 51 Klášterec nad Ohří, 
IČO:      00261939, 
Částka: 76.140,- Kč, 
Projekt: Projekt pořízení a modernizace technického vybavení městské policie Klášterec nad 
Ohří 2020. 
 
5) Město Kadaň 
Sídlo:    Mírové náměstí č. p. 1, 432 01 Kadaň, 
IČO:      00261912, 
Částka: 136.630,- Kč, 
Projekt: Výstroj a technické vybavení pro strážníky. 
 
6) Město Varnsdorf 
Sídlo:     Nám. E. Beneše č. p. 470, 407 47 Varnsdorf, 
IČO:       00261718,  
Částka:  150.000,- Kč, 
Projekt:  Obnova a doplnění osobních ochranných prostředků strážníků MP. 
 
7) Město Terezín 
Sídlo:    náměstí ČSA č. p. 179, 411 55 Terezín, 
IČO:      00264474, 
Částka: 150.000,- Kč, 
Projekt: Vybavení strážníků MP Terezín. 
 
8) Statutární město Ústí nad Labem 
Sídlo:    Velká Hradební č. p. 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem, 
IČO:      00081531, 
Částka: 122.000,- Kč, 
Projekt: Klimatizace na OSMP, vybavení strážníků. 
 
9) Město Vejprty 
Sídlo:    Tylova č. p. 870/6, 431 91, 
IČO:      00262170, 
Částka: 100.000,- Kč, 
Projekt: Město Vejprty - Vybavení strážníků - ochranné pomůcky, výstroj, výzbroj, balistická 
ochrana. 
 
10) Město Bílina   
Sídlo:      Břežánská č. p. 50/4, 418 31 Bílina, 
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IČO:        00266230, 
Částka:   137.700,- Kč, 
Projekt:   Vybavení služebny a strážníků Městské policie Bílina. 
 
11) Město Košťany 
Sídlo:     Teplická č. p. 297, 417 23 Košťany, 
IČO:       00266400, 
Částka:  134.370,- Kč, 
Projekt:  Nákup vybavení pro JSDHO Košťany. 
 
12) Město Jiříkov 
Sídlo:    Náměstí č. p. 464/1, 407 53 Jiříkov, 
IČO:      00261424, 
Částka: 65.520,- Kč, 
Projekt: Jiříkov - pořízení nového vybavení pro potřeby Městské policie Jiříkov. 
 
13) Město Libochovice 
Sídlo:    náměstí 5. května č. p. 48, 411 17 Libochovice, 
IČO:      00263931, 
Částka: 150.000,- Kč, 
Projekt: Městská policie Libochovice 2020. 
 
14) Město Litvínov 
Sídlo:    náměstí Míru č. p.  11, 436 01 Litvínov, 
IČO:      00266027, 
Částka: 150.00,- Kč, 
Projekt: Modernizace kamerových bodů v rámci MKDS v Litvínově. 
 
15) Město Jirkov  
Sídlo:      nám. Dr. E. Beneše č. p. 1, 431 11 Jirkov,  
IČO:        00261904,  
Částka:   150.000,- Kč, 
Projekt:   Rekonstrukce městského kamerového dohlížecího systému pro MěP Jirkov. 
 
16) Město Roudnice nad Labem  
Sídlo:     Karlovo náměstí č. p. 21, 413 01 Roudnice nad Labem, 
IČO:       00264334,  
Částka:  150.000,- Kč, 
Projekt:  Rekonstrukce kamerového systému ve městě Roudnice nad Labem. 
 
17) Statutární město Most 
Sídlo:      Radniční č. p. 1/2, 434 69 Most, 
IČO:        00266094,  
Částka:   150.000,- Kč, 
Projekt:   Most - vybavení pořádkové jednotky strážníků městské policie neprůstřelnými 
vestami. 
 
18) Město Louny 
Sídlo:    Mírové náměstí č. p. 35, 440 01, 
IČO:      00265209, 
Částka: 108.730,- Kč, 
Projekt: Nákup 8 ks přenosných digitálních radiostanic. 
 
19) Město Lovosice   
Sídlo:      Školní č. p. 407/2, 410 30 Lovosice,  
IČO:        00263991,  
Částka:   142.790,- Kč, 
Projekt:   Policejní osobní kamery AXON pro strážníky Městské policie Lovosice. 
 
20) Město Litoměřice  
Sídlo:      Mírové náměstí č .p. 15/7, 412 01 Litoměřice, 
IČO:        00263958,  



Částka:   150.000,- Kč, 
Projekt:   Celková modernizace pultu centralizované ochrany (PCO). 
 
21) Město Postoloprty   
Sídlo:        Mírové náměstí č .p. 318, 439 42 Postoloprty, 
IČO:          00265403,  
Částka:     140.000,- Kč, 
Projekt:     Rozšíření kamerového systému. 
 
22) Město Osek   
Sídlo:        Zahradní č. p. 246, 417 05 Osek, 
IČO:          00266558,  
Částka:     150.000,- Kč, 
Projekt:     Nákup osobního automobilu pro služební účely MěP Osek. 
 
23) Statutární město Teplice   
Sídlo:      Náměstí Svobody č. p. 2/2, 415 95 Teplice,  
IČO:        00266621,  
Částka:   150.000,- Kč, 
Projekt:   Nákup vozidla pro Městskou policii Teplice 2020. 
 
24) Statutární město Chomutov 
Sídlo:       Zborovská č. p. 4602, 430 28 Chomutov,  
IČO:         00261891,  
Částka:    150.000,- Kč, 
Projekt:    Vozidlo MP. 
 



Příloha č. 3 
Seznam žadatelů, kterým nebude přidělena dotace v oblasti podpory F Programu: 
 
1) Obec Rybniště 
Sídlo:     č. p. 33, 407 51 Rybniště,    
IČO:       00524212,  
Částka:  60.000,- Kč, 
Projekt:  Vybavení JSDH Rybniště II. 
 
2) Obec Stebno 
Sídlo:     č. p. 22 Stebno, 400 02 Ústí nad Labem, 
IČO:       00832154,  
Částka:  80.000,- Kč, 
Projekt:  Dotace jednotky SDH Stebno r.2020. 
 
3) Obec Vrbice 
Sídlo:     Hlavní č. p. 47, 411 64 Vrbice, 
IČO:       00264652, 
Částka:  71.810,- Kč, 
Projekt:  Dovybavení jednotky SDH Vrbice. 
 
4) Obec Koštice 
Sídlo:      č. p. 26, 439 21 Koštice,       
IČO:        00265055, 
Částka:   80.000,- Kč, 
Projekt:   Dovybavení JSDH Koštice 2. 
 
5) Město Osek 
Sídlo:    Zahradní č. p. 246, 417 05, 
IČO:      00266558, 
Částka: 79.560,- Kč, 
Projekt: Pořízení zásahového vybavení. 
 
6) Obec Velké Žernoseky 
Sídlo:    č. p. 63 Velké Žernoseky, 412 01 Litoměřice,  
IČO:      00264610, 
Částka: 60.000,- Kč, 
Projekt: Nákup vybavení pro JSDHO Velké Žernoseky. 
 
7) Obec Bystřany 
Sídlo:    Pražská č. p. 32, 417 61 Bystřany, 
IČO:      00266256, 
Částka: 80.000,- Kč, 
Projekt: Vybavení SDH Bystřany OP. 
 
8) Obec Polepy 
Sídlo:    č. p. 112, 411 47 Polepy,  
IČO:      00264202, 
Částka: 79.470,- Kč, 
Projekt: Vybavení jednotky osobními ochrannými prostředky a věcnými prostředky požární 
ochrany. 
 
9) Město Vejprty   
Sídlo:      Tylova č. p. 870/6, 431 91 Vejprty, 
IČO:        00262170,  
Částka:   95.000,- Kč, 
Projekt:   Město Vejprty - Vybavení JSDH technickými prostředky. 
 
10) Obec Lkáň 
Sídlo:      č. p. 83 Lkáň, 411 15 Třebívlice, 
IČO:        00832162,  
Částka:   57.320,- Kč, 
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Projekt:   Vybavení JSDH Lkáň - 2020. 
 
11) Město Jirkov 
Sídlo:    náměstí Dr. E. Beneše č. p. 1, 431 11 Jirkov, 
IČO:      00261904, 
Částka: 100.000,- Kč, 
Projekt: Vybavení JSDH Jirkov. 
 
12) Obec Prackovice nad Labem 
Sídlo:    č. p. 54, 411 33 Prackovice nad Labem,  
IČO:      00264229, 
Částka: 80.000,- Kč, 
Projekt: Vybavení JSDH Prackovice. 
 
13) Obec Měrunice 
Sídlo:    č. p. 67, 418 04 Měrunice, 
IČO:      00266477, 
Částka: 80.000,- Kč, 
Projekt: Vybavení jednotky SDH Měrunice. 
 
14) Obec Horní Řepčice 
Sídlo:    č. p. 61, 411 45 Horní Řepčice, 
IČO:      00832294, 
Částka: 60.000,- Kč, 
Projekt: Obnova a doplnění vybavení jednotky požární ochrany obce. 
 
15) Město Roudnice nad Labem 
Sídlo:    Karlovo náměstí č. p. 21, 413 01 Roudnice nad Labem, 
IČO:      00264334, 
Částka: 80.000,- Kč, 
Projekt: Pořízení vybavení pro JSDH města Roudnice nad Labem. 
 
16) Obec Hlinná 
Sídlo:    č. p. 53 Hlinná, 412 01 Litoměřice, 
IČO:      00526142, 
Částka: 50.220,- Kč, 
Projekt: Dovybavení nových členů JSDHO Hlinná. 
 
17) Obec Hrobce 
Sídlo:     Ke Hřišti č. p. 14, 411 83 Hrobce, 
IČO:       00263664,  
Částka:  60.000,- Kč, 
Projekt:  Vybavení pro JSDH Hrobce 2020. 
 
18) Obec Libotenice 
Sídlo:    č. p. 37, 412 01 Libotenice, 
IČO:      00263940, 
Částka: 60.000,- Kč, 
Projekt: Vybavení jednotky JSDH Libotenice pro mimořádné události. 
 
19) Město Košťany 
Sídlo:    Teplická č. p. 297, 417 23 Košťany, 
IČO:      00266400, 
Částka: 70.000,- Kč, 
Projekt: Vybavení DA Ford Transit a zvýšení akceschopnosti jednotky. 
 
20) Obec Raná 
Sídlo:    č. p. 114, 439 24 Raná u Loun, 
IČO:      00556416, 
Částka: 56.540,- Kč, 
Projekt: Vybavení jednotky SDH Raná - 2020. 
 



21) Obec Hřivice 
Sídlo:    č. p. 24, 439 65 Hřivice, 
IČO:      00264971, 
Částka: 60.000,- Kč, 
Projekt: Podpora obnovy vybavení jednotky SDH. 
 
22) Městys Panenský Týnec 
Sídlo:     č. p. 10, 439 05 Panenský Týnec, 
IČO:       00265314,  
Částka:  73.050- Kč 
Projekt:  Vybavení JSDH Panenský Týnec, 
 
23) Obec Horní Podluží 
Sídlo:     Žofín č. p. 2, 407 57 Horní Podluží, 
IČO:       00524221,  
Částka:  77.780,- Kč, 
Projekt:  Dovybavení JSDH Horní Podluží. 
 
24) Město Krásná Lípa 
Sídlo:    Masarykova č. p. 246/6, 407 46 Krásná Lípa,  
IČO:      00261459, 
Částka: 78.480,- Kč, 
Projekt: Podpora SDH Krásná Lípa 2020. 
 
25) Město Rumburk    
Sídlo:       Třída 9. května č. p. 1366/48, 408 01 Rumburk, 
IČO:         00261602,  
Částka:    100.000,- Kč, 
Projekt:    Pořízení ochranných pracovních prostředků pro jednotku SDH Rumburk. 
 
26) Město Duchcov 
Sídlo:    náměstí Republiky č. p. 20/5, 419 01 Duchcov, 
IČO:      00266299, 
Částka: 80.000,- Kč, 
Projekt: Vybavení jednotky SDH Duchcov pracovními stejnokroji. 
 
27) Město Klášterec nad Ohří 
Sídlo:    náměstí Dr. Edvarda Beneše č. p. 85, 431 51 Klášterec nad Ohří,  
IČO:      00261939, 
Částka: 80.000,- Kč, 
Projekt: Obnova zásahových oděvů JSDH Klášterec nad Ohří. 
 
28) Město Varnsdorf 
Sídlo:     Nám. E. Beneše č.p. 470, 407 47 Varnsdorf, 
IČO:       00261718,  
Částka:  80.000,- Kč, 
Projekt:  Obnovení a doplnění výbavy JSDH Varnsdorf. 
 
29) Obec Chotiměř 
Sídlo:    č. p. 66, 410 02 Chotiměř, 
IČO:      00556211, 
Částka: 80.000,- Kč, 
Projekt: Pořízení vybavení JSDH Chotiměř. 
 
30) Obec Travčice 
Sídlo:    č. p. 150 Travčice, 412 01 Litoměřice,  
IČO:      00264504, 
Částka: 60.000,- Kč, 
Projekt: Vybavení jednotek Sboru dobrovolných hasičů osobními ochrannými prostředky a 
věcnými postředky PO. 
 
31) Obec Mikulov 



Sídlo:    Tržní náměstí č. p. 27, 419 01 Mikulov, 
IČO:      00266485, 
Částka: 51.860,- Kč, 
Projekt: Pořízení osobních ochranných prostředků pro JSDH Mikulov. 
 
32) Obec Úherce 
Sídlo:     č. p. 57 Úherce, 440 01 Louny,    
IČO:       00556459,  
Částka:  60.000,- Kč, 
Projekt:  Pořízení 1 ks DT Draeger vč. příslušenství a 1 ks zásahový oděv, rukavice, boty. 
 
33) Obec Chudoslavice 
Sídlo:    č. p. 13, 412 01 Chudoslavice, 
IČO:      00832235, 
Částka: 60.000,- Kč, 
Projekt: Nákup vybavení pro JSDHO Chudoslavice. 
 
34) Obec Chotiněves 
Sídlo:     č. p. 6 Chotiněves, 411 45 Úštěk, 
IČO:       00555223,  
Částka:  59.900,- Kč, 
Projekt:  Program 2020. 
 
35) Obec Černčice 
Sídlo:     Jiráskova č. p. 223, 439 01 Černčice,  
IČO:       00556271, 
Částka:  80.000,- Kč, 
Projekt:  Pořízení osobních ochranných prostředků pro JSDH obce Černčice. 
 
36) Obec Křešice 
Sídlo:    Nádražní č. p. 84, 411 48 Křešice, 
IČO:      00263851, 
Částka: 60.000,- Kč, 
Projekt: Nákup vybavení pro JSDHO Křešice. 
 
37) Obec Želenice 
Sídlo:     Na Návsi č. p. 27, 434 01 Želenice, 
IČO:       00266205,  
Částka:  60.000,- Kč, 
Projekt:  Vybavení jednotky SDH Želenice. 
 
38) Obec Chřibská 
Sídlo:    č. p. 197, 407 44 Chřibská, 
IČO:      00261378, 
Částka: 80.000,- Kč, 
Projekt: VYBAVENÍ JEDNOTKY. 
 
39) Obec Velká Ves 
Sídlo:    č. p. 53 Velká Ves, 441 01 Podbořany, 
IČO:      00262188, 
Částka: 54.000,- Kč, 
Projekt: Pořízení vybavení pro JSDH Podlesice. 
 
40) Obec Domoušice 
Sídlo:     č. p. 107, 439 68 Domoušice, 
IČO:       00264903,  
Částka:  79.270,- Kč, 
Projekt:  Vybavení SDH Domoušice 2020. 
 
41) Obec Martiněves 
Sídlo:    Pohořice č. p. 24, 411 19 Martiněves,  
IČO:      00264024, 



Částka: 60.000,- Kč, 
Projekt: Materiální vybavení JSDH. 
 
42) Obec Jeníkov 
Sídlo:     Oldřichov č. p.  52, 417 24 Jeníkov, 
IČO:       00266361, 
Částka:  50.410,- Kč, 
Projekt:  Vybavení JSDH obce Jeníkov pravoúhlými svítilnami Survivor Li-ion LED  s nabíjecí 

základnou a adaptéry. 
 
43) Město Litvínov 
Sídlo:     náměstí Míru č. p. 11, 436 01 Litvínov, 
IČO:       00266027, 
Částka:  70.650,- Kč, 
Projekt:  Vybavení JSDH města Litvínova osobními ochrannými prostředky a věcnými  
prostředky požární ochrany. 
 
44) Statutární město Most 
 Sídlo:     Radniční č. p. 1/2, 434 69 Most, 
IČO:        00266094,  
Částka:   80.000,- Kč, 
Projekt:   Pořízení vybavení pro JSDH Most. 
 
45) Obec Líšťany 
Sídlo:     U Svatého Jána č .p. 100, 440 01 Líšťany, 
IČO:       00831824, 
Částka:  100.000,- Kč, 
Projekt:  Vybavení JSDH osobními ochrannými prostředky. 
 
46) Město Dolní Poustevna 
Sídlo:    Vilémovská č. p. 77, 407 82 Dolní Poustevna, 
IČO:      00261289, 
Částka: 80.000,- Kč, 
Projekt: Zásahové vybavení pro jednotku SDH Dolní Poustevna. 
 
47) Obec Očihov 
Sídlo:    č. p. 7, 439 87 Očihov, 
IČO:      00556378, 
Částka: 56.000,- Kč, 
Projekt: Vybavení členů jednotky-nositelů dýchací techniky. 
 
48) Statutární město Teplice 
Sídlo:     náměstí Svobody č.p. 2/2, 415 95 Teplice, 
IČO:       00266621,  
Částka:  80.000,- Kč, 
Projekt:  Vybavení JSDH Teplice osobními ochrannými prostředky. 
 
49) Obec Radonice 
Sídlo:    č. p. 1, 431 55 Radonice, 
IČO:      00262111, 
Částka: 100.000,- Kč, 
Projekt: Zásahové oděvy pro JPO II. Radonice. 
 
50) Obec Ploskovice 
Sídlo:    č. p. 2, 411 42 Ploskovice, 
IČO:      00264164, 
Částka: 60.000,- Kč, 
Projekt: Pořízení základního vybavení pro JSDHO Ploskovice. 
 
51) Obec Málkov 
Sídlo:    Zelená č. p. 3, 431 02 Zelená,   
IČO:      00262013, 



Částka: 80.000,- Kč, 
Projekt: Žádost o poskytnutí dotace. 
 
52) Obec Černouček 
Sídlo:    č. p. 50, 413 01 Černouček, 
IČO:      00526428, 
Částka: 60.000,- Kč, 
Projekt: Obec Černouček - vybavení jednotky SDH. 
 
53) Obec Malé Březno 
Sídlo:    č. p. 7 Malé Březno, 400 02 Ústí nad Labem, 
IČO:      00556891, 
Částka: 56.880,- Kč, 
Projekt: Lezecké vybavení pro JSDH Malé Březno. 
 
54) Obec Dolní Podluží 
Sídlo:    č. p. 6, 407 55 Dolní Podluží, 
IČO:      00261271, 
Částka: 80.000,- Kč, 
Projekt: Vybavení JSDHO Dolní Podluží. 
 
55) Obec Obora 
Sídlo:    č. p. 117, 440 01 Obora, 
IČO:      00556360, 
Částka: 50.000,- Kč, 
Projekt: Vybavení JSDH. 
 
56) Obec Březno 
Sídlo:    Radniční č. p. 97, 431 45 Březno, 
IČO:      00261823, 
Částka: 80.000,- Kč, 
Projekt: Nákup vybavení pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů Březno. 
 
57) Statutární město Ústí nad Labem, Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov 
Sídlo:      Národního odboje č. p. 794/15, 400 03 Ústí nad Labem 3,   
IČO:        00081531,  
Částka:   55.800,- Kč, 
Projekt:   Materiální vybavení JSDH Střekov. 
 
58) Obec Proboštov 
Sídlo:    náměstí Svobody č. p. 700, 417 12 Proboštov, 
IČO:      00266566, 
Částka: 72.000,- Kč, 
Projekt: Technické prostředky JSDH Proboštov. 
 
59) Obec Braňany 
Sídlo:     Bílinská č. p. 76, 435 22 Braňany, 
IČO:       00265845,  
Částka:  80.000,- Kč, 
Projekt:  Vybavení JPO záchranným člunem s motorovým pohonem. 
 
60) Obec Podsedice 
Sídlo:     č. p. 29 Podsedice, 411 15 Podsedice,   
IČO:       00555207,  
Částka:  60.000,- Kč, 
Projekt:  Pořízení technických prostředků pro hasičský sbor v Podsedice - Chrášťany. 
 
61) Městský obvod Neštěmíce 
Sídlo:      U Radnice č. p. 229, 403 31 Ústí nad Labem,   
IČO:        00081531,  
Částka:   49.660,- Kč, 
Projekt:   Automatizovaný externí defibrilátor pro JSDH Mojžíř. 



 
62) Obec Telnice 
Sídlo:      č. p. 84, 403 38 Telnice, 
IČO:        00267074,    
Částka:   80.000,- Kč, 
Projekt:   Vybavení JSDHO Telnice. 
 
63) Obec Oleško 
Sídlo:    č. p. 5, 412 01 Oleško, 
IČO:      00526070, 
Částka: 60.000,- Kč, 
Projekt: Výbava JSDHO Oleško. 
 
64) Město Žatec 
Sídlo:    náměstí Svobody č. p. 1, 438 24 Žatec, 
IČO:      00265781, 
Částka: 63.460,- Kč, 
Projekt: Vybavení JPO prostředky na lesní a polní požáry. 
 
65) Město Jiříkov 
Sídlo:    Náměstí č. p. 464/1, 407 53 Jiříkov, 
IČO:      00261424, 
Částka: 83.700,- Kč, 
Projekt: Jiříkov - pořízení nového vybavení pro potřeby Sboru dobrovolných hasičů Jiříkov. 
 
66) Obec Dobroměřice 
Sídlo:    Pražská č. p. 53, 440 01,  
IČO:      00831786, 
Částka: 51.060,- Kč, 
Projekt: Vybavení JSDH Dobroměřice 2020. 
 
67) Obec Labská Stráň 
Sídlo:    č. p. 111, 405 02 Labská Stráň, 
IČO:      00555991, 
Částka: 80.000,- Kč, 
Projekt: Vybavení jednotky. 
 
68) Obec Vroutek 
Sídlo:    náměstí Míru č. p. 166, 439 82 Vroutek, 
IČO:      00265705, 
Částka: 80.000,- Kč, 
Projekt: Pořízení přívěsu. 
 
69) Obec Zbrašín 
Sídlo:    č. p. 23, 440 01 Zbrašín, 
IČO:      00556491, 
Částka: 39.000,- Kč, 
Projekt: Vybavení SDH Zbrašín. 
 
70) Obec Obrnice 
Sídlo:      Mírová č. p. 70, 435 21 Obrnice,  
IČO:        00266116,  
Částka:   73.800,- Kč, 
Projekt:   Pořízení plynového detektoru, tabletu a softwaru. 
 
71) Městys Kovářská 
Sídlo:      náměstí Jana Švermy č. p. 64, 431 86 Kovářská, 
IČO:        00261947, 
Částka:   100.000,- Kč, 
Projekt:  Pořízení termokamery pro JPO II. 
 
72) Městys Peruc 



Sídlo:      Oldřichova č .p. 49, 439 07 Peruc, 
IČO:        00265331,  
Částka:   60.000,- Kč, 
Projekt:  Pořízení nového požárního přívěsu nákladního. 
 



Příloha č. 4. 
Seznam žadatelů, kterým bude přidělena dotace v oblastech podpory A-C Programu 
 
Oblast podpory A Programu: 
1) Obec Proboštov 
Sídlo:    náměstí Svobody č. p. 700, 417 12 Proboštov, 
IČO:      00266566, 
Částka: 57.060,- Kč, 
Projekt: Rekonstrukce CAS Proboštov. 
 
2) Městys Panenský Týnec  
Sídlo:      č. p. 10, 439 05 Panenský Týnec,  
IČO:        00265314,  
Částka:   100.000,- Kč, 

Projekt:  Oprava CAS. 
 
3) Obec Labská Stráň 
Sídlo:    č. p. 111 Labská Stráň, 405 02 Děčín 2,                                                                                                                                                                                                              
IČO:      00555991, 
Částka: 100.000,- Kč, 
Projekt: Oprava Tatra 148/CAS132. 

 
4) Obec Prackovice nad Labem 
Sídlo:    č. p. 54, 411 33 Prackovice nad Labem,  
IČO:      00264229, 
Částka: 80.000,- Kč, 
Projekt: Rekonstrukce CAS Tatra 815. 
 
5) Obec Malečov 
Sídlo:    č. p. 36, 403 27 Malečov, 
IČO:      00266884, 
Částka: 100.000,- Kč, 
Projekt: Obec Malečov – rekonstrukce CAS. 
 
6) Obec Travčice 
Sídlo:    č. p. 150, 412 01 Travčice,  
IČO:      00264504, 
Částka: 100.000,- Kč, 
Projekt: Oprava cisternového automobilu LIAZ CAS 25. 
 
7) Obec Oleško 
Sídlo:    č. p. 5, 412 01 Oleško,  
IČO:      00526070, 
Částka: 100.000,- Kč, 
Projekt: Oprava CAS 25 RTHP etapa 2. 
 
8) Obec Očihov 
Sídlo:    č. p. 7, 439 87 Očihov , 
IČO:      00556378, 
Částka:  90.000,- Kč, 
Projekt: Rekonstrukce CAS 25 KAROSA. 
 
9) Statutární město Ústí nad Labem – Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov 
Sídlo:    Národního odboje č. p. 794/15, 400 03 Ústí nad Labem, 
IČO:      00081531, 
Částka:  98.180,- Kč, 
Projekt: Oprava vozu CAS 34 Tatra 815. 
 
 
10) Statutární město Ústí nad Labem – město 
Sídlo:    Velká hradební č. p. 2336, 400 01 Ústí nad Labem, 
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IČO:      00081531, 
Částka:  55.000,- Kč, 
Projekt: vybavení vozidla. 

 
Oblast podpory B Programu: 
11) Obec Tuchořice 
Sídlo:    č. p. 123, 439 69 Tuchořice, 
IČO:      00265624, 
Částka: 1 500.000,- Kč, 
Projekt: Tuchořice - pořízení CAS pro JSDHO. 
 
12) Obec Radonice 
Sídlo:    č. p. 1, 431 55 Chomutov,  
IČO:      00262111, 
Částka: 1 500.000,- Kč, 
Projekt: Nákup CAS pro JPO II. Radonice. 
 
13) Obec Hora Svatého Šebestiána 
Sídlo:    č. p. 3, 431 82 Hora Svatého Šebestiána, 
IČO:      00261866, 
Částka: 1 500.000,- Kč, 
Projekt: Nákup nové cisternové automobilové stříkačky. 
 
14) Obec Velké Březno 
Sídlo:    Děčínská č. p. 211, 403 23 Velké Březno,    
IČO:      00267139, 
Částka: 1 000.000,- Kč, 
Projekt: Pořízení cisternové automobilové stříkačky - obec Velké Březno. 
 
Oblast podpory C Programu: 
15) Obec Chudoslavice 
Sídlo:     č. p. 13 Chudoslavice, 412 01 Litoměřice,      
IČO:       00832235,  
Částka:  300.000,- Kč, 
Projekt:  Pořízení dopravního automobilu pro JSDHO Chudoslavice. 
 
16) Obec Petrohrad 
Sídlo:    č. p. 146 Petrohrad, 439 85 Petrohrad,  
IČO:      00480975, 
Částka: 300.000,- Kč, 
Projekt: Pořízení nového dopravního automobilu. 
 
17) Městys Cítoliby 
Sídlo:    Zeměšská č. p. 219, 439 02 Cítoliby,  
IČO:      00556262, 
Částka: 300.000,- Kč, 
Projekt: Pořízení dodávkového automobilu. 
 
18) Obec Dolní Habartice 
Sídlo:     č. p. 178 Dolní Habartice, 405 02 Děčín, 
IČO:       00555924,  
Částka:  300.000,- Kč, 
Projekt:  Dolní Habartice - Dopravní automobil. 
 
19) Město Postoloprty  
Sídlo:      Mírové náměstí č. p. 318, 439 42 Postoloprty,  
IČO:        00265403,  
Částka:   300.000,- Kč, 
Projekt:   Nákup dopravního automobilu. 
 
 



20) Obec Smolnice 
Sídlo:    č. p. 104, 439 14 Smolnice,  
IČO:      00556424, 
Částka: 300.000,- Kč, 
Projekt: Pořízení nového DA pro JSDH Smolnice. 
 
21) Obec Šluknov 
Sídlo:    náměstí Míru č. p. 1, 407 77 Šluknov,  
IČO:      00261688, 
Částka: 300.000,- Kč, 
Projekt: Pořízení dopravního automobilu pro JSDHO Šluknov. 
 
22) Městys Slavětín 
Sídlo:    Na Městečku č. p. 50, 439 09 Slavětín,   
IČO:      00265497, 
Částka: 300.000,- Kč, 
Projekt: Slavětín - Dopravní automobil. 
 
23) Obec Chotiměř 
Sídlo:    č. p. 66, 410 02 Chotiměř, 
IČO:      00556211, 
Částka: 300.000,- Kč, 
Projekt: Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Chotiměř. 
 
24) Obec Řehlovice 
Sídlo:      č. p. 1, 403 13 Řehlovice,       
IČO:        00266981,  
Částka:   500.000,- Kč, 
Projekt:   Požární zbrojnice na st.p.č. 175 k.ú. Řehlovice. 
 
25) Město Benešov nad Ploučnicí   
Sídlo:      náměstí Míru č. p. 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí,  
IČO:        00261181,  
Částka:   300.000,- Kč, 
Projekt:   Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH. 
 
26) Obec Dobkovice 
Sídlo:    č. p. 101, 407 03 Dobkovice,  
IČO:      00261246, 
Částka: 500.000,- Kč, 
Projekt: Dobkovice - hasičská zbrojnice. 
 
27) Město Vejprty   
Sídlo:      Tylova č. p. 870/6, 431 91 Vejprty, 
IČO:        00262170,  
Částka:   500.000,- Kč, 
Projekt:   Město Vejprty - Rekonstrukce požární zbrojnice. 
 
28) Obec Starý Šachov 
Sídlo:    č. p. 80, 405 02 Starý Šachov, 
IČO:      00555894, 
Částka: 300.000,- Kč, 
Projekt: Osmimístný dopravní automobil Starý Šachov. 
 
29) Obec Chuderov 
Sídlo:    č. p. 63, 400 02 Chuderov,  
IČO:      00266809, 
Částka: 300.000,- Kč, 
Projekt: Chuderov - Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním. 
 
 
 



30) Obec Vilémov 
Sídlo:    č. p. 172, 407 80 Vilémov,  
IČO:      00261769, 
Částka: 300.000,- Kč, 
Projekt: Pořízení dopravního automobilu pro obec Vilémov. 
 
31) Obec Lukavec 
Sídlo:    č. p. 43, 410 02 Lukavec, 
IČO:      00526134, 
Částka: 300.000,- Kč, 
Projekt: Lukavec - Dopravní automobil. 
 
32) Obec Liběšice 
Sídlo:    č. p. 6, 411 46 Liběšice,  
IČO:      00263893, 
Částka: 300.000,- Kč, 
Projekt: Obec Liběšice - dopravní automobil. 
 
33) Obec Černouček 
Sídlo:    č. p. 50, 413 01 Černouček, 
IČO:      00526428, 
Částka: 300.000,- Kč, 
Projekt: Obec Černouček - dopravní automobil. 
 
34) Obec Hlinná 
Sídlo:    č. p. 53 Hlinná, 412 01 Litoměřice, 
IČO:      00526142, 
Částka: 300.000,- Kč, 
Projekt: DA Hlinná. 
 
35) Městys Peruc 
Sídlo:    Oldřichova č. p. 49, 439 07 Peruc,  
IČO:      00265331, 
Částka: 300.000,- Kč, 
Projekt: Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Telce. 
 
36) Obec Háj u Duchcova 
Sídlo:    Kubátova č. p. 155, 417 22 Háj u Duchcova, 
IČO:      00266302, 
Částka: 300.000,- Kč, 
Projekt: Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH. 
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Krajský úřad 

Číslo smlouvy u poskytovatele: 20/SMLxxxx/SoPD/ZD JID:  
Číslo smlouvy u příjemce:  
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ 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: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje 
Kontaktní osoba: Ing. Petr Severa 
E-mail/telefon: severa.p@kr-ustecky.cz / 475657435 
IČ: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 
 číslo účtu: 882733379/0800 
 
(dále jen „poskytovatel“) 
 
a 
 
Příjemce  
Krajská zdravotní, a.s. 
Sídlo: Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Ing. Jiří Novákem, předsedou představenstva a Mgr. Radkem 

Scherferem, místopředsedou představenstva 
Kontaktní osoba: Ing. Luděk Rückl 
E-mail/telefon: ludek.ruckl@kzcr.eu / 477114111 
IČ: 25488627 
DIČ: CZ25488627 
Bank. spojení: ČSOB, pobočka Ústí nad Labem 
 číslo účtu: 216686400/0300 
 

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem dne 5. 5. 2004, 
oddíl B, vložka 1550 (kopie výpisu z obchodního rejstříku příjemce tvoří přílohu č. 1 k této 
smlouvě) 
 
(dále jen „příjemce“) 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE 
 

bod 10.1 priloha3.pdf k usnesení č. 020/98R/2020
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(dále jen „smlouva“) 
 

Preambule 
 
1. Mezi poskytovatelem a příjemcem byla dne 26. 6. 2017 uzavřena Smlouva 

o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění 
závazku veřejné služby a to v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje 
č. 030/6Z/2017 ze dne 26. 6. 2017 (dále jen „Smlouva o SOHZ“), ve znění dodatků č. 
1. a 2., schválených usnesením č. 019/12Z/2018 ze dne 23.04.2018 a usnesením č. 
010/15Z/2018 ze dne 22.10.2018.  

2. Příjemce se Smlouvou o SOHZ zavazuje po dobu jejího trvání a za podmínek v ní 
stanovených provozovat specifikované zdravotní služby jako služby obecného 
hospodářského zájmu (dále jen „Služby“), přičemž poskytovatel se naproti tomu 
zavazuje poskytovat příjemci na provozování těchto služeb vyrovnávací platbu za 
závazek veřejné služby, přičemž platí, že platba za závazek veřejné služby je 
omezena rozsahem nezbytným pro úhradu výdajů na obnovu a pořízení infrastruktury 
(budovy a technologie) nezbytné pro výkon plnění závazku veřejné služby dle 
Smlouvy o SOHZ. 

3. Vyrovnávací platba je dle Smlouvy o SOHZ dotací ve smyslu § 10a odst. 1 písm. b) 
zákona, č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“). 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy, účel a výše dotace 
 

1. Poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 
22. 06. 2020 poskytuje příjemci ze svého rozpočtu investiční dotaci (vyrovnávací 
platbu) (dále jen „Dotace“) ve výši 370.000.000,- Kč (slovy: třistasedmdesátmilionů 
korun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem 
použije nejpozději do 31. 12. 2020, pokud nebude postupováno podle čl. II odst. 4. 
nebo odst. 5. této smlouvy.  

2. Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí investiční dotace (vyrovnávací 
platby) na rok 2020 ze dne 28. 02. 2020 vedené pod č.j.: KUUK/039827/2020 (dále 
jen „Žádost“) v souladu se Smlouvou o SOHZ (zejména pak čl. V odst. 1 až 3 Smlouvy 
o SOHZ). Žádost je přílohou č. 2 této smlouvy a obsahuje specifikaci obnovovacích 
investic s odůvodněním jejich účelnosti a hospodárnosti, seznam náhradních investic, 
specifikaci rozvojových a nových investic s detailním odůvodněním jejich potřebnosti 
pro provozování Služeb. Příjemce prohlašuje, že veškeré investice uvedené v Žádosti 
jsou nezbytné pro výkon Služeb dle Smlouvy o SOHZ a splňují definiční znaky 
uvedené v odst. 3 tohoto článku. 

3. Pro účely této smlouvy se obnovovacími, rozvojovými, novými a náhradními 
investicemi rozumí: 

 obnovovací investice je investice do majetku příjemce (náklady spojené 

s pořízením majetku), který zcela nahrazuje účetně a funkčně zcela 

identický účetně odepsaný a již reálně nevyužitelný majetek příjemce, který 

slouží pro provozování Služeb,  

 rozvojová investice je investice do majetku příjemce (náklady spojené 

s pořízením majetku), který s výjimkou stavebních investic sice funkčně 
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nahrazuje účetně a funkčně zcela účetně odepsaný a již reálně 

nevyužitelný majetek příjemce, který slouží pro provozování Služeb, 

nicméně který nelze považovat vzhledem k jeho komplexnosti, technické 

vyspělosti či dalším vlastnostem za identický s majetkem, který 

je rozvojovou investicí nahrazován. Rozvojovou stavební investicí 

je investice do stávajícího nemovitého majetku, která mění či modifikuje 

účel jeho užívání nebo mění či modifikuje jeho technické parametry nebo 

vybavenost. I po realizaci rozvojové stavební investice musí nemovitý 

majetek, do něhož byla rozvojová stavební investice realizována, sloužit 

k poskytování Služeb. Rozvojová investice (včetně rozvojové stavební 

investice) by zpravidla měla zlepšit standard poskytovaných Služeb; 

 novou investicí se rozumí investice do majetku příjemce (náklady spojené 

s pořízením majetku příjemce), který příjemce do okamžiku realizace nové 

investice nevlastnil a za pomocí něhož příjemce bude realizovat nové 

výkony (do okamžiku realizace nové investice nerealizované), které 

nicméně budou poskytovány v rámci Služeb. Novou stavební investicí 

je investice do zhotovení či pořízení nové stavby (stavební objekt, budova), 

která před realizací investice neexistovala, nebo ji příjemce nevlastnil, a za 

pomoci níž bude příjemce poskytovat Služby; 

 náhradní investice jsou investice do majetku používaného pro provozování 

Služeb, které příjemce nehodlá realizovat v příslušném kalendářním roce, 

anebo je hodlá realizovat bez užití prostředků z Dotace. Za předpokladu, 

že hospodárnost a účelnost těchto náhradních investic bude náležitě 

specifikována v Předběžné kalkulaci, zpracované v souladu se Smlouvou 

o SOHZ a za předpokladu, že některé z obnovovacích, rozvojových 

a nových investic, které měly být realizovány v příslušném kalendářním 

roce, v tomto kalendářním roce realizovány nebudou, může příjemce 

použít prostředky z Dotace na (ko)financování těchto náhradních investic.  

4. Dotace je poskytnuta na realizaci v Žádosti specifikovaných obnovovacích, 
rozvojových, nových a náhradních investic.  

5. Dotace je veřejnou podporou slučitelnou s vnitřním trhem, neboť je vyrovnávací 
platbou dle Smlouvy o SOHZ.  

6. 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 úhrady 
investičních nákladů spojených s investicemi do majetku užívaného pro provozování 
Služeb v roce 2020, toto je zároveň doba, v níž má být stanoveného účelu dosaženo.  

2. Dotace je poskytnuta účelově a lze ji použít pouze na úhradu uznatelných nákladů 
přímo souvisejících s úhradou investičních nákladů dle odst. 1. tohoto článku.  
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Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky: 

a) vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti, 

b) vznikl příjemci v přímé souvislosti s úhradou investičních nákladů ve schváleném 
období realizace pro provozování Služeb, 

c) byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce na jeho účetních 
dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními podpůrnými 
doklady. 

3. Dotace bude poskytnuta ve splátkách, přičemž první splátka ve výši 10% základu 
předběžné kalkulace pro rok 2020 bude poskytnuta do 30. 6. 2020. Zbývající Dotace 
ve výši 90% základu předběžné kalkulace pro rok 2020 bude poskytnuta dle možností 
rozpočtu poskytovatele, jednorázově bankovním převodem nebo ve splátkách, 
nejpozději však do 30. 11. 2020 na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy. 

4. Pokud příjemce nerealizuje vůbec či pouze z části jakoukoliv obnovovací, rozvojovou, 
nebo novou investici předvídanou v Žádosti (dále jen „odložená investice“) a na místo 
ní nebude realizovat ani žádnou náhradní investici, a pokud zároveň tuto odloženou 
investici bude realizovat, resp. pokud ji dokončí, v roce 2021, je příjemce oprávněn 
nevyčerpanou část finančních prostředků z Dotace použít na financování odložené 
investice v roce 2021, a to vše za předpokladu, že (i) odložená investice, důvody její 
(částečné) nerealizace a výše tomu odpovídajících nevyčerpaných finančních 
prostředků z Dotace, bude řádně specifikována ve vyúčtování Dotace podle této 
smlouvy a (ii) příjemce do 31. 3. 2022 předloží vyúčtování použití prostředků z Dotace 
na odloženou investici v roce 2021 („Vyúčtování odložené investice“), které bude mít 
veškeré náležitosti vyúčtování Dotace dle této smlouvy (čl. III odst. 6 smlouvy).  

5. V případě náhradních investic, jejichž realizace bude zahájena a nebude dokončena 
v r. 2020, je možné uplatnit obdobný postup, jako u odložených investic dle výše 
uvedeného odst. 4. čl. II této smlouvy (dále jen „odložená náhradní investice“). 

6. V případě, že v průběhu roku nastane potřeba realizovat nenadálou investici 
do majetku užívaného pro provozování Služeb, která v době uzavření smlouvy 
o Dotaci nemohla být předvídatelná (jedná se například o nutnou investici do majetku, 
který byl poškozen havárií apod.) a nebyla tedy uvedena v Žádosti, je příjemce 
oprávněn užít v nutné míře prostředky z Dotace na financování takové nenadálé 
investice. Před užitím finančních prostředků z Dotace dle předchozí věty je však 
příjemce povinen poskytovatele o nutnosti realizace takové investice za užití 
prostředků z Dotace písemně informovat, přičemž v této písemné informaci je 
příjemce povinen minimálně specifikovat výši finančních prostředků z Dotace, kterou 
hodlá na financování předmětné nenadálé investice užít, a dále veškerá opatření, 
která zajistí, že finanční prostředky z Dotace budou užity hospodárně a účelně. 
V případě, že poskytovatel do 10 dnů od doručení této písemné informace vyjádří 
nesouhlas s financováním předmětné nenadálé investice z prostředků Dotace, není 
příjemce oprávněn jakékoliv prostředky z Dotace na předmětnou nenadálou investici 
použít. Pro vyloučení veškerých pochybností je stanoveno, že v případě, že příjemce 
bude financovat nenadálé investice v souladu s tímto odstavcem, nezvýší se celková 
výše poskytnuté Dotace dle této smlouvy, tzn. že financování některých investic 
předvídaných v Žádosti nebude moci být zrealizováno, a to minimálně ve výši výdajů 
na předmětnou nenadálou investici. Pro případ použití postupu podle tohoto odstavce 
platí, že za poskytovatele jedná hejtman Ústeckého kraje. 

7. V případě stavební investice, kdy příjemce žádá Dotaci i na zpracování projektové 
dokumentace, se příjemce zavazuje v případě, že nebude zahájena realizace vlastní 
stavby nebo zahájeno výběrové řízení na stavební práce do 31. 12. 2022, vrátit 
předmětnou část Dotace, která byla použita na úhradu nákladů na zpracování 
projektové dokumentace nejpozději do 31. 03.2023. 
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Článek III. 

Práva a povinnosti příjemce 
 

Příjemce prohlašuje, že Dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje: 

1. Použít Dotaci za účelem úhrady investičních nákladů spojených s investicemi 
do majetku užívaného pro provozování Služeb, pro který byla Dotace poskytnuta, 
a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.  

2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.  

3. Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění 
odpočtu této daně. 

4. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu s předloženou 
Žádostí, 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 poskytnuté výše Dotace, tak i z hlediska nákladů (investičních výdajů) na 
v Žádosti specifikované investice, a to formou zakázek s jednoznačnou identifikací 
(specifický objekt účtování), která je uváděna v účetních dokladech a v kartách 
majetku. 

5. Označovat originály účetních dokladů informací o tom, že investice 
je spolufinancována Ústeckým krajem.  

6. Do 31. 3. 2021 předložit vyúčtování Dotace, které bude součástí Výsledné kalkulace 
dle čl. V odst. 9 Smlouvy o SOHZ a jehož součástí bude:  

a) údaj o skutečných nákladech (výdajích) spojených s realizací obnovovacích, 
rozvojových a nových investic, jejichž realizace měla být a skutečně byla 
(ko)financována z Dotace;  

b) odůvodnění účelnosti a hospodárnosti realizovaných investic, tj. zejména 
informaci o systémových opatřeních pro zajištění minimalizace nákladů 
spojených s investicí (výběrové řízení, srovnání cen možných substitutů apod.);  

c) specifikace investic předvídaných v Žádosti (obnovovacích, rozvojových 
a nových), které nebyly v příslušném období zcela či částečně realizovány 
a odůvodnění jejich plného/částečného neuskutečnění v příslušném 
kalendářním roce, včetně uvedení nákladů (investičních výdajů), jejichž čerpání 
připadne na následující rok; 

d) specifikace náhradních investic, které byly realizovány namísto investic 
uvedených pod písm. c), a to včetně odůvodnění jejich účelnosti a hospodárnosti 
v souladu s písm. b);  

e) specifikace odložených investic a odložených náhradních investic, jejichž 
realizace započala v roce 2020 a nebyla dokončena, dle čl. II odst. 4 této 
smlouvy, kdy financování z prostředků Dotace bude realizováno v roce 2021, 
s uvedením výše tomu odpovídajících nevyčerpaných finančních prostředků; 

f) specifikace odložených náhradních investic, jejichž realizace započala v roce 
2020, nebyla dokončena a je předpokládáno jejich zahrnutí do čerpání 
z prostředků Dotace, v roce 2021, a to s uvedením výše tomu odpovídajících 
nevyčerpaných finančních prostředků;  
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g) specifikace nenadálých investic realizovaných v souladu se zněním čl. II. odst. 6 
této smlouvy, a to jak v listinné podobě s podpisem statutárního zástupce, tak 
v elektronické podobě, např. na CD.  

7. Na dobu minimálně tří let ode dne účinnosti této smlouvy zajistit udržitelnost investic 
uvedených v čl. III. odst. 6 smlouvy. Po tuto dobu je příjemce povinen zachovat 
veškeré originální dokumenty související s investicemi (tj. především dokumentaci 
zadávacích a výběrových řízení na dodavatele, smlouvy s dodavateli, účetní 
písemnosti a doklady, inventurní soupisy, veškerá související potvrzení a průvodní 
materiály) v písemné nebo elektronické podobě.  

8. Poskytovatel je oprávněn svým písemným pokynem během účinnosti této smlouvy, 
nejpozději však do 15. 3. 2021, detailněji specifikovat výše uvedené náležitosti 
vyúčtování Dotace tak, aby na jeho základě mohla být efektivně provedena kontrola 
řádného nakládání s prostředky Dotace v souladu s touto smlouvou a Smlouvou 
o SOHZ. Splnění toho pokynu poskytovatele je pro příjemce závazné. 

9. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití 
prostředků Dotace v návaznosti na realizaci investic a v této souvislosti jim umožnit 
nahlížet do účetní evidence. Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak 
i po ukončení realizace investic. 

10. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor zdravotnictví 
krajského úřadu o všech změnách týkajících se tohoto smluvního vztahu, včetně 
identifikace příjemce nebo účelu Dotace.  

11. Vrátit nevyčerpanou část Dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla 
poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než plánované 
náklady uvedené v Žádosti, současně s předložením vyúčtováním Dotace.  

12. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem, přičemž platí, že: 

 poskytnutí a čerpání Dotace podléhá kontrole podle následujících právních 

předpisů: zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a 

o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 

předpisů, a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění 

pozdějších předpisů, 

 kontrola probíhá v těchto stupních: 

I. předběžná (před poskytnutím Dotace), 

II. průběžná (faktická realizace investice), 

III. následná včetně účetní, 

 kontrolu provádí pověření zaměstnanci Ústeckého kraje, zařazení do 

Krajského úřadu Ústeckého kraje, 

 Zastupitelstvo Ústeckého kraje v souladu se zněním § 78 odst. 4 a odst. 5 

zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, může prostřednictvím Finančního výboru a Kontrolního výboru 

provádět kontroly využití Dotací poskytnutých z prostředků kraje. Postup 

výborů při provádění kontroly upravuje Kontrolní řád výborů Zastupitelstva 

Ústeckého kraje,  

 zjistí-li se neplnění rozhodnutí orgánů kraje (Zastupitelstvo a Rada 

Ústeckého kraje) a podmínek této smlouvy, příslušný odbor Krajského 

úřadu Ústeckého kraje, výbor Zastupitelstva Ústeckého kraje nebo 
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příslušný orgán kraje zajistí realizaci nezbytných opatření v souladu s touto 

smlouvou a příslušnými právními předpisy. 

13. 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 příslušně obecně závazné právní 
předpisy. 

14. Příjemce je povinen s poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči 
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi. 
 

15. Nakládat s veškerým majetkem získaným byť i jen částečně z dotace s péčí řádného 
hospodáře. Příjemce nesmí tento majetek ani jeho části prodat, vypůjčit, zatěžovat 
žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva a nesmí jej pronajmout 
či převést na jinou osobu po dobu udržitelnosti dle čl. III. odst. 7. smlouvy, bez 
předchozího písemného souhlasu poskytovatele.  

16. Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí o jeho 
likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato až po 
předchozím souhlasu poskytovatele. Příjemce je povinen poskytovateli poskytnout 
veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru 
poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace.  

 

Článek IV. 

Porušení rozpočtové kázně 
 

1. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních 
prostředků poskytnutých jako Dotace (§ 22 odst. 1 až 3 zákona č. 250/2000 Sb.). 
V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně tím, že neoprávněně 
použije nebo zadrží poskytnutou Dotaci, bude poskytovatel postupovat dle § 22 
zákona č. 250/2000 Sb. a bude příjemci uložen odvod včetně penále za prodlení 
s odvodem ve výši stanovené příslušnými právními předpisy a touto smlouvou. 

2. Pokud příjemce předloží vyúčtování Dotace, případně Vyúčtování odložené investice, 
v termínu stanoveném ve smlouvě, které nebude obsahovat všechny náležitosti 
stanovené ve smlouvě, popřípadě pokud údaje v něm budou nedostatečné pro 
posouzení účelnosti a hospodárnosti investic financovaných na základě této smlouvy, 
dopustí se příjemce porušení rozpočtové kázně až v případě, že nedoplní neúplné 
vyúčtování Dotace ani po marném uplynutí náhradní lhůty 10 dnů ode dne doručení 
výzvy poskytovatele k nápravě. 

3. V případě porušení rozpočtové kázně, které poskytovatel považuje za méně závažné, 
bude vždy uložen odvod za tato porušení procentem z celkové částky poskytnuté 
Dotace následovně: 

a) předložení vyúčtování Dotace, případně Vyúčtování odložené investice, do 15 
kalendářních dnů po lhůtě stanovené smlouvou – výše odvodu činí 0,05 %. 

b) předložení vyúčtování Dotace, případně Vyúčtování odložené investice, do 30 
kalendářních dnů po lhůtě stanovené smlouvou – výše odvodu činí 0,5 %. 

c) předložení doplněného vyúčtování Dotace, případně Vyúčtování odložené 
investice, do 15 kalendářních dnů od uplynutí náhradní lhůty uvedené ve výzvě 
poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše odvodu činí 0,1 %. 
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d) předložení doplněného vyúčtování Dotace, případně Vyúčtování odložené 
investice, do 30 kalendářních dnů od uplynutí náhradní lhůty uvedené ve výzvě 
poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše odvodu činí 0,2 %. 

e) nedodržení povinnosti vést Dotaci v odděleném účetnictví – výše odvodu činí 
0,5 %. 

f) nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, 
že investice je spolufinancována Ústeckým krajem – výše odvodu činí 0,1 %. 

g) nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků – 
výše odvodu činí 0,1 %. 

h) nedodržení povinnosti publicity neoznačením publikací, internetových stránek 
či jiných nosičů „sponzorským vzkazem“ – výše odvodu činí 0,1 %. 

i) nedodržení povinnosti publicity neumístěním tabulky se „sponzorským vzkazem“ 
na pořízeném majetku nebo v jeho bezprostřední blízkosti – výše odvodu činí 
0,5 % z výše Dotace použité na pořízení tohoto majetku. 

4. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže Dotace se sčítají, s výjimkou 
odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných 
zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve výši 
nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky. Při neoprávněném použití 
peněžních prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 250/2000 Sb. 
odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků, mimo 
případů, kdy se podle této smlouvy (odst. 3 tohoto čl.) za porušení méně závažné 
povinnosti uloží odvod nižší. Při porušení několika méně závažných povinností se 
odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají. Odvody za porušení rozpočtové kázně 
lze uložit pouze do výše peněžních prostředků poskytnutých ke dni porušení 
rozpočtové kázně.  

 

Článek V.  

Výpověď a zrušení smlouvy 

1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní 
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá 
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 30 dnů. Ve výpovědní lhůtě bude 
pozastaveno vyplácení Dotace. 

2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy, a to zejména 
z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl 
návrh doručen, s ním vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas 
dojde smluvní straně, která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh 
doručen, s ním nevysloví souhlas, smlouva nezaniká. 

3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran. 

4. Spory z právních poměrů při poskytnutí Dotace rozhoduje podle správního řádu 
Ministerstvo financí ČR. 

 
Článek VI. 

Publicita 
 
1. Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o realizaci investic 

uvést fakt, že tyto investice byly podpořeny Ústeckým krajem (poskytovatelem). 
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2. Na výstupech o realizaci investic typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů 
uvede příjemce skutečnost, že tyto investice podpořil poskytovatel (dále jen 
„Sponzorský vzkaz“) v provedení respektující logomanuál poskytovatele. Příjemce 
podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že se s daným logomanuálem seznámil. 

3. U investiční akce bude na ní nebo v její bezprostřední blízkosti umístěna tabulka se 
Sponzorským vzkazem v provedení respektující logomanuál poskytovatele.  

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

5. Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, a to nejméně 
po dobu 3 let:  

a) logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na – pozvánkách, 
programech a dalších tištěných materiálech souvisejících s realizací investic, 

b) verbální prezentace poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích 
pořádaných u příležitosti realizace investic, 

c) umístění reklamních panelů poskytovatele v místě konání prezentační akce 
u příležitosti realizace investice a prezentace poskytovatele moderátorem takové 
akce, 

d) v případě videoprojekce odvysílání videospotu poskytovatele na (celoplošné) 
obrazovce (videospot si příjemce po domluvě vyzvedne u poskytovatele), 

e) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách 
souvisejících s realizací investice. 

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. 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 souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů 
obsažených v této smlouvě v registru smluv, resp. disponuje souhlasem osob 
uvedených na své straně s uveřejněním osobních údajů v registru smluv. 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 5gueuef/na e-mail: sekretariat@kzcr.eu.  

2. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.  

3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou 
písemných a číslovaných dodatků. 

4. 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, 
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případně příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 
správního řádu.  

5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá 
ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení. 

6. O poskytnutí Dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem 
Ústeckého kraje usnesením ze dne 22. 6. 2020. 

 

V Ústí nad Labem dne  

 

 

 

V Ústí nad Labem dne  

 

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

poskytovatel: 
Ústecký kraj 
Oldřich Bubeníček, hejtman kraje 
 

příjemce: 
Krajská zdravotní, a.s. 
Ing. Jiří Novák, předseda představenstva 
Mgr. Radek Scherfer, místopředseda 
představenstva 

 

Přílohy: 
Příloha č. 1 - Kopie výpisu z obchodního rejstříku příjemce  
Příloha č. 2 - Kopie žádosti o poskytnutí investiční Dotace (vyrovnávací platby) na rok 
2020 (bez příloh 3 až 10) 
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Veřejnoprávní smlouva o spolupráci k zajištění mezikrajské 
dopravní obslužnosti, a o podmínkách úhrady finančního 
příspěvku při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veřejnou 
linkovou dopravou mezi Středočeským a Ústeckým krajem 

 
 

SK: číslo smlouvy   ………………… 
ÚK: číslo smlouvy   20/SML1936/SoVS/DS 

 
 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními § 24 zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 159 a násl. a 
zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
 
Středočeský kraj 
zastoupený: Ing. Jaroslavou Pokornou Jermanovou, hejtmankou Středočeského kraje 
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
IČO: 70891095 
DIČ: CZ 70891095 
bankovní spojení: PPF Banka, ul. Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6 
Číslo účtu:  4440009090/6000 
 
(dále jen jako „Středočeský kraj“) 
 
a 
 
Ústecký kraj 
zastoupený: Jaroslavem Komínkem, náměstkem hejtmana Ústeckého kraje 
se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
IČO: 70892156 
DIČ: CZ 70892156 
bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s., číslo účtu: 882733379/0800 
 
(dále jen jako „Ústecký kraj“, nebo společně též jako „smluvní strany“) 
 
 

PREAMBULE 
 
1. Středočeský kraj a Ústecký kraj si uvědomují potřeby neustálého zkvalitňování nabídky 

veřejných služeb v přepravě cestujících a rozvoje infrastruktury všech druhů veřejné 
dopravy, na jejichž základě uzavírají tuto Smlouvu o spolupráci k zajištění mezikrajské 
dopravní obslužnosti, a o podmínkách úhrady finančního příspěvku při vzájemném zajištění 
dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi Středočeským krajem a Ústeckým 
krajem (dále jen „Smlouva“). Smlouva je uzavírána se záměrem přispět k udržitelnému 
rozvoji ve Středočeském kraji a v Ústeckém kraji vzájemným propojením všech druhů 
dopravy provozovaných na jejich území, s cílem dále zlepšovat a rozvíjet veřejné služby v 
přepravě cestujících a optimalizovat náklady vynakládané na tyto služby. 

2. Smluvní zakotvení spolupráce Středočeského kraje a Ústeckého kraje v oblasti veřejných 
služeb v přepravě cestujících povede k prohloubení koordinace dopravní obslužnosti všemi 

bod 11.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 022/98R/2020
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druhy veřejné dopravy, a tím ke zkvalitnění a k zatraktivnění této služby pro cestující a ke 
zvýšení konkurenceschopnosti veřejné dopravy vůči individuální automobilové dopravě. 

3. Středočeský kraj podle § 27 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů ve spojení s § 35 odst. 2 písm. j) zákona č.129/2000 Sb., o krajích 
zřídil příspěvkovou organizaci Integrovaná doprava Středočeského kraje (dále jen 
„IDSK“), jejímž hlavním účelem je podle její zřizovací listiny zabezpečení zájmů a potřeb 
Středočeského kraje při vytváření, organizování a kontrole funkce systému hromadné 
přepravy osob ve Středočeském kraji a se souhlasem sousedních krajů v jejich územním 
obvodu, pokud je to potřeba pro zajištění dopravní obslužnosti Středočeského kraje. 

4. Ústecký kraj pověřil Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého 
kraje plněním funkce organizátora systému integrovaných veřejných služeb v přepravě 
cestujících v Ústeckém kraji (dále jen „Odbor DS“), který plánuje, řídí a kontroluje 
integrovaný dopravní systém Ústeckého kraje zajišťovaný smluvními dopravci, jenž je 
označován jako „Doprava Ústeckého kraje“ (dále jen „DÚK“). 
 

5. Středočeský kraj a Ústecký kraj zajišťují dopravní obslužnost veřejnou linkovou dopravou 
linkami, které jsou provozovány přes hranice Středočeského a Ústeckého kraje (dále jen 
„Mezikrajské linky“) a je jimi zajišťována dopravní obslužnost jak Středočeského kraje, 
tak Ústeckého kraje, se vzájemným souhlasem krajů uděleným dle ust. § 3 odst. 2 zákona 
č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů.  

6. Jak Středočeský kraj, tak Ústecký kraj hradí dopravcům kompenzaci ztráty nebo úhradu 
prokazatelné ztráty při zajišťování dopravní obslužnosti v příslušné délce spojů,  
na jejichž provozu mají zájem, a to na základě smluv uzavřených s příslušnými dopravci. 

7. Středočeský kraj a Ústecký kraj mají oboustranný zájem na zachování poskytovaných 
služeb na mezikrajských linkách. 

8. S ohledem na komfort cestujících se jeví jako nevhodné, aby byl provoz  
na mezikrajských linkách zajišťován různými dopravci s nutností přestupu či opětovného 
odbavení cestujících a naopak je z hlediska komfortu cestujících vhodné, aby mezikrajské 
linky byly zahrnuty současně do obou IDS. 

9. Středočeský kraj i Ústecký kraj mají zájem na rozvoji svých území přilehlých k hranicím 
sousedního kraje při vědomí spádovosti obcí na území jednoho kraje do obcí na území 
druhého kraje a naopak. 
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I. 
Předmět a účel smlouvy 

 

1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu za účelem koordinace činností IDSK a Odboru DS  ve 
věcech přípravy a rozvoje mezikrajské dopravy, dále za účelem dohody o spolupráci a 
podmínkách úhrady finančního příspěvku mezi Středočeským krajem a Ústeckým krajem při 
vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou. 

2. Předmětem smlouvy je vymezení oblastí spolupráce IDSK a Odboru DS při přípravě a rozvoji 
mezikrajské dopravy za účelem dosažení efektivního fungování této dopravy zejména 
v souvislosti s územním provázáním veřejných služeb v přepravě cestujících nabízených na 
území Ústeckého kraje a Středočeského kraje v souladu se zákonem č. 194/2010 Sb., o 
veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů.  

3. K dosažení účelu uvedeného v čl. I odst. 1 a naplnění předmětu Smlouvy v čl. I odst. 2 se 
Středočeský kraj a Ústecký kraj zavazují vzájemně zabezpečit, aby IDSK a Odbor DS v rámci 
svých předmětů činnosti navzájem spolupracovaly při přípravě a rozvoji mezikrajské 
dopravy, který je vytvářen činnostmi zahrnujícími smluvní, ekonomické, dopravně 
inženýrské, tarifní a technické zajištění systému, včetně dalších organizačních činností 
potřebných k fungování veřejných služeb v přepravě cestujících ve všech druzích veřejné 
dopravy, které jsou součástí tohoto systému.  

4. Smluvní strany shodně deklarují, že spolupráce mezi IDSK a Odborem DS za účelem 
zajištění výše uvedených veřejných služeb bude vedena výhradně s cílem zajištění 
efektivního naplňování těchto veřejných služeb a ve veřejném zájmu. 

5. Pro dosažení účelu této smlouvy obě smluvní strany prohlašují, že akceptují krom stávajících 
smluvních vztahů (platných v době uzavření této smlouvy) výsledky výběru dopravců 
v příslušném kraji (uskutečněného v rámci zadávacího řízení, nabídkového řízení či přímého 
zadání) na provozovatele veřejných služeb v přepravě cestujících ve veřejné linkové 
dopravě, které souvisejí s naplňováním účelu této smlouvy, tj. smluvních vztahů 
souvisejících s mezikrajskými linkami. Uvedené se týká zejména výše ceny dopravního 
výkonu a pravidel pro výpočet a úhradu kompenzace (úhrada objížďkových kilometrů, 
radiobusů atd.).  

 
 
 

II. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Středočeský kraj se zavazuje zajistit dopravní obslužnost Ústeckého kraje v rozsahu částí 

linek a spojů vymezených Přílohou č. 1 - Objednávka Ústeckého kraje, které jsou vedeny 
po území Ústeckého kraje, tedy zejména uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě 
cestujících ve veřejné linkové dopravě (dále jen „Středočeská smlouva“) s dopravcem 
vybraným Středočeským krajem (dále jen „Středočeský dopravce“), a dále kontrolovat 
a případně vymáhat plnění takto uzavřené smlouvy o veřejných službách dopravcem. 
 

2. Objednávkou Ústeckého kraje se rozumí písemný soupis/přehled linek či spojů Ústeckého 
kraje, které se Ústecký kraj zavazuje v souladu s touto smlouvou finančně podporovat, a 
který je vymezen Přílohou č. 1. Konečná objednávka Ústeckého kraje, včetně jejího 
finančního rámce, předjednaná v orgánech Ústeckého kraje, pro období platnosti 
příslušného jízdního řádu bude zaslána Středočeskému kraji nejpozději 60 dní před 
zahájením platnosti příslušného jízdního řádu pro oblast linkové autobusové dopravy. 
Středočeský kraj je povinen ve lhůtě do 14 dní od doručení Přílohy č. 1 Ústeckého kraje 
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potvrdit Ústeckému kraji její přijetí, případně sdělit důvody pro nemožnost její akceptace 
a projednat je s Ústeckým krajem s cílem nalezení shody.  
 

3. Ústecký kraj se zavazuje zajistit dopravní obslužnost Středočeského kraje v rozsahu částí 
linek a spojů vymezených Přílohou č. 2 - Objednávka Středočeského kraje, které jsou 
vedeny po území Středočeského kraje, tedy zejména uzavřít smlouvu o veřejných službách 
v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě (dále jen „Ústecká smlouva“) s 
dopravcem vybraným Ústeckým krajem (dále jen „Ústecký dopravce“), a dále 
kontrolovat a případně vymáhat plnění takto uzavřené smlouvy o veřejných službách 
dopravcem. 
 

4. Objednávkou Středočeského kraje se rozumí písemný soupis/přehled linek či spojů 
Středočeského kraje, které se Středočeský kraj zavazuje v souladu s touto smlouvou 
finančně podporovat, a který je vymezen Přílohou č. 2. Konečná objednávka 
Středočeského kraje, včetně jejího finančního rámce, projednaná v Radě Středočeského 
kraje, pro období platnosti příslušného jízdního řádu bude zaslána Ústeckému kraji 
nejpozději 60 dní před zahájením platnosti příslušného jízdního řádu pro oblast linkové 
autobusové dopravy. Ústecký kraj je povinen ve lhůtě do 14 dní od doručení Přílohy č. 2 
potvrdit přijetí Objednávky Středočeského kraje, případně sdělit důvody pro nemožnost 
její akceptace a projednat je se Středočeským krajem s cílem nalezení shody. 
 

5. Středočeský kraj a Ústecký kraj jsou povinny si vzájemně písemně odsouhlasit nejpozději 
60 dnů před termínem změny jízdních řádů konečnou podobu jízdních řádů mezikrajských 
linek a spojů pro oblast linkové autobusové dopravy. Po vzájemném odsouhlasení IDSK a 
Odborem DS bude aktualizován přehled linek a spojů, Příloha č. 1 a Příloha č. 2, které 
budou oběma kraji v souladu s touto Smlouvou vzájemně finančně podporovány. 
V návaznosti na odsouhlasení konečné podoby jízdních řádů bude v souladu s čl. II. odst. 
2. a 4. této Smlouvy zaslána aktualizovaná Objednávka Ústeckého kraje, Příloha č. 1 a 
Objednávka Středočeského kraje, Příloha č. 2. 
 

6. Středočeský kraj se zavazuje, že se bude za podmínek stanovených v čl. III této smlouvy 
a při splnění podmínek dle čl. II odst. 8 finančně podílet na úhradě kompenzace, kterou 
bude Ústecký kraj hradit Ústeckému dopravci za provozování veřejné linkové dopravy dle 
Ústecké smlouvy. 
 

7. Ústecký kraj se zavazuje, že se bude za podmínek stanovených v čl. III této smlouvy  
a při splnění podmínek dle čl. II odst. 9 finančně podílet na úhradě kompenzace, kterou 
bude Středočeský kraj hradit Středočeskému dopravci za provozování veřejné linkové 
dopravy dle Středočeské smlouvy. 

 
8. Středočeský kraj se u Středočeského dopravce zavazuje zajistit stanovení povinnosti 

zapojení výkonů dle Objednávky Ústeckého kraje, Příloha č. 1, v rozsahu územní platnosti 
do systému Pražské a Středočeské integrované dopravy (dále jen "PID"). Rozsah a způsob 
zapojení bude stanoven po vzájemné domluvě krajů pro jednotlivé dopravce a linky, jedná 
se zejména o uznávání jízdních dokladů vydaných dle Tarifu DÚK  a zapojení 
Středočeského dopravce do Centrálního dispečinku DÚK - CED. 
 

9. Ústecký kraj se u Ústeckého dopravce zavazuje zajistit stanovení povinnosti zapojení 
výkonů dle Objednávky Středočeského kraje, Příloha č. 2 v rozsahu dle územní platnosti 
do DÚK. Rozsah a způsob zapojení bude stanoven po vzájemné domluvě krajů pro 
jednotlivé dopravce a linky, jedná se zejména o uznávání jízdních dokladů vydaných dle 
Tarifu PID a zapojení Ústeckého dopravce do dispečinku PID. 
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III. 

Podmínky pro úhradu finančního příspěvku – mezikrajské linky 
 
1. Ústecký kraj vypočítá ve vztahu ke každému kalendářnímu čtvrtletí příslušného roku výši 

finančního příspěvku (dále jen „Finanční příspěvek Ústeckému kraji“), kterým se 
Středočeský kraj bude finančně podílet na kompenzaci, kterou hradí Ústecký kraj 
Ústeckému dopravci za provozování dopravy na části linek a spojů uvedených 
v Objednávce Středočeského kraje na území Středočeského kraje.  

 
2. Středočeský kraj vypočítá ve vztahu ke každému kalendářnímu čtvrtletí příslušného roku 

výši finančního příspěvku (dále jen „Finanční příspěvek Středočeskému kraji“), 
kterým se Ústecký kraj bude finančně podílet na kompenzaci, kterou hradí Středočeský 
kraj Středočeskému dopravci za provozování dopravy na části linek a spojů uvedených  
v Objednávce Ústeckého kraje na území Ústeckého kraje. 

 
3. Středočeský a Ústecký kraj se dohodly, že výše příspěvku je dána následujícím vzorcem: 

 

K = ∑ ((Ci - Ti) x KMi) 

kde 

K  je příspěvek 

Ci je aktuální platná cena dopravního výkonu za 1 km na spoji, hrazená  
na základě smlouvy o veřejných službách vybranému dopravci.  

KMi je skutečný počet kilometrů ujetých dopravcem na spoji na území příslušného 
kraje za dohodnuté období  

Ti je výše tržeb bez DPH na 1 km připadající na kilometry ujeté spojem 

i  je konkrétní spoj v rámci mezikrajské linky 

 
4. Finanční plnění spojené s úhradou finančních příspěvků mezi Ústeckým krajem a 

Středočeským krajem bude provedeno za dopravní výkony od 15. 12. 2019. 
 
5. Za účelem naplnění čl. III. odst. 2. této smlouvy Středočeský kraj předloží Ústeckému kraji 

požadavek na Finanční příspěvek Středočeskému kraji za příslušné čtvrtletí, a to vždy do 
28. dne následujícího měsíce po skončení tohoto čtvrtletí. Ústecký kraj nejpozději do 10 
pracovních dnů od doručení výpočtu informuje Středočeský kraj (kontaktní osoby ve věci 
vyúčtování finančních příspěvků budou uvedeny v Objednávkách krajů), zda uvedený 
výpočet akceptuje. Pokud nedojde Ústeckým krajem k akceptaci uvedeného výpočtu, sdělí 
důvody svého postupu Středočeskému kraji prostřednictvím kontaktní osoby. Jestliže 
Středočeský kraj důvody pro změnu výpočtu akceptuje, zašle bezodkladně Ústeckému 
kraji opravený výpočet.  
 

6. Za účelem naplnění čl. III. odst. 1. této smlouvy Ústecký kraj předloží Středočeskému kraji 
požadavek na Finanční příspěvek Ústeckému kraji za příslušné čtvrtletí, a to vždy  
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do 28. dne následujícího měsíce po skončení tohoto čtvrtletí. Středočeský kraj nejpozději 
do 10 pracovních dnů od doručení výpočtu informuje Ústecký kraj (kontaktní osoby ve 
věci vyúčtování finančních příspěvků budou uvedeny v Objednávkách krajů), zda uvedený 
výpočet akceptuje. Pokud nedojde Středočeským krajem k akceptaci uvedeného výpočtu, 
sdělí důvody svého postupu Ústeckému kraji prostřednictvím kontaktní osoby. Jestliže 
Ústecký kraj důvody pro změnu výpočtu akceptuje, zašle bezodkladně Středočeskému 
kraji opravený výpočet.  
 

7. Smluvní strany se dohodly na tom, že si budou vzájemně hradit finanční příspěvky uvedené 
v článku III. odst. 5. a 6. této smlouvy. Smluvní strany si vzájemně vystaví faktury, na 
základě nichž budou Smluvní strany povinny realizovat platbu ve lhůtě 21 dnů od doručení 
příslušné faktury. 

 
8. Smluvní strany si poskytnou nezbytnou součinnost při řešení dopravních uzavírek 

v přeshraničních oblastech. Náklady na uzavírky v přeshraničních oblastech budou 
součástí vyúčtování finančních příspěvků. 
 

9. Středočeský kraj a Ústecký kraj se zavazují vzájemně se informovat o navrhovaných  
a schvalovaných změnách ceny dopravního výkonu na linkách a spojích dle Objednávky 
Středočeského a Ústeckého kraje, které mají dopad na finanční příspěvky dle této smlouvy 
bezodkladně po jejich zjištění. 

 
 
 

IV. 

Činnosti realizované ve spolupráci IDSK a Odboru DS  při přípravě a rozvoji 
mezikrajské dopravní obslužnosti 

 
Předmět činnosti IDSK je definován zřizovací listinou vydanou pro IDSK jejím zřizovatelem 
Středočeským krajem. 

Činnosti, které budou v souladu s touto Smlouvou zajišťovány ve spolupráci IDSK a Odboru 
DS: 

a) dopravně inženýrské činnosti: 

- zpracovávání plánů dopravní obslužnosti území Ústeckého kraje  
a Středočeského kraje s vazbou na strategické dokumenty Ústeckého kraje 
a Středočeského kraje a se zaměřením na mezikrajské regionální linky a jejich 
provázání; 

- příprava trvalých i výlukových jízdních řádů veřejné linkové dopravy; 

- spolupráce na přípravě větším tarifním provázání mezikrajských oblastí; 

- projednávání návrhů a projektů dopravní obslužnosti území Ústeckého kraje 
a Středočeského kraje s dotčenými obcemi, s příslušnými orgány Ústeckého kraje a 
Středočeského kraje, v jejichž působnosti je zajišťování činnosti v oblasti dopravy a 
rovněž s dopravci; 

- koordinace jízdních řádů mezikrajských regionálních linek na území Středočeského 
kraje a Ústeckého kraje; 

- zpracovávání stanovisek pro vydání licencí dopravcům v linkové autobusové 
dopravě; 
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- zpracovávání zadání pro tvorbu jízdních řádů a vlastní zpracování jízdních řádů; 

- tvorba koncepce rozvoje sítě mezikrajských regionálních linek z hlediska 
infrastruktury a dopravní obsluhy v souladu s plánem dopravní obslužnosti území a 
zájmy Ústeckého kraje, Středočeského kraje a dotčených obcí; 

- navrhování a projednávání technických řešení vedoucích k preferenci  
veřejné hromadné dopravy a technicko-organizačních modelů 

b) marketingové činnosti: 

- zajištění společné prezentace systému mezikrajské regionální dopravy v tištěných 
i elektronických výstupech; 

- spolupráce v realizaci přenosu dat v internetových a intranetových stránkách IDSK 
a Odboru DS  a dalších informačních elektronických aplikacích pro veřejnost; 
komunikace s médii, propagace systému mezikrajské regionální dopravy; 

- zastávková služba – koordinace při vyvěšování jízdních řádů a dalších provozních 
informací na zastávkách linek mezikrajské regionální dopravy 

- příprava a distribuce informačních materiálů, informování cestujících v terénu 
v rámci mezikrajské regionální dopravy; 

- informování cestujících prostřednictvím informačních středisek; 

- vyřizování telefonických a písemných stížností a podnětů cestujících, komunikace 
s veřejností prostřednictvím sociálních sítí a dalších elektronických aplikací; 

c) oblast technického rozvoje a projektů: 

- zajištění rozvoje odbavovacího a informačního systému veřejné dopravy; 

- zajištění provozu odbavovacího a informačního systému a inovativních technologií 
ve veřejné  dopravě; 

- rozvoj systému sledování vozidel zabezpečujících veřejnou linkovou osobní dopravu 
na území Ústeckého kraje a Středočeského kraje na základě smluv s dopravci 
v reálném čase; 

- navrhování a projednávání technických projektů vedoucích k prohlubování integrace 
mezikrajské regionální veřejné dopravy, zajištění rozvoje a využití výpočetní techniky 
a sdílení dat o přepravě cestujících; 

- rozvoj informačních technologií pro cestující; 

- zajištění a koordinace interních a EU projektů organizace; 

d) ekonomické činnosti v rámci mezikrajské regionální dopravy: 

- tvorby tarifní politiky mezikrajské regionální dopravy 

- spolupráce na vyhodnocování vlivů realizace mezikrajské regionální dopravy do 
rozpočtů krajů 

- spolupráce a koordinace v přípravě výběrových řízení na dopravce 

e) oblast kvality služeb a průzkumy: 

- spolupráce v provádění přepravních průzkumů pro potřeby plánování mezikrajské 
regionální dopravy;  

- příprava, vyhodnocování přepravních průzkumů v mezikrajské regionální dopravě; 
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- sledování kvality služeb a kontrola plnění smluvních podmínek dopravců a tarifní 
kázně cestujících na mezikrajských linkách; 

- sledování a vyhodnocování standardů kvality na určených linkách; 

- řešení operativních změn a mimořádností na mezikrajských linkách prostřednictvím 
koordinačního dispečinku včetně řízení součinnosti dopravců; 

- stanovení objízdných tras v mimořádných situacích prostřednictvím koordinačního 
dispečinku na bázi spolupráce dispečinků IDSK a Odboru DS 

 
 
 

V. 

Podmínky pro úhradu finančního příspěvku - příprava a rozvoj společného 
integrovaného dopravního systému 

 

1. Finanční plnění za činnosti IDSK uvedené v článku IV. této smlouvy ve prospěch dopravců 
a obcí je započteno v ceně dopravních výkonů jednotlivých dopravců na území 
Středočeského kraje a Ústeckého kraje, která zahrnuje v režijních položkách platbu IDSK, 
kteří ji dopravcům fakturují jménem svého zřizovatele.  

2. IDSK v případě potřeby naplnění čl. V. odst. 1. uzavře smlouvu o službách IDS se všemi 
smluvními dopravci tak, aby došlo k úhradě za plnění této smlouvy s měsíční fakturací.  

3. V případě dalších činností Odboru DS a IDSK, které vyplynou v průběhu trvání smlouvy 
z důvodu rozvoje nebo změny systému IDS, bude ve věci úhrady za tato plnění 
postupováno obdobně.  

 
 
 

VI. 
Ostatní ujednání 

 
1. Změnit obsah smlouvy lze dle ustanovení § 166 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, 

ve znění pozdějších předpisů, jen písemnou dohodou smluvních stran; vypovědět smlouvu 
lze jen písemnou formou, a to s výpovědní dobou minimálně 3 měsíce, přičemž výpovědní 
doba začne běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní 
straně a uplyne nejdříve dne, kdy dojde Ministerstvem dopravy k vyhlášení změn jízdních 
řádů.  
 

2. Smluvní strany dohodly, že tuto Smlouvu mohou vypovědět a to z následujících důvodů: 
a) Jestliže kraj porušující Smlouvu musel vědět v době uzavření Smlouvy 

s přihlédnutím k účelu Smlouvy, že druhý kraj nebude mít zájem na plnění 
povinností při takovém porušení Smlouvy; 

b) Jestliže dojde k porušení čl.III odst.7 této Smlouvy tím způsobem, že kraj, který 
je povinen uhradit druhému kraji příslušnou částku, tak neučiní a tato částka 
bude po splatnosti déle než 2 měsíce. 

 
3. Tuto Smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran v souladu s ustanovením § 167 odst. 1 

písm. a) Zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů Taková dohoda 
musí být písemná a musí v ní být uvedeny důvody, které vedly k ukončení smlouvy včetně 
vzájemného vypořádání práv a povinností. 
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4. Středočeský kraj a Ústecký kraj prohlašují, že v průběhu existence závazku vzniklého 

z této smlouvy může docházet ke změnám rozsahu mezikrajské dopravy např. v souvislosti 
se změnou přepravních potřeb v území (např. vznik či zánik školského zařízení, úprava 
směnného provozu zaměstnavatelů, vznik nebo zánik pracovních příležitostí, požadavku 
na změnu jízdního řádu ze strany obcí, změna dopravního řešení na základě aktuálních 
přepravních potřeb objednatele, z důvodů dopravních omezení, výluk, uzavírek  
a objížděk, zánik některých dopravních spojení). 

 
5. Středočeský kraj a Ústecký kraj jsou povinny vzájemně se informovat o požadavcích obcí  

a cestujících na změnu trasy a časové polohy mezikrajských linek a spojů, jakož  
i o jakýchkoli dalších záměrech nebo uskutečněných právních jednáních, které mohou mít 
vliv na plnění závazku vzniklého na základě této smlouvy.  

 
 
6. K projednání a odsouhlasení změn v časových polohách a trasách mezikrajských linek  

a spojů po svém území jsou pověřeny věcně příslušné odbory dopravy obou krajů, pokud 
příslušný kraj nerozhodne jinak. 

 
7. Středočeský kraj a Ústecký kraj jsou povinny vzájemně se informovat o změnách tarifů  

na mezikrajských linkách, a to v termínu 60 dnů před jejich účinností. 
 

8. Jednotlivý závazek vzniklý z této smlouvy může zaniknout na základě dohody smluvních 
stran.  

 
 
 

VII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uveřejněna Ústeckým krajem 

prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smlouva nabývá platnosti dnem 
podpisu zástupci smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru. 

2. Tato smlouva splňuje všechny podmínky právního jednání stanovené v zákoně  
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v zákoně č. 
194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících.  
 

3. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 
 
4. Změny této smlouvy lze provádět formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, 

podepsaných oběma smluvními stranami. 
 

 
5. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží 

Středočeský kraj a dvě vyhotovení obdrží Ústecký kraj. 
 
6. Obě smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním této smlouvy v souladu 

s ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. 

7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou: 
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Příloha č. 1 – Objednávka Ústeckého kraje 
Příloha č. 2 – Objednávka Středočeského kraje 

 
 
 

VIII. 
Doložky 

 
Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem Středočeského kraje na …. zasedání, konaném 
dne ………… 2020, usnesením č. ……………………../ZK.  
 
Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje na …. zasedání, konaném dne 
………., usnesením č. ……………….  
 
 
 
 
V Praze dne           V Ústí dne  
 
 
 
 
 
                                                               
……………………………..............                  ………………………………………… 

Středočeský kraj              Ústecký kraj 
Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová         Jaroslav Komínek 

hejtmanka kraje    náměstek hejtmana ústeckého kraje 
     na základě pověření dle usnesení Rady Ústeckého 
           kraje č. 038/21R/2017 ze dne 16. 8. 2017 



Příloha č.1

Objednávka Ústeckého kraje dle smlouvy č. ……………
Seznam mezikrajských linek a spojů, které jsou po území Ústeckého kraje zajištěny Středočeskými krajem (Středočeskými dopravci)

Linka SID/PID Odkud Kam Období od-do
Počet spojů za 

období

Délka spoje na 

území ÚK

celkový rozsah 

km u 

objednávaných 

spojů na území 

Dopravce CDV na 1 km Tržby na 1 km Kompenzace CDV za období Poznámka

100369 PID Praha Štětí 1.1.2020-12.12.2020 7480 5,3 39 756,20 ČSAD Střední Čechy 42,31 23,6 18,71 743 838,50 Kč         výkony objednávané městem Štětí odečteny

100369 PID Praha Štětí 13.12.2020-31.12.2020 399 5,3 2 120,69 ČSAD Střední Čechy 42,31 23,6 18,71 39 678,02 Kč           výkony objednávané městem Štětí odečteny

156389 PID Praha Louny 1. 1. 2020 - 31. 3. 2020 1496 16,1 24 085,60 ČSAD Česká Lípa 41,63 12,65 28,98 698 000,69 Kč         výluka Hořešovičky - Panenský Týnec

109389 PID Praha Louny 1. 4. 2020 - 31. 12. 2020 4444 15,6 69 326,40 ČSAD Česká Lípa 41,63 12,65 28,98 2 009 079,07 Kč      

250464 PID Mělník Horní Beřkovice 1.1.2020-12.12.2020 2053 6,0 12 256,41 ČSAD Střední Čechy 42,31 23,6 18,71 229 317,43 Kč         

250464 PID Mělník Horní Beřkovice 13.12.2020-31.12.2020 98 6,0 585,06 ČSAD Střední Čechy 42,31 23,6 18,71 10 946,47 Kč           

260467 PID Mladá Boleslav Roudnice nad Labem 1.1.2020-12.12.2020 3030 11,9 35 905,50 ČSAD Česká Lípa 41,63 12,65 28,98 1 040 541,39 Kč      spoje do zast. Roudnice n.L.,ČSAD

260467 PID Mladá Boleslav Roudnice nad Labem 13.12.2020-31.12.2020 155 11,9 1 836,75 ČSAD Česká Lípa 41,63 12,65 28,98 53 229,02 Kč           spoje do zast. Roudnice n.L.,ČSAD

260467 PID Mladá Boleslav Roudnice nad Labem 1.1.2020-12.12.2020 594 10,1 5 981,58 ČSAD Česká Lípa 41,63 12,65 28,98 173 346,19 Kč         spoje do zast. Roudnice n.L.,Purkyňovo nám.

260467 PID Mladá Boleslav Roudnice nad Labem 13.12.2020-31.12.2020 39 10,1 392,73 ČSAD Česká Lípa 41,63 12,65 28,98 11 381,32 Kč           spoje do zast. Roudnice n.L.,Purkyňovo nám.

261467 PID Mladá Boleslav Roudnice nad Labem 1.1.2020-12.12.2020 3346 11,9 39 650,10 ČSAD Střední Čechy 42,31 23,6 18,71 741 853,37 Kč         

261467 PID Mladá Boleslav Roudnice nad Labem 13.12.2020-31.12.2020 168 11,9 1 990,80 ČSAD Střední Čechy 42,31 23,6 18,71 37 247,87 Kč           

250468 PID Mělník Černouček 1.1.2020-12.12.2020 2390 5,6 13 372,05 ČSAD Česká Lípa 41,63 12,65 28,98 387 522,01 Kč         

250468 PID Mělník Černouček 13.12.2020-31.12.2020 120 5,6 671,40 ČSAD Česká Lípa 41,63 12,65 28,98 19 457,17 Kč           

250475 PID Mělník Bechlín 1.1.2020-31.7.2020 2352 4,8 11 248,44 ČSAD Střední Čechy 42,31 23,6 18,71 210 458,31 Kč         spoje jedoucí do zast. Račice

250475 PID Mělník Bechlín 1.1.2020-31.7.2020 294 1,9 571,10 ČSAD Střední Čechy 42,31 23,6 18,71 10 685,19 Kč           spoje jedoucí do zast. Bechlín,ObÚ

250475 PID Mělník Bechlín 1.8.2020-12.12.2020 368 1,9 714,84 ČSAD Střední Čechy 42,31 23,6 18,71 13 374,66 Kč           spoje jedoucí do zast. Bechlín,ObÚ

250475 PID Mělník Bechlín 13.12.2020-31.12.2020 48 1,9 93,24 ČSAD Střední Čechy 42,31 23,6 18,71 1 744,52 Kč              spoje jedoucí do zast. Bechlín,ObÚ

220592 PID Slaný Panenský Týnec 1.1.2020 - 31. 12. 2020 3514 3,6 12 650,40 ČSAD Slaný 42,39 13,2 29,19 369 265,18 Kč         

220595 PID Velvary Peruc 1.1.2020 - 31. 12. 2020 2008 3,4 6 827,20 ČSAD Slaný 42,39 13,2 29,19 199 285,97 Kč         

220650 PID Slaný Radešín 1.1.2020 - 31. 12. 2020 6526 1,5 9 789,00 ČSAD Slaný 42,39 13,2 29,19 285 740,91 Kč         

220619 PID Kladno Vinařice 1.1.2020-31.12.2020 3514 0,6 2 108,40 ČSAD Kladno 44,28 16,6 27,68 58 360,51 Kč           

311583 PID Řevničov Ročov 1.1.2020-31.12.2020 251 1,9 476,90 ČSAD Česká Lípa 41,63 12,65 28,98 13 820,56 Kč           

311585 PID Rakovník Ročov 1.1.2020-31.12.2020 1807 1,9 3 433,30 ČSAD Česká Lípa 41,63 12,65 28,98 99 497,03 Kč           

310585 PID Rakovník Vinařice 1.1.2020-31.12.2020 2259 0,6 1 355,40 Anexia 43,09 26 17,09 23 163,79 Kč           

100369 PID Praha Štětí 15.12.2019-31.12.2019 340 5,3 1 807,10 ČSAD Střední Čechy 42,31 23,6 18,71 33 810,84 Kč           výkony objednávané městem Štětí odečteny

109389 PID Praha Louny 15.12.2019 - 31. 12. 2019 236 15,6 3 681,60 ČSAD Česká Lípa 41,63 12,65 28,98 106 692,77 Kč         

250464 PID Mělník Horní Beřkovice 15.12.2019-31.12.2019 73 6,0 435,81 ČSAD Střední Čechy 42,31 23,6 18,71 8 154,01 Kč              

260467 PID Mladá Boleslav Roudnice nad Labem 15.12.2019-31.12.2019 121 11,9 1 433,85 ČSAD Česká Lípa 41,63 12,65 28,98 41 552,97 Kč           spoje do zast. Roudnice n.L.,ČSAD

260467 PID Mladá Boleslav Roudnice nad Labem 15.12.2019-31.12.2019 45 10,1 453,15 ČSAD Česká Lípa 41,63 12,65 28,98 13 132,29 Kč           spoje do zast. Roudnice n.L.,Purkyňovo nám.

261467 PID Mladá Boleslav Roudnice nad Labem 15.12.2019-31.12.2019 126 11,9 1 493,10 ČSAD Střední Čechy 42,31 23,6 18,71 27 935,90 Kč           

250468 PID Mělník Černouček 15.12.2019-31.12.2019 81 5,6 453,20 ČSAD Česká Lípa 41,63 12,65 28,98 13 133,59 Kč           

250475 PID Mělník Bechlín 15.12.2019-31.12.2019 144 4,8 688,68 ČSAD Střední Čechy 42,31 23,6 18,71 12 885,20 Kč           spoje jedoucí do zast. Račice

250475 PID Mělník Bechlín 15.12.2019-31.12.2019 18 1,9 34,97 ČSAD Střední Čechy 42,31 23,6 18,71 654,20 Kč                 spoje jedoucí do zast. Bechlín,ObÚ

220592 PID Slaný Panenský Týnec 15.12.2019 - 31.12.2019 126 3,6 453,60 ČSAD Slaný 42,39 13,2 29,19 13 240,58 Kč           

220595 PID Velvary Peruc 15.12.2019 - 31.12.2020 72 3,4 244,80 ČSAD Slaný 42,39 13,2 29,19 7 145,71 Kč              

220650 PID Slaný Radešín 15.12.2019 - 31.12.2020 234 1,5 351,00 ČSAD Slaný 42,39 13,2 29,19 10 245,69 Kč           

Celkem 308 730,33 7 769 418,89



Příloha č. 2

období: 15.12.2019-31.12.2019

Linka Spoj Odkud Kam Období od-do
Počet 

spojů za 
období

Celková 
délka 
spoje

Objedna
ná délka 
spoje na 
území SK

Celkový 
rozsah 

objednan
ých 

spojů na 
území SK 

za 
období

Dopravce

Cena 
dopravní

ho 
výkonu 
na 1 km
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dopravního 
výkonu za 

období

Odhad 
tržeb na 

1km

Kompenz
ace (CDV-
tržby) na 

1km

Celková výše 
kompenzace

552635 101 Úštěk,žel.st. Roudnice n.L.,aut.nádr. 15.12.2019-31.12.2019 8 54,8 3 24 DSÚK p.o. 47,66 1 143,84 Kč 8,97 47,66 1 143,84 Kč
552635 102 Roudnice n.L.,aut.nádr. Úštěk,žel.st. 15.12.2019-31.12.2019 8 55,3 3 24 DSÚK p.o. 47,66 1 143,84 Kč 8,97 38,69 928,56 Kč
552635 104 Roudnice n.L.,aut.nádr. Úštěk,žel.st. 15.12.2019-31.12.2019 8 55,3 3 24 DSÚK p.o. 47,66 1 143,84 Kč 8,97 38,69 928,56 Kč
552635 108 Roudnice n.L.,aut.nádr. Roudnice n.L.,aut.nádr. 15.12.2019-31.12.2019 8 25,7 3 24 DSÚK p.o. 47,66 1 143,84 Kč 8,97 38,69 928,56 Kč
552635 109 Úštěk,žel.st. Roudnice n.L.,aut.nádr. 15.12.2019-31.12.2019 8 54,8 3 24 DSÚK p.o. 47,66 1 143,84 Kč 8,97 38,69 928,56 Kč
552635 110 Roudnice n.L.,aut.nádr. Roudnice n.L.,aut.nádr. 15.12.2019-31.12.2019 8 25,7 3 24 DSÚK p.o. 47,66 1 143,84 Kč 8,97 38,69 928,56 Kč
552635 114 Roudnice n.L.,aut.nádr. Úštěk,žel.st. 15.12.2019-31.12.2019 8 55,3 3 24 DSÚK p.o. 47,66 1 143,84 Kč 8,97 38,69 928,56 Kč
552635 115 Roudnice n.L.,aut.nádr. Roudnice n.L.,aut.nádr. 15.12.2019-31.12.2019 8 25,4 3 24 DSÚK p.o. 47,66 1 143,84 Kč 8,97 38,69 928,56 Kč
552635 116 Roudnice n.L.,aut.nádr. Úštěk,nám. 15.12.2019-31.12.2019 8 58,3 3 24 DSÚK p.o. 47,66 1 143,84 Kč 8,97 38,69 928,56 Kč
552635 117 Úštěk,žel.st. Roudnice n.L.,aut.nádr. 15.12.2019-31.12.2019 8 54,8 3 24 DSÚK p.o. 47,66 1 143,84 Kč 8,97 38,69 928,56 Kč
552635 118 Roudnice n.L.,aut.nádr. Úštěk,nám. 15.12.2019-31.12.2019 8 54,5 3 24 DSÚK p.o. 47,66 1 143,84 Kč 8,97 38,69 928,56 Kč
552635 119 Úštěk,nám. Roudnice n.L.,aut.nádr. 15.12.2019-31.12.2019 8 54 3 24 DSÚK p.o. 47,66 1 143,84 Kč 8,97 38,69 928,56 Kč
552635 120 Roudnice n.L.,aut.nádr. Úštěk,nám. 15.12.2019-31.12.2019 8 54,5 3 24 DSÚK p.o. 47,66 1 143,84 Kč 8,97 38,69 928,56 Kč
552635 121 Úštěk,nám. Roudnice n.L.,aut.nádr. 15.12.2019-31.12.2019 8 54 3 24 DSÚK p.o. 47,66 1 143,84 Kč 8,97 38,69 928,56 Kč
552635 123 Úštěk,žel.st. Roudnice n.L.,aut.nádr. 15.12.2019-31.12.2019 8 54,8 3 24 DSÚK p.o. 47,66 1 143,84 Kč 8,97 38,69 928,56 Kč
552635 126 Roudnice n.L.,aut.nádr. Hoštka,nám. 15.12.2019-31.12.2019 7 38,1 3 21 DSÚK p.o. 47,66 1 000,86 Kč 8,97 38,69 812,49 Kč
552635 127 Úštěk,žel.st. Roudnice n.L.,aut.nádr. 15.12.2019-31.12.2019 8 54,8 3 24 DSÚK p.o. 47,66 1 143,84 Kč 8,97 38,69 928,56 Kč
552635 132 Roudnice n.L.,aut.nádr. Hoštka 15.12.2019-31.12.2019 7 37,2 3 21 DSÚK p.o. 47,66 1 000,86 Kč 8,97 38,69 812,49 Kč
552635 133 Drahobuz Roudnice n.L.,aut.nádr. 15.12.2019-31.12.2019 7 43,8 3 21 DSÚK p.o. 47,66 1 000,86 Kč 8,97 38,69 812,49 Kč
552635 154 Roudnice n.L.,aut.nádr. Hoštka,nám. 15.12.2019-31.12.2019 8 38,1 3 24 DSÚK p.o. 47,66 1 143,84 Kč 8,97 38,69 928,56 Kč
552635 203 Hoštka Roudnice n.L.,aut.nádr. 15.12.2019-31.12.2019 5 36,9 3 15 DSÚK p.o. 47,66 714,90 Kč 8,97 38,69 580,35 Kč
552646 101 Roudnice n.L.,žel.st. Ledčice 15.12.2019-31.12.2019 8 17,8 1,25 10 ČSAD Slaný s.r.o. 28,41 284,10 Kč 10,18 18,23 182,30 Kč
552646 102 Ledčice Roudnice n.L.,aut.nádr. 15.12.2019-31.12.2019 8 16,8 1,25 10 ČSAD Slaný s.r.o. 28,41 284,10 Kč 10,18 18,23 182,30 Kč
552646 104 Ledčice Roudnice n.L.,žel.st. 15.12.2019-31.12.2019 8 17,2 1,25 10 ČSAD Slaný s.r.o. 28,41 284,10 Kč 10,18 18,23 182,30 Kč
552646 105 Roudnice n.L.,aut.nádr. Ledčice,Rozc. 15.12.2019-31.12.2019 8 17,4 2,25 18 ČSAD Slaný s.r.o. 28,41 511,38 Kč 10,18 18,23 328,14 Kč
552646 106 Ledčice,Rozc. Roudnice n.L.,aut.nádr. 15.12.2019-31.12.2019 8 14,1 2,25 18 ČSAD Slaný s.r.o. 28,41 511,38 Kč 10,18 18,23 328,14 Kč
552646 107 Roudnice n.L.,aut.nádr. Ledčice,Rozc. 15.12.2019-31.12.2019 8 17,4 2,25 18 ČSAD Slaný s.r.o. 28,41 511,38 Kč 10,18 18,23 328,14 Kč
552646 109 Roudnice n.L.,aut.nádr. Ledčice 15.12.2019-31.12.2019 8 16,4 1,25 10 ČSAD Slaný s.r.o. 28,41 284,10 Kč 10,18 18,23 182,30 Kč
552646 110 Ledčice,Rozc. Roudnice n.L.,aut.nádr. 15.12.2019-31.12.2019 8 17,8 2,25 18 ČSAD Slaný s.r.o. 28,41 511,38 Kč 10,18 18,23 328,14 Kč
552646 111 Roudnice n.L.,aut.nádr. Ledčice 15.12.2019-31.12.2019 8 16,4 1,25 10 ČSAD Slaný s.r.o. 28,41 284,10 Kč 10,18 18,23 182,30 Kč
552646 112 Ledčice Roudnice n.L.,aut.nádr. 15.12.2019-31.12.2019 8 16,8 1,25 10 ČSAD Slaný s.r.o. 28,41 284,10 Kč 10,18 18,23 182,30 Kč
552646 113 Roudnice n.L.,aut.nádr. Ledčice 15.12.2019-31.12.2019 8 16,4 1,25 10 ČSAD Slaný s.r.o. 28,41 284,10 Kč 10,18 18,23 182,30 Kč
552646 114 Ledčice Roudnice n.L.,aut.nádr. 15.12.2019-31.12.2019 8 16,8 1,25 10 ČSAD Slaný s.r.o. 28,41 284,10 Kč 10,18 18,23 182,30 Kč
552646 115 Roudnice n.L.,aut.nádr. Ledčice,Rozc. 15.12.2019-31.12.2019 8 17,4 2,25 18 ČSAD Slaný s.r.o. 28,41 511,38 Kč 10,18 18,23 328,14 Kč
552646 116 Ledčice Roudnice n.L.,aut.nádr. 15.12.2019-31.12.2019 8 13,1 1,25 10 ČSAD Slaný s.r.o. 28,41 284,10 Kč 10,18 18,23 182,30 Kč
552646 117 Roudnice n.L.,aut.nádr. Ledčice 15.12.2019-31.12.2019 8 16,4 1,25 10 ČSAD Slaný s.r.o. 28,41 284,10 Kč 10,18 18,23 182,30 Kč
552646 118 Ledčice,Rozc. Roudnice n.L.,aut.nádr. 15.12.2019-31.12.2019 8 17,8 2,25 18 ČSAD Slaný s.r.o. 28,41 511,38 Kč 10,18 18,23 328,14 Kč
552646 119 Roudnice n.L.,aut.nádr. Ledčice,Rozc. 15.12.2019-31.12.2019 8 17,4 1,25 10 ČSAD Slaný s.r.o. 28,41 284,10 Kč 10,18 18,23 182,30 Kč
552646 120 Ledčice Roudnice n.L.,aut.nádr. 15.12.2019-31.12.2019 8 16,8 2,25 18 ČSAD Slaný s.r.o. 28,41 511,38 Kč 10,18 18,23 328,14 Kč
552646 121 Roudnice n.L.,aut.nádr. Ledčice,Rozc. 15.12.2019-31.12.2019 8 17,4 2,25 18 ČSAD Slaný s.r.o. 28,41 511,38 Kč 10,18 18,23 328,14 Kč
552646 122 Ledčice,Rozc. Roudnice n.L.,aut.nádr. 15.12.2019-31.12.2019 8 17,8 2,25 18 ČSAD Slaný s.r.o. 28,41 511,38 Kč 10,18 18,23 328,14 Kč
552646 123 Roudnice n.L.,aut.nádr. Ledčice,Rozc. 15.12.2019-31.12.2019 8 17,4 2,25 18 ČSAD Slaný s.r.o. 28,41 511,38 Kč 10,18 18,23 328,14 Kč
552646 124 Ledčice,Rozc. Roudnice n.L.,aut.nádr. 15.12.2019-31.12.2019 8 17,8 1,25 10 ČSAD Slaný s.r.o. 28,41 284,10 Kč 10,18 18,23 182,30 Kč
552646 125 Roudnice n.L.,žel.st. Ledčice 15.12.2019-31.12.2019 8 17 1,25 10 ČSAD Slaný s.r.o. 28,41 284,10 Kč 10,18 18,23 182,30 Kč
552646 126 Ledčice Roudnice n.L.,žel.st. 15.12.2019-31.12.2019 8 17,2 1,25 10 ČSAD Slaný s.r.o. 28,41 284,10 Kč 10,18 18,23 182,30 Kč
552646 127 Roudnice n.L.,aut.nádr. Ledčice 15.12.2019-31.12.2019 8 16,4 1,25 10 ČSAD Slaný s.r.o. 28,41 284,10 Kč 10,18 18,23 182,30 Kč
552646 128 Ledčice,Rozc. Roudnice n.L.,aut.nádr. 15.12.2019-31.12.2019 8 17,8 2,25 18 ČSAD Slaný s.r.o. 28,41 511,38 Kč 10,18 18,23 328,14 Kč
552646 151 Roudnice n.L.,aut.nádr. Ledčice,Rozc. 15.12.2019-31.12.2019 8 17,4 2,25 18 ČSAD Slaný s.r.o. 28,41 511,38 Kč 10,18 18,23 328,14 Kč

Objednávka Středočeského kraje dle smlouvy č. 20/SML 1936/SoVS/DS
Seznam mezikrajských linek a spojů, které jsou po území Středočeského kraje zajištěny Ústeckým krajem



552646 152 Ledčice,Rozc. Roudnice n.L.,aut.nádr. 15.12.2019-31.12.2019 8 17,8 2,25 18 ČSAD Slaný s.r.o. 28,41 511,38 Kč 10,18 18,23 328,14 Kč
552646 153 Roudnice n.L.,aut.nádr. Ledčice,Rozc. 15.12.2019-31.12.2019 8 17,4 2,25 18 ČSAD Slaný s.r.o. 28,41 511,38 Kč 10,18 18,23 328,14 Kč
552646 154 Ledčice,Rozc. Roudnice n.L.,aut.nádr. 15.12.2019-31.12.2019 8 17,8 2,25 18 ČSAD Slaný s.r.o. 28,41 511,38 Kč 10,18 18,23 328,14 Kč
552646 155 Roudnice n.L.,aut.nádr. Ledčice,Rozc. 15.12.2019-31.12.2019 8 17,4 2,25 18 ČSAD Slaný s.r.o. 28,41 511,38 Kč 10,18 18,23 328,14 Kč
552646 156 Ledčice,Rozc. Roudnice n.L.,aut.nádr. 15.12.2019-31.12.2019 8 17,8 2,25 18 ČSAD Slaný s.r.o. 28,41 511,38 Kč 10,18 18,23 328,14 Kč
552646 158 Ledčice,Rozc. Roudnice n.L.,žel.st. 15.12.2019-31.12.2019 6 18,2 2,25 13,5 ČSAD Slaný s.r.o. 28,41 383,54 Kč 10,18 18,23 246,11 Kč
552675 101 Roudnice n.L.,aut.nádr. Roudnice n.L.,sídliště 15.12.2019-31.12.2019 8 29,6 3 24 DSÚK p.o. 47,66 1 143,84 Kč 8,97 38,69 928,56 Kč
552675 103 Roudnice n.L.,sídliště Roudnice n.L.,nemocnice 15.12.2019-31.12.2019 8 30,9 3 24 DSÚK p.o. 47,66 1 143,84 Kč 8,97 38,69 928,56 Kč
552675 105 Roudnice n.L.,nemocnice Roudnice n.L.,sídliště 15.12.2019-31.12.2019 8 28,7 3 24 DSÚK p.o. 47,66 1 143,84 Kč 8,97 38,69 928,56 Kč
552675 109 Roudnice n.L.,sídliště Roudnice n.L.,sídliště 15.12.2019-31.12.2019 8 31,3 3 24 DSÚK p.o. 47,66 1 143,84 Kč 8,97 38,69 928,56 Kč
552675 111 Roudnice n.L.,sídliště Roudnice n.L.,sídliště 15.12.2019-31.12.2019 8 31,3 3 24 DSÚK p.o. 47,66 1 143,84 Kč 8,97 38,69 928,56 Kč
552675 113 Roudnice n.L.,sídliště Roudnice n.L.,sídliště 15.12.2019-31.12.2019 8 31,3 3 24 DSÚK p.o. 47,66 1 143,84 Kč 8,97 38,69 928,56 Kč
552675 115 Roudnice n.L.,sídliště Roudnice n.L.,sídliště 15.12.2019-31.12.2019 8 31,3 3 24 DSÚK p.o. 47,66 1 143,84 Kč 8,97 38,69 928,56 Kč
552675 117 Roudnice n.L.,sídliště Roudnice n.L.,sídliště 15.12.2019-31.12.2019 8 31,3 3 24 DSÚK p.o. 47,66 1 143,84 Kč 8,97 38,69 928,56 Kč



562713 103 Louny,aut.nádr. Kozojedy 15.12.2019-31.12.2019 5 12,8 0,6 3 ARRIVA CITY s.r.o. 45,59 136,77 Kč 15,54 30,05 90,15 Kč
562713 106 Kozojedy Louny,aut.nádr. 15.12.2019-31.12.2019 5 13 0,6 3 ARRIVA CITY s.r.o. 45,59 136,77 Kč 15,54 30,05 90,15 Kč
562713 111 Louny,aut.nádr. Kozojedy 15.12.2019-31.12.2019 5 12,8 0,6 3 ARRIVA CITY s.r.o. 45,59 136,77 Kč 15,54 30,05 90,15 Kč
562713 114 Kozojedy Louny,aut.nádr. 15.12.2019-31.12.2019 5 13 0,6 3 ARRIVA CITY s.r.o. 45,59 136,77 Kč 15,54 30,05 90,15 Kč
562715 101 Louny,aut.nádr. Třeboc 15.12.2019-31.12.2019 8 18,3 1,85 14,8 ARRIVA CITY s.r.o. 45,59 674,73 Kč 15,54 30,05 444,74 Kč
562715 102 Třeboc Louny,aut.nádr. 15.12.2019-31.12.2019 8 18,5 1,85 14,8 ARRIVA CITY s.r.o. 45,59 674,73 Kč 15,54 30,05 444,74 Kč
562715 103 Louny,aut.nádr. Třeboc 15.12.2019-31.12.2019 8 18,3 1,85 14,8 ARRIVA CITY s.r.o. 45,59 674,73 Kč 15,54 30,05 444,74 Kč
562715 104 Třeboc Louny,aut.nádr. 15.12.2019-31.12.2019 8 18,5 1,85 14,8 ARRIVA CITY s.r.o. 45,59 674,73 Kč 15,54 30,05 444,74 Kč
562715 106 Třeboc Louny,aut.nádr. 15.12.2019-31.12.2019 8 18,5 1,85 14,8 ARRIVA CITY s.r.o. 45,59 674,73 Kč 15,54 30,05 444,74 Kč
562715 109 Louny,aut.nádr. Třeboc 15.12.2019-31.12.2019 8 18,3 1,85 14,8 ARRIVA CITY s.r.o. 45,59 674,73 Kč 15,54 30,05 444,74 Kč
562715 110 Třeboc Louny,aut.nádr. 15.12.2019-31.12.2019 8 18,5 1,85 14,8 ARRIVA CITY s.r.o. 45,59 674,73 Kč 15,54 30,05 444,74 Kč
562715 111 Louny,aut.nádr. Třeboc 15.12.2019-31.12.2019 8 18,3 1,85 14,8 ARRIVA CITY s.r.o. 45,59 674,73 Kč 15,54 30,05 444,74 Kč
562715 112 Třeboc Louny,aut.nádr. 15.12.2019-31.12.2019 8 18,5 1,85 14,8 ARRIVA CITY s.r.o. 45,59 674,73 Kč 15,54 30,05 444,74 Kč
562715 113 Louny,aut.nádr. Třeboc 15.12.2019-31.12.2019 5 18,3 1,85 9,25 ARRIVA CITY s.r.o. 45,59 421,71 Kč 15,54 30,05 277,96 Kč
562715 114 Třeboc Louny,aut.nádr. 15.12.2019-31.12.2019 5 25,9 1,85 9,25 ARRIVA CITY s.r.o. 45,59 421,71 Kč 15,54 30,05 277,96 Kč
562715 115 Louny,aut.nádr. Třeboc 15.12.2019-31.12.2019 8 18,3 1,85 14,8 ARRIVA CITY s.r.o. 45,59 674,73 Kč 15,54 30,05 444,74 Kč
562715 116 Třeboc Louny,aut.nádr. 15.12.2019-31.12.2019 8 18,5 1,85 14,8 ARRIVA CITY s.r.o. 45,59 674,73 Kč 15,54 30,05 444,74 Kč
562715 117 Louny,aut.nádr. Třeboc 15.12.2019-31.12.2019 8 18,3 1,85 14,8 ARRIVA CITY s.r.o. 45,59 674,73 Kč 15,54 30,05 444,74 Kč
562715 118 Třeboc Louny,aut.nádr. 15.12.2019-31.12.2019 8 18,5 1,85 14,8 ARRIVA CITY s.r.o. 45,59 674,73 Kč 15,54 30,05 444,74 Kč
562715 119 Louny,aut.nádr. Třeboc 15.12.2019-31.12.2019 8 18,3 1,85 14,8 ARRIVA CITY s.r.o. 45,59 674,73 Kč 15,54 30,05 444,74 Kč
562715 120 Třeboc Louny,aut.nádr. 15.12.2019-31.12.2019 8 18,5 1,85 14,8 ARRIVA CITY s.r.o. 45,59 674,73 Kč 15,54 30,05 444,74 Kč
562715 121 Louny,aut.nádr. Třeboc 15.12.2019-31.12.2019 7 18,3 1,85 12,95 ARRIVA CITY s.r.o. 45,59 590,39 Kč 15,54 30,05 389,15 Kč
562715 151 Louny,aut.nádr. Třeboc 15.12.2019-31.12.2019 6 18,3 1,85 11,1 ARRIVA CITY s.r.o. 45,59 506,05 Kč 15,54 30,05 333,56 Kč
562715 152 Třeboc Louny,aut.nádr. 15.12.2019-31.12.2019 5 18,5 1,85 9,25 ARRIVA CITY s.r.o. 45,59 421,71 Kč 15,54 30,05 277,96 Kč
562715 153 Louny,aut.nádr. Třeboc 15.12.2019-31.12.2019 8 18,3 1,85 14,8 ARRIVA CITY s.r.o. 45,59 674,73 Kč 15,54 30,05 444,74 Kč
562715 154 Třeboc Louny,aut.nádr. 15.12.2019-31.12.2019 8 18,5 1,85 14,8 ARRIVA CITY s.r.o. 45,59 674,73 Kč 15,54 30,05 444,74 Kč
562715 155 Louny,aut.nádr. Třeboc 15.12.2019-31.12.2019 7 18,3 1,85 12,95 ARRIVA CITY s.r.o. 45,59 590,39 Kč 15,54 30,05 389,15 Kč
562715 156 Třeboc Louny,aut.nádr. 15.12.2019-31.12.2019 7 18,5 1,85 12,95 ARRIVA CITY s.r.o. 45,59 590,39 Kč 15,54 30,05 389,15 Kč
562715 157 Louny,aut.nádr. Třeboc 15.12.2019-31.12.2019 2 18,3 1,85 3,7 ARRIVA CITY s.r.o. 45,59 168,68 Kč 15,54 30,05 111,19 Kč
562715 158 Třeboc Louny,aut.nádr. 15.12.2019-31.12.2019 2 18,5 1,85 3,7 ARRIVA CITY s.r.o. 45,59 168,68 Kč 15,54 30,05 111,19 Kč
562741 101 Žatec,aut.nádr. Pnětluky 15.12.2019-31.12.2019 5 26,2 5,35 26,75 ARRIVA CITY s.r.o. 45,59 1 219,53 Kč 15,54 30,05 803,84 Kč
562741 104 Pnětluky Žatec,aut.nádr. 15.12.2019-31.12.2019 5 36 8,3 41,5 ARRIVA CITY s.r.o. 45,59 1 891,99 Kč 15,54 30,05 1 247,08 Kč
562741 105 Žatec,aut.nádr. Pnětluky 15.12.2019-31.12.2019 5 36,2 8,35 41,75 ARRIVA CITY s.r.o. 45,59 1 903,38 Kč 15,54 30,05 1 254,59 Kč
562741 109 Žatec,aut.nádr. Pnětluky 15.12.2019-31.12.2019 5 36,2 8,35 41,75 ARRIVA CITY s.r.o. 45,59 1 903,38 Kč 15,54 30,05 1 254,59 Kč
562741 110 Pnětluky Žatec,aut.nádr. 15.12.2019-31.12.2019 5 31 5,35 26,75 ARRIVA CITY s.r.o. 45,59 1 219,53 Kč 15,54 30,05 803,84 Kč
562741 114 Pnětluky Žatec,aut.nádr. 15.12.2019-31.12.2019 5 29,8 5,35 26,75 ARRIVA CITY s.r.o. 45,59 1 219,53 Kč 15,54 30,05 803,84 Kč

562766 101 Podbořany,aut.nádr. Jesenice,žel.st. 15.12.2019-31.12.2019 8 23 5,15 41,2
Autobusová doprava 
s.r.o. Podbořany 42,9 1 767,48 Kč 14,32 28,58 1 177,50 Kč

562766 102 Jesenice,žel.st. Podbořany,aut.nádr. 15.12.2019-31.12.2019 8 23,2 5,25 42
Autobusová doprava 
s.r.o. Podbořany 42,9 1 801,80 Kč 14,32 28,58 1 200,36 Kč

562766 103 Podbořany,aut.nádr. Jesenice,žel.st. 15.12.2019-31.12.2019 8 23 5,15 41,2
Autobusová doprava 
s.r.o. Podbořany 42,9 1 767,48 Kč 14,32 28,58 1 177,50 Kč

562766 104 Jesenice,žel.st. Podbořany,aut.nádr. 15.12.2019-31.12.2019 8 23,2 5,25 42
Autobusová doprava 
s.r.o. Podbořany 42,9 1 801,80 Kč 14,32 28,58 1 200,36 Kč

562766 105 Podbořany,aut.nádr. Jesenice,žel.st. 15.12.2019-31.12.2019 8 23 5,15 41,2
Autobusová doprava 
s.r.o. Podbořany 42,9 1 767,48 Kč 14,32 28,58 1 177,50 Kč

562766 106 Jesenice,žel.st. Podbořany,aut.nádr. 15.12.2019-31.12.2019 8 23,2 5,25 42
Autobusová doprava 
s.r.o. Podbořany 42,9 1 801,80 Kč 14,32 28,58 1 200,36 Kč

562766 107 Podbořany,aut.nádr. Jesenice,žel.st. 15.12.2019-31.12.2019 8 23 5,15 41,2
Autobusová doprava 
s.r.o. Podbořany 42,9 1 767,48 Kč 14,32 28,58 1 177,50 Kč

562766 108 Jesenice,žel.st. Podbořany,aut.nádr. 15.12.2019-31.12.2019 8 23,2 5,25 42
Autobusová doprava 
s.r.o. Podbořany 42,9 1 801,80 Kč 14,32 28,58 1 200,36 Kč



562773 103 Podbořany,aut.nádr. Kolešov 15.12.2019-31.12.2019 8 18,7 1,6 12,8
Autobusová doprava 
s.r.o. Podbořany 42,9 549,12 Kč 14,32 28,58 365,82 Kč

562773 105 Podbořany,aut.nádr. Kolešov 15.12.2019-31.12.2019 8 26,1 1,65 13,2
Autobusová doprava 
s.r.o. Podbořany 42,9 566,28 Kč 14,32 28,58 377,26 Kč

562773 106 Kolešov Podbořany,aut.nádr. 15.12.2019-31.12.2019 8 26,2 1,6 12,8
Autobusová doprava 
s.r.o. Podbořany 42,9 549,12 Kč 14,32 28,58 365,82 Kč

562773 107 Podbořany,aut.nádr. Kolešov 15.12.2019-31.12.2019 8 26,1 1,65 13,2
Autobusová doprava 
s.r.o. Podbořany 42,9 566,28 Kč 14,32 28,58 377,26 Kč

562773 108 Kolešov Podbořany,aut.nádr. 15.12.2019-31.12.2019 8 18,9 1,7 13,6
Autobusová doprava 
s.r.o. Podbořany 42,9 583,44 Kč 14,32 28,58 388,69 Kč

562773 110 Kolešov Podbořany,aut.nádr. 15.12.2019-31.12.2019 8 12,9 1,7 13,6
Autobusová doprava 
s.r.o. Podbořany 42,9 583,44 Kč 14,32 28,58 388,69 Kč

Celkem 2 113,45 88 581,36 Kč 63 427,24 Kč



Příloha č. 2

Objednávka Středočeského kraje dle smlouvy č. 20/SML1936/SoVS/DS
Seznam mezikrajských linek a spojů, které jsou po území Středočeského kraje zajištěny Ústeckým krajem

období: 1.1.2020-12.12.2020

Linka Spoj Odkud Kam Období od-do
Počet 

spojů za 
období

Celková 
délka 
spoje

Objedna
ná délka 
spoje na 
území SK

Celkový 
rozsah 

objednanýc
h spojů na 

území SK za 
období

Dopravce

Cena 
dopravního 
výkonu na 

1 km

Cena 
dopravního 
výkonu za 

období

Odhad 
tržeb na 

1km

Kompenzac
e (CDV-

tržby) na 
1km

Celková výše 
kompenzace

552635 101 Úštěk,nám. Roudnice n.L.,aut.nádr. 1.1.2020 - 31.3.2020 64 54,8 3 192 DSÚK p.o. 48,73 9 356,16 Kč 8,97 39,76 7 633,92 Kč
552635 101 Úštěk,nám. Roudnice n.L.,aut.nádr. 1.4.2020 - 30.6.2020 61 54,8 3 183 DSÚK p.o. 48,73 8 917,59 Kč 8,97 39,76 7 276,08 Kč
552635 101 Úštěk,žel.st. Roudnice n.L.,aut.nádr. 1.7.2020-12.12.2020 114 40,2 3 342 DSÚK p.o. 48,73 16 665,66 Kč 8,97 39,76 13 597,92 Kč
552635 102 Roudnice n.L.,aut.nádr. Úštěk,žel.st. 1.1.2020 - 31.3.2020 64 55,3 3 192 DSÚK p.o. 48,73 9 356,16 Kč 8,97 39,76 7 633,92 Kč
552635 102 Roudnice n.L.,aut.nádr. Úštěk,žel.st. 1.4.2020 - 30.6.2020 61 55,3 3 183 DSÚK p.o. 48,73 8 917,59 Kč 8,97 39,76 7 276,08 Kč
552635 102 Roudnice n.L.,aut.nádr. Úštěk,žel.st. 1.7.2020-12.12.2020 114 39,9 3 342 DSÚK p.o. 48,73 16 665,66 Kč 8,97 39,76 13 597,92 Kč
552635 104 Roudnice n.L.,aut.nádr. Úštěk,žel.st. 1.1.2020 - 31.3.2020 64 55,3 3 192 DSÚK p.o. 48,73 9 356,16 Kč 8,97 39,76 7 633,92 Kč
552635 104 Roudnice n.L.,aut.nádr. Úštěk,žel.st. 1.4.2020 - 30.6.2020 61 55,3 3 183 DSÚK p.o. 48,73 8 917,59 Kč 8,97 39,76 7 276,08 Kč
552635 104 Roudnice n.L.,aut.nádr. Úštěk,žel.st. 1.7.2020-12.12.2020 114 39,9 3 342 DSÚK p.o. 48,73 16 665,66 Kč 8,97 39,76 13 597,92 Kč
552635 105 Štětí,Hněvice,žel.st. Roudnice n.L.,aut.nádr. 1.7.2020-12.12.2020 114 16,4 3 342 DSÚK p.o. 48,73 16 665,66 Kč 8,97 39,76 13 597,92 Kč
552635 106 Roudnice n.L.,aut.nádr. Štětí,Hněvice,žel.st. 1.7.2020-12.12.2020 114 16,2 3 342 DSÚK p.o. 48,73 16 665,66 Kč 8,97 39,76 13 597,92 Kč
552635 108 Roudnice n.L.,aut.nádr. Roudnice n.L.,aut.nádr. 1.1.2020 - 31.3.2020 64 25,7 3 192 DSÚK p.o. 48,73 9 356,16 Kč 8,97 39,76 7 633,92 Kč
552635 108 Roudnice n.L.,aut.nádr. Roudnice n.L.,aut.nádr. 1.4.2020 - 30.6.2020 61 25,7 3 183 DSÚK p.o. 48,73 8 917,59 Kč 8,97 39,76 7 276,08 Kč
552635 109 Úštěk,nám. Roudnice n.L.,aut.nádr. 1.1.2020 - 31.3.2020 64 54,8 3 192 DSÚK p.o. 48,73 9 356,16 Kč 8,97 39,76 7 633,92 Kč
552635 109 Úštěk,nám. Roudnice n.L.,aut.nádr. 1.4.2020 - 30.6.2020 61 54,8 3 183 DSÚK p.o. 48,73 8 917,59 Kč 8,97 39,76 7 276,08 Kč
552635 109 Úštěk,žel.st. Roudnice n.L.,aut.nádr. 1.7.2020-12.12.2020 114 40,2 3 342 DSÚK p.o. 48,73 16 665,66 Kč 8,97 39,76 13 597,92 Kč
552635 110 Roudnice n.L.,aut.nádr. Roudnice n.L.,aut.nádr. 1.1.2020 - 31.3.2020 64 25,7 3 192 DSÚK p.o. 48,73 9 356,16 Kč 8,97 39,76 7 633,92 Kč
552635 110 Roudnice n.L.,aut.nádr. Roudnice n.L.,aut.nádr. 1.4.2020 - 30.6.2020 61 25,7 3 183 DSÚK p.o. 48,73 8 917,59 Kč 8,97 39,76 7 276,08 Kč
552635 114 Roudnice n.L.,aut.nádr. Úštěk,nám. 1.1.2020 - 31.3.2020 64 55,3 3 192 DSÚK p.o. 48,73 9 356,16 Kč 8,97 39,76 7 633,92 Kč
552635 114 Roudnice n.L.,aut.nádr. Úštěk,nám. 1.4.2020 - 30.6.2020 61 55,3 3 183 DSÚK p.o. 48,73 8 917,59 Kč 8,97 39,76 7 276,08 Kč
552635 114 Roudnice n.L.,aut.nádr. Úštěk,nám. 1.7.2020-12.12.2020 114 39,1 3 342 DSÚK p.o. 48,73 16 665,66 Kč 8,97 39,76 13 597,92 Kč
552635 115 Roudnice n.L.,aut.nádr. Roudnice n.L.,aut.nádr. 1.1.2020 - 31.3.2020 64 25,4 3 192 DSÚK p.o. 48,73 9 356,16 Kč 8,97 39,76 7 633,92 Kč
552635 115 Roudnice n.L.,aut.nádr. Roudnice n.L.,aut.nádr. 1.4.2020 - 30.6.2020 61 25,4 3 183 DSÚK p.o. 48,73 8 917,59 Kč 8,97 39,76 7 276,08 Kč
552635 115 Štětí,aut.nádr. Roudnice n.L.,aut.nádr. 1.7.2020-12.12.2020 114 18 3 342 DSÚK p.o. 48,73 16 665,66 Kč 8,97 39,76 13 597,92 Kč
552635 116 Roudnice n.L.,aut.nádr. Úštěk,nám. 1.1.2020 - 31.3.2020 64 58,3 3 192 DSÚK p.o. 48,73 9 356,16 Kč 8,97 39,76 7 633,92 Kč
552635 116 Roudnice n.L.,aut.nádr. Úštěk,nám. 1.4.2020 - 30.6.2020 61 58,3 3 183 DSÚK p.o. 48,73 8 917,59 Kč 8,97 39,76 7 276,08 Kč
552635 116 Roudnice n.L.,aut.nádr. Úštěk,nám. 1.7.2020-12.12.2020 114 42,9 3 342 DSÚK p.o. 48,73 16 665,66 Kč 8,97 39,76 13 597,92 Kč
552635 117 Úštěk,nám. Roudnice n.L.,aut.nádr. 1.1.2020 - 31.3.2020 64 54,8 3 192 DSÚK p.o. 48,73 9 356,16 Kč 8,97 39,76 7 633,92 Kč
552635 117 Úštěk,nám. Roudnice n.L.,aut.nádr. 1.4.2020 - 30.6.2020 61 54,8 3 183 DSÚK p.o. 48,73 8 917,59 Kč 8,97 39,76 7 276,08 Kč
552635 117 Úštěk,žel.st. Roudnice n.L.,aut.nádr. 1.7.2020-12.12.2020 114 40,2 3 342 DSÚK p.o. 48,73 16 665,66 Kč 8,97 39,76 13 597,92 Kč
552635 118 Roudnice n.L.,aut.nádr. Úštěk,nám. 1.1.2020 - 31.3.2020 64 54,5 3 192 DSÚK p.o. 48,73 9 356,16 Kč 8,97 39,76 7 633,92 Kč
552635 118 Roudnice n.L.,aut.nádr. Úštěk,nám. 1.4.2020 - 30.6.2020 61 54,5 3 183 DSÚK p.o. 48,73 8 917,59 Kč 8,97 39,76 7 276,08 Kč
552635 118 Roudnice n.L.,aut.nádr. Úštěk,nám. 1.7.2020-12.12.2020 114 39,1 3 342 DSÚK p.o. 48,73 16 665,66 Kč 8,97 39,76 13 597,92 Kč
552635 119 Úštěk,nám. Roudnice n.L.,aut.nádr. 1.1.2020 - 31.3.2020 64 54 3 192 DSÚK p.o. 48,73 9 356,16 Kč 8,97 39,76 7 633,92 Kč
552635 119 Úštěk,nám. Roudnice n.L.,aut.nádr. 1.4.2020 - 30.6.2020 61 54 3 183 DSÚK p.o. 48,73 8 917,59 Kč 8,97 39,76 7 276,08 Kč
552635 119 Úštěk,nám. Roudnice n.L.,aut.nádr. 1.7.2020-12.12.2020 114 40,2 3 342 DSÚK p.o. 48,73 16 665,66 Kč 8,97 39,76 13 597,92 Kč
552635 120 Roudnice n.L.,aut.nádr. Úštěk,nám. 1.1.2020 - 31.3.2020 64 54,5 3 192 DSÚK p.o. 48,73 9 356,16 Kč 8,97 39,76 7 633,92 Kč
552635 120 Roudnice n.L.,aut.nádr. Úštěk,nám. 1.4.2020 - 30.6.2020 61 54,5 3 183 DSÚK p.o. 48,73 8 917,59 Kč 8,97 39,76 7 276,08 Kč
552635 120 Roudnice n.L.,aut.nádr. Úštěk,žel.st. 1.7.2020-12.12.2020 114 39,9 3 342 DSÚK p.o. 48,73 16 665,66 Kč 8,97 39,76 13 597,92 Kč
552635 121 Úštěk,nám. Roudnice n.L.,aut.nádr. 1.1.2020 - 31.3.2020 64 54 3 192 DSÚK p.o. 48,73 9 356,16 Kč 8,97 39,76 7 633,92 Kč
552635 121 Úštěk,nám. Roudnice n.L.,aut.nádr. 1.4.2020 - 30.6.2020 61 54 3 183 DSÚK p.o. 48,73 8 917,59 Kč 8,97 39,76 7 276,08 Kč
552635 121 Úštěk,žel.st. Roudnice n.L.,aut.nádr. 1.7.2020-12.12.2020 114 40,2 3 342 DSÚK p.o. 48,73 16 665,66 Kč 8,97 39,76 13 597,92 Kč
552635 123 Úštěk,nám. Roudnice n.L.,aut.nádr. 1.1.2020 - 31.3.2020 64 54,8 3 192 DSÚK p.o. 48,73 9 356,16 Kč 8,97 39,76 7 633,92 Kč
552635 123 Úštěk,nám. Roudnice n.L.,aut.nádr. 1.4.2020 - 30.6.2020 61 54,8 3 183 DSÚK p.o. 48,73 8 917,59 Kč 8,97 39,76 7 276,08 Kč
552635 123 Úštěk,žel.st. Roudnice n.L.,aut.nádr. 1.7.2020-12.12.2020 114 40,2 3 342 DSÚK p.o. 48,73 16 665,66 Kč 8,97 39,76 13 597,92 Kč
552635 126 Roudnice n.L.,aut.nádr. Hoštka,nám. 1.1.2020 - 31.3.2020 64 38,1 3 192 DSÚK p.o. 48,73 9 356,16 Kč 8,97 39,76 7 633,92 Kč
552635 126 Roudnice n.L.,aut.nádr. Hoštka,nám. 1.4.2020 - 30.6.2020 61 38,1 3 183 DSÚK p.o. 48,73 8 917,59 Kč 8,97 39,76 7 276,08 Kč
552635 126 Roudnice n.L.,aut.nádr. Hoštka,nám. 1.7.2020-12.12.2020 114 22,7 3 342 DSÚK p.o. 48,73 16 665,66 Kč 8,97 39,76 13 597,92 Kč
552635 127 Úštěk,nám. Roudnice n.L.,aut.nádr. 1.1.2020 - 31.3.2020 64 54,8 3 192 DSÚK p.o. 48,73 9 356,16 Kč 8,97 39,76 7 633,92 Kč
552635 127 Úštěk,nám. Roudnice n.L.,aut.nádr. 1.4.2020 - 30.6.2020 61 54,8 3 183 DSÚK p.o. 48,73 8 917,59 Kč 8,97 39,76 7 276,08 Kč



552635 127 Úštěk,žel.st. Roudnice n.L.,aut.nádr. 1.7.2020-12.12.2020 114 40,2 3 342 DSÚK p.o. 48,73 16 665,66 Kč 8,97 39,76 13 597,92 Kč
552635 132 Roudnice n.L.,aut.nádr. Hoštka 1.1.2020 - 31.3.2020 64 37,2 3 192 DSÚK p.o. 48,73 9 356,16 Kč 8,97 39,76 7 633,92 Kč
552635 132 Roudnice n.L.,aut.nádr. Hoštka 1.4.2020 - 30.6.2020 61 37,2 3 183 DSÚK p.o. 48,73 8 917,59 Kč 8,97 39,76 7 276,08 Kč
552635 132 Roudnice n.L.,aut.nádr. Drahobuz 1.7.2020-12.12.2020 114 28,7 3 342 DSÚK p.o. 48,73 16 665,66 Kč 8,97 39,76 13 597,92 Kč
552635 133 Drahobuz Roudnice n.L.,aut.nádr. 1.1.2020 - 31.3.2020 64 43,8 3 192 DSÚK p.o. 48,73 9 356,16 Kč 8,97 39,76 7 633,92 Kč
552635 133 Drahobuz Roudnice n.L.,aut.nádr. 1.4.2020 - 30.6.2020 61 43,8 3 183 DSÚK p.o. 48,73 8 917,59 Kč 8,97 39,76 7 276,08 Kč
552635 133 Drahobuz Roudnice n.L.,aut.nádr. 1.7.2020-12.12.2020 114 29,2 3 342 DSÚK p.o. 48,73 16 665,66 Kč 8,97 39,76 13 597,92 Kč
552635 135 Hoštka,nám. Roudnice n.L.,aut.nádr. 1.7.2020-12.12.2020 114 22,7 3 342 DSÚK p.o. 48,73 16 665,66 Kč 8,97 39,76 13 597,92 Kč
552635 154 Roudnice n.L.,aut.nádr. Hoštka,nám. 1.1.2020 - 31.3.2020 64 38,1 3 192 DSÚK p.o. 48,73 9 356,16 Kč 8,97 39,76 7 633,92 Kč
552635 154 Roudnice n.L.,aut.nádr. Hoštka,nám. 1.4.2020 - 30.6.2020 61 38,1 3 183 DSÚK p.o. 48,73 8 917,59 Kč 8,97 39,76 7 276,08 Kč
552635 154 Roudnice n.L.,aut.nádr. Hoštka,nám. 1.7.2020-12.12.2020 114 22,7 3 342 DSÚK p.o. 48,73 16 665,66 Kč 8,97 39,76 13 597,92 Kč
552635 156 Roudnice n.L.,aut.nádr. Úštěk,žel.st. 1.7.2020-12.12.2020 114 40,2 3 342 DSÚK p.o. 48,73 16 665,66 Kč 8,97 39,76 13 597,92 Kč
552635 201 Drahobuz Roudnice n.L.,aut.nádr. 1.7.2020-12.12.2020 25 29,2 3 75 DSÚK p.o. 48,73 3 654,75 Kč 8,97 39,76 2 982,00 Kč
552635 202 Roudnice n.L.,aut.nádr. Drahobuz 1.7.2020-12.12.2020 25 28,7 3 75 DSÚK p.o. 48,73 3 654,75 Kč 8,97 39,76 2 982,00 Kč
552635 203 Hoštka Roudnice n.L.,aut.nádr. 1.1.2020 - 31.3.2020 14 36,9 3 42 DSÚK p.o. 48,73 2 046,66 Kč 8,97 39,76 1 669,92 Kč
552635 203 Hoštka Roudnice n.L.,aut.nádr. 1.4.2020 - 30.6.2020 13 36,9 3 39 DSÚK p.o. 48,73 1 900,47 Kč 8,97 39,76 1 550,64 Kč

552646 101 Roudnice n.L.,žel.st. Ledčice 2.1.2020 - 11.12.2020 239 17,8 1,25 298,75 DSÚK p.o. 48,73 14 558,09 Kč 10,18 38,55 11 516,81 Kč
552646 102 Ledčice Roudnice n.L.,aut.nádr. 2.1.2020 - 11.12.2020 239 16,8 1,25 298,75 DSÚK p.o. 48,73 14 558,09 Kč 10,18 38,55 11 516,81 Kč
552646 104 Ledčice Roudnice n.L.,žel.st. 2.1.2020 - 11.12.2020 239 17,2 1,25 298,75 DSÚK p.o. 48,73 14 558,09 Kč 10,18 38,55 11 516,81 Kč
552646 105 Roudnice n.L.,aut.nádr. Ledčice,Rozc. 2.1.2020 - 11.12.2020 239 17,4 2,25 537,75 DSÚK p.o. 48,73 26 204,56 Kč 10,18 38,55 20 730,26 Kč
552646 106 Ledčice,Rozc. Roudnice n.L.,aut.nádr. 2.1.2020 - 11.12.2020 239 14,1 2,25 537,75 DSÚK p.o. 48,73 26 204,56 Kč 10,18 38,55 20 730,26 Kč
552646 107 Roudnice n.L.,aut.nádr. Ledčice,Rozc. 2.1.2020 - 11.12.2020 239 17,4 2,25 537,75 DSÚK p.o. 48,73 26 204,56 Kč 10,18 38,55 20 730,26 Kč
552646 109 Roudnice n.L.,aut.nádr. Ledčice 2.1.2020 - 11.12.2020 239 16,4 1,25 298,75 DSÚK p.o. 48,73 14 558,09 Kč 10,18 38,55 11 516,81 Kč
552646 110 Ledčice,Rozc. Roudnice n.L.,aut.nádr. 2.1.2020 - 11.12.2020 239 17,8 2,25 537,75 DSÚK p.o. 48,73 26 204,56 Kč 10,18 38,55 20 730,26 Kč
552646 111 Roudnice n.L.,aut.nádr. Ledčice 2.1.2020 - 11.12.2020 239 16,4 1,25 298,75 DSÚK p.o. 48,73 14 558,09 Kč 10,18 38,55 11 516,81 Kč
552646 112 Ledčice Roudnice n.L.,aut.nádr. 2.1.2020 - 11.12.2020 239 16,8 1,25 298,75 DSÚK p.o. 48,73 14 558,09 Kč 10,18 38,55 11 516,81 Kč
552646 113 Roudnice n.L.,aut.nádr. Ledčice 2.1.2020 - 11.12.2020 239 16,4 1,25 298,75 DSÚK p.o. 48,73 14 558,09 Kč 10,18 38,55 11 516,81 Kč
552646 114 Ledčice Roudnice n.L.,aut.nádr. 2.1.2020 - 11.12.2020 239 16,8 1,25 298,75 DSÚK p.o. 48,73 14 558,09 Kč 10,18 38,55 11 516,81 Kč
552646 115 Roudnice n.L.,aut.nádr. Ledčice,Rozc. 2.1.2020 - 11.12.2020 239 17,4 2,25 537,75 DSÚK p.o. 48,73 26 204,56 Kč 10,18 38,55 20 730,26 Kč
552646 116 Ledčice Roudnice n.L.,aut.nádr. 2.1.2020 - 11.12.2020 239 13,1 1,25 298,75 DSÚK p.o. 48,73 14 558,09 Kč 10,18 38,55 11 516,81 Kč
552646 117 Roudnice n.L.,aut.nádr. Ledčice 2.1.2020 - 11.12.2020 239 16,4 1,25 298,75 DSÚK p.o. 48,73 14 558,09 Kč 10,18 38,55 11 516,81 Kč
552646 118 Ledčice,Rozc. Roudnice n.L.,aut.nádr. 2.1.2020 - 11.12.2020 239 17,8 2,25 537,75 DSÚK p.o. 48,73 26 204,56 Kč 10,18 38,55 20 730,26 Kč
552646 119 Roudnice n.L.,aut.nádr. Ledčice,Rozc. 2.1.2020 - 11.12.2020 239 17,4 1,25 298,75 DSÚK p.o. 48,73 14 558,09 Kč 10,18 38,55 11 516,81 Kč
552646 120 Ledčice Roudnice n.L.,aut.nádr. 2.1.2020 - 11.12.2020 239 16,8 2,25 537,75 DSÚK p.o. 48,73 26 204,56 Kč 10,18 38,55 20 730,26 Kč
552646 121 Roudnice n.L.,aut.nádr. Ledčice,Rozc. 2.1.2020 - 11.12.2020 239 17,4 2,25 537,75 DSÚK p.o. 48,73 26 204,56 Kč 10,18 38,55 20 730,26 Kč
552646 122 Ledčice,Rozc. Roudnice n.L.,aut.nádr. 2.1.2020 - 11.12.2020 239 17,8 2,25 537,75 DSÚK p.o. 48,73 26 204,56 Kč 10,18 38,55 20 730,26 Kč
552646 123 Roudnice n.L.,aut.nádr. Ledčice,Rozc. 2.1.2020 - 11.12.2020 239 17,4 2,25 537,75 DSÚK p.o. 48,73 26 204,56 Kč 10,18 38,55 20 730,26 Kč
552646 124 Ledčice,Rozc. Roudnice n.L.,aut.nádr. 2.1.2020 - 11.12.2020 239 17,8 1,25 298,75 DSÚK p.o. 48,73 14 558,09 Kč 10,18 38,55 11 516,81 Kč
552646 125 Roudnice n.L.,žel.st. Ledčice 2.1.2020 - 11.12.2020 239 17 1,25 298,75 DSÚK p.o. 48,73 14 558,09 Kč 10,18 38,55 11 516,81 Kč
552646 126 Ledčice Roudnice n.L.,žel.st. 2.1.2020 - 11.12.2020 239 17,2 1,25 298,75 DSÚK p.o. 48,73 14 558,09 Kč 10,18 38,55 11 516,81 Kč
552646 127 Roudnice n.L.,aut.nádr. Ledčice 2.1.2020 - 11.12.2020 239 16,4 1,25 298,75 DSÚK p.o. 48,73 14 558,09 Kč 10,18 38,55 11 516,81 Kč
552646 128 Ledčice,Rozc. Roudnice n.L.,aut.nádr. 2.1.2020 - 11.12.2020 239 17,8 2,25 537,75 DSÚK p.o. 48,73 26 204,56 Kč 10,18 38,55 20 730,26 Kč
552646 151 Roudnice n.L.,aut.nádr. Ledčice,Rozc. 2.1.2020 - 11.12.2020 108 17,4 2,25 243 DSÚK p.o. 48,73 11 841,39 Kč 10,18 38,55 9 367,65 Kč
552646 152 Ledčice,Rozc. Roudnice n.L.,aut.nádr. 2.1.2020 - 11.12.2020 108 17,8 2,25 243 DSÚK p.o. 48,73 11 841,39 Kč 10,18 38,55 9 367,65 Kč
552646 153 Roudnice n.L.,aut.nádr. Ledčice,Rozc. 2.1.2020 - 11.12.2020 108 17,4 2,25 243 DSÚK p.o. 48,73 11 841,39 Kč 10,18 38,55 9 367,65 Kč
552646 154 Ledčice,Rozc. Roudnice n.L.,aut.nádr. 2.1.2020 - 11.12.2020 108 17,8 2,25 243 DSÚK p.o. 48,73 11 841,39 Kč 10,18 38,55 9 367,65 Kč
552646 155 Roudnice n.L.,aut.nádr. Ledčice,Rozc. 2.1.2020 - 11.12.2020 108 17,4 2,25 243 DSÚK p.o. 48,73 11 841,39 Kč 10,18 38,55 9 367,65 Kč
552646 156 Ledčice,Rozc. Roudnice n.L.,aut.nádr. 2.1.2020 - 11.12.2020 62 17,8 2,25 139,5 DSÚK p.o. 48,73 6 797,84 Kč 10,18 38,55 5 377,73 Kč
552646 158 Ledčice,Rozc. Roudnice n.L.,žel.st. 2.1.2020 - 11.12.2020 62 18,2 2,25 139,5 DSÚK p.o. 48,73 6 797,84 Kč 10,18 38,55 5 377,73 Kč

552675 101 Roudnice n.L.,aut.nádr. Roudnice n.L.,sídliště 2.1.2020 - 30.6.2020 125 29,6 3 375 DSÚK p.o. 48,73 18 273,75 Kč 8,97 39,76 14 910,00 Kč
552675 103 Roudnice n.L.,sídliště Roudnice n.L.,nemocnice 2.1.2020 - 30.6.2020 125 30,9 3 375 DSÚK p.o. 48,73 18 273,75 Kč 8,97 39,76 14 910,00 Kč
552675 105 Roudnice n.L.,nemocnice Roudnice n.L.,sídliště 2.1.2020 - 30.6.2020 125 28,7 3 375 DSÚK p.o. 48,73 18 273,75 Kč 8,97 39,76 14 910,00 Kč
552675 109 Roudnice n.L.,sídliště Roudnice n.L.,sídliště 2.1.2020 - 30.6.2020 125 31,3 3 375 DSÚK p.o. 48,73 18 273,75 Kč 8,97 39,76 14 910,00 Kč
552675 111 Roudnice n.L.,sídliště Roudnice n.L.,sídliště 2.1.2020 - 30.6.2020 125 31,3 3 375 DSÚK p.o. 48,73 18 273,75 Kč 8,97 39,76 14 910,00 Kč
552675 113 Roudnice n.L.,sídliště Roudnice n.L.,sídliště 2.1.2020 - 30.6.2020 125 31,3 3 375 DSÚK p.o. 48,73 18 273,75 Kč 8,97 39,76 14 910,00 Kč
552675 115 Roudnice n.L.,sídliště Roudnice n.L.,sídliště 2.1.2020 - 30.6.2020 125 31,3 3 375 DSÚK p.o. 48,73 18 273,75 Kč 8,97 39,76 14 910,00 Kč
552675 117 Roudnice n.L.,sídliště Roudnice n.L.,sídliště 2.1.2020 - 30.6.2020 125 31,3 3 375 DSÚK p.o. 48,73 18 273,75 Kč 8,97 39,76 14 910,00 Kč



562713 103 Louny,aut.nádr. Kozojedy 6.1.2020 - 11.12.2020
185 12,8 0,6

111
ARRIVA CITY 
s.r.o. 45,59 5 060,49 Kč 10,88 34,71 3 852,81 Kč

562713 106 Kozojedy Louny,aut.nádr. 6.1.2020 - 11.12.2020
185 13 0,6

111
ARRIVA CITY 
s.r.o. 45,59 5 060,49 Kč 10,88 34,71 3 852,81 Kč

562713 111 Louny,aut.nádr. Kozojedy 6.1.2020 - 11.12.2020
185 12,8 0,6

111
ARRIVA CITY 
s.r.o. 45,59 5 060,49 Kč 10,88 34,71 3 852,81 Kč

562713 114 Kozojedy Louny,aut.nádr. 6.1.2020 - 11.12.2020 185 13 0,6 111
ARRIVA CITY 
s.r.o. 45,59 5 060,49 Kč 10,88 34,71 3 852,81 Kč

562715 101 Louny,aut.nádr. Třeboc 2.1.2020 - 11.12.2020
239 18,3 1,85

442,15
ARRIVA CITY 
s.r.o. 45,59 20 157,62 Kč 10,88 34,71 15 347,03 Kč

562715 102 Třeboc Louny,aut.nádr. 2.1.2020 - 11.12.2020
239 18,5 1,85

442,15
ARRIVA CITY 
s.r.o. 45,59 20 157,62 Kč 10,88 34,71 15 347,03 Kč

562715 103 Louny,aut.nádr. Třeboc 2.1.2020 - 11.12.2020
239 18,3 1,85

442,15
ARRIVA CITY 
s.r.o. 45,59 20 157,62 Kč 10,88 34,71 15 347,03 Kč

562715 104 Třeboc Louny,aut.nádr. 2.1.2020 - 11.12.2020
239 18,5 1,85

442,15
ARRIVA CITY 
s.r.o. 45,59 20 157,62 Kč 10,88 34,71 15 347,03 Kč

562715 106 Třeboc Louny,aut.nádr. 2.1.2020 - 11.12.2020
239 18,5 1,85

442,15
ARRIVA CITY 
s.r.o. 45,59 20 157,62 Kč 10,88 34,71 15 347,03 Kč

562715 109 Louny,aut.nádr. Třeboc 2.1.2020 - 11.12.2020
239 18,3 1,85

442,15
ARRIVA CITY 
s.r.o. 45,59 20 157,62 Kč 10,88 34,71 15 347,03 Kč

562715 110 Třeboc Louny,aut.nádr. 2.1.2020 - 11.12.2020
239 18,5 1,85

442,15
ARRIVA CITY 
s.r.o. 45,59 20 157,62 Kč 10,88 34,71 15 347,03 Kč

562715 111 Louny,aut.nádr. Třeboc 2.1.2020 - 11.12.2020
239 18,3 1,85

442,15
ARRIVA CITY 
s.r.o. 45,59 20 157,62 Kč 10,88 34,71 15 347,03 Kč

562715 112 Třeboc Louny,aut.nádr. 2.1.2020 - 11.12.2020
239 18,5 1,85

442,15
ARRIVA CITY 
s.r.o. 45,59 20 157,62 Kč 10,88 34,71 15 347,03 Kč

562715 113 Louny,aut.nádr. Třeboc 6.1.2020 - 11.12.2020
185 18,3 1,85

342,25
ARRIVA CITY 
s.r.o. 45,59 15 603,18 Kč 10,88 34,71 11 879,50 Kč

562715 114 Třeboc Louny,aut.nádr. 6.1.2020 - 11.12.2020
185 25,9 1,85

342,25
ARRIVA CITY 
s.r.o. 45,59 15 603,18 Kč 10,88 34,71 11 879,50 Kč

562715 115 Louny,aut.nádr. Třeboc 2.1.2020 - 11.12.2020
239 18,3 1,85

442,15
ARRIVA CITY 
s.r.o. 45,59 20 157,62 Kč 10,88 34,71 15 347,03 Kč

562715 116 Třeboc Louny,aut.nádr. 2.1.2020 - 11.12.2020
239 18,5 1,85

442,15
ARRIVA CITY 
s.r.o. 45,59 20 157,62 Kč 10,88 34,71 15 347,03 Kč

562715 117 Louny,aut.nádr. Třeboc 2.1.2020 - 11.12.2020
239 18,3 1,85

442,15
ARRIVA CITY 
s.r.o. 45,59 20 157,62 Kč 10,88 34,71 15 347,03 Kč

562715 118 Třeboc Louny,aut.nádr. 2.1.2020 - 11.12.2020
239 18,5 1,85

442,15
ARRIVA CITY 
s.r.o. 45,59 20 157,62 Kč 10,88 34,71 15 347,03 Kč

562715 119 Louny,aut.nádr. Třeboc 2.1.2020 - 11.12.2020
239 18,3 1,85

442,15
ARRIVA CITY 
s.r.o. 45,59 20 157,62 Kč 10,88 34,71 15 347,03 Kč

562715 120 Třeboc Louny,aut.nádr. 2.1.2020 - 11.12.2020
239 18,5 1,85

442,15
ARRIVA CITY 
s.r.o. 45,59 20 157,62 Kč 10,88 34,71 15 347,03 Kč

562715 121 Louny,aut.nádr. Třeboc 2.1.2020 - 11.12.2020
239 18,3 1,85

442,15
ARRIVA CITY 
s.r.o. 45,59 20 157,62 Kč 10,88 34,71 15 347,03 Kč

562715 151 Louny,aut.nádr. Třeboc 1.1.2020 - 6.12.2020
58 18,3 1,85

107,3
ARRIVA CITY 
s.r.o. 45,59 4 891,81 Kč 10,88 34,71 3 724,38 Kč

562715 152 Třeboc Louny,aut.nádr. 5.1.2020 - 6.12.2020
57 18,5 1,85

105,45
ARRIVA CITY 
s.r.o. 45,59 4 807,47 Kč 10,88 34,71 3 660,17 Kč

562715 153 Louny,aut.nádr. Třeboc 1.1.2020 - 12.12.2020
108 18,3 1,85

199,8
ARRIVA CITY 
s.r.o. 45,59 9 108,88 Kč 10,88 34,71 6 935,06 Kč

562715 154 Třeboc Louny,aut.nádr. 1.1.2020 - 12.12.2020
108 18,5 1,85

199,8
ARRIVA CITY 
s.r.o. 45,59 9 108,88 Kč 10,88 34,71 6 935,06 Kč

562715 155 Louny,aut.nádr. Třeboc 1.1.2020 - 12.12.2020
108 18,3 1,85

199,8
ARRIVA CITY 
s.r.o. 45,59 9 108,88 Kč 10,88 34,71 6 935,06 Kč

562715 156 Třeboc Louny,aut.nádr. 1.1.2020 - 12.12.2020
108 18,5 1,85

199,8
ARRIVA CITY 
s.r.o. 45,59 9 108,88 Kč 10,88 34,71 6 935,06 Kč

562715 157 Louny,aut.nádr. Třeboc 4.1.2020 - 12.12.2020
50 18,3 1,85

92,5
ARRIVA CITY 
s.r.o. 45,59 4 217,08 Kč 10,88 34,71 3 210,68 Kč

562715 158 Třeboc Louny,aut.nádr. 4.1.2020 - 12.12.2020 50 18,5 1,85 92,5
ARRIVA CITY 
s.r.o. 45,59 4 217,08 Kč 10,88 34,71 3 210,68 Kč

562741 101 Žatec,aut.nádr. Pnětluky 6.1.2020 - 11.12.2020
190 26,2 5,35

1016,5
ARRIVA CITY 
s.r.o. 45,59 46 342,24 Kč 10,88 34,71 35 282,72 Kč



562741 104 Pnětluky Žatec,aut.nádr. 6.1.2020 - 11.12.2020
190 36 8,3

1577
ARRIVA CITY 
s.r.o. 45,59 71 895,43 Kč 10,88 34,71 54 737,67 Kč

562741 105 Žatec,aut.nádr. Pnětluky 6.1.2020 - 11.12.2020
190 36,2 8,35

1586,5
ARRIVA CITY 
s.r.o. 45,59 72 328,54 Kč 10,88 34,71 55 067,42 Kč

562741 109 Žatec,aut.nádr. Pnětluky 6.1.2020 - 11.12.2020
190 36,2 8,35

1586,5
ARRIVA CITY 
s.r.o. 45,59 72 328,54 Kč 10,88 34,71 55 067,42 Kč

562741 110 Pnětluky Žatec,aut.nádr. 6.1.2020 - 11.12.2020
190 31 5,35

1016,5
ARRIVA CITY 
s.r.o. 45,59 46 342,24 Kč 10,88 34,71 35 282,72 Kč

562741 114 Pnětluky Žatec,aut.nádr. 6.1.2020 - 11.12.2020 190 29,8 5,35 1016,5
ARRIVA CITY 
s.r.o. 45,59 46 342,24 Kč 10,88 34,71 35 282,72 Kč

562766 101 Podbořany,aut.nádr. Jesenice,žel.st. 2.1.2020 - 11.12.2020
239 23 5,15

1230,85

Autobusová 
doprava s.r.o. 
Podbořany 42,9 52 803,47 Kč 10,02 32,88 40 470,35 Kč

562766 102 Jesenice,žel.st. Podbořany,aut.nádr. 2.1.2020 - 11.12.2020
239 23,2 5,25

1254,75

Autobusová 
doprava s.r.o. 
Podbořany 42,9 53 828,78 Kč 10,02 32,88 41 256,18 Kč

562766 103 Podbořany,aut.nádr. Jesenice,žel.st. 2.1.2020 - 11.12.2020
239 23 5,15

1230,85

Autobusová 
doprava s.r.o. 
Podbořany 42,9 52 803,47 Kč 10,02 32,88 40 470,35 Kč

562766 104 Jesenice,žel.st. Podbořany,aut.nádr. 2.1.2020 - 11.12.2020
239 23,2 5,25

1254,75

Autobusová 
doprava s.r.o. 
Podbořany 42,9 53 828,78 Kč 10,02 32,88 41 256,18 Kč

562766 105 Podbořany,aut.nádr. Jesenice,žel.st. 2.1.2020 - 11.12.2020
239 23 5,15

1230,85

Autobusová 
doprava s.r.o. 
Podbořany 42,9 52 803,47 Kč 10,02 32,88 40 470,35 Kč

562766 106 Jesenice,žel.st. Podbořany,aut.nádr. 2.1.2020 - 11.12.2020
239 23,2 5,25

1254,75

Autobusová 
doprava s.r.o. 
Podbořany 42,9 53 828,78 Kč 10,02 32,88 41 256,18 Kč

562766 107 Podbořany,aut.nádr. Jesenice,žel.st. 2.1.2020 - 11.12.2020
239 23 5,15

1230,85

Autobusová 
doprava s.r.o. 
Podbořany 42,9 52 803,47 Kč 10,02 32,88 40 470,35 Kč

562766 108 Jesenice,žel.st. Podbořany,aut.nádr. 2.1.2020 - 11.12.2020
239 23,2 5,25

1254,75

Autobusová 
doprava s.r.o. 
Podbořany 42,9 53 828,78 Kč 10,02 32,88 41 256,18 Kč

562766 151 Podbořany,aut.nádr. Jesenice,žel.st. 10.4.2020 - 28.9.2020
56 23 5,15

288,4

Autobusová 
doprava s.r.o. 
Podbořany 42,9 12 372,36 Kč 10,02 32,88 9 482,59 Kč

562766 152 Jesenice,žel.st. Podbořany,aut.nádr. 10.4.2020 - 28.9.2020
56 23,2 5,25

294

Autobusová 
doprava s.r.o. 
Podbořany 42,9 12 612,60 Kč 10,02 32,88 9 666,72 Kč

562766 153 Podbořany,aut.nádr. Jesenice,žel.st. 10.4.2020 - 28.9.2020
56 23 5,15

288,4

Autobusová 
doprava s.r.o. 
Podbořany 42,9 12 372,36 Kč 10,02 32,88 9 482,59 Kč

562766 154 Jesenice,žel.st. Podbořany,aut.nádr. 10.4.2020 - 28.9.2020
56 23,2 5,25

294

Autobusová 
doprava s.r.o. 
Podbořany 42,9 12 612,60 Kč 10,02 32,88 9 666,72 Kč

562766 155 Podbořany,aut.nádr. Jesenice,žel.st. 10.4.2020 - 28.9.2020
56 23 5,15

288,4

Autobusová 
doprava s.r.o. 
Podbořany 42,9 12 372,36 Kč 10,02 32,88 9 482,59 Kč

562766 156 Jesenice,žel.st. Podbořany,aut.nádr. 10.4.2020 - 28.9.2020
56 23,2 5,25

294

Autobusová 
doprava s.r.o. 
Podbořany 42,9 12 612,60 Kč 10,02 32,88 9 666,72 Kč

562766 157 Podbořany,aut.nádr. Jesenice,žel.st. 10.4.2020 - 28.9.2020
56 23 5,15

288,4

Autobusová 
doprava s.r.o. 
Podbořany 42,9 12 372,36 Kč 10,02 32,88 9 482,59 Kč

562766 158 Jesenice,žel.st. Podbořany,aut.nádr. 10.4.2020 - 28.9.2020
56 23,2 5,25

294

Autobusová 
doprava s.r.o. 
Podbořany 42,9 12 612,60 Kč 10,02 32,88 9 666,72 Kč

562773 103 Podbořany,aut.nádr. Kolešov 2.1.2020 - 11.12.2020
239 18,7 1,6

382,4

Autobusová 
doprava s.r.o. 
Podbořany 42,9 16 404,96 Kč 10,02 32,88 12 573,31 Kč



562773 105 Podbořany,aut.nádr. Kolešov 2.1.2020 - 11.12.2020
239 26,1 1,65

394,35

Autobusová 
doprava s.r.o. 
Podbořany 42,9 16 917,62 Kč 10,02 32,88 12 966,23 Kč

562773 106 Kolešov Podbořany,aut.nádr. 2.1.2020 - 11.12.2020
239 26,2 1,6

382,4

Autobusová 
doprava s.r.o. 
Podbořany 42,9 16 404,96 Kč 10,02 32,88 12 573,31 Kč

562773 107 Podbořany,aut.nádr. Kolešov 2.1.2020 - 11.12.2020
239 26,1 1,65

394,35

Autobusová 
doprava s.r.o. 
Podbořany 42,9 16 917,62 Kč 10,02 32,88 12 966,23 Kč

562773 108 Kolešov Podbořany,aut.nádr. 2.1.2020 - 11.12.2020
239 18,9 1,7

406,3

Autobusová 
doprava s.r.o. 
Podbořany 42,9 17 430,27 Kč 10,02 32,88 13 359,14 Kč

562773 110 Kolešov Podbořany,aut.nádr. 2.1.2020 - 11.12.2020
239 12,9 1,7

406,3

Autobusová 
doprava s.r.o. 
Podbořany 42,9 17 430,27 Kč 10,02 32,88 13 359,14 Kč

Celkem 61 982,95 2 881 083,07 Kč 2 262 487,74 Kč



 

 

Objednávky Ústeckého kraje a Středočeského kraje 

k vzájemnému zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou  

 
 

 

na základě uzavřené „Smlouvy o vzájemné spolupráci a podmínkách úhrady finančního 

příspěvku při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi 

Ústeckým a Středočeským krajem č. 20/SML1936/VSO/DS (ÚK)“, resp. č. S-

……/DOP/2020 a v souladu s ust. § 164, odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád Ústecký 

kraj a Středočeský kraj si vzájemně potvrzují objednávky k zajištění dopravní obslužnosti na 

území sousedního kraje v období od 15. 12. 2019 do 12. 12. 2020. 

 

  
 

 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne            V Praze dne  

 

 

 

 

 

 

                                                               

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

Ústecký kraj                Středočeský kraj  

Jaroslav Komínek      Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová 

náměstek hejtmana      hejtmanka  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1: Seznam vzájemně podporovaných mezikrajských linek a spojů 

bod 11.1 priloha 2.pdf k usnesení č. 022/98R/2020



Objednávka Středočeského kraje 

období: 15.12.2019-12.12.2020

Linka Název Počet spojů Poznámka

552635 Úštěk-Hoštka-Štětí-Roudnice n.L. 5 247 Horní Počaply

552646 Ledčice-Roudnice n.L. 7 140 Ledčice

552675 Roudnice n.L.-Horní Počaply-Račice-Roudnice n.L. 1 064 Horní Počaply

562713 Kozojedy-Vinařice-Louny 760 Kozojedy

562715 Třeboc-Ročov-Louny 5 023 Třeboc

562741 Pnětluky-Kounov-Žatec 1 170 Kounov

562766 Jesenice-Kryry-Podbořany 2 424 Jesenice

562773 Kolešov-Kryry-Podbořany 1 482 Kolešov

Celkem 24 310 Středočeský kraj



Objednávka Ústeckého kraje

Linka Odkud Kam
Počet spojů za 

období

100369 Praha Štětí 7 480

100369 Praha Štětí 399

156389 Praha Louny 1 496

109389 Praha Louny 4 444

250464 Mělník Horní Beřkovice 2 053

250464 Mělník Horní Beřkovice 98

260467 Mladá Boleslav Roudnice nad Labem 3 030

260467 Mladá Boleslav Roudnice nad Labem 155

260467 Mladá Boleslav Roudnice nad Labem 594

260467 Mladá Boleslav Roudnice nad Labem 39

261467 Mladá Boleslav Roudnice nad Labem 3 346

261467 Mladá Boleslav Roudnice nad Labem 168

250468 Mělník Černouček 2 390

250468 Mělník Černouček 120

250475 Mělník Bechlín 2 352

250475 Mělník Bechlín 294

250475 Mělník Bechlín 368

250475 Mělník Bechlín 48

220592 Slaný Panenský Týnec 3 514

220595 Velvary Peruc 2 008

220650 Slaný Radešín 6 526

220619 Kladno Vinařice 3 514

311583 Řevničov Ročov 251

311585 Rakovník Ročov 1 807

310585 Rakovník Vinařice 2 259

100369 Praha Štětí 340

109389 Praha Louny 236

250464 Mělník Horní Beřkovice 73

260467 Mladá Boleslav Roudnice nad Labem 121

260467 Mladá Boleslav Roudnice nad Labem 45

261467 Mladá Boleslav Roudnice nad Labem 126

250468 Mělník Černouček 81

250475 Mělník Bechlín 144

250475 Mělník Bechlín 18

220592 Slaný Panenský Týnec 126

220595 Velvary Peruc 72

220650 Slaný Radešín 234

Celkem 50 369



Příloha č.1

1. Mgr. Lenka Laubrová Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace O/1

2. Mgr. Lenka Holubcová Gymnázium Děčín, příspěvková organizace O/2

3. Mgr. Daniel Syrovátko Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace O/3

4. PaedDr. Bc. Miroslav Řebíček Gymnázium, Žatec, Studentská 1075, příspěvková organizace O/4

5. RNDr. Zdeněk Bergman Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, příspěvková organizace O/5

6. RNDr. Bc. Radka Balounová, Ph.D. Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, příspěvková organizace O/6

7. Mgr. Marek Bušek Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600, příspěvková organizace O/7

8. Ing. Alfréd Dytrt Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace O/8

9. Ing. Mgr. Bc. Michal Šidák Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, 

příspěvková organizace

O/9

10. Mgr. Petr Dobeš Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková organizace O/10

11. Mgr. Karel Vacek Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace O/11

12. Mgr. Jan Novák Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace O/12

13. Mgr. Bc. Jaroslav Zahrádka Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace O/13

14. Mgr. Bc. Tomáš Oršulák, Ph.D. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace O/14

15. Ing. Jaroslava Kovandová Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková 

organizace

O/15

16. Ing. Bc. Jiří Marhold Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace O/16

17. Ing. Jiří Petrášek Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvková organizace O/17

18. Mgr. Jiří Karas Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, příspěvková 

organizace

O/18

19. Ing. Roman Jireš Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, 

příspěvková organizace

O/19

20. Ing. Jana Poláková Gymnázium a Střední průmyslová škola, Duchcov, příspěvková organizace O/20

21. PaedDr. Zdeněk Hrdina Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562, 

příspěvková organizace

O/21

22. Mgr. Martin Hýbl Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace O/22

23. Mgr. Martina Černá Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže  5/9, příspěvková organizace O/23

24. Mgr. Bc. Rudolf Sochor Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, příspěvková organizace O/24

25. Ing. Libor Kunte, Ph.D.  Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda, 

příspěvková organizace                        

O/25

26. Bc. Pavla Matějková Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace O/26

27. Mgr. Pavel Caitaml Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková 

organizace

O/27

28. Mgr. Aleš Frýdl Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace O/28

29. PaedDr. Karel Vokáč Střední škola technická, Most, příspěvková organizace O/29

30. Ing. Jiří Mladý Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace O/30

31. Ing. Mgr. Bc. Zdeněk Pešek, MBA Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace O/31

32. Ing. Ivana Hermannová Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most, příspěvková 

organizace 

O/32

33. Mgr. Jan Mareš, MBA Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická 

škola, Chomutov, příspěvková organizace

O/33

34. Mgr. Tomáš Daněk Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace O/34

35. Mgr. Bc. Jaroslav Mareš Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace O/35

36. PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl,  Ph.D. Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad 

Labem, příspěvková organizace

O/36

37. Mgr. Jiří Nekuda Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 1, 

příspěvková organizace

O/37

38. Ing. Jitka Francírková Střední odborná škola, Litvínov-Hamr, příspěvková organizace O/38

39. Mgr Jiří Procházka Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace O/39

40. Mgr. Bc. Jana Férová Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace O/40

41. Mgr. Bc. Jiří Uher Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, příspěvková organizace O/41

42. Mgr. Bc. Helena Všetečková, Ph.D. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1807, 

příspěvková organizace

O/42

43. Mgr. Simona Vágnerová Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková 

organizace

O/43

44. Mgr. Kateřina Boudníková Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, příspěvková organizace O/44

45. Ing. Bc. Jana Vacková Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, 

příspěvková organizace

O/45

46. Ing. Josef Nehyba Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, 

příspěvková organizace organizace

O/46

47. PhDr. Miroslava Zoubková Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, 

příspěvková organizace

O/47

48. Ing. Jitka Hašková Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední 

pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace

O/48

49. PhDr. Jiří Konvalinka Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, příspěvková 

organizace

O/49

50. Ing. Petr Kotulič Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního 

ruchu, Varnsdorf, příspěvková organizace

O/50

51. Ing. Jan Lacina Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková 

organizace

O/51

52. Mgr. Bc. Iveta Krzáková Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace O/52

Ředitelé škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem
bod 12.1bod 12.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 025/98R/2020



53. Mgr. Radka Hubálková Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Neklanova 1807, příspěvková organizace O/53

54. Mgr. Bc. Martina Brhelová Speciální základní škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková 

organizace 

O/54

55. Mgr. Hana Slapničková Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace O/55

56. Mgr. Blanka Stádníková Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, příspěvková organizace O/56

57. Mgr. Jan Preiss Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, 

příspěvková organizace

O/57

58. Mgr. Bc. Monika Kadlecová Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, Tyršova 710, příspěvková organizace O/58

59. PhDr. Mgr. Hana Ajmová Základní škola profesora Zdeňka Matějčka, Most, Zdeňka Štěpánka 340, příspěvková 

organizace

O/59

60. RNDr. Jana Gottfriedová Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny, příspěvková organizace O/60

61. Mgr. Alexandr Bednář Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace O/61

62. Mgr. Bc. Roman Stružinský Speciální základní škola, Speciální mateřská škola a Praktická škola, Děčín, příspěvková 

organizace

O/62

63. Mgr. Bc. Eva Franzová Speciální základní škola a Praktická škola, Česká Kamenice, Jakubské nám. 113, příspěvková 

organizace

O/63

64. Mgr. Bc. Venuše Svobodová Speciální základní škola, Louny, Poděbradova 640, příspěvková organizace O/64

65. Mgr. Hana Moravcová Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní 300, příspěvková organizace O/65

66. Mgr. Jaroslav Červinka Speciální základní škola a Mateřská škola, Varnsdorf, T. G. Masaryka 1804, příspěvková 

organizace

O/66

67. Mgr. Bc. Dagmar Kellnerová Speciální základní škola a Mateřská škola, Teplice, U Červeného kostela 110, příspěvková 

organizace

O/67

68. Mgr. Bc. Vanda Korandová Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková 

organizace

O/68

69. Bc. Libuše Houdová Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace O/69

70. Mgr. Bc. Ivana Pettrichová Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, 

příspěvková organizace

O/70

71. PhDr. Mgr. Bc. Leoš Moravec, MSc Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace O/71

72. PhDr. Mgr. Sofie Wernerová 

Dimitrovová
Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, Smetanova 12, příspěvková organizace

O/72

73. Mgr. Bc. Jan Blažek Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace O/73

74. Mgr. Radovan Konečný Dětský domov a Školní jídelna, Krupka, Libušín 151, příspěvková organizace    O/74

75. PaedDr. Milan Vostrý Dětský domov a Školní jídelna, Tisá 280, příspěvková organizace O/75

76. Mgr. Bc. Alena Novotná Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Špálova 2, příspěvková organizace O/76

77. Mgr. Marcela Kavecká Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace O/77

78. Mgr. Jitka Pojmanová Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov, Čelakovského 822, příspěvková organizace O/78

79. Mgr. Zdeněk Šimek Dětský domov a Školní jídelna, Mašťov, příspěvková organizace O/79

80. Mgr. Hana Melzerová, MBA Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Truhlářova 16, příspěvková organizace O/80

81. Mgr. Radka Badinková Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace  O/81

82. Mgr. Bc. Lenka Woloszczuková Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec, příspěvková organizace                                                     O/82

83. Mgr. Martina Vainholdová Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace O/83

84. Mgr. Iva Brzobohatá Dětský domov „Země dětí“ a Školní jídelna, Česká Kamenice, Komenského 491, příspěvková 

organizace

O/84

85. Mgr. Regina Krausová Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace O/85

86. Bc. Vladislava Kaiserová Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem, Štefánikova 761, příspěvková organizace O/86

87. Daniela Jetelová Základní umělecká škola, Děčín IV – Podmokly, Čs. legií 243/29, příspěvková organizace O/87

88. Mgr. Pavel Kacafírek Základní umělecká škola, Rumburk, Růžová 3/1416, příspěvková organizace O/88

89. Bc. Jarmila Šenová Základní umělecká škola, Varnsdorf, Národní 512, příspěvková organizace O/89

90. Bc. Šárka Gauseová Základní umělecká škola Ivana Kawaciuka, Duchcov,  příspěvková organizace O/90

91. Mgr. Hajíček Aleš, DiS. Základní umělecká škola, Teplice, Chelčického 4, příspěvková organizace O/91

92. Jan Beneš Základní umělecká škola, Ústí nad Labem-Neštěmice, Národní 209, příspěvková organizace O/92

93. Bc. Marek Korbélyi Základní umělecká škola Evy Randové, Ústí nad Labem, W. Churchilla 4, příspěvková 

organizace

O/93

94. Bc. Helena Švábová Dům dětí a mládeže, Rumburk, U stadionu 1133, příspěvková organizace O/94

95. Ludmila Tvrská Dům dětí a mládeže, Žatec, Obránců míru 638, příspěvková organizace O/95

96. Aleš Perch Dům dětí a mládeže, Teplice, Masarykova 70, příspěvková organizace O/96

97. Mgr. Eva Hrbáčková Dům dětí a mládeže „Sluníčko“, Duchcov, Družby 1006, příspěvková organizace O/97

98. Mgr. Ingrid Štroblová Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace

O/98



č.ř. název organizace dárce ve výši

finanční dar

1. Dětský domov "Země dětí" a Školní jídelna, Česká 

Kamenice, Komenského 491, příspěvková organizace, IČO: 

00412058, sídlo: Česká Kamenice, Komenského 491, PSČ: 

407 21

50 000,00

2. Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, Čelakovského 8, 

příspěvková organizace, IČO: 62769651, sídlo: Litoměřice, 

Čelakovského 8, PSČ: 412 01 

12 100,00

3. Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, 

příspěvková organizace, IČO: 61515582, sídlo: Duchcov, 

Školní 624/1, PSČ: 419 01 

28 000,00

4. 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

20 000,00

2 000,00

16 000,00

Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Truhlářova 

16, příspěvková organizace, IČO: 44555440, sídlo: Ústí nad 

Labem, Truhlářova 526/16, PSČ: 400 03

5.

Přehled organizací žádajících o souhlas s přijetím finančního daru do vlastnictví příspěvkových organizací

účel přijetí daru

 na nákup vitamínů pro děti, čističek vzduchu a výukových her pro děti z 

programu Mimořádná pomoc - Covid 19

18 000,00 na realizaci projektu "Obchůdky  - Dětský domov Ústí nad 

Labem" a na nákup materiálů nebo zážitkovou aktivitu dětí

 na nákup materiálu a výstroje potřebné k trénování a 

přípravě na Celostátní florbalový turnaj dětských domovů

 projekt "Technické vybavení za účelem výuky"

 na nákup technického vybavení za účelem výuky dětí v domově, nákup 4 

notebooků

 na pevná rovnátka pro 

bod  12.10  příloha 1
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Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem  
v rámci výzvy č. 30_20_010 

 
Číslo smlouvy: 
 

Článek I 
Smluvní strany 

 
Ústecký kraj 
se sídlem:  Velká hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem   
zastoupený:  Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje  
IČ:    70892156 
bankovní spojení: Česká národní banka, a. s. 
číslo účtu:  94-8423411/0710 
(dále jen „Příjemce“) 
 
a 
 
… 
se sídlem:   
zastoupená:   
IČ:     
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
RED IZO: 
číslo partnera v projektu:  
(dále jen „Partner“) 
 
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem 
(dále jen „Smlouva“): 
 

Článek II 
Předmět a účel Smlouvy a partnerství 

 
1. Předmětem této Smlouvy je úprava právního postavení Příjemce a jeho Partnera, jejich úlohy 

a odpovědnosti, jakož i úprava jejich vzájemných práv a povinností při realizaci projektu dle 
odst. 2 tohoto článku Smlouvy. 

2. Účelem této Smlouvy a partnerství je zajištění společné realizace projektu Poskytování 
bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Ústeckém 
kraji (dále jen „projekt“) podpořený finančními prostředky z Operačního programu 
potravinové a materiální pomoci (dále jen „OP PMP“) v rámci specifického cíle 1 (dále jen“ SC 
I“) spolufinancovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (dále jen „FEAD“) a ze 
státního rozpočtu ČR. 

3. Doba, v níž má být dosaženo stanoveného účelu: Datum zahájení realizace projektu  
1. 9. 2020. 

bod 12.12  příloha 1
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Datum ukončení realizace věcných aktivit projektu nejpozději do 30. 6. 2021. 

4. Poskytovatelem prostředků na realizaci projektu je Ministerstvo práce a sociálních věcí  
České Republiky (dále jen „MPSV“), Sekce evropských fondů a mezinárodní spolupráce, Na 
Poříčním právu 1/376, 12800 Praha 2, IČ: 00551023, jednající: Mgr. Martina Štěpánková, 
MPA, náměstkyně pro řízení sekce evropských fondů a mezinárodní spolupráce (dále jen 
„Poskytovatel“). 
 

5. Vztahy mezi Příjemcem a jeho Partnerem se řídí principy partnerství, které jsou vymezeny 
v Pravidlech pro žadatele a příjemce v rámci OP PMP SC I (dále jen „Pravidla“). 

6. Příjemce a jeho Partner jsou povinni při realizaci projektu postupovat dle ustanovení 
uvedených v této Smlouvě, případně v jiném právním aktu vydaném Poskytovatelem dotace 
MPSV, v OP PMP a v Pravidlech. 
 

Článek III 
Role Partnera v projektu a způsob jeho zapojení 

1. Přehled klíčových aktivit, které má zcela/zčásti vykonávat Partner, a popis jeho činností 
v rámci těchto klíčových aktivit 

 Klíčová aktivita č. 01 – Potravinová pomoc ve formě poskytování stravy v zařízeních 
školního stravování (trvání aktivity od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021) 
Partner projektu zajistí nákup potravin, přípravu hotových jídel a jejich poskytování 
formou stravování žákům, kteří navštěvují vzdělání v rámci povinné školní docházky 
na základní škole či víceleté gymnázium a dětem, které navštěvují předškolní vzdělání 
v mateřské škole.  

 Klíčová aktivita č. 02 – Řízení projektu (trvání aktivity od 1. 9. 2020 do 31. 7. 2021) 

Partner vykonává část této aktivity spočívající v  předávání podkladů a údajů pro 
zpracování zpráv o realizaci projektu a poskytování další součinnosti při řízení 
projektu Příjemci. Koordinátor potravinové pomoci ve formě stravného je ředitel 
školy, nebo jím pověřený zástupce, který zabezpečí koordinaci projektových aktivit na 
straně Partnera projektu a zajistí komunikaci a předávání podkladů Příjemci. 

Kontaktní údaje: 

Jméno, příjmení a titul: 

 

Telefon:     E-mail: 

 
 
2. Přehled indikátorů, které mají být naplněny Partnerem: 

 Celkový počet osob, které dostávají potravinovou pomoc 

XXXXX 
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- jde o závazek v počtu podpořených osob (odhad); každá osoba se započítává pouze 
jednou, bez ohledu na to kolikrát podporu obdržela (počet unikátně podpořených 
osob);  

- odchýlení od závazku je popisováno a zdůvodňováno ve zprávě o realizaci projektu. 

 Počet vydaných jídel 

XXXXX 

Hodnoty se určí na základě pravidelného sledování odběru stravného v zapojených 
školách. 

 Fakultativně lze sledovat další indikátory 

3. Definice cílové skupiny, které bude distribuována potravinová pomoc 
Potravinová pomoc ve formě stravného v rámci projektu je určena cílové skupině:   

 děti ze sociálně slabých rodin ve věku 3 – 15 let, jejichž způsobilost k podpoře je dána 
nárokem na poskytování dávky v hmotné nouzi, který ověří místně příslušné kontaktní 
pracoviště Úřadu práce v rozhodném období červen – září 2020.  Úřad práce rovněž 
informuje zákonné zástupce o povinnostech spojených se zařazením dítěte do projektu. 

 
Článek IV 

Práva a povinnosti smluvních stran 

Smluvní strany se dohodly, že se budou spolupodílet na realizaci projektu uvedeného v čl. II této 
Smlouvy tak, že: 
 
1. Příjemce bude provádět tyto činnosti: 

 řízení projektu, 
 administrace projektu vůči řídicímu orgánu OP PMP, 
 zpracování návrhu projektu a jeho změn a doplnění, 
 průběžné informování Partnera, 
 průběžně vyhodnocování klíčových aktivit projektu (definovaných v čl. III této Smlouvy), 
 vyhodnocení připomínek a hodnocení výstupů z projektu, 
 provádění publicity projektu, 
 projednání veškerých změn a povinností s Partnerem 
 zpracování žádostí o podstatné změny projektu 
 oznamování nepodstatných změn projektu Řídicímu orgánu, 
 zpracování zpráv o realizaci projektu a předkládání žádosti o platbu, 
 kontrola a proplácení způsobilých výdajů Partnera ve formě úhrady stravného 

(jednotkové náklady), 
 archivace účetních dokladů, potvrzení o způsobilosti osob, kterým byla poskytnuta 

podpora a všech dokumentů souvisejících s projektem, které vznikají na úrovni Příjemce 
anebo jsou Příjemci předávány Partnerem. V případě, že u požadovaných dokladů musí 
zůstat originály na úrovni Partnera, zasílá Příjemci kopie požadovaných dokladů. 
V ostatních případech jsou Příjemci zasílány originály dokladů. V zásadě platí, že originály 
účetních dokladů zůstanou vždy tam, kde jsou součástí účetnictví. 
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Ukládání a archivace se řídí platnými právními předpisy ČR (zejména zákon č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci  
a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 589/1992 Sb.,  
o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů; zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, 
ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve 
znění pozdějších předpisů; apod.). 

 
2. Partner bude provádět tyto činnosti: 

 ve spolupráci s kontaktním pracovištěm ÚP ČR identifikaci osob z cílové skupiny, 
 zajištění nákupu potravin, přípravu hotových jídel a jejich poskytování formou stravování 

žákům, kteří navštěvují vzdělání v rámci povinné školní docházky na základní škole či 
víceletém gymnáziu a dětem, které navštěvují předškolní vzdělání v mateřské škole, 

 spolupráci na návrhu změn a doplnění projektu, 
 spolupráci na vyhodnocování klíčových aktivit projektu,  
 připomínkování a hodnocení výstupů z projektu, 
 spolupráce na definování potřeb cílové skupiny, 
 příprava a vyhotovení podkladů pro zpracování zpráv o realizaci projektu a žádosti 

o platbu v dohodnutém termínu, 
 archivace účetních dokladů a všech dokumentů souvisejících s projektem, které vznikají 

na úrovni Partnera anebo jsou Partnerem předávány Příjemci. V zásadě platí, že originály 
účetních dokladů zůstanou vždy tam, kde jsou součástí účetnictví. 
Ukládání a archivace se řídí platnými právními předpisy ČR (zejména zákon č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci  
a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 589/1992 Sb.,  
o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů; zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, 
ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve 
znění pozdějších předpisů; apod.), 

 zabezpečení projektu po personální stránce, pokud jde o pozici uvedenou v čl. III odst. 1, 
odrážka druhá. 

3. Příjemce a Partner se zavazují nést plnou odpovědnost za realizaci činností, které mají 
vykonávat dle této Smlouvy, a to tak, aby byl splněn účel Smlouvy nejpozději do data 
ukončení realizace věcných aktivit projektu.   

4. Příjemce a Partner jsou povinni jednat způsobem, který neohrožuje realizaci projektu a zájmy 
smluvních stran. 

5. Partner má právo na veškeré informace týkající se projektu, zejména jeho finančního řízení, 
dosažených výsledků projektu a související dokumentace. 

6. Příjemce se zavazuje pravidelně v průběhu realizace komunikovat se svým Partnerem 
a informovat jej o postupu projektu. Partner se zavazuje informovat Příjemce o všech 
skutečnostech ovlivňujících realizaci projektu a poskytovat mu nezbytné podklady 
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a součinnost nutnou pro hladkou realizaci a administraci projektu. Za tímto účelem bude 
probíhat pravidelná komunikace (osobní, příp. elektronická). 

7. Partner se dále zavazuje: 

 realizovat projekt v souladu s nařízením Rady (EU) č. 223/2014 ze dne 11. března 2014 
o Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD), 

 provádět činnosti, které realizuje v rámci projektu, v souladu s harmonogramem 
jednotlivých aktivit projektu dle čl. III, odst. 1 této Smlouvy, 

 naplňovat během realizace projektu indikátory vztahující se k činnostem, které realizuje 
v rámci projektu a které jsou uvedené v čl. III, odst. 2 této Smlouvy,  

 sledovat a vykazovat během realizace projektu indikátory vztahující se k činnostem, které 
realizuje v rámci projektu a které jsou uvedené v příloze č. 4 této Smlouvy, 

 seznámit zákonné zástupce podporovaného dítěte o podmínce pro zapojení do projektu, 
resp. poskytnutí pomoci z  OP PMP.  Podmínky jsou shodné se zákonnými  povinnostmi, 
tj. omlouvat dítě při jeho nepřítomnosti (atd.), 

 prokázat vlastnictví bankovního účtu a doložit jeho číslo na zvláštním formuláři (viz 
příloha č. 3 této Smlouvy), 

 předložit Příjemci, nejpozději do 15. dne po skončení monitorovacího období, podklady 
pro zpracování zprávy o realizaci projektu nebo vždy, kdy o to Příjemce požádá. Tyto 
podklady budou zahrnovat zejména popis plnění klíčových aktivit v daném období, 
vykazování naplněných indikátorů, vyčíslení sledovaných indikátorů, souhrnnou evidenci 
vydaného stravného, 

 řádně účtovat o veškerých aktivitách souvisejících s projektem, a to v souladu se 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s jednoznačnou 
vazbou na projekt. Veškeré doklady vztahující se k projektu musí být správné, úplné, 
průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím 
jejich trvanlivost. Musí je uchovávat způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví 
a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  a v souladu 
s dalšími platnými právními předpisy ČR,  

 evidovat v účetnictví výši paušálních výdajů na administrativní výdaje, které budou 
poskytnuty ze strany Příjemce, vždy při obdržení těchto plateb od Příjemce. U těchto 
výdajů nemá Partner povinnost mít své příjmy a výdaje navázány na konkrétní projekt, 
pokud tato povinnost není dána národní legislativou, 

 na žádost Příjemce bezodkladně písemně poskytnout požadované doplňující informace 
související s realizací projektu, 

 řádně uchovávat veškeré dokumenty související s realizací projektu v souladu s platnými 
právními předpisy České republiky a Evropských společenství, nejméně však do roku 
2026,  

 v případě uzavírání dodavatelsko-odběratelských vztahů dodržovat pravidla účelovosti 
a způsobilosti výdajů, 

 po celou dobu realizace projektu dodržovat právní předpisy ČR a EU, zejména pak 
pravidla hospodářské soutěže, platné předpisy upravující veřejnou podporu, principy 
ochrany životního prostředí a prosazování rovných příležitostí,  

 nakládat s finančními prostředky poskytnutými na základě spolupráce na projektu OP 
PMP správně, hospodárně, efektivně a účelně, 
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 po celou dobu realizace projektu nakládat s veškerými surovinami získanými byť i jen 
částečně z finanční podpory, s péčí řádného hospodáře, zejména je zabezpečit proti 
poškození, ztrátě nebo odcizení. Partner není oprávněn suroviny na přípravu pokrmů 
spolufinancované z finanční podpory prodat ani jinak zcizit.  Partner je povinen v případě 
zničení, poškození, ztráty nebo odcizení surovin spolufinancovaných z finanční podpory 
projektu je opětovně pořídit, a to v nejbližším možném termínu, 

 umožnit podmínky k provedení kontroly vztahující se k činnostem, které realizuje v  rámci 
projektu, poskytnout oprávněným osobám veškeré doklady vztahující se k činnostem, 
které realizuje v rámci projektu, umožnit průběžné ověřování provádění činností, k nimž 
se zavázal dle této Smlouvy a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným 
k provádění kontroly, příp. jejich zmocněncům. Těmito oprávněnými osobami jsou MPSV 
jako Poskytovatel, Příjemce, územní finanční orgány, Ministerstvo financí, Nejvyšší 
kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány nebo 
osoby oprávněné k výkonu kontroly, 

 na žádost Poskytovatele nebo Ministerstva financí písemně poskytnout prostřednictvím 
Příjemce jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu, zejména v této 
souvislosti poskytnout veškeré informace o výsledcích kontrol a auditů, včetně 
kontrolních protokolů z kontrol provedených v souvislosti s projektem, a to ve lhůtě 
stanovené Poskytovatelem, 

 bezodkladně informovat Příjemce o všech provedených kontrolách vyplývajících z účasti 
na projektu dle článku III. Smlouvy, o všech případných navržených nápravných 
opatřeních, která budou výsledkem těchto kontrol a o jejich splnění, 

 neprodleně Příjemce informovat o veškerých změnách, které u něho nastaly ve vztahu 
k  projektu nebo změnách souvisejících s činnostmi, které realizuje dle této Smlouvy, 

 umožnit konání monitorovacích návštěv Příjemce, 
 být k součinnosti při provádění evaluace dle Pravidel a podle pokynů Příjemce. 

8. Partner není oprávněn žádnou z aktivit, kterou provádí dle této Smlouvy, financovat z jiných 
prostředků  rozpočtové kapitoly MPSV, jiné rozpočtové kapitoly státního rozpočtu ČR, 
státních fondů, jiných (například) strukturálních fondů EU nebo jiných prostředků EU, ani z 
jiných veřejných či soukromých zdrojů.  

9. Partner podpisem této Smlouvy stvrzuje, 
 že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky nebo nemá nedoplatek na 

pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociálním 
zabezpečení nebo příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,  

 že na něj nebyl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Evropské komise 
prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným 
trhem, 

 že na něj nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění 
výkonu nelegální práce podle ust. § 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,  

 že proti jeho statutárnímu orgánu nebo jakémukoli jeho členovi není zahájeno, nebo 
vedeno trestní řízení a nebyl (nebyli) odsouzen (i) pro trestný čin, jehož skutková 
podstata souvisela s předmětem činnosti organizace nebo pro trestný čin 
hospodářský nebo trestný čin proti majetku, 
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 že není v likvidaci, v úpadku, hrozícím úpadku či proti němu není vedeno insolvenční 
řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.   

 
 

Článek V  
Financování projektu 

1. Projekt dle článku II. Smlouvy bude financován z prostředků, které budou poskytnuty 
Příjemci na základě Právního aktu vydaného po schválení projektu ze státního rozpočtu ČR 
formou finanční podpory v rámci OP PMP. 

2. Celkový finanční podíl Partnera na projektu činí:  
 
……………….. Kč 

3. Příjemce bude Partnerovi finanční podporu poskytovat bezhotovostním převodem na účet 
jeho zřizovatele XXXX, pokud zřizovatelem není sám Příjemce. Zřizovatel má povinnost tyto 
prostředky neprodleně převést na bankovní účet Partnera, který je uveden v článku I. této 
Smlouvy. 

4. Partner bude z rozpočtu projektu čerpat prostředky na zajištění bezplatného stravování (dle 
čl. 26 bod 2a Nařízení o FEAD).  

5. Partner bude z rozpočtu projektu čerpat také prostředky na úhradu tzv. paušálních nákladů 
ve výši 5 % z prostředků poskytnutých na potravinovou pomoci (viz čl. 26 bod 2b Nařízení  
o FEAD).  

6. Prostředky získané na realizaci činností dle článku III. Smlouvy jsou Příjemce i Partner 
oprávněni použít pouze na úhradu nejnutnějších výdajů a současně takových výdajů, které 
jsou považovány za způsobilé ve smyslu Pravidel, a které Příjemci nebo Partnerům vznikly 
v rámci projektu. Výdaje budou brány za způsobilé nejdříve od data zahájení realizace 
projektu uvedeného v Žádosti o podporu a nejpozději do dne ukončení projektu uvedeného 
v Žádosti o podporu. 

7. Partner je povinen zajistit úhradu výdajů projektu vztahujících se k činnostem, které realizuje 
v rámci projektu a které nejsou kryty výše uvedenými prostředky (zejména nezpůsobilé 
výdaje), aby byl dodržen účel poskytnutých prostředků na daný projekt. 

8. Příjemce je povinen poskytnout Partnerovi první zálohu v souladu s údaji uvedenými 
v Příloze č. 1 této Smlouvy nejpozději do 20 pracovních dnů od připsání prostředků (dotace) 
na svůj účet. Partner je povinen využívat této zálohy výhradně k úhradě svých nákladů včetně 
plateb svým dodavatelům pro realizaci projektu. 

9. V případě, že Partner nevyčerpá poskytnutou zálohu v plné výši, musí v rámci závěrečného 
vyúčtování rozdíl vrátit zpět Příjemci. Tyto prostředky převede na stejný účet, ze kterého mu 
byla zaslána finanční podpora. Zřizovatel, pokud jím není sám Příjemce, neprodleně přepošle 
celkovou částku získanou od Partnera na účet Příjemce.  
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10. Jestliže na základě konečného posouzení podmínek nároku na poskytování dávek v hmotné 
nouzi příslušným úřadem práce bude nutné upravit celkový počet osob, které dostávají 
potravinovou pomoc (čl. III odst. 2), a v souvislosti s tím celkový finanční podíl Partnera (čl. 
V odst. 2), bude na výzvu Příjemce uzavřen mezi smluvními stranami dodatek k této 
Smlouvě. Při snížení finančního podílu Partnera je tento Partner povinen vrátit Příjemci 
finanční prostředky tvořící rozdíl mezi finanční podporou, kterou již Příjemce Partnerovi na 
základě Smlouvy poskytl, a nově stanoveným celkovým finančním podílem Partnera, a to 
v termínu stanoveném Příjemcem v dodatku. Při zvýšení finančního podílu Partnera bude 
v dodatku upraven postup doplacení rozdílu.   

11. Finanční vypořádání poskytnutých prostředků (přehled o čerpání a použití poskytnutých 
finančních prostředků, případně jejich vrácení) je Partner povinen předložit Příjemci do 7. 7. 
2021.  
 

 
Článek VI 

Odpovědnost za škodu 

1. Právně a finančně odpovědný za správné a zákonné použití finanční podpory Partnerem vůči 
Poskytovateli je Příjemce. 

2. Partner je povinen Příjemci uhradit škodu, za niž Příjemce odpovídá dle článku V. odst. 1 
Smlouvy a která Příjemci vznikla v důsledku toho, že Partner porušil povinnost vyplývající 
z této Smlouvy, Rozhodnutí Poskytovatele či Pravidel. Partner se zavazuje škodu uhradit na 
základě výzvy Příjemce ve lhůtě 60 dnů od doručení výzvy.  

3. Partner odpovídá za škodu vzniklou Příjemci i třetím osobám, která vznikne porušením jeho 
povinností vyplývajících z této Smlouvy, jakož i z obecných ustanovení právních předpisů. 

4. Partner a Příjemce prohlašují, že za škodu ve smyslu tohoto článku se považuje taktéž odvod 
za porušení rozpočtové kázně a penále vyměřené Poskytovatelem Příjemci, které budou mít 
původ v porušení povinností dle této Smlouvy, Rozhodnutí Poskytovatele nebo Pravidel 
Partnerem. 

5. Partner neodpovídá za škodu vzniklou konáním nebo opomenutím Příjemce. 
 
 

Článek VII 
Další práva a povinnosti smluvních stran 

1. Smluvní strany jsou povinny zdržet se jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit 
dosažení účelu této Smlouvy. 

2. Smluvní strany jsou povinny vzájemně se informovat o skutečnostech rozhodných pro plnění 
této Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu. 

3. Smluvní strany jsou povinny jednat při realizaci projektu eticky, korektně, transparentně 
a v souladu s dobrými mravy. 
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Článek VIII 
Trvání Smlouvy 

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do dosažení účelu dle článku II. Smlouvy, nejdéle 
však do doby ukončení realizace projektu a jeho závěrečného vyúčtování. 

2. Pokud Partner závažným způsobem nebo opětovně poruší některou z povinností vyplývající 
pro něj z této Smlouvy nebo z platných právních předpisů ČR a EU, může být na základě 
písemné dohody vyloučen z další účasti na realizaci projektu. V tomto případě je povinen se 
s Příjemcem vypořádat, tzn. v dohodě určit, kdo převezme činnosti a případné závazky 
Partnera (příp. provést finanční vypořádání). 

3. Partner může ukončit spolupráci s Příjemcem pouze na základě písemné dohody, která bude 
obsahovat rovněž závazek Příjemce převzít jednotlivé povinnosti a odpovědnost 
vystupujícího Partnera.  

4. Pro případ, že nebude schválen projekt, pro který je tato Smlouva uzavírána, se smluvní 
strany dohodly, že tato Smlouva nebude plněna a že vůči sobě nebudou z této Smlouvy 
uplatňovat žádné nároky. Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu informovat Partnera 
o schválení i neschválení projektu ze strany Poskytovatele. 

 
Článek IX 

Ostatní ustanovení 

1. Jakékoliv změny této Smlouvy lze provádět pouze na základě dohody smluvních stran formou 
písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran a v souladu 
s Rozhodnutím a souvisejícími právními předpisy.   

2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran/zveřejněním 
v registru smluv. 

3. Vztahy smluvních stran blíže neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským 
zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy 
České republiky. 

4. Vztahy mezi Příjemcem, zřizovatelem a Partnerem se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  

5. Tato Smlouva je vyhotovena v 3 vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží Příjemce,  
1 vyhotovení Partner a 1 vyhotovení bude poskytnuto Poskytovateli. 

6. Tento vzor Smlouvy byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. XXX/XXR/2020 ze dne 
XX. XX. 2020. 

7. Zřizovatel, pokud jím není sám Příjemce, vyslovil ve smyslu ust. § 32a zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, souhlas s tím, aby Partner Smlouvu uzavřel. 
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8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy č. 1 – 4. 

9. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné 
vůle, nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. 

10. Příjemce pověřuje Partnera ke zpracování osobních údajů, včetně citlivých údajů (dále jen 
„osobní údaje“), osob podpořených v projektu za účelem prokázání řádného a efektivního 
nakládání s prostředky z fondu FEAD z OP PMP. 

11. Partner je oprávněn zpracovávat osobní údaje podpořené osoby v rozsahu vymezeném 
v Pravidlech pro žadatele a Příjemce v rámci OP PMP specifický cíl I. 

12. Osobní údaje je Partner oprávněn zpracovávat výhradně v souvislosti s realizací projektu, 
zejména pak při přípravě zpráv o realizaci projektu. 

13. Partner je povinen zpracovávat a chránit osobní údaje v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, a to zejména takto: 

a) Osobní údaje ve fyzické podobě, tj. listinné údaje či na nosičích dat, budou 
uchovávány v uzamykatelných schránkách, a to po dobu uvedenou v odst. 14 tohoto 
článku; 

b) Přístup ke zpracovávaným osobním údajům umožní Partner pouze Poskytovateli, 
Příjemci, kontaktní osobě v dané škole zodpovědné za realizaci aktivit projektu na 
straně Partnera a orgánům oprávněným provádět kontrolu, pokud není dále 
upraveno jinak; 

c) Zaměstnanci Partnera, kterým bude umožněn přístup ke zpracovávaným osobním 
údajům, budou Partnerem doložitelně zavázáni k povinnosti zachovávat mlčenlivost. 

14. Partner je oprávněn zpracovávat osobní údaje po dobu deseti let od ukončení realizace 
projektu. Bez zbytečného odkladu po uplynutí této doby je Partner povinen provést likvidaci 
těchto osobních údajů. 

15. Partner souhlasí s uchováním dat žádostí v monitorovacím systému. 

16. Partner se zavazuje, že v projektu nebude docházet k diskriminaci na základě pohlaví, 
rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, 
věku nebo sexuální orientace. 

17. Partner se zavazuje, že finanční prostředky budou využity pouze na podporu přípravy stravy, 
která je v souladu s právem Unie týkajícím se bezpečnosti spotřebních výrobků a v souladu 
s vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování. 

18. Partner se zavazuje, že pomoc poskytována v rámci tohoto programu bude respektovat 
důstojnost nejchudších osob. 

19. Partner se zavazuje, že stravu bude v rámci projektu nejchudším osobám poskytovat 
bezplatně. 
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20. Partner se zavazuje, že na operaci financovanou z OP PMP nebude čerpat podporu z jiného 
nástroje Unie, aby nedocházelo ke zdvojování financování. 

21. Partner souhlasí s provedením ex-ante kontroly ze strany Příjemce a bere na vědomí, že 
neumožnění takové kontroly je důvodem pro nezařazení Partnera do celkové žádosti 
o podporu zpracované z úrovně Příjemce.   

 
 
V                                          dne  V                           dne 

   
   

za Partnera 
 

 za Příjemce 
 

 
 
 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1 – Finanční tabulka – Podklad pro zapojení školy do projektu 
Příloha č. 2 – Souhlas zřizovatele se zapojením do projektu 
Příloha č. 3 – Formulář finanční identifikace bankovního účtu partnera 
Příloha č. 4 – Přehled podpořených osob a odebraných jídel (podklad pro Zprávu o realizaci 

projektu) 



OP 1

POV ÚK 2020 - OP 1 Příloha č. 1

žadatel IČO adresa název_projektu

návrh dotace 

(Kč)

Městys Brozany nad Ohří 263397 Palackého náměstí 75, 411 81 Brozany nad Ohří Oprava střechy kabin 250 000

Obec Starý Šachov 00555894 Malý Šachov 80, Starý Šachov 405 02 Posilovna 250 000

Obec Úpohlavy 00554588 Úpohlavy 61, 410 02 Úpohlavy Vodní nádrž 205 000

Obec Strupčice 00262145 Strupčice 51, 431 14 Strupčice Vybavení školní jídelny Strupčice 250 000

Obec Bříza 00263419 Bříza 110, 413 01 Roudnice nad Labem Klubovna Mysliveckého sdružení 245 000

Obec Vchynice 00554847 Vchynice č.p. 46 410 02 Lovosice Rekonstrukce osvětlení a vytápění v kulturním domě 77 028

Obec Děčany 00263494 Děčany 29, 411 15 Děčany Oprava požární nádrže v Semči 250 000

Obec Dobříň 00526461 K Přívozu 55, 413 01 Dobříň Modernizace kabin 250 000

Obec Droužkovice 00261858 Rudé armády č.p. 80, 431 44  Droužkovice Oprava sociálního zařízení kulturního domu 250 000

Obec Sedlec 00832570 Sedlec 57, 411 15 Třebívlice Prostor pro volný čas - Sedlec 2020 136 500

Obec Velké Žernoseky 00264610 Velké Žernoseky 63, 412 01 Litoměřice Kulturní dům, výměna okne a dveří 250 000

Obec Dušníky 00263583 Dušníky 65, 413 01 Roudnice nad Labem Střecha kabin 250 000

Obec Vilémov u Šluknova 00261769 Vilémov č.p.172, 407 80 Vilémov u Šluknova Kondenzační kotel pro MŠ 250 000

Obec Malé Žernoseky 00526045 Malé Žernoseky, Zahradní 245, 41002 Obklady a technologie v MŠ 194 000

Obec Evaň 00526118 Evaň 27, 41002 Lovosice Oprava požární nádrže 250 000

Obec Velemyšleves 00556467 Velemyšleves čp. 100, 438 01  p. Žatec Oprava střechy Kulturního domu čp. 50  ve Velemyšlevsi 250 000

Obec Chudoslavice 00832235 Chudoslavice 13, Chudoslavice 412 01 Víceúčelová požární nádrž Chudoslavice 250 000

Obec Vrbno nad Lesy 00556483 Vrbno nad Lesy čp. 26, 439 06  Vrbno nad Lesy Vybavení nové kuchyně - MŠ 250 000

Obec Brandov 00265837 Rudé armády 251, 435 47 Brandov Volnočasové centrum 250 000

Obec Žiželice 00265772 Žiželice 7, 438 01 Žiželice Rekonstrukce požární nádrže 207 900

Obec Libotenice 00263940 Libotenice 37, 412 01 Litoměřice Modernizace střediska pro volný čas 250 000

Obec Lovečkovice 00263982 Lovečkovice 40, 411 45 Úštěk Oprava rybníku 250 000

Obec Horní Habartice 00555932 Horní Habartice, 405 02 Děčín 2 Opava fasády budovy Kulturního domu 250 000

Obec Trnovany 00556220 Trnovany 37, 412 01 Litoměřice Knihovna Trnovany a klubovna - kulturní srdce Trnovan 250 000

Obec Malíč 00526444 Malíč 12, 412 01 Litoměřice Akustické úpravy sálu KD 250 000

Obec Slatina 00264377 Slatina 50, 410 02 Slatina Nákup vybavení do KD 250 000

Obec Přestanov 44227531 Přestanov 18, Přestanov 40317 Komunitní centrum Přestanov 250 000

Obec Prackovice nad Labem 00264229 Prackovice n.L.54, 411 33 Prackovice nad Labem Jídelna MŠ Brouček Prackovice 0

Obec Telnice 00267074 Telnice 84, 40338  Telnice Telnické nádraží 0

Obec Rybniště 00524212 Rybniště 33, 40751   Rybniště Rybniště - klubovna volného času 0

Obec Židovice 00526479 Židovice 78, 411 83 Hrobce Rekonstrukce fotbalových kabin 0

Obec Hříškov 00556301 Hříškov 50, 43904 Hříškov Rekonstrukce a vybavení čp.160 0

Obec Janov 005560258Janov čp. 235, 405 02 Děčín Zázemí pro volnočasové aktivity 0

Obec Vražkov 00264644 Vražkov 2, 413 01 Roudnice n.L. Rekonstrukce podlahy v klubovně 0

Městys Kovářská 00261947 Nám. J. Švermy 64, PSČ 431 86 Kovářská Školní jídelna II. etapa 0

Obec Úherce 00556459 Úherce 57, 44001 Úherce Rekonstukce hráze požární nádrže 0

Obec Libkovice pod Řípem 00263915 Libkovice pod Řípem 181, 413 01 Obnova čerpacího místa vody pro hasiče 0

Obec Martiněves 00264024 Pohořice 24, 411 19 Martiněves Výměna dělících prosklených stěn s dvoukřídlými dveřmi. 0

Obec Jetřichovice 00261394 40716 Jetřichovice, Jetřichovice 24 Vybavení střediska volného času 0

Obec Třebívlice 00264539 411 15 Třebívlice, Komenského náměstí 17 Oprava božích muk Třebívlice 0

Obec Chraberce 00556319 Chraberce 11, 440 01 louny Oprava střechy a zateplení půdních prostor 0

0

POV ÚK 2020 - OP 2

žadatel IČO adresa název_projektu

návrh dotace 

(Kč)

Obec Bělušice 00265829 Bělušice 64, 43401 Most Rekonstrukce veřejného osvětlení 350 000
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Obec Hrobce 263664 Ke Hřišti 14, 411 83 Hrobce Rekonstrukce VO Rohatce 350 000

Obec Dobkovice 00261246 Dobkovice čp. 101, 407 03 Dobkovice Dobkovice - výměna VO 207 850

Obec Kozly 47786671 Kozly 19, 440 01 Kozly Rekonstrukce veřejného osvětlení - Kozly 350 000

Obec Lkáň 00832162 Lkáň,  č. p. 83, PSČ: 41115 Veřejné osvětlení v obci Lkáň - II. etapa 350 000

Obec Velké Chvojno 66109973 Velké Chvojno 55, 40334 Velké Chvojno Velké Chvojno, stavební úprava kabelizace VO 350 000

Obec Hřivice 00264971 Hřivice 24, 439 65 Hřivice Hřivice - veřejné osvětlení 207 850

Obec Mnetěš 00264075 Mnetěš 28, 413 01 Roudnice nad Labem Veřejné osvětlení v obci Mnetěš 207 850

Obec Kostomlaty pod Milešovkou 00266396 Lhenická 310, 417 54 Kostomlaty pod Milešovkou Rekonstrukce veřejného osvětlení 207 850

Obec Světec 00266612 Zámek 1, 417 53  Světec Rekonstrukce veřejné osvětlení v souladu s novou výstavbou NN 207 850

Obec Travčice 00264504 Travčice 150, 412 01 Travčice Veřejné osvětlení 207 850

Obec Kalek 00261921 Kalek 26, 431 32  Kalek Obec Kalek II.etapa rekonstrukce VO vnější osvětlení komunikací 350 000

Obec Holedeč 00556297 Holedeč 30, 438 01 Holedeč Rekonstrukce VO Holedeček-investice 350 000

Obec Deštnice 00556289 Deštnice 112, 43801 Žatec Obnova VO v Deštnici 350 000

Městys Nepomyšl 00265284 Nepomyšl 102, 439 71 NEPOMYŠL Nepomyšl, Veřejné osvětlení, III. etapa 350 000

Obec Výškov 00265721 Výškov 44, 440 01 Louny Chodník a VO Výškov 350 000

Obec Lipno 00483109 Lipno 14, 438 01 Žatec Veřejné osvětlení Lipenec - 1. etapa 350 000

Obec Chožov 00265004 Chožov čp.154, 43922 Chožov Rekonstrukce veřejného osvětlení 350 000

Obec Zbrašín 00556491 Zbrašín 23, 440 01 Louny Věřejné osvětlení 207 850

Obec Toužetín 00556441 Toužetín 42, 440 01 Louny Rekonstrukce veřejného osvětlení Donín 350 000

Obec Žalhostice 00264709 Žalhostice 120, 41101 Žalhostice Věřejné osvětlení 350 000

Město Vroutek 00265705 nám. Míru 166, 43982 Vroutek Místní komunikace čp. 23-29 333 818

Obec Jeníkov 00266361 417 24 Oldřichov 52 Chodníky a parkovací místa 350 000

Obec Velemín 00264601 Velemín 96, 411 31 Velemín Nový chodník v obci Milešov 349 995

Obec Všehrdy 00673293 Všehrdy 29, 430 01 Všehrdy Místní komunikace Všehrdy 2020 350 000

Obec Braňany 00265845 ul. Bílinská 76, 435 22  Braňany Braňany - oprava místních komunikací 350 000

Obec Hora Svatého Šebestiána 00261866 Hora Sv. Šebestiána 3, 431 82  Hora Sv. Šebestiána Oprava chodníků  Hora Sv. Šebestiána 315 000

Obec Vrbičany 00828807 Vrbičany 35, 411 21 Vrbičany Oprava místních komunikací 350 000

Obec Račice 00525413 Račice 117, 411 08 Račice Oprava místní komunikace 350 000

Město Ledvice 00266434 Mírová 422/42, 417 72 Ledvice Oprava místních komunikací 90 000

Obec Záluží 00526452 Záluží 13, 41301 Záluží Oprava místních komunikací 350 000

Obec Račiněves 00264261 Račiněves č.1,  413 01 Roudnice nad Labem Rekonstrukce místní komunikace v Račiněvsi 0

Obec Černěves 00832561 Černěves čp. 42, 413 01 Roudnice nad Labem Oprava komunikace v Černěvsi 0

Obec Labská Stráň 00555991 Labská Stráň 111, Děčín 40502 Oprava komunikací. 0

Obec Bynovec 00556009 Bynovec čp. 29, 405 02 Děčín Oprava chodníku 0

Obec Málkov 00262013 Zelená čp. 3, 431 02 Zelená Oprava MK Ahníkov – II. etapa 0

Obec Třebušín 00264555 Třebušín 33, 41201 Litoměřice Zhotovení nového povrchu komunikace 0

Obec Nové Sedlo 00265292 Farní 36, 438 01  Žatec Oprava místní komunikace v Žaboklikách 0

Obec Čeradice 47786701 Čeradice 25, 438 01 Žatec Výstavba chodníku v obci Čeradice II 0

Obec Dolní Podluží 00261271 Dolní Podluží 6, 407 55 Dolní Podluží Oprava komunikace Dolní Podluží 0

Obec Vědomice 00264598 Na Průhonu 270, Vědomice 41301 Chodníky s vjezdem 0

Obec Lipová 00261505 Lipová 422, 40781 Lipová Oprava místní komunikace k Pytlákovi 0

Obec Chodovlice 00481653 411 15 Chodovlice 84 Oprava chodníků 0

Obec Blšany u Loun 00556254 Blšany u Loun 2, 440 01 Blšany u Loun Chodník Blšany 2020 0

Městys Ročov 00265446 Ročov 121, 43967 Ročov Stavební úpravy Družstevní 2020 0

Obec Huntířov 00261360 Huntířov 126, 405 02 Huntířov Oprava úseku místní komunikace 5c k.ú. Huntířov u Děčína 0

Obec Kytlice 00261483 Kytlice 24, 407 45 Kytlice Oprava úseku MK č. 23 0

Město Blšany 00264784 Náměstí 29, 439 88 Blšany Obnova chodníku Liběšovice 2020 0

Obec Skršín 00266141 Skršín 48, 434 01 Most Oprava místních komunikací Chrámcích 0

Město Chřibská 00261378 Chřibská 197, 407 44 Chřibská Oprava místních komunikací 7c a 4c 0

Obec Obora 00556360 Obora 117, 440 01 Louny Komunikace Obora 2020 0

Obec Louka u Litvínova 00266043 Sokolovská 127, 435 33  Louka u Litvínova Oprava chodníků v ul. Sokolovská a Husova 0

Obec Markvartice 00555916 Markvartice 280, 407 42 Markvartice Oprava komunikace k faře 0

Obec Lahošť 00266426 Švermova 22, 417 25 Lahošť Oprava chodníku Na Vypichu, Lahošť I. etapa 0

Obec Klíny 00265969 Klíny 61, 436 01 Klíny Oprava povrchu místní komunikace K Pólovi 0

Obecní úřad Zálužice 47786647 Zálužice čp. 22, 438 01 Žatec Oprava místní komunikace Zálužice 0

Obec Býčkovice 00832316 Býčkovice 57, 412 01 Litoměřice Oprava místních komunikací 0

Page 2



OP 1

Obec Brodec 00831778 Brodec č.p. 36 440 01 Louny Pěší cesta 0

Obec Havraň 00265918 Havraň 11, 435 01 Havraň Komunikace ke COOPu 0

Obec Heřmanov 00261327 Heřmanov čp. 13, 405 02 Děčín Oprava 3 místních komunikací 0

Město Třebenice 00264521 Paříkovo nám. 1, 411 13 Třebenice Oprava komunikace 0

Obec Bžany 266264 Bžany 50, 415 01 Teplice Oprava MK Bžany - SO 02 Karolina 0

Obec Ctiněves 00263443 Ctiněves 61, 413 01 Roudnice nad Labem Chodníky ve Ctiněvsi 0

Obec Černouček 00526428 Černouček 50, 413 01 Roudnice nad Labem Oprava komunikace v Černoučku 0

Obec Kyškovice 00263869 Kyškovice č.p. 5, 413 01 Roudnice nad labem Oprava místní komunikace 0

Obec Tisá 00267082 Tisá 205, 403 36 Tisá Oprava chodníků 0

Obec Hlinná 00526142 Hlinná 53, Hlinná 412 01 Oprava MK Tlučeň 0

Obec Malá Veleň 00525049 Jedlka 46, 405 02 Děčín Oprava MK č. 2c v obci Malá Veleň 0

Obec Dolní Habartice 00555924 Dolní Habartice 178, 405 02 Děčín Oprava  chodníku k vlakovému nádraží 0

Město Velký Šenov 00261734 Mírové nám. 342, 407 78  Velký Šenov Oprava místní komunikace na Malý Šenov 0

Obec Lenešice 00265098 Knížete Václava 521, 439 23  Lenešice Oprava komunikací a odvodnění 0

Obec Jiřetín pod Jedlovou 00261416 Vinařská 32, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou Oprava komunikací 0

Obec Siřejovice 00264369 Siřejovice 37, 410 02 Lovosice Rekonstrukce chodníku 0

Obec Chodouny 00263699 Chodouny 20, 41171 Chodouny Rekonstrukce komunikace Chodouny 0

Obec Křesín 00263842 Křesín 77, 41002 Lovosice Chodník Levousy-oprava 0

Obec Veselé 00555908 Veselé 153, 405 02 Děčín Oprava místní komunikace 1547/1 část 0

Obec Srbská Kamenice 00831387 Srbská Kamenice 54, 40715 Srbská Kamenice Oprava pěší a účelové komunikace 0

Dolánky nad Ohří 46772731 Dolánky nad Ohří 31, 41301 Dolánky nad Ohří Oprava chodníku k autobusové zastávce 0

Městys Panenský Týnec 00265314 Panenský Týnec 10, 43905 Panenský Týnec Oprava chodníku u ZŠ 0

Obec Nezabylice 00673170 Hořenec 6, 430 01 Nezabylice Stezka Nezabylice 0

Obec Bílénce 00261793 Bílence 43, 430 01 Bílence Obnova komunikace č. 2c 0

Obec Veltěže 00556475 Perucká 73, 44001 Veltěže Chodníky 0

Obec Lišnice 00266019 Lišnice čp. 42, 434 01 Lišnice Oprava povrchu místní komunikace Nemilkov 0

Obec Ludvíkovice 00831964 Ludvíkovice 71, 407 13 Ludvíkovice Chodník podél silnice I/13 - Ludvíkovice - směr Děčín 0

Obec Keblice 00526436 Keblice čp. 68, 410 02 Lovosice Místní komunikace 0

Obec Ploskovice 00264164 Ploskovice 2, 411 42  Ploskovice Chodníky Ploskovice 2. etapa 0

Obec Měděnec 00262030 Nádražní 212, 431 84 Měděnec Oprava chodníku v obci Měděnec 0

Obec Vršovice 00831841 Vršovice 74, 440 01 Louny Oprava chodníku před obecním úřadem Vršovice 0

Městys Slavětín 00265497 Na Městečku 50, 43909 Slavětín Oprava místní komunikace 0

Obec Doksany 00263524 Doksany 108, 411 82 Doksany Chodníky v obci Doksany 0

Obec Vinařice 00265683 Vinařice 3, 439 15 Vinařice Rekonstrukce komunikace Vinařice 2020 0

Město Dolní Poustevna 00261289 Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna Oprava Tyršovy ulice v Dolní Poustevně 0

Obec Černovice 00261831 Černovice 80, 430 01 Chomutov Místní komunikace 0

Obec Domoušice 0264903 Domoušice 107, 439 68 Domoušice Obnova místní komunikace 11c 0

Obec Staré Křečany 00261653 Staré Křečany 38, 407 61 Staré Křečany Oprava MK č. 50c 0

Obec Počedělice 00265373 Počedělice 11, 440 01 Počedělice Rekonstrukce chodníků Počedělice 0

Město Výsluní 00262251 Výsluní č.p. 14, 431 83  Výsluní Obnova místní komunikace ve Výsluní 0

Obec Líšťany 00831824 U Svatého Jána 100, 440 01 Líšťany Oprava chodníku v Líšťanech 0

Obec Veliká Ves 00262188 Podlesice 53, 441 01 Veliká Ves Chodníky Široké Třebčice 2. etapa 0

Obec Petrovice 00266922 Petrovice 529, 403 37 Petrovice Oprava MK č. 19c a 20c v obci Petrovice 0

Obec Velká Bukovina 00555886 Velká Bukovina 178, 407 29 Velká Bukovina Oprava komunikace na Karlovku 0

Obec Všestudy 00673331 Všestudy 40, 431 11 Jirkov Zřízení sjezdu v obci Všestudy 0

Obec Křešice 00263851 Nádražní 84, 411 48 Křešice Vystavba chodníku v Křešicích 0

Obec Želenice 00266205 Na Návsi 27, 434 01 Želenice Opravy místních komunikací obce Želenice a Liběšice 0

Obec Pesvice 00673323 Pesvice 7, 431 11 Jirkov Oprava  obecních   komunikace 0

Obec Vilémov 00262200 Náměstí 1, 431 54 Vilémov Oprava místní komunikace 0

Obec Bečov 0026 5811 Bečov č. 126, 435 26 Bečov Nový chodník ke hřbitovu 0

Obec Bořislav 00266248 Bořislav 20, 415 01 Teplice Oprava místní komunikace 0

POV ÚK - OP 3
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Obec Michalovice 00526410 Michalovice 44 412 01 Litoměřice Pořízení techniky na údržbu zeleně 0

Obec Záluží 00526452 Záluží 13, 41301 Záluží Nářadí pro obec 0

Obec Lišnice 00266019 Lišnice čp. 42, 434 01 Lišnice Pořízení štěpkovače dřevní hmoty 0

Obec Černěves 00832561 Černěves 42 413 01 Roudnice nad Labem Údržba veřejných prostranství 0

Obec Slatina 00264377 Slatina 50, 410 02 Slatina Technika na svoz bioodpadu 0

Město Výsluní 00262251 Výsluní č.p. 14 , 431 83  Výsluní Technika na zlepšení životního prostředí 0

Obec Dolánky nad Ohří 46772731 Obec Dolánky nad Ohří, Dolánky nad Ohří 31 41301 Technika k veřejné zeleni a úklidu veřejného prostranství 0

Obec Veliká Ves 00262188 Podlesice 53, 441 01 Veliká Ves Technika pro zeleň 0

Obec Veselé 00555908 Veselé 153 405 02 Děčín Zakoupení techniky na pořez dření hmoty 0

Obec Jetřichovice 00261394 40716 Jetřichovice 24 Technika pro údržbu zeleně 0

Obec Trnovany 00556220 Trnovany 37 412 01 Litoměřice Rozšíření techniky na údržbu veřejných prostranství a údržby zeleně 0

Obec Vražkov 00264644 Vražkov 2, 413 01 Roudnice n.L. Údržba zeleně - investice 0

Obec Hříškov 00556301 Hříškov 50 439 04  Hříškov Technika na zeleň 2020 0

Obec Želenice 00266205 Na Návsi 27, 434 01 Želenice Zahradní traktor na údržbu zeleně 0

Obec Dobříň 00526461 K Přívozu 55 413 01 Dobříň Pořízení techniky na údržbu zeleně 0

Městys Slavětín 00265497 Městys Slavětín, Na Městečku 50, 43909 Slavětín Zakoupení cisternové nástavby 0

Obec Chodouny 00263699 Chodouny 20, 41171 Chodouny Mulčovač,  fukar a vysavač 0

Obec Telnice 00267074 Telnice 84, 40338  Telnice Zlepšení životního prostředí v obci Telnice 0

Obec Martiněves 00264024 Pohořice 24, 411 19 Martiněves ramenový mulčovací vyžínač 0

Obec Huntířov 00261360 Huntířov 126,405 02 Děčín nákup techniky 0

Obec Ludvíkovice 00831964 Ludvíkovice 71, 407 13 Ludvíkovice Pracovní čtyřkolka vč. příslušenství 0

Obec Oleško 00526070 Oleško 5, 412 01 Litoměřice Údržba zeleně v obci Oleško 0

Město Loučná pod Klínovcem 00831123 Loučná č.p. 89, 431 91 Loučná pod Klínovcem Pořízení techniky - zametač komunikací 0

Obec Chudoslavice 00832235 Chudoslavice 13 Chudoslavice 412 01 Nákup komunálního traktoru 0

Obec Sedlec 00832570 Sedlec 57, 41115 Třebívlice Pořízení úklidové techniky veřejných ploch Sedlec 0

Obec Korozluky 00265993 Korozluky 20, 43401 Most Technika na údžbu zeleně 0

Obec Kámen 00832189 Kámen čp. 40 407 13 Ludvíkovice Zahradní traktor vč. příslušenství 0

Obec Úpohlavy 00554588 Úpohlavy 61 Lovosice 41002 Obnova techniky na údržbu veřejné zeleně 0

Obec Libědice 00673153 Libědice 27, 438 01 Libědice Pořízení mulčovače za traktor 0

Obec Kunratice 00831379 Kunratice 107, 405 02 Děčín Zahradní traktor na údžbu veřejné zeleně v obci 0

Obec Srbská Kamenice 00831387 Srbská Kamenice 54, 407 15 Srbská Kamenice Pracovní čtyřkolka 0

Obec Chotiměř 00556211 Chotiměř 66,41002 Lovosice Pořízení úklidové / sekací techniky 0

Obec Hřensko 00261351 Hřensko čp. 71 407 17 Hřensko Pořízení techniky pro potřeby obce 0

Obec Hora Svatého Šebestiána 00261866 Hora Sv. Šebestiána 3,431 82 Hora Sv. Šebestiána Pořízení techniky pro údržbu zeleně 0

Obec Býčkovice 00832316 Býčkovice 57, 412 01 Litoměřice Obnova komunální techniky 0

Obec Měrunice 00266477 Měrunice 67, 41804 Měrunice Pořízení techniky na údržbu zeleně v obci Měrunice 0

Obec Křesín 00263842 Křesín 77 41002 Lovosice Zahradní traktor-sekačka 0

OBEC Račice 00525413 Račice 117 411 08 Štětí pořízení techniky 0

Obec Žiželice 00265772 Žiželice 7, 438 01 Žiželice Nákup žacího traktoru 0

Obec Arnoltice 00261173 Arnoltice čp. 34 407 14 Arnoltice Pořízení valníku za traktor 0

Městys Nepomyšl 00265284 Nepomyšl 102 439 71 NEPOMYŠL Mechanizace na údržbu obecní zeleně v intravilánu i extravilánu obce 0

Obec Horní Habartice 00555932 Horní Habartice 187 405 02 Děčín 2 Technika pro obec 0

Obec Dušníky 00263583 Dušníky 65 413 01 Roudnice nad Labem Elektrocentrála 0

Obec Doksany 00263524 Doksany 108, 411 82 Doksany Pořízení techniky na údržbu zeleně 0

Obec Obora 00556360 Obora 117, 440 01 Obora Pořízení techniky 2020 0

Obec Libotenice 00263940 Libotenice 37, 412 01 Litoměřice Pořízení mulčovače na údržbu veřejné zeleně 0

Obec Ploskovice 00264164 Ploskovice 2 411 42  Ploskovice Technika pro údržbu zeleně 0

Obec Bříza 00263419 Bříza 110, 413 01 Roudnice nad Labem Nákup sekacího traktoru 0

Obec Patokryje 00266124 Patokryje 35 434 01 Most Dovybavení samonosného stroje Egholm 0

Obec Kytlice 00261483 Kytlice 24 407 45 Kytlice Pořízení zahradního traktroru 0

Obec Blatno 00264768 Blatno 59 439 84 Blatno Pořízení sekačky - zeleň 0

Obec Lovečkovice 00263982 Lovečkovice 40, 411 45 Úštěk Nákup traktoru 0

Obec Vilémov 00262200 Náměstí 1, 431 54 Vilémov Technika na údržbu zeleně 0

Obec Travčice 00264504 Travčice 150, 412 01 Travčice Zlepšení stavu zeleně v obci 0
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Obec Petrohrad 00480975 Petrohrad 146 439 85 Petrohrad Technika na údržbu zeleně 0

Obec Hrobce 263664 Ke Hřišti 14, 411 83 Hrobce Pořízení techniky - zeleň 2020 0

Obec Malé Žernoseky 00526045 Malé Žernoseky, Zahradní 245, PSČ 41002 Cisterna pro zálivku dřevin 0

Obec Droužkovice 00261858 Rudé armády č.p. 80, 431 44  Droužkovice Pořízení elektrické pracovní tříkolky 0

Obec Vilémov u Šluknova 00261769 Vilémov č.p. 172, 407 80 Vilémov u Šluknova Pořízení travního mulčeru 0

Obec Žabovřesky nad Ohří 00526771 U Silnice 1, 410 02 Žabovřesky nad Ohří Traktorový nosič se dvěma kontejnery na bioodpad 0

POV ÚK 2020 - OP 4

žadatel ico adresa název_projektu

návrh dotace 

(Kč)

Obec Černěves 00832561 Černěves 42, 413 01 Roudnice nad Labem Žádost o dotaci do OPŽP 37 200

Obec Kyškovice 00263869 Kyškovice č.p. 5, 413 01 Roudnice nad Labem Administrace žádosti SFŽP 37 200

Obec Černouček 00526428 Černouček 50, 413 01 Roudnice nad Labem Žádost o dotaci do OPŽP 37 200

Obec Býčkovice 00832316 Býčkovice 57 žádost SFŽP 50 000

Obec Ctiněves 00263443 Ctiněves 61, 413 01 Roudnice nad Labem Žádost o dotaci do OPŽP 37 200

Obec Děčany 00263494 Děčany, č. p. 29, PSČ: 411 15 Administrace projektových žádostí do SFŽP 40 000

Obec Třebívlice 00264539 Třebívlice, Komenského náměstí 17, PSČ: 411 15 Administrace projektových žádostí - obec Staré 50 000

Město Blšany 00264784 Náměstí 29, 439 88 Blšany Žádost o dotaci - kanalizace 50 000
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